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AÇILIŞ KONUŞMALARI

PROF. DR. EYÜP BAŞ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ

İLAMER AKADEMİK KOORDİNATÖRÜ

Bismillah, Elhamdülillâh, Essalâtü vesselâmu alâ Rasûlillah.. 
Sayın dekanım Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal hocam; Gazi Üniversite-

si İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Türer hocam; Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aytaç 
Aydın hocam; İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı Mütevelli Heyet 
Başkanı muhterem Lütfi Doğan Hocam; bizleri kırmayıp açılış konferan-
sı teklifimizi kabul eden çok muhterem Prof. Dr. Mustafa Fayda hocam; 
saygıdeğer hocalarım; meslektaşla rım; kıymetli davetliler ve genç akade-
misyenler! İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı bünyesin de 12 yıldır 
faaliyet göstermekte olan İlahiyat Araştırmaları Merkezi’nin sekizincisini 
düzenlediği uluslararası öğrenci sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. 
Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Çok Değerli Davetliler, Sevgili Gençler!

Belirttiğim üzere bugün öğrenci sempozyumumuzun sekizincisini baş-
latıyoruz. Bu sempozyumların benim için özel bir anlam ve değeri oldu-
ğunu her yıl ifade ediyorum. Bana göre tam bir ilim, bilim, kültür bayra-
mı, şenliği olan bu günlere tekrar bizleri kavuşturduğu için Allah’a hamd 

u senalar olsun. Yine bu yıl yeni yüzlerle, yeni akademisyen adayı öğren-
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cilerimizle, kardeşlerimizle sempozyumu gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla 
önceki yıllarda belirttiğim üzere, geliştirilebilir ve sürdürülebilir bir proje 
olarak öğrenci sempozyumu anlam ve önemini korumaya devam ediyor 
ve devam edecek inşaallah.
İLAMER, misyonuna uygun, samimi bir şekilde Ankara merkezli ola-

rak faaliyetini otuz yıldır sürdüren İSİLAY Vakfı’nın bünyesinde 12. yılı-
nı tamamlamış bulunuyor. Başlangıçta küçük Arapça destek seminerleri 
şeklinde faaliyet göstermiş olan İLAMER, bugün artık pekçok branşta 
akademik araştırmalara ve çalışmalara yönlendiren grup çalış malarıyla 
varlığını sürdürmektedir. Buna İlahiyat Lisans Akademik Destek Prog-
ramı (İLA DEP) adını vermekteyiz.

Burada çok kısa bir şekilde yürüttüğümüz projenin, programın for matı 
hakkında gelinen son noktayı açıklamak istiyorum. İlahiyat öğrenimiyle 
eş zamanlı olarak daha önce 3. sınıftan başlattığımız araştırma grupları 
çalışmaları, 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 de-
vam 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 kitap-
larındaki 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. Mezun-
larımızdan Ankara’da olanlar, yeni başlattığımız Lisansüstü Akademik 
Destek Programı’yla çalışmalarına devam edecekler. Bu program Baş-
kanlığını Yunus Kocabıyık’ın yürüttüğü Genç Akademisyenler Birliği 
ile işbirliği içerisinde sürdürülecek. Böylece inşaallah ülkemizde sayıları 
resmen 92, fiilen 84 olan ilahiyat fakültelerindeki, nitelikli akademisyen 
ihtiyacının giderilmesine katkı sunacaklar. Hali hazırda mezunların başa-
rılarına baktığımızda bu konuda önümüzde çok memnun edici bir tablo 
olduğunu sizlerle paylaşmam mümkün. 
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Çok Değerli Davetliler, Sevgili Gençler!
İlahiyat Lisans Akademik Destek Programı (İLA DEP) içerisinde en 

önemli unsur/etkinlik Öğrenci Sempozyumu uygulamasıdır. Daha önce-
lerde de ifade ettiğim gibi alan derslerini bitiren, araştırmalar yapabilmeyi 
geliştiren öğrencilerimizin bir müddet sonra nes ne olmaktan çıkıp, bir an-
lamda özne olmaya aday olduklarını akademik bir ortamda göstermeleri 
gerekir ki, biz bunu öğrenci sempozyumu uygulaması ile hamd u senalar 
olsun yıllardır yapıyoruz. Ve bugün de yeni öğrencileri mizle, yeni yüzle-
rimizle gerçekleştirmiş olacağız. 

“İslam Medeniyetinin Yapı Taşları” adıyla başlayan İLAMER Öğrenci 
Sempozyumları, dördüncüsünden itibaren tematik olarak düzenlenmeye 
başlandı. Böylece daha önce;

4. sempozyumda: “İslâmî İlimler ve Eğitim- Öğretimi”
5. sempozyumda: “Geçmişten Günümüze İslâmî İlimlerde Usûl/Me-

todoloji Arayışları”
6. sempozyumda: “Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, 

Bugünü ve Geleceği”
7. sempozyumda: “Geçmişten Günümüze Din Anlayışı Farklılıkları-

nı Belirleyen Etkenler” konuları ele alındı.
Bu yıl için ise belirlediğimiz ana tema “Geçmişten Günümüze İslam 

Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Ara-
yışları” şeklinde. Ana temaların tesbitinde, öğrencilerin temel kaynak-
larla buluşmalarını temin etmek en önemli etken olmaktadır. Ek olarak 
Ülkemizin ve İslam âleminin gündemine ilişkin güncellik önemsenmek-
tedir. Malumunuz toplumlara yön verenler idareciler, siyasetçiler kadar 
ilim adamlarıdır, âlimlerdir, bilginlerdir. İnsanı eğiten ve geliştiren ilim 
adamlarının, mensup oldukları medeniyetleri yüceltme konusunda çok 
etkin role sahip oldukları inkar edilemez bir gerçektir. Tabii ki bu durum 
kendilerine sağlanan imkanlar, destekler ve fikir özgrlüğüyle doğru oran-
tılıdır. Bunun sağlanması halinde özgün üretimler ortaya çıkar ve “Be-
yin göçü” denilen olgunun karşısında durulabilir. Aksi halde ise taklidin 
ötesine geçilemeyip, sürekli olarak yabancı medeniyetlerden herşeyi it-
hal etme durumu ile karşı karşıya kalınır. İslam medeniyeti tarihi süreçte 
farklı zaman ve zeminlerde bahsettiğim her iki durumu da yaşamıştır. Bu 
sempozyumda genç akademisyenlerimiz daha çok ilim adamlarımızın 
özgün yönlerine ve kimi zaman fikrî düzeyde sergiledikleri özgürlük ara-
yışlarına odaklanacaklardır. Şimdiden her birine başarılar diliyorum.
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Sözlerimi fazla uzatmadan bazı sayısal bilgiler vermek istiyorum. Bu 
defa sempoz yumumuza 100 öğrencimiz katılıyor. 68 tebliğ sunulacak ve 
32 müzakere yapılacak. Katılımcıların büyük bir kısmı lisans öğrencisi 
doğal olarak. İlahi yat/Üniversite bazında dağılımları ise şu şekildedir: 
Ankara İlahiyat’tan 38 öğrenci, Kırıkkale İslami İlimler 28, Yıldırım Beya-
zıt Üniversitesinden 7, Hitit İlahiyat’tan 2, Gaziantep İlahiyat’tan 8, Siirt 
İlahiyat’tan 4, Amasya İlahiyat’tan 2, Necmettin Erbakan İlahiyat’tan 3, 
Kocaeli İlahiyat’tan 2, Rize, Bolu, Karabük, Akdeniz, Tokat, Süleyman De-
mirel ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden 1’er olmak üzere toplam 16 
farklı üniversiteden katılım söz konusudur. 

Çok Değerli Davetliler, Sevgili Gençler!
Geçen yıllarda sempozyumu yüksek din öğretimi veren kurumlara bir 

örneklik teşkil etmesi düşüncesiyle farklı yerlerde organize edeceğimizi 
belirtmiştim. Hamdolsun 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde bu planımızı hoca 
ve öğrenci olarak 30 kişilik bir grup halinde Kırgısiztan’da Oş Devlet Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi’nde gerçekleştirdik. İkincisini ise Ekim 2017’de 
Kazakistan’da Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde yine aynı sayıda katılımla 
düzenledik. Kırgısiztan ve Kazakistan’daki hoca ve öğrencilerle çok gü-
zel bir etkileşim meydana geldi. Bugün başlayan sempozyumun örnekliği 
ise nasip olursa Bosna-Hersek’te gerçekleşecek. Bu konuda Saraybosna 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yetkilileriyle ve öğrencileriyle görüşüldü, 
hazırlıklar devam etmektedir.

Sözlerimi çok uzattığımın farkındayım. Ancak bu yıl da başvuru yo-
ğunluğu nedeniyle sunumlar iki ayrı salonda olacağı için, zahmeti iki kat 
artmış olan bu organizasyona emeği geçenlere izninizle teşekkürlerimi arz 
etmek isterim. Özellikle süreci başından itibaren takip eden Doç. Dr. Ab-
dülmecid İslamoğlu’na; ona her konuda yardımcı olan Ar. Gör. Aitmyrza 
Satybaldiev, Ar. Gör. Yunus Kocabıyık’a; emeği geçen diğer bütün araştır-
ma görevlisi kardeşlerime ve öğrencilerime çok çok teşekkürler ederim. 

Ek olarak - Allah başımızdan eksik etme sin- kıymetli büyüğümüz, Lütfi 
Doğan Hocamız, her çalışmamızın, her önem li icraatımızın başında ve mi-
mari. Kendilerine şükranlarımı arz ediyorum. Ve yıllardır sempozyumu-
muza 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 yönetimine teşekkür 
ediyorum. Yıl içinde derslerimize, seminer lerimize ve konferanslarımı-
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za destek olan hocalarımıza, grup çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Mesut 
Okumuş, Prof. Dr. Mevlüt Erten, Dr. Ögr. Üyesi Davut Şahin, Doç. Dr. 
Fatih Erkoçoğlu, Doç. Dr. Mustafa Özkan, Dr. Ögr. Üyesi Nurullah Yazar, 
Dr. Ögr. Üyesi Mustafa Necati Barış, Dr. Ögr. Üyesi Hilmi Karaağaç, Doç. 
Dr. Murat Demirkol, Dr. Ögr. Üyesi Fatih Özkan, Doç. Dr. Ömer Acar, 
Doç. Dr. Yaşar Daşkıran, Dr. Ögr. Üyesi Ahmed İsmail, Prof. Dr. İhsan 
Çapçıoğlu, Dr. Ögr. Üyesi Muhammed Ali Yazıbaşı, Dr. Ögr. Üyesi Fatıma 
Zeynep Belen, Doç. Dr. Abdurrahman Candan, Dr. Ögr. Üyesi Hadi Ensar 
Ceylan hocalarımıza ve Perşembe günü inşallah değerlendirme konuşma-
larını yapacak olan Prof. Dr. Mesut Okumuş, Doç. Dr. Ali Çetin, Doç. Dr. 
Aytaç Aydın ve Dr. Ögr. Üyesi Hilmi Karaağaç hocalarımıza şimdiden 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu yıl ikinci defa olarak gerçekleşecek olan 
açılış konferansı uygulamasında konuşmalarını dinleyeceğimiz Prof. Dr. 
Mustafa Fayda hocama da bizleri kırmayıp davetimizi kabul ettikleri için 
hassaten şükranlarımı arz ediyorum. 

Son olarak, öğrenci temsilciliğinin bizim çalışmalarımız açısından çok 
büyük katkıları var. Neti cede öğrenci sempozyumu yapıyoruz, öğrenci-
lerle yapıyoruz. Destek veren temsilciliğe ve öğrenci kulüplerine de teşek-
kür ediyorum. Genç akademisyenlerin bu aşamalarda elde ettiği tecrübe-
lerle nihai hedeflerine ulaşmalarını can u gönülden arzu ede rek hepinize 
saygılarımı sunuyor, teşrifleriniz için teşekkürler ediyorum.
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LÜTFİ DOĞAN

DİB ESKİ BAŞKANI VE İSİLAY MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Bissmillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil âlemin. Ve’l-âkibetu 
li’l-muttakîn. Vessal^tu vesselâmu alâ eşrefi’l-murselîn. Seyyyidinâ ve 
nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ecmaîn. 

Sizleri ve değerli misafirlerimizin hepsini, İlahiyat Fakültemizin konfe-
rans salonunda bir araya gelmemize imkan sağlayan Muhterem Dekanımı-
zı tebrik ediyorum. Keza Eyüp Baş Beyefendiyi de tebrik ediyorum. Muh-
terem Hocalarımız ve diğer herkese şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize 
Cenab-ı Hak’tan üstün başarılar niyaz ediyorum. Mütevazı bir vakıf olan 
İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı’nın merkezi Keçiören’dedir. Mü-
tevazı bir kütüphanesi de Balgat’ta bulunmaktadır. Buraya devam eden 
bütün Hocalarımız ve yine devam eden talebe evlatlarımız, bizi o kadar 
sevindirmektedir ki bu sevincimizi, kendilerine duyduğumuz şükranı ifa-
de etmekte aciz kalıyorum. Onun için başta İlahiyat Fakültesi Dekanımız 
olmak üzere tüm Hocalarımıza, Eyüp Bey Kardeşime ve buraya devam 
eden talebe evlatlarıma şükranlarımı arz ediyorum. Ana maksat; şu mü-
barek ülkemizde, cennet ülkemizde bir eğitim veren yüksekokullarımıza, 
fakültelerimize denizden bir katre misali bir hizmette bulunabilir miyiz? 
Bu vakfın ana gayesi budur. Bu ana gayede bizim için Hocalarımız her 
türlü katkıya layık oldukları gibi talebelerimiz de bizim göz bebeğimiz 
ve Allah’ın emaneti evlatlarımızdır. Bu manada çok sevinç duyuyor ve 
Cenab-ı Hakka şükrediyorum. Şunu arz etmek istiyorum; ana gaye şudur: 
İslamiyet’i en güzel, en nezih bir şekilde öğrenmek. İslamiyet’teki 4 ana 
esas: 1. İman esasları 2. İbadet esasları 3. Üstün ahlak esasları 4. İslam’da 
adalet. Bu dört ana esası evlatlarımıza gücümüz yettiği ölçüde Hocalarımı-
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zın delaleti ile öğretmek ve talebe evlatlarımızın insanlığa en güzel şekilde 
faydalı olmasıdır. Bilenlerden gücü yettiği kadar öğrenmek, bilmeyenlere 
de gücü yettiği kadar öğretmeye davet etmektir. Bu noktada Peygamber 
Efendimizin bir hadis-i şerifini arz etmek istiyorum. “İnsanların en hayır-
lısı insanlara en çok yararı olanıdır.” Bu Muhammed (S.AV.) Efendimizin 
buyruğudur. Biz Elhamdülillah O’nun ümmetiyiz. Gücümüz yettiği ka-
dar toplumumuza, milletimize ve tüm İslam alemine çok cüzi de olsa fay-
dalı olmak bizim görevimizdir. Bu görevi yerine getirmek bizim için hem 
dünya hem ahireti bize kazandıracaktır. Cenab-ı Hak bu vazifede hepimi-
zi muvaffak kılacaktır. Çünkü kim Allah’tan hayır isterse Cenab-ı Allah’ın 
yardımı onunla beraberdir. Elhamdülillah bu bizlere Peygamber (S.A.V.) 
tarafından müjdelenmiştir. Burada kısaca şunu da arz etmek istiyorum. 
Bugün gerek Türkiye’mizde gerek İslam Âleminde Müslümanların en 
büyük ihtiyacı nedir? Bu soruya cevap olarak şunu arz etmek istiyorum; 
Ülkemizin de İslam Âleminin de ve tüm insanlığında en büyük ihtiyacı iyi 
insan yetiştirmektir. İyi insan dürüsttür. İyi insan temizdir. İyi insan ilim 
sahibidir, ilmin aşığıdır. İyi insan diğer insanlara karşı şefkatli merhamet-
lidir. İşte bugün İslami İlimleri Araştırma ve Yayma Vakfı olarak Kur-an-ı 
Kerim’e Peygamber Efendimizin Hadislerine ve Sünnetine ve tüm insan-
lığa bir katre kadar hizmette bulunabilirsek bahtiyar olacağız. Bu hizmeti 
yapan insanların hepsi İnşallah sevgiyle rahmetle anılacaktır. Ben eminim 
ki hepiniz Cenab-ı Hakkın inayeti ile bu güzel zümreye dahilsiniz. Sizleri 
tebrik ediyor ve Sizlerin tüm Ümmete hayırlı hizmetlerle örnek olmanızı 
Rabbim’den diliyor ve hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Allah’ın Selamı 
Rahmeti Bereketi hepinizin üzerine olsun. es-Selamu Aleyküm. 
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PROF. DR. CELAL TÜRER

HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Hocalarım, Kıymetli Öğrenciler, he-
pinizi saygı ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Çok konuşmayacağım. 
Müsadelerenizle Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne dair bir slayt var. 
Onu izlettikten sonra bir iki kelam edicem ve bir şey talep edeceğim Sayın 
Muhterem Hocam ve Değerli Müdürüm’den önümüzdeki seneden itiba-
ren İnşallah Akademik Programlarınızda Gazi Üniversitesi Polatlı İlahi-
yat Fakültesi’nden en az 20 kişilik bir kontenjan ve eğer mümkün olursa 
önümüzdeki sene sempozyumu Polatlı İlahiyat Fakültesi’nde yapmanızı 
teklif ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
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DR. ÖĞR. ÜYESİ AYTAÇ AYDIN

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 

İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI

Selamün Aleyküm Değerli Misafirler. E’uzübillahimineşşeytanirracim 
Bismillahirrahmanirahim. Velhamdülillahirabbilalemin, Vessalatüvessa-
lamü ala Muhammed’in ve ala Ashabihi Ecmain. Değerli dekanlarım, De-
ğerli İSİLAY Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Lütfü Doğan Hocam, Değerli 
Hocalarım, Değerli Öğrenciler, Bugün başlayacak olan üç günlük çalış-
mamızın Hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bir Çin 
atasözü var: Bir at ve araba üç şey eder. Başlangıçta bir şey var gibi ama 
bir at var bir araba var bir de at arabası. Sonuncusu her ikisinden çok daha 
büyük işlere imza atar. Bu aynı zamanda sinerjinin de bir göstergesidir. 
Bu tür çalışmalar inşallah daha büyük sinerjilere vesile olsun duasıyla. De-
ğerli Kardeşlerim İlim Adamlarının özgünlüğü ve fikir özgürlüğü arayışı 
geçmişten bugüne ihtiyaç duyulan bir şeydir. Nasıl ki bir insanın yaşamı 
için oksijen gerekiyorsa ilim adamı için içinde özgürlük o denli gereklidir. 
Ben birkaç dakika sadece Hukuki bağlamda fikir özgürlüğünün hukuk-
la kesişen bölümüne değinip daha sonrasında sınırlarına dair bir açıklık 
getirmeye çalışacağım. Teoride hukuk ve düşüncenin kesişmesi üç aşa-
mada değerlendiriliyor; Birincisi: düşüncenin uyuşum aşaması. Tam bir 
düşünce özgürlüğünden söz etmek için özgürlükçü bir ortamın mutlaka 
olması lazım. Bu ortamı da kimler sağlayabilir? Devlet ve o devleti oluş-
turan toplumun özgür ortamı sağlıyor olması gerekir. Bu noktada devlet 
ve toplum müdahalelerde bulunabilir. İkinci aşamaysa düşünce aşaması. 
Olgunlaşmaya müsait bir ortam olduktan sonra fikirlerin oluşması. Bu 
çerçevede de bir araya gelen bireylerin inançlarını veya inançsızlıklarını 
açıklamada zorlanmaması ya da açıklamadıkları düşüncelerinden dolayı 
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kınanmamasının hukuk katından sağlanması. Bu da negatif düşünce öz-
gürlüğü olarak ifade ediliyor. Üçüncü aşama ise ki bizim için en önemli 
olan kısım burası bil hassa da ilim adamları için çok önemli. Bu da dışım 
vurum aşamasıdır. Fikrin ön hazırlığı yapıldı, fikir doğdu sonuç olarak 
ifade edilmesi lazım. Günümüzde ifade özgürlüğü şeklinde ifade edilen 
bölüm. Bu çerçevede fikir özgürlüğü içinde olmazsa olmaz üç unsur var-
dır. Birincisi düşünce ve bilgilere ulaşma, haber alma özgürlüğü. İkincisi 
düşüncelerden dolayı kınanmama. Üçüncüsü ise düşünceleri açıklama, 
yayma ve başkalarına ifade edebilme özgürlüğü. Peki bunlarda hiç sınır 
olmayacak mı? Bu noktada şunu ifade etmek lazım; Özgürlüğümüz diğer 
bireylerin özgürlüğünün başladığı yer ile sınırlıdır. Bu ilim adamları için-
de diğer bireyler içinde geçerlidir. Bu çerçevede herkes fikrini ifade edebi-
lir. Allah Resulü (S.A.V.) kaçarak çıktığı hicret ederek ayrıldığı Mekke’ye 
10 yıl gibi kısa bir sürede geri döndü. Zira fikirler zamanı gelince mutla-
ka meyve veriyorlar. Zamanı geldiğinde o fikri hiçbir güç durduramıyor. 
Ben bu çerçevede özellikle çalışmamızın konusunu oluşturan ilim adam-
larının özgünlüğü ve fikir özgürlüğü arayışı noktasında gerçekleştirilecek 
oturumların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma hayırlı 
muvaffakiyetler diliyorum. Teşekkür ediyorum. 
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PROF. DR. İSMAİL HAKKI ÜNAL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANI

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirabbilalemin, Vessalatü ves-
salamü ala Rasulina Muhammed’in ve ala Alihi ve Sahbihi Ecmain. Muh-
terem Lütfi Doğan Hocam, Muhterem Mehmed Said Hatipoğlu Hocam, 
Muhterem Mustafa Fayda Hocam, Değerli Dekanlarım, Değerli meslek-
taşlarım, Sevgili öğrenciler, hepiniz saygıyla ve muhabbetle selamlıyo-
rum. 8.’si yapılan İlAMER Öğrenci Sempozyumu’nun 6.’sını burada idrak 
ediyoruz. 6 defa burada bu toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Celal Hoca davet ediyorsa da 70 yıllık fakülte kolay kolay bıra-
kılmaz diye tahmin ediyorum. Tabi ki bunu şaka maksatlı söylüyoruz. Biz 
şöyle diyelim isterseniz; Sempozyumları burada yapmaya devam edelim. 
Polatlı İlahiyat için ayrı bir program ayarlasın. Hep beraber oraya gidelim. 
Yıldırım Bayezid İslami İlimler Fakültesi içinde aynı şekilde. Gerçekten 
Ankara’da ilmi faaliyetler için Hamdolsun mekanlar çoğaldı. İlahiyatla-
rımızın sayısı arttı. Bu ilahiyat fakültelerimizde okuyan öğrencilerimize 
destek olabilecek kurumlarımızın sayısı da arttı. İSİLAY Vakfı bunun en 
güzel örneği. İSİLAY Vakfı 30 yıllık bir kuruluş. Bunun 12 yılında Öğren-
cilerimize bir fiil destek veriyor. İlim yolunda belli bir alan seçen öğrenci-
lerimize yol göstericilik ediyor, destek veriyor. Zamanında ben de bizzat 
bu kurumda derslere girdim. Gerçekten ilimden başka bir amacı olma-
yan, insanları bir taraflara yönlendirip de hadi bakalım başınızın çaresine 
demeyen, doğru sadece biziz; bizden başka yoktur demeyen bir kurum. 
Yani ilim adına faaliyet gösteren bir yer. Zaten başında akademisyenlerin 
bulunduğu hocaların bulunduğu bir yerde başka türlüsü düşünülmez. O 
yüzden öğrencilerimizin buralara itibar etmesi son derece önemli. Sizden 
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bir şey talep edilmiyor. Sadece sizlere destek veriliyor. Bu da bulunmaz 
bir fırsat, bulunmaz bir nimettir. Bizim zamanımızda böyle bir imkân yok-
tu. İstanbul’da daha çok böyle kurumlar vardı ama Ankara’mızda zayıf. 
Bu kurumları maddi-manevi destekleyerek Sizler de öğrenciler olarak 
katılarak bu kurumları sürdürelim. Çok Muhterem Hocamız bu yaşında 
geliyor ve bundan çok büyük zevk alıyor. Bu çalışmalarla gurur duyuyor. 
Bizde onların verdiği enerjiyle, destekle, şevkle sizlerle olmaktan gerçek-
ten mutlu oluyoruz. Bu öğrencilerimiz sempozyum yapıyorlar. Öğrenci 
Sempozyumu çok fazla örneği olan bir şey değil. Öğrencilik zamanında 
başlayacak ki daha sonraki dönemlerde adam akıllı, akademik üsluba uy-
gun, ciddi sempozyumlar yapılabilsin. Bu öğrenciler bunun alt yapısını 
aldıktan sonra daha sonraki dönemlerde, çok daha önemli ve çok daha 
ciddi sempozyumlar yapacaklar. Ülkemizin de ihtiyacı olan şey budur. 
Lütfi Doğan Hocam iyi insanı tanımlarken ilim sahibi olmayı söyledi. Tek 
başına ilim sahibi olmak ilim sahibi olmak için yetmiyor ama Cenab-ı 
Hakk’ın verdiği akıl nimeti ile iyiyi kötüyü ayırt edebilmenin en önem-
li ölçütlerinden birisi ilimdir. İlim olmayınca insanlar karanlıkta yolunu 
kaybeden biri gibi nereye gideceğini şaşırabiliyor. O yüzden ilim bir ay-
dınlık, bir rehber olarak düşünerek ve faydasız ilimden de Allah’a sığına-
rak İlahiyat alanında araştırmaya-çalışmaya hepimiz çaba sarf edelim. Bu 
noktada elimizden geleni yapalım. Bu tür çalışmalar bu tür bir gayretin 
neticesidir. Başta Eyüp Hocam olmak üzere sempozyuma destek veren 
Muhterem Lütfi Doğan Hocamıza ve diğer Hocalarımıza ve buraya ka-
tılan bütün öğrencilerimize teşekkür ediyorum Başarılı bir sempozyum 
olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. 
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NECMEDDİN ET-TUFİ’NİN ÖZGÜN 

MASLAHAT DÜŞÜNCESİ

TUĞBA ELİF ÇAKMAK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF  ÖĞRENCİSİ

ÖZET
Maslahat ilkesi, İslam hukukunda şer’i bir delil olarak kabul edilmiş ve fıkıh ve 
usul-i fıkıh alanın da önemli bir yer teşkil etmiştir. Özel hüküm çıkarma yöntemle-
rinden biri olan maslahat ilkesi, İslam âlimlerinin karşılaştıkları meseleleri çözüme 
kavuşturmak için başvurduğu yöntemlerden birisidir. Bu tebliğimizde öncelikle 
maslahat kavramına kısa bir giriş yapılmış ve İslam hukuk tarihinde maslahat ilkesi 
ile ilgili önemli kâideler geliştiren bazı âlimlerin görüşlerine kısaca yer verilmiştir. 
Ardından da İslam hukuk tarihinde maslahata dair özgün görüşleriyle ön plana 
çıkan Hânbeli fâkihi Necmeddin et-Tûfî’nin görüşlerine yer verilmiş ve ona yönelti-
len tenkitlerden kısaca bahsedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Maslahat, Tûfî

Necmeddin et-Tûfî’s Unique Views On Maslaha

ABSTRACT
The principle of Maslaha (public interest, the common good) is accepted as one of 
Shar’i proofs and has a great role in Islamic jurisprudence and roots of law. The 
principle of Maslaha is one of the methods of special provision and Islamic scholars 
referred to the principle of Maslaha yo resolve the issues they faced. In this article, a 
brief description of Maslaha is given and the views of Islamic scholars who have de-
veloped important principles on Islamic law and Maslaha were mentioned shortly. 
Afterwards, views of Necmeddin et-Tûfî was given; who was a Hanbali scholar 
and had unique ideas about Maslaha in the history of Islamic law and the criticism 
directed to him was briefly mentioned.
Keywods: İslamic law, Maslaha, Tûfî
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GİRİŞ
Şer’i hükümlerin gayeleri bağlamında maslahat ilkesi Kur’an ve Hz. 

Peygamberin sünnet ve hadisleri üzerine bina edilmiştir. Kur’an ve sün-
netin yanı sıra sahabenin uygulamaları da önemli bir dayanak oluşturur. 
Söz konusu delillerden doğrudan ya da dolaylı olarak kastedilen Allah’ın 
kullara zorluk değil kolaylık murat ettiğidir. İslamiyet fıtrat dinidir ve in-
sanlar akıl ve iradeleriyle neyin zararlı neyin faydalı olduğunu kavrama 
gücüne sahiptirler. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda mas-
lahatın insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaya yönelik bir 
ilke olduğu anlaşılır. İslam geleneğinde maslahat ilkesi fıkıh ilminin ge-
lişmesinde önemli bir rol oynamıştır ve içtihat faaliyetinin önemli unsur-
larından biri haline gelmiştir. Maslahatın kabulü noktasında âlimler ara-
sında görüş ayrılığı bulunmaz. Ancak bazı âlimler maslahat ilkesine dair 
kâideler geliştirmişlerdir. Bu âlimlerden biri de Necmeddin et-Tûfi’dir. 
Kendi döneminde görüşleri pek ilgi görmese de modern dönemde Tûfî’nin 
tanınmasına sebep olan maslahat ile ilgili görüşleridir. Tûfî, maslahata ri-
ayeti fıkıh usulü delillerinden biri olarak kabul etmiş ve muâmelat ile il-
gili konularda maslahatın gözetilmesini önermiştir. O, görüşlerini “zarar 
ve zararla mukâbele yoktur” hadisini incelerken ortaya koymuştur. Bu 
çerçeve de nass ve icmâadan anlaşılan sonuç maslahatla bağdaşmıyorsa, 
maslahatın gözetilmesine öncelik vererek uygun yorum metotlarıyla uz-
laştırma yapılması gerektiğini belirtir. Söz konusu hadisin şerhini yapar-
ken üzerinde en çok durduğu nokta “tahsis” ve “beyan” kelimeleridir. 
Tûfî’nin açıklamalarına bakıldığında iddia edildiği gibi “maslahatın nassa 
takdimi” şeklinde bir metot izlendiği görülmemektedir. İslam’ın doğru 
anlaşılmasında atılmış önemli bir adım olarak Tûfî’nin maslahat anlayışı 
incelenmeye değer bir konudur.

MASLAHAT KAVRAMI
Maslahat املصلحة, sözlükte “doğru, düzgün ve kusursuz olma; iyilik, 

uygunluk, yarayışlılık” gibi manalar içeren salâh kelimesinden türetil-
miş olup; isim olarak çoğulu mesâlihtir. Bunların karşıtı mefsedet ve 
mazarrattır.1 Gazzâlî (ö. 505/1111) maslahatın celb-i menfaat (faydayı elde 
etmek) ve def-i mazarrat (zararlı olanı gidermek) anlamına geldiğini ifade 

1 İbrahim Kâfi Dönmez, “Maslahat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.28 (An-
kara: TDV Yay., 2003), 79.
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eder. Şârî’in maksadının din, can, akıl, nesil ve malı korumak olduğunu 
söyler.2 Fıkıh literatüründe maslahat ruhî veya bedenî, ferdî veya içtimaî 
olsun, dünyevî ve uhrevî faydaların sağlanmasını ve zararların gideril-
mesini belirten bir terim olarak kullanılır; fakat maslahatın bu son anlamı 
daha çok “def’-i mefsedet” şeklinde ayrı bir prensip olarak incelenir.3

Maslahat ilkesi, şer’i bir delil olarak kabul edilmesi hasebiyle fıkıh ve 
usul-i fıkıh alanında önemli bir yer teşkil etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in bir-
çok ayetinde Allah’ın evreni boş yere değil bir gaye için yaratmış olduğu-
na dikkat çekilir ve pek çok hadiste bu konuya atıfta bulunulur. Yine aynı 
şekilde ayet ve hadisler de Allah’ın kullara zorluk değil kolaylık murad 
ettiğini, insanların kendileri için faydalı olanları yapıp zararlı olanlardan 
kaçınması gerektiği emir, nehiy, teşvik ve uyarmalarla ifade edilir. İslam 
hukukunda maslahat kavramı esas itibariyle “Naslar nasıl yorumlanmalı 
ve uygulanmalı?” sorusunun yanı sıra, “Naslarda özel olarak değinilme-
miş olaylar, ana kaynaklardaki hükümlere hâkim olan ruh ve düşünceye 
uygun biçimde nasıl çözüme kavuşturulabilir?” sorularına cevap arayan, 
kısaca ictihad faaliyetini İslâm teşriinin özüne ve amacına göre denetle-
meye yönelen zihni çabanın ürünüdür.4 Hz. Peygamber’in vefatıyla bir-
likte yeni karşılaşılan sorunların vahiyle çözümlenme süreci sona erdiği 
gibi içtihad yolu ile çözüme kavuşturulan meselelerin kontrol edilmesi de 
ortadan kalkmış bulunmaktaydı. Sahabe ve tâbiîn döneminden itibaren 
İslam coğrafyasının genişlemesi ve yeni kültürlerle tanışılmasına paralel 
olarak karşılaşılan fıkhi meselelerde üretilen çözümler maslahat ilkesi çer-
çevesinde çözüme kavuşturulmuştur.

TUFİ ÖNCESİ MASLAHAT DÜŞÜNCESİ
İslam’ın oluşum sürecinde hâkim olan düşünceye göre maslahatın meş-

ruiyeti hakkında âlimler arasında ihtilaf bulunmamaktadır. Ancak yeni 
karşılaşılan olayların çözümünde maslahatın şer’i bir dayanak olup olma-
yacağı mezhepler arasında tartışmalıdır. Bu tartışmanın odak noktasını 
maslahat-ı mürsele kavramı oluşturur. Hanefî ve Şâfiî âlimler maslahatın 
kıyasa giren maslahatlardan olmasını şart koşarken, Mâlikî ve Hanbelî 
âlimleri ise maslahatın kıyasa girmesini şart koşmamış ve hükümleri yalın 

2 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min İlmi’l-Usûl, Dâru’n-
Nifâs, (Beyrût, 2011), 1: 487.

3 Dönmez, “Maslahat”, 79.
4 Dönmez, “Maslahat”, 79.
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bir maslahata dayandırmayı caiz görmüşlerdir. Buna mukabil Mâliki ve 
Hanbelîler, maslahatı kendi başına bir delil saymış, terim olarak “mesâlih-i 
mürsele” veya “istislah” ya da “istidlal” gibi adlar kullanmışlardır.5

Maslahat konusunda birçok İslam âlimi tarafından farklı görüşler orta-
ya atılmıştır. Maslahat nazariyesine dair ilk sistematik görüşleri Şâfiî fakihi 
Cüveynî (ö. 478/1085), tarafından ortaya konulduğu kabul edilir. Cüveynî 
bu konudaki görüşlerini el-Burhan fî Usûlil’l-Fıkıh adlı eserinde yer verir. 
Cüveynî, İslam hukukunun temelleri olan nass’ların ta’lil edilebilirliğini 
yani nass’ların ve içerdiği hükümlerin mâkul bir gerekçeye bağlanabile-
ceğini savunan usûlcülerdendir. Kendinden önceki usûcülerin hükümle-
rin ta’lîline dair görüşlerini verdikten sonra, tâlîlî hükümleri belirlemede 
farklı bir yolu olduğunu belirtir ve makâsıda esas alınan görüşlerine ge-
çer. Ona göre ma’nâsı akılla anlaşılabilen ve bu amacın insan için zarûrî 
bir duruma yönelik olduğu asıllar, zarûret derecesine ulaşmasa da genel 
ihtiyaç derecesini ifade eden asıllar, maslahî ma’nâdan hareketle ta’lîl 
imkânı bulunmayan asıllar, bir zaruretten veya ihtiyaçtan kaynaklanma-
makla birlikte, gerçekleşmesi hoş ve güzel kabul edilen hususlar, müçte-
hidin manasını kavrayamadığı, zaruret, hacet ve ahlâken iyi şeylere teşvik 
gibi bir şeyin de gereği de olmayan durumlarolmak üzere hükümleri ta’lil 
edilebilirlilik açısından beş gruba ayırmıştır. Cüveynî’nin ifadelerinden 
de anlaşılacağı üzere onun bütün sonuç ve çıkarımlara aklî-felsefi bir akıl 
yürütme çeşidi olan istikrâ (tümevarım) metodu kullanarak ulaşmıştır.6

Gazzâlî (ö.505/1111), Cüveynî’nin beş madde de ortaya koyduğu 
asılları üçe indirir ve bunları ta’lîl bağlamından makâsıd bağlamına ta-
şır. Gazzâlî’ye göre önemi bakımından maksadlar; zarûriyyât, hâciyat ve 
tahsîniyyat şeklinde sınıflandırılır.7 Gazzâlî “Şerî’atın kuralları çerçevesin-
de maslahata riayet ederiz” diyerek görüşünü ortaya koyar ve nass veya 
icmâ dışında dinî-hukukî bir meselede sadece aklî uygunluğa ve yaygın 
anlamı esas alınarak maslahata göre hüküm verilmeyeceğini ifade eder.8 
Ya muayyen bir nasstaki düzenlemeyle yeni olaya verilecek hüküm ara-
sında bir amaç birliğinin bulunduğu belirlenmeli, yahut nassların genel 
gayelerine bakılarak bu tür amaç birliğinin varlığından emin olunmalıdır.9 

5 Hasan Karakaya, Fıkıh Usûlü, (İstanbul: Beka Yay., 2014), 425-426. 
6 Ahmet Yaman, Makâsıd ve İctihad, (İstanbul: İFAV Yay., 2017), 205-208. ; Ali Pekcan, İslam 

Hukuk Felsefesinde Makâsıdü’ş-Şerîa’, (İstanbul: Rağbet Yay., 2017), 90.
7 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 205-209.
8 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 211.
9 Dönmez, “Maslahat”, 81.
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Gazzâlî, makâsıdü’ş-şerîa konusunda önemli görüşleri olan birisidir ve 
görüşleriyle kendinden sonra ki birçok âlimi etkilemiştir. Gazzâli şeriatın 
amaçlarının kitap, sünnet ve icmâ ile bilinebileceğini ifade eder. Bu de-
lillerin desteklemediği hiçbir maslahatın geçerli olmayıp bâtıl olduğunu 
söyleyerek, ıstıslah ve mesâlih-i mürseleyi bir delil olarak alamayacağı-
mızı savunur. Bu durumda ona göre, mesâlih-i mürsele müstakil bir delil 
değil, Kur’ân, Sünnet vb. delillerden elde edilen bir terkiptir.10 O bu konu-
daki görüşlerini el- Mustasfâ min İlmi’l-Usûl ve Şifau’l Ğalîl eserlerinde 
yer vermiştir.

Temelleri Cüveynî tarafından atılıp Gazzâlî ile geliştirilen masla-
hat düşüncesi kendilerinden sonra birçok âlim tarafından da ele alın-
mıştır. Fahreddin er- Râzî (ö. 606/1209) de hem Cüveynî’nin ve hem de 
Gazzâlî’nin görüşlerini benimseyerek el-Mahsûl adlı eserinde maslahata 
dair açıklamalarda bulunmuştur. Razi’ ye göre, ister Ehl-i Sünnet’in de-
diği gibi Allah Teâlâ’dan “tefadduden” (zorunluluk değil lütuf olduğu); 
ister Mu’tezilenin dediği gibi “vucûben” (Allah’ın en iyisini vermek zo-
runda olması) olsun, hükümlerin insanların mesâlihine yönelik olduğu 
hususunda icmâ’ vardır.11

Maslahat konusunu Şafiî mezhebine mensup olan İzzeddin b. 
Abdisselâm (ö. 660/1262), el-Kavâ’idül-Ahkam fi Mesâlihi’l-Enâm adlı 
eserinde genişçe işlemiştir. O sadece, maslahatı hükümlerin amacı olarak 
ortaya koyan ilk müstakil çalışmaları yapmakla kalmamış, şer’î hüküm-
lerin konuluşunda maslahatın nasıl dikkate alındığını ayrıntılı bir şekil-
de ortaya koymuştur. O mesâlihi, uhrevî ve dünyevî olmak üzere ikiye 
ayırır. Uhrevî maslahatların ve mefsedetlerin din yoluyla bilinebileceğini, 
dünyevî maslahat ve mefsedetlerin ise akıl, tecrübe ve âdetle bilinebilece-
ğini söyler.12 İbn Abdüsselâm’ın makâsıd ve maslahat konusundaki gö-
rüşleri ayrıntılı olmakla birlikte düzenli ve sistemli değildir. O meseleleri 
dağınık ve çeşitli açılardan ele almakta ancak genel bir sisteme ulaşmaya 
çalışmamaktadır.13

Makâsıd ve mesâlih konusunda, hocası İbn Abdüsselam’dan farklı bir 
şey söylemeyen Mâlîkî âlim Şihâbuddin el-Karâfî (ö. 684/1285) muallel ol-

10 Ferhat Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Ko-
nudaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, İLAM Araştırma Dergisi 1, sy. 1, (Ocak-Haziran 
1996): 98.

11 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 214.
12 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 215-216.
13 Pekcan, İslam Hukuk Felsefesinde Makâsıdü’ş-Şerîa’, 97-98.
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ması mümkün olan hükümlerin taabbudî sayılamayacağını belirtmesi ve 
ibadet alanıyla muâmelât alanı arasında fark gözetmesi onun maslahata 
dair görüşlerindedir.14

İbn Kayyım el-Cevziyye (ö. 751/1350) şer’î hükümlerin, maslahat ve 
mefsedeti esas aldığını kabul eder. Maslahat içeren şeyler emredilmiş, 
mefsedet içerenler de nehyedilmiştir.15 İbnû’l Kayyım, makâsıdî bakış 
açısına “vesileler, vesîle oldukları maksadın hükmünü alır” kâidesini 
İ’lâmu’l-Muvakkı’în adlı kitabında geniş yer verir.16

Şâtıbî (ö. 790/1388) makâsıdü’ş-şerîa konusundaki görüşleriyle tanı-
nan bir âlimdir. Kendinden önceki âlimler tarafından geliştirilen makâsıd 
kavramı, Şâtıbî’nin el-Muvâfakât eseriyle genişletilmiş ve eser bu alanda 
zirve olarak kabul edilmiştir. Şâtıbî, makâsıd konusunda elde ettiği sonuç-
ları istikrâ (tümevarım) yoluyla elde ettiğini yani şer’i hükümleri tek tek 
ele alıp, değerlendirmek suretiyle genel ilkelere ve sonuçlara ulaşmaya 
çalışmıştır. Şâtıbî’ye göre, dinin amacı insanlar için dünyevî ve uhrevî ya-
rarın sağlanmasıdır. Ancak, maslahat mutlak manada “fayda” olarak an-
laşılmaz. Maslahata “fayda” anlamı verilecekse, dinen muteber “fayda”, 
ahiret hayatının kazanılmasına yönelik bir dünya yaşamının gerekleri ile 
sınırlı olmalıdır. İnsanların kişisel faydacı yaklaşımları maslahat olarak 
dikkate alınmaz. Cüveynî’nin ta’lîlî hükümlerin belirlenmesinde ortaya 
koyduğu beşli taksimin Gazzâlî tarafından üçlü taksime indirgendiğine 
dikkat çekmiştik. Zarûriyyât, hâciyyât ve tahsînniyyat olarak yerleşen bu 
yaklaşım Şâtıbî’de de merkezî bir konumdadır. O, makâsıdî asılları, fıkıh 
usulü ilmi için de asıl kabul etmekte ve küllîlik ve kat’îliğe sahip olan bu 
esasları fıkıh usulü konularının her biri için birer asıl ve ölçü olarak kabul 
etmektedir.17

Şah Veliyyullah ed-Dehlevi (ö. 1176/1762), Huccetullâhi’l-Baliğa adlı 
eserinde İslamî hükümlerin dayandığı maslahat ve hikmetlerden bah-
seder. Dehlevî, dinin anlaşılması için hikmet ve maksatlarının bilinmesi 
gerektiğini söyler ve ele aldığı tüm konuları bu bakış açısıyla yorumlar. 
Ona göre, şer’î hükümler bir kenara bırakılıp hikmet ve maslahat oldu-

14 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 218.
15 Rahmi Yaran, “Kârafî’den Şâtıbî’ye Makâsıd/Maslahat Söylemi” , MÜİAD 45, sy. 45, (Ey-

lül 2013): 21.
16 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 221.
17 Yaman, Makâsıd ve İctihad, 222.
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ğu düşünülen yolda farklı hükümlere sapılması dinlerin tahrifinin başlıca 
nedenlerindendir.18

HAYATI
İslam hukuk tarihinde alışılmışın dışında kendine özgü maslahat an-

layışıyla ün salan Tûfî’nin tam adı, Ebû’r-Rabî’ Necmüddîn Süleyman b. 
Abdilkavî b. Abdilkerîm b. Saîd es-Sarsarî et-Tûfî, 670 (1271) yılı civarında 
Bağdat’ın Sarsar kasabasının Tûfâ köyünde doğdu.19 İlerleyen zamanlar-
da ilim tahsili için Bağdat, Şam, Mısır, Hicaz gibi önemli ilim merkezleri-
nin bulunduğu ülkelere ilmi seyahatlerde bulundu. Kelâm, tefsir, hadis, 
usûlü’d-din, fıkıh, usûlü’l-fıkıh, cedel, Arap dili ve edebiyatı gibi İslami 
alanlarda önemli eserler kaleme almıştır. Maslahatla ilgili fikirlerini esas 
alan bir kısım müellifler Tûfî’nin Şiî kimliğini gizleyip kendisini Hanbelî 
gibi takdim ettiklerini ileri sürmüşlerse de söz konusu iddianın yer aldığı 
kaynaklardaki deliller güçlü değildir. Mustafa Zeyd, Şiîlik’le yapılan it-
hamın sebebinin Tûfî’nin hür bir fikre sahip olmasından kaynaklandığını 
ifade etmektedir. Mustafa Zeyd, ayrıca o dönemde başta İbn Teymiyye 
olmak üzere bazı Hanbelî âlimlerinin baskı gördüğünü anlattıktan son-
ra Tûfî’nin yazmış olduğu eserlerinden onun Rafızîlerle ve Şiîlerle ilgi-
li menfi görüşlerini hatta Rafızîleri tekfir bile ettiğini naklettikten sonra 
bu görüşlere sahip birinin Rafızî ve Şiî olamayacağını ifade etmiştir.20 
Tûfî’nin değişik görüş ve inançları değerlendirilirken kullandığı objektif 
dil ve sahip olduğu özeleştiri kabiliyetinin o dönemdeki rekabet ortamı 
içinde bu tür suçlamalara yol açması mümkündür. Muhtemelen Müslü-
manlar arasında mevcut görüş ayrılıkları ve uyumsuzluklardan rahatsız 
olup problemlerin kaynağını incelemesi ve yeni değerlendirmeler yap-
ması Sünnîliğe bağlılığının sorgulanmasına yol açmıştır.21 Her ne kadar 
Şiîliğe ve Rafizîliğe meyletmekle ya da mezhebine bağlı olmamakla itham 
edilse de birçok âlim tarafından Hanbelî olduğu kabul edilir. Ömrünün 
sonlarına doğru hac ibadetini gerçekleştirmek için Mekke-Medine’ye git-

18 Yaman, , Makâsıd ve İctihad, 230.
19 Ferhat Koca, “Tûfî” , Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 41 (Ankara: TDV Yay., 

2012), 324.
20 Ali Tülü, “Necmeddin et- Tûfî’nin Maslahat Anlayışı”, ( Yüksek Lisans Tezi, Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006),14.
21 Koca, “Tûfî”, 325.
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miş oradan da Filistin’e geçerek el-Halîl şehrinde 716 (1316) yılında vefat 
etmiştir.22

MASLAHAT HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Maslahat konusunda İslâm tefekkür tarihinin en keskin çıkışlarından 

birini yapan23, maslahatı deliller hiyerarşisi içinde nass ve icmâdan bile 
önceye yerleştirmiş olmasıyla ün yapan Necmeddin et-Tûfî24 bu konuya 
ilişkin görüşlerini, Nevevi’nin (ö. 676/1277) el-Erbaîn adlı eserini şerheder-
ken, otuzikinci ( Lâ darara ve lâ dırâr )25 (Zarar ve zararla mukâbele yok-
tur) hadisi incelerken ortaya koymuştur. Onun bu görüşlerini Cemâlüddin 
el-Kâsımî (ö. 1332/1914) çeşitli ilaveler ekleyerek Risâletu’t-Tûfî fî Riâyetî’l-
Maslaha ismiyle ayrı bir risâle halinde yayınlamış, Mustafa Zeyd ise şerhin 
çeşitli nüshalarını karşılaştırarak tahkik ve tahlilde bulunmuş ve et-Tûfî 
ve Ra’yuhû fî Riâyeti’l-Maslaha isimli doktara tezi hazırlamış, Abdülvehhâb 
Hallâf (ö. 1375/1956)’ da Mustafa Zeyd’in tahkikini Masâdiru’t-teşrî’i’l-
İslâmî fîmâ la nassa fîh adlı eserinde aynen nakletmiştir.26

Hadiste geçen “darar” ; mutlak anlamda başkasına zarar vermeyi ifade 
ederken, “dırâr” ise karşılık olarak zarar vermeyi ifade eder. Esasen Tûfî, 
bu hadiste zararın önlenmesinden söz edildiğini ve zararın “başkasına 
kötülük vermek” manasına geldiğini kabul ettiği halde maslahatın elde 
edilmesini bunun tabii bir sonucu olarak düşünmüş ve bütün bu açıkla-
malarını bu anlayış üzerine bina etmiştir.27 Ona göre hadisin ifade ettiği 
mana şudur: Dinen hiç kimseden bir zarara katlanması istenemeyeceği 
gibi hiç kimsenin bir başkasına doğrudan veya mukâbele tarzında zarar 
verme hakkı da yoktur. Kısaca ifade etmek gerekirse dînî hükümler zarar 
içermez ve Allah ve Rasûlü dinin kolay olduğunu vurgular.28 Ancak bir 
konuda bu genel ilkeyi tahsis eden özel bir delil varsa ondan kaynakla-
nan zarar bu hükümden istisna edilmiştir. Mesela ceza (hudûd ve ukûbât) 
olarak katlanılan zararlar böyledir. On ların meşruluğu hakkında icmâ 

22 Koca, “Tûfî”, 324.
23 Said Nuri Akgündüz, “Yirminci Yüzyılda İki Farklı Maslahat Yaklaşımı”, AİBÜİFD 1, 

sy.1 (Bahar 2013): 42.
24 Dönmez, “Maslahat”, 86.
25 İbn Mâce, 2 :17.
26 Ali Pekcan (çeviri ve değerlendirme), “Necmuddîn Tûfî’nin Maslahat Risalesi”, Dinbilim-

leri Akademik Araştırma Dergisi 3, sy. 1, 269. 
27 Dönmez, “Maslahat”, 86.
28 Allah’ın kolaylık murâd ettiğine dair zikrettiği ayetler: el-Bakara 2/185; en-Nisâ 4/28; el-

Mâide 5/6; el-Hacc 22/78
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vardır. Öyleyse bu hadisle reddedilen zararlar, hakkında özel delil bulun-
mayan zararlardır. Böyle özel bir durum olmadıkça bu hadisin muktezâsı 
(gerekliliği), bütün şer’î delillerin önüne geçip zararı önleme, maslahatı 
elde etme hususunda onları tahsis eder. Bu, diğer delilleri işlevsiz kılmak 
değil, onları ve bu hadisi birlikte değerlendirerek neticeye gitmektir.29

İBADET VE MUAMELAT AYRIMI
Tûfî, usul eserinde maslahat-ı mürselenin muteber bir delil olduğunu, 

maslahatları diğer âlimlerin sınıflandırdığı gibi muteber, mülga, mürse-
le gibi kısımlara ayırmanın gerekmediğini, şeriatın genelde maslahatlara 
itibar ettiğini söylemenin yeterli sayılacağını belirtir, “maslahî ictihad” ta-
birini kullanır ve nasların umumunun maslahatla tahsisine cevaz verir. 
Tûfî, maslahatı “ibadet veya âdet olsun şâri’in amaçlarına götüren sebep” 
şeklinde tarif eder ve maslahatı şâri’in kendi hakkı için kastettiği (ibadet-
ler gibi), yaratılmışların faydası ve hallerini düzene koymak için kastettiği 
(adetler gibi) olmak üzere iki kısma ayırır.30 Birinci kısma giren ibadet ve 
had cezaları gibi mukadderattaki maslatatın ancak şâri’ tarafından bili-
nebileceği ve lafızlarda ki hükümlere aynen uymak gerektiğini belirtir. 
İkinci gruba giren âdet ve muâmelatla ilgili konularda insanların akıl ve 
tecrübeleri ile kendi yaralarına dair maslahatı bilebileceklerini ancak di-
ğer deliller maslahata uygun değilse ve aralarını cemetmek mümkün ol-
muyorsa yukarıdaki hadis gereğince mesâlihe riayetin tercih edileceğini, 
zira şeriatın de amacının bu olduğunu ifade eder. Ancak bu iddiasını meş-
ru bir örnekle somutlaştıramadığından dolayı eleştiri oklarının üzerine 
çevrilmesine neden olmuştur. Daha sonra şâri’in maslatata özen göster-
diğini dair Yûnus suresinin elli yedinci ve elli sekizinci ayetlerini31 genel 
bir delil olarak zikreder.32 Onun bu açıklamasına baktığımızda maslahat 
anlayışının Kur’an-ı Kerim etrafında şekillendiğini görürüz. Bu ayette 
şer’in maslahatı gözettiğine dair yedi delâlet olduğunu ifade eder. Eğer 
tümevarım yöntemiyle nasslar incelenirse bu konuda pek çok delil orta-

29 Yaran, “Kârafî’den Şâtıbî’ye Makâsıd/Maslahat Söylemi,” 11-12. 
30 Necmeddin et- Tûfî, Risâle fi Ri‘âyeti’l-Maslaha, Ahmed Abdurrahim es- Sayih, ed-Dârü’l-

Mısriyyetü’l-Lübnâniyye, 1413/1993, s.25.
31 “Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir 

rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, Allah’ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla se-
vinsinler; çünkü bu, onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir.” (Yunus 10/ 57-
58)

32 Tûfî, Risâle, 26-27. 
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ya koyulabileceğini söyler. Yine Kur’an’dan maslahat ile ilgili özel deliller 
zikreder. Kısas uygulamasından, hırsızın elinin kesilmesinden, zina yapa-
na yüz değnek vurulması gibi ayetleri zikreder. Bu gibi delillerin insan-
ların can, mal ve ırzlarını korumak ile ilgili olan maslahatlardan olduğu-
nu söyler. “ Allah’ın kitabındaki her ayet, bir veya birçok maslahat ifade 
eder” görüşü ile maslahat ve nass konusundaki genel görüşünü özetler. 
Aynı şekilde maslahatın önemi ile ilgili sünnetten delil olarak “iki kişi sa-
tım işlemi yaparken araya girip teklif vermeyi, şehirlinin bedevi namına 
satış yapmaması, bir kadının hala veya teyzesinin üzerine nikâhlanmasını 
yasaklayan” hadislerini zikreder.33

Tûfî, maslahat risâlesinde 19 adet şer’î delilden zikretmektedir. Bu de-
lillerden bir kısmı ittifakla kabul edilirken, bir kısmın da ihtilaf edilmiştir. 
Tûfî’ ye göre bu 19 delilin en kuvvetlisi nass ve icma’dır. Ona göre bu iki 
delil maslahatın gözetilmesi ilkesine a) ya uyar b) ya da aykırı olur. Nass 
ve icmâ maslahata uygun ise onlarla amel edilir. Eğer aykırı olursa, mas-
lahatın gözetilmesine öncelik verilir. Bu tıpkı nass’ın ve icma’nın sınırlan-
dırılması (tahsis), açıklanması (beyan) ile olur. Bu nass’ın ve icma’nın iptâl 
edilmesi demek değildir. Bu durum, açıklayıcı fonksiyonundan dolayı 
Sünnet’in, Kur’an’a göre açıklayıcı olmasına benzer. Onun bu açıklama-
larına rağmen, âlimlerden farklı şekillerde itirazlar gelmiştir: İcmâ, kesin 
bir delil iken maslahat riâyet ilkesi böyle değildir ve “Zarar…” hadisinden 
elde edilen “maslahata riayet” ilkesi, beyân ve tahsis yoluyla icmâ üzerin-
de söz sahibi olacak güçte olamaz“34 şeklinde ki itirazlara Tûfî’nin cevabı 
şu şekildedir: “Maslahatın gözetilmesi” ilkesi, icmâ’dan daha güçlüdür. 
Buradan da maslahatın en kuvvetli şerî delil olduğu ortaya çıkar. Çünkü 
en kuvvetliden daha kuvvetli olan en kuvvetlidir açıklamasını yapar35. 

Maslahatı, nass ve icmâya takdim etmesi ile ilgili olarak ise şu açıkla-
malarda bulunur: İcma’ı inkar edenlerin maslahatı kabul ettiğini, Zahiri-
ler dışında maslahata itibar konusunda ittifak bulunduğunu söyler. Bu 
durum maslahata uymanın ittifak, icmânın ise ihtilaf konusu olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca nasslar ihtilaflı ve çelişkilidir. Bundan dolayı bu 
nasslar, hükümlerde meydana gelen ve dinen kınanan görüş ayrılığının 
nedenidir. Maslahata riayet ise bizâtihi hakiki olup kendisinde ihtilaf 

33 Tûfî, Risâle, 30-31.
34 Tûfî, Risâle, 23-24.
35 Tûfî, Risâle, 23.
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bulunmamaktadır.36 Tûfî, burada mükelleflerin yararını sağlamak ve dü-
zenlerini korumak amacıyla maslahatın diğer şer’i deliller üzerine takdim 
edilmesinin caiz olduğunu söylemiştir. Önerdiği metodun tamamlayıcı 
unsuru olarak daha öncede belirttiği gibi maslahatla diğer şer’i delille-
rin tearuzu halinde önce cem’ metodunun uygulanmasını bu da olmazsa 
yukarıdaki hadis gereğince maslahatın diğer delilere takdim edileceğini 
söylemiştir.

Maslahat konusunda İmam Mâlik’le arasındaki farka da işaret eden 
Tûfî, kendi görüşünün Mâlik’in görüşünden daha açık olduğunu ve bu-
nun da ibadet ve miktarları belirlenmiş (mukadderat) konularda nass ve 
icmâya, muâmelat ve diğer hükümlerde ise maslahata riayete dayanmak 
olduğunu söylemiştir. Burada ki asıl maksat kendi maslahat anlayışı-
nın Mâlik’in Mürsel maslahat anlayışıyla sınırlı olmadığını vurgulamak 
içindir.37

Tûfî’nin maslahat ile ilgili yapmış olduğu açıklamalarına yukarıda de-
ğinmeye çalıştık. Ancak onun maslahatı nass veya icmâya takdim eder-
ken, maslahatı ilgâ ve iptal yoluyla değil de “tahsis” yoluyla takdim ettiği 
iddia etmesi, burada bir iptal ve ilgâ anlamı taşıyacağı endişesini sezmiş 
olabileceğinden özellikle “tahsis yoluyla” ibaresini kullanmıştır.38 Yine 
aynı şekilde nass-maslahat ilişkisi genellikle nassa aykırı maslahat ya da 
nassın maslahata tahsisi şeklinde ele alınırken, Tûfî’nin nassa ve icmâa 
aykırı maslahattan söz etmemesi, daima nassın icmânın maslahata uygun 
veya aykırı olması ya da bunların birbiriyle uyumlu olup olmaması du-
rumlarını ayırt etmesi ve teâruz halinde uzlaştırma yorumunu önermesi39 
diğer âlimler tarafından eleştirilir. Bu iddiası da tartışmanın merkezi ko-
nularından birini teşkil etmektedir.

Tahsis konusu, Tûfî’nin üzerinde en çok durduğu konulardan bir ta-
nesidir. Nitekim o “Maslahat teorisini” de bu konu üzerine bina etmiştir. 
Tahsis, âmm bir lafzın anlamının bu lafız kapsamına giren fertlerden bir 
kısmıyla sınırlandırılmasını ifade eder.40 Tûfî, maslahat teorisini dayan-

36 Tûfî, Risâle, 34.
37 Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Konudaki 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 101. 
38 Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Konudaki 

Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 110.
39 Dönmez, “Maslahat”, 87.
40 Ferhat Koca, “Tahsis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 39 ( Ankara: TDV 

Yay., 2010), 432.
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dırdığı “Zarar ve zararla mukâbele yoktur” hadisini âmm bir hüküm ola-
rak ele alır ve “maslahatı elde etmek ve zararı def etmek için” maslahata 
riayetin diğer şer’i delillere tahsis edilmesi gerektiğini ifade eder.41 Şer’i 
delillerden birinin zarar ifade ettiğini farzedersek ve bu zararı da Tûfî’nin 
delil aldığı hadisle giderdiğimizde bu iki delil ile amel etmek anlamına 
gelmektedir. Aksi olmuş olsaydı, bu durum delillerden birisinin iptal 
edilmesine sebep olurdu.

Tûfî’nin “maslahata riâyet” konusunda delil aldığı hadis hâss olup, o 
hadisle muâmelat sahasındaki âmm bir nassın tahsis edilebileceği görüşü, 
bu hadis ile tahsise konu olan âmm naslar arasındaki zaman ilişkisinin 
önemli bir problem olduğu42 ve tahsis yapılması ile diğer delillerin nesh 
(nasları iptal) olduğunu diğer âlimler iddia edilmiştir. Tahsis ve nesh ara-
sındaki farkları belirtmek için Hanefîler hâssın âmm nassa eş zamanlı ol-
masını, cumhur ise hâssın en azından söz konusu âmm nass ile amel edil-
meye ihtiyaç duyulduğu andan sonra gelmiş olmamasını şart koşmuştur.43 
Ancak Tûfî’nin görüşlerine bakıldığı zaman tahsis delilinin zamanıyla 
ilgili bir açıklamaya rastlanılmamaktadır. O, maslahata riayetin âmm la-
fızlara sadece tahsis ve beyan yoluyla takdim edileceğini ifade ederek bu 
işleme tahsis adını verir. Ancak bu durum maslahata riayetin tahsisi de-
ğil, maslahatın âmm nass veya icmâyı nesh etmesi ya da maslahatın da-
yandığı illet ve delillerin tahsisi anlamına gelmektedir.44Tûfî, bir meselede 
birden fazla maslahat olduğu zaman onlar arasında tercihte bulunarak en 
önemli olanının tercih edilmesi gerektiğini söyler: 

Önem dereceleri aynı ise ve töhmet söz konusu değilse içlerinden her-
hangi biri seçilir. Seçimi yapan töhmet altında ise kuraya başvurabilir. 
Aynı yöntemin mefsedette de uygulanabileceğini ifade eder. Ancak bir 
meselede hem maslahat hem de mefsedet söz konusuysa ve bu ikisinden 
birinin seçilme mecburiyeti varsa mefsedet veya maslahat olmasına bakıl-
maksızın daha önemli olanın tercih edileceğini, yine töhmet söz konusu 
olacaksa kuraya müracaat edileceğini ifade eder.45

41 Ali Pekcan (çeviri ve değerlendirme), “Necmuddîn Tûfî’nin Maslahat Risalesi”, Dinbilim-
leri Akademik Araştırma Dergisi 3, sy. 1, 79. 

42 Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Konudaki 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 111.

43 Koca, “Tûfî”, 329.
44 Koca, “Tûfî”, 329. ; Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-

Tûfî’nin Bu Konudaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 111. 
45 Tûfî, Risâle, 45-46.
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TÛFÎ’YE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER
Tûfî’nin görüşleri çeşitli açılardan eleştiriye maruz kalmıştır. Eleştiri-

nin odak noktasını ise Tûfî’nin kabul ettiği maslahat anlayışının İslâm’ın 
ruh ve amaçlarına uygun olup olmadığı noktasında ki belirsizliktir. 

Zâhid el-Kevseri (ö. 1371/1952) Tûfî’nin ibadet ve muamelat arasında 
yaptığı ayrımı eleştirir. Muamelât ve benzeri konularda maslahata riayet 
etmenin şeriatın arzu ve hevesle değiştirilmesi anlamına geleceğini ifade 
eder ve maslahatla şer’i maslahatlar kastediliyorsa bunu öğrenmenin tek 
yolunun vahiy olduğunu ifade eder.46 Abdülvehhâb Hallâf (ö. 1956) ise 
maslahat-ı mürselenin nassın bulunmadığı alanda delil olarak kullanıl-
masına rağmen Tûfî’nin onun nassın bulunduğu alana taşımakla nassları 
yok etmeye çalıştığını, nass ve icmâı neshetme kapısını açtığını ve masla-
hatla hükmü teâruz eden naslara dair örnek dahi veremediğini söyler. Ra-
mazan el-Bûti (ö.2013), Davâbıtul-Maslaha adlı eserinde “ Tûfî ve İcmaya 
Karşı Çıkışı” diye müstakil bir başlık açar. Bûti, Tûfî’nin iddiasının masla-
hatın nass veya icmâa muhalif olmasını var saymak gibi vukuu tasavvur 
edilemeyecek gerçekleşmesi olanaksız bir temel üzerine kurulduğunu, 
her bir ayetin gerçek bir maslahat ifade ettiğini ve aykırılığın imkânsız 
olacağından bahseder. Maslahatı, nass ve icmâadan daha kuvvetli görme-
nin maslahatı nass ve icmâadan müstakil bir delil olarak kabulünün bir 
ayrıntısı olduğunu söyler. Ayrıca, icmânın maslahat ya da başka bir delile 
tahsis edilemeyeceğini, icmâ sabit olduktan sonra her yönüyle kesin bir 
delil haline geldiğini, nassın maslahat olduğu söylenen şeylere tahsisinin 
mümkün görülmediğini, aksi halde tahsisle nesih arasında bir farkın kal-
mayacağını ifade eder.47 Mustafa Şelebî ise Allah’ın kulları için gözettiği 
en büyük maslahatın, zaman ve çevre şartlarına göre değişmeyecek olan 
ibadetlerle ilgili hükümler olduğu ve onlarla ilgili her şeyin açıklaması-
nın bulunduğunu, muâmelat konularında ise zamanının değişmesiyle 
hükümlerin şeriat dairesinden çıkmadığı sürece değişebileceğini söyler. 
Değişen muâmelat ile ilgili konularda naslar ile maslahat çatıştığı zaman 
maslahatın tercih edilebileceğini ifade eder. Ayrıca burada Tûfî’nin “mas-
lahata riayet” prensibinin nass ve icmâ ile çatışması ve onlara takdim edil-
mesi gerektiğine dair iddiasının, “ örf veya maslahata dayalı olarak gelen 

46 Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-Tûfî’nin Bu Konudaki 
Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 103. 

47 Koca, “Tûfî”, 328. ; Koca, “İslam Hukukunda Maslahat-ı Mürsele ve Necmeddin et-
Tûfî’nin Bu Konudaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi,” 105-106.
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hükümlerin söz konusu örf veya maslahatın değişmesi ile değişebileceği 
konusuyla değil, yukarıda belirtildiği gibi, bizzat nassların zâtı’nın masla-
hata riayetle çatışacağı ve bu çatışmada maslahata riayetin takdim edile-
ceği konusuyla alâkalı olduğunu ifade eder.48 

SONUÇ
Hânbeli fakihlerinden biri olan Necmeddin et-Tûfî’nin maslahat konu-

sunda geliştirmiş olduğu ilkeler kendi döneminden çok modern dönemde 
tanınmasında etkili olmuştur. Tûfî’nin maslahata dair görüşleri sonraki 
dönemlerde birçok âlim tarafında değerlendirilmiştir. Âlimler tarafından 
onun düşüncelerine, geleneğe aykırı olduğu ve maslahatı hiçbir delile bağ-
lı kalmadan nassa takdim ettiği gibi yorumlar yapılmıştır. Bunun yanı sıra 
Tûfî, görüşlerini muteber bir örnekle açıklamaksızın keyfi bir maslahat 
yorumu geliştirdiği ve şer’i hükümleri işlevsiz kıldığı düşünülerek ağır 
ithamlara maruz kalmıştır. Ancak meselenin arka planı incelendiğinde 
Tûfî’nin iddia edildiği gibi nassa ve icmâ’ya muhalif olmadığı, nassın ve 
icmâ’nın hükümlerini iptal etmediği tam aksine tahsis veya beyân yoluyla 
maslahata takdim ettiği anlaşılır. Maslahat konusunda getirmiş olduğu 
ilkeleri bu açıdan ele alıp değerlendirmenin daha doğru olacağının görü-
şündeyiz. Tûfî’nin, maslahata riayeti fıkıh usulü delillerinden biri olarak 
kabul etmesi ve muâmelat alanında maslahata riayeti en muteber delil 
olarak görmesi onu diğer fıkıh âlimlerinden ayırmış ve fıkıh literatüründe 
özgünlüğünün ortaya konulmasına vesile olmuştur.
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Yunus TORUN: Sayın Çakmağa bu güzel tebliğlerinden dolayı teşek-
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Bölümü üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İlamer İslam Tarihi ve 
Sanatları Araştırma grubunda yer almaktadır. Tebliğ konusu Endülüs’te 
Malikiliğin Felsefenin Özgün ve Özgür Düşünce alanına etkisi: İbn Rüşd 
örneği. Sözü kendilerine bırakıyorum. Buyrun Sayın Taşçı. 
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ENDÜLÜS’TE MÂLİKÎLİĞİN FELSEFE 

ÖZGÜN VE ÖZGÜR DÜŞÜNCE ALANINA 

ETKİSİ: İBN RÜŞD ÖRNEKLİĞİ

GÜLEN TAŞCI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ TARİH 

BÖLÜMÜ 3.SINIF, İLAMER İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

ÖZET
Endülüs hem bulunduğu coğrafyayla hem de yetiştirmiş olduğu ilim adamları ile 
İslam Medeniyeti içerisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Mâlikîlik mezhebinin 
etkili olmasının, felsefe alanındaki çalışmaları etkilediği görülmektedir. Biz de bu 
çalışmamız boyunca Mâlikîliğin etkilerini, özgün düşünceleri ile felsefe çalışmaları-
nı zirveye taşıyan İbn Rüşd örnekliği ile incelemeye çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Endülüs, İbn Rüşd, Mâlikîlik 

ABSTRACT
Andalusia has an important place in Islamic civilization with its scientists and edu-
cators, both where it is located and educated. However, it is seen that the influence 
of Mâlikîlik sect is influential on the works in the field of philosophy. We will also 
try to examine the influence of Maliki throughout this work with the example of Ibn 
Rushd, who carries the highest points of his original thoughts and philosophical 
studies.
Keywords: Andalusia, İbn Rushd, Mâlikîlik

GİRİŞ
Günümüz İspanya topraklarının Müslümanlar tarafından fethi 711 

yılında başlayıp kısa sürede tamamlanmış ve İspanya etkisini yüzlerce 
yıl hissettireceği, özgün düşünceleri ile günümüzde hâlâ hafızalardan si-
linmeyen ilim adamlarının yetişeceği kadim bir medeniyete ev sahipliği 
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yapmıştır. Endülüs olarak tanıyacağımız bu medeniyetin isim kökeni tam 
olarak bilinmemekle beraber İspanya’nın güneyinde on sekiz yıl kalmış 
olan Vandalların adından “Vandalus” kelimesinden türemiş olduğu tah-
min edilmektedir. Günümüzde ise Endülüs, “Müslüman İspanyası” anla-
mına gelmektedir.1 

Emeviler, Müslümanlara Fetihler Çağını yaşatan bir hanedandır. Gü-
nümüz İspanya topraklarının fethi Tarık b. Ziyad ve Musa b. Nusayr ko-
mutasında kısa sürede tamamlanmıştır. Fetih sırasında gelen askerlerin 
büyük bir çoğunluğu Suriye asıllıydı. Bu dönem Suriye’sinde Abdurrah-
man b. Amr el-Evzai bölge imamı kabul edilmekteydi. Fetihte yer alan 
askerler sayesinde ilk dönem Endülüs’te Evzailik benimsenmiştir. Ancak 
daha sonra eğitim amacıyla Doğuya seyahat eden öğrenciler, Medine’de 
bulunan İmam Malik ile görüşüp onun düşüncelerini tercih etmişler ve 
bunun sonucunda Endülüs’te Malikiliğin yayılmasını sağlamışlardır. En 
nihayetinde I. Hişam dönemi sonrası Endülüs’te resmi mezhep Malikilik 
olarak benimsenmiştir.2 Maliki fakihleri bu bölgede güç kazanmış, za-
manla düşüncelerinin katılaşmasından dolayı bazı bilimlerin gelişmesine 
engel olmuştur. Bu olaydan Felsefe de nasibini almış, dönem dönem Mali-
ki fakihlerin sert tutumu ile engellemelerine maruz kalmıştır. Bu çalışma-
nın amacı bu süreçte felsefenin gelişiminin incelenmesidir.

Endülüs, Müslüman hâkimiyeti ile (714-756) yılları arası Valiler Döne-
mi, (756-1031) Endülüs Emeviler Dönemi, (1090-1147) Murâbıtlar Dönemi, 
(1147-1229) Muvahhidler Dönemlerini yaşamıştır. Özellikle Murabıtlar 
döneminde Endülüs fukuhâsının idari ve dini hayat üzerindeki nüfuzu ve 
etkisinden dolayı felsefe ve kelam üzerine çalışma yapmak hemen hemen 
imkânsız hale gelmiştir. Etkili olan Maliki fıkhı, furû kitapları hariç başka 
şeyle alakadar olmayı hoş karşılamamış, gerekli kabul ettikleri durumlar-
da siyasi güçlerini kullanarak suç unsuru olarak gördükleri şeylerin imha 
edilmesini sağlamışlardır. Murabıtlar dönemi sonrasında hâkimiyeti ele 
geçiren Muvahhitler, akidede tevile, fıkıhta ise taklide yakın oldukların-
dan fikri hayat gelişmiştir.3 Muvahhitler döneminde felsefe ve kelam ko-
nularında çalışma yapanlar üzerindeki baskı azalmıştır. Bunun sonucu 

1 Mehmet Özdemir, “Endülüs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.11 (Ankara: 
TDV Yay., 1995), 211.

2 Özdemir, “Endülüs”, 221.
3 Mehmet Azimli, “İbn Rüşd Çağında Endülüs”, ”, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyu-

tu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, ed. Ebubekir Sıddık Yücel, (Sivas: Asistan 
Yay,. 2008), c.1, 84. 
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olarak söz konusu ilimlerde canlanma yaşanmış ve felsefeyi zirveye taşı-
yan İbn Rüşd de bu dönemde yaşamıştır.4

Araştırmamızın konusu olan İbn Rüşd özgün ve özgür düşünce sis-
temini ele almadan önce İbn Rüşd’ü hazırlayan, felsefe karşıtı görüşle-
re rağmen çalışmalarını yapan İbn Meserre (ö. 319/931), el-Batalyevsî (ö. 
521/1127), İbn Bacce (ö.532/1138) ve İbn Tufeyl (ö.581/1185) gibi önemli 
düşünürlere yer vereceğiz. 

İBN RÜŞD ÖNCESİ FELSEFE ÇALIŞMALARI
Yeni bir coğrafyada farklı kültürel unsurları bir araya getiren Endü-

lüs, ilim faaliyetlerinde kendisini geliştirmek istiyordu. Eğitim amacıyla 
öğrenciler Doğu’ya seyahat etmeyi tercih ediyordu. Gidilen yerler özellik-
le Kahire, Bağdat, Şam’dır. Bu seyahatler sayesinde hem eğitim alanında 
çalışmalar hız kazanıyor hem de Doğu-Batı arasındaki iletişim sağlanmış 
oluyordu. Elbette bütün ilimler aynı derecede benimsenmiyor ve kabul 
edilmiyordu. Endülüs’te hâkim ve küçümsenmeyecek bir güce sahip olan 
Mâlikîlik ve Zahirilik mezheplerinin akli ilimler ile felsefeye karşı mesa-
feli bir tavır benimsemiş olmasının sonucu Endülüs fukahası da felsefeye 
ve felsefe ile uğraşanlara iyi gözle bakmamıştır.5 Bu durum birazdan da 
değineceğimiz ilim adamlarının çalışma ortamını etkilemiştir. 
İlk dönem Felsefe alanına olumsuz yaklaşılması felsefe ve mantık 

ilimlerinin geç gelişme göstermesine neden olmuştur. Bazı dönemlerde 
felsefe kitaplarının yakıldığı ve nadir de olsa filozofların cezalandırıldığı 
olmuştur.6 Bu konuda II. Hişam döneminde yaşanılan olayları örnek ve-
rebiliriz. II. Hişam’ın küçük yaşta tahta geçmesini fırsat bilen Hâcib Mu-
hammed b. Ebu Âmir devlet işlerine el koymuş, bu durumun halk üzerin-
de olumsuz bir etki bırakmaması için de onların hoşuna gideceği kararlar 
almıştır. Böylelikle başta felsefe olmak üzere diğer aklî ilimlere dair bütün 
eserler toprağa gömülmüş ve yakılmıştır. Felsefî ilimleriyle uğraşanlar çe-
şitli cezalara çarptırılmışlardır.7 

Söz konusu ilmin Endülüs’e gelmesinin II. Abdurrahman döneminde 

4 Mehmet Özdemir, “İbn Rüşd’ün Yaşadığı On İkinci Yüzyılda Endülüs ”, Doğu-Batı İliş-
kisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, ed. Ebubekir Sıddık 
Yücel, (Sivas: Asistan Yay,. 2008), c.1, 105.

5 Mehmet Vural, İslâm Felsefesi Tarihi İslam Düşüncesinin Tarihsel Seyri, (Ankara :Elis Yay., 
2016), 236. 

6 Vural, İslâm Felsefesi Tarihi İslam Düşüncesinin Tarihsel Seyri, 236
7 Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, (İstanbul: Say Yay., 2012), 8.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII48

olduğu kabul edilen genel bir yargıdır. Felsefeyle ilgili ilk ciddi çalışma 
ise İbn Meserre ile başlamıştır.8 Endülüs felsefe çalışmasının öncüsü ka-
bul edilen İbn Meserre ilk eğitimini babasından miras kalan kitaplar ile 
tamamlar, el-Cevâhirü’l-hamse eserinin onun üzerinde etkili olduğu anla-
şılmaktadır. Kurtuba yakınında Sierra dağında küçük ve gizli bir öğren-
ci topluluğuna ders vermiştir.O, öğrettiği prensiplerin gizli tutulmasını 
istiyordu. Felsefesini aktarırken gnostik yaklaşımlı sembolik bir dil kul-
lanmayı tercih etmiştir. Günümüze ulaşmayan ancak ona atfedilen iki 
eseri bilinmektedir. Kitâbu’t-tebsira ve Kitâbu’l-hurûf’dur. İbn Meserre’nin 
çalışmaları karşısında Maliki fakihleri sert tepki göstermişlerdir. Felsefe 
alanına dair çalışma yaptığı için zındıklıkla suçlanmış ve Endülüs’ü terk 
etmek zorunda kalmıştır. Dikkat çeken diğer bir konu ise, Mâlikîlerin 
baskısı ile bazı kitapların yakıldığı ve müelliflerine ceza verildiği için İbn 
Meserre Kitâbu’t-tebsira eserinin müellifi olarak sadece “Fakih” yazmayı 
tercih etmiştir. Endülüs’e geri dönüp vefat eden İbn Meserre’nin arkasın-
da bırakmış olduğu takipçileri de onun gibi sorunlar yaşamışlardır. Hatta 
961 yılında Mâlikî fakihi İbn Zerb, İbn Meserrecileri ikna etme amacıyla 
çalışmalar yapıp İbn Meserre’ye bir reddiye yazıldığı bilinmektedir.9 Bu-
rada ele alacağımız ikinci filozof ise Batalyevsî’dir. Filozof 1052 yılında 
Batalyevs’te10 dünyaya gelmiştir.11 Batalyevsî’nin Endülüs’te felsefe alanı-
na en büyük katkısı, felsefe bilgisi olmayan insanların bile rahatlıkla an-
layabileceği sadelikte eser kaleme almış olmasıdır. Özellikle Hadâik adlı 
kitabı Endülüs’te şeriat ile felsefenin karşıt olmadığını açıklayan ilk eser-
dir. Böyle bir çalışmanın yapılmasının temelinde de Mâlikî fıkıhçıların 
ağırlıkta olması ile öncesinde felsefe çalışmalarına yapılan uygulamalar 
göz önüne alındığında bir anlam kazanmış olur.12 Endülüs’te felsefe ça-
lışmalarında Meşşâî akımının ilk öncülerinden İbn Bacce’ye yer vermek 

8 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet, ( Ankara: Türkiye Diyanet 
Vakfı Yay., 2013), 210.

9 Hakkı Dursun Yıldız “Endülüs Emevileri”, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 
c.4 (İstanbul: Çağ Yay., 1988), 498; Mustafa Çağrıcı “İbn Meserre”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, c.20 (Ankara: TDV Yay.,1999), 188; Özdemir, Endülüs Müslümanları 
Kültür ve Medeniyet, 210-212; Vural, İslâm Felsefesi Tarihi İslam Düşüncesinin Tarihsel Seyri, 
237-238.

10 Günümüz Badajoz şehridir. 
11 İsmail Erdoğan, “İbn Rüşd’ün Fikirlerinde Batalyevsî’nin Etkisi”, Doğu-Batı İlişkisinin 

Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, ed. Ebubekir Sıddık Yücel, 
(Sivas: Asistan Yay,. 2008), c.1, 37.

12 Erdoğan, Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek Sempozyu-
mu, 41.
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faydalı olacaktır. Düşüncesindeki derinlik sayesinde İbn Rüşd üzerinde 
etkisi bulunmaktadır.13 Felsefesinde mistisizmin akıl karşıtı tutumu red-
detmesi dikkate değer bir konudur. İbn Bacce’nin mistisizmi eleştirmesi 
Endülüs’te akla dayalı düşünce sisteminin gelişmesinde dayanak noktası 
olmuştur. Yine Gazalî üzerinden sufîleri eleştirmesi bakımından da İbn 
Rüşd’ü etkilemiştir.14 Endülüs’te yetişmiş ve ele alacağımız son filozof ola-
rak İbn Tufeyl’i örnek verebiliriz. Muvahhid hanedanın ikinci hükümdarı 
Ebu Yakûb Yusuf’un yanında hekimlik yapmıştır. İbn Rüşd’ün hükümdar 
ile tanışmasına vesilen olan kişide yine İbn Tufeyl olmuştur. 15 
İbn Rüşd öncesi Endülüs’te felsefe çalışmalarına ve Mâlikî fakihlerinin 

etkilerine değindik. Şimdi özgün ve özgür düşünce sistemi ile gerek İslam 
medeniyetinde gerekse Batı dünyasında önemli bir yere sahip olan İbn 
Rüşd’ü inceleyeceğiz. 

ÖZGÜN VE ÖZGÜR FELSEFE ÇALIŞMALARIYLA İBN RÜŞD
Endülüs, felsefe alanında altın çağını İbn Rüşd ile yaşamıştır. İbn Rüşd 

1126 yılında Kurtuba’da doğmuştur. Murabıtlar – Muvahhitler dönemin-
de ilim ve kültür alanında şöhret yapmış nüfuz sahibi bir aileye mensup-
tur. Babası ve dedesi Endülüs başkadılığı görevini yapmıştır. Dedesi ile 
aynı isim ve künyeye sahiptir. Bu durumun karışıklığa neden olmama-
sı için İbn Rüşd el-Hafîd şeklinde anılmaktadır. Bu noktada dedesi hak-
kında vurgulanması gereken Mâlikî fıkhında otorite sayılan, rivayetten 
daha çok dirayet yorumu ile dikkat çeken bir hukukçu olmasıdır. Aynı 
zamanda eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunarak öğrenciler yetiştirmiş-
tir. Yetiştirdiği öğrenciler daha sonraki dönemlerde ilim alanında değerli 
katkılar sağlayacaktır. Dede İbn Rüşd’ün kısa bilgilerine bakılarak aslında 
İbn Rüşd’ün nasıl bir eğitim aldığı, ailesinin ilim hayatına katkısı hak-
kında bizlere önemli bilgiler sunmaktadır. İbn Rüşd, ilköğrenimini dö-
nemin eğitim-öğretim sistemine uygun olarak aldı. Küçük yaşta Kur’an-ı 
Kerim ezberlerdi. Devrin önemli âlimlerinden kelam, tefsir, hadis, fıkıh, 
dil ve belagat dersleri aldı, ayrıca bu ilimlerin ana kaynaklarını ezberledi. 
Mâlikî Fakihlerince önem verilen İmam Malik’in (179/795) el-Muvatta ese-

13 Henry Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne Kadar, trc. Hüseyin 
Hatemî ( İstanbul: İletişim Yay., 2013), 398.

14 Özdemir, Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet, 217.
15 Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne Kadar, 410.
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rini ezberledi.16 Bu ilimlerin yanı sıra aklî ilimler olarak kabul edeceğimiz 
cebir, geometri, astronomi ve tıp eğitimi aldı. Özellikle tıp bilgisini döne-
min en seçkin doktorlarından İbn Zûhr’dan (1091/1162) tamamlamıştır.17 
İbn Rüşd mantık eğitiminden sonra felsefe öğrendi. Bu durum ilerde fel-
sefe yorumunu da etkileyecektir. Mantık olmadan felsefe yapılmamasına 
inanacaktır. İbn Rüşd felsefe öğrenimini derece derece tamamlamıştır. En 
temel bilgilerden başlayarak felsefi konularda derinleşmeye başlamıştır.18 

Murabıtlar dönemi ve etkisinden dolayı İbn Rüşd’ün daha çok dini 
ilimlere ağırlık verdiği görülmektedir. Ancak Muvahhid hükümdarı 
Abdülmü’min’in iktidar (1146-1163) dönemi İbn Rüşd’ün öğrenim haya-
tını olumlu etkilemiştir. Bu dönem dini eğitimin yanı sıra tıp ve felsefe ça-
lışmalarına ağırlık vermiştir.19 İbn Rüşd kadı olarak ilk 1153 tarihinde Fas, 
1169-70 arasında ise Sevilla’da bulunmuştur. Şerh yazacak seviyeye gelen 
İbn Rüşd bu yıllar da Hayvanat Üzerine Risale Şerhi, Fizik Üzerine Orta Şerh’i 
yazdı.20 1169 yılında İbn Tufeyl İbn Rüşd’ün hayatında yeni bir süreci baş-
latmıştır. Muvahhid hükümdarı Ebu Ya’kûb Yûsuf b. Abdülmü’min akli 
ilimlere karşı büyük ilgi duyması, Aristo’nun eserlerini daha iyi anlamak 
amacıyla İbn Tufeyl’den açıklama yapmasını istemiştir. Yaşının ilerlemiş 
olduğunu ileri süren İbn Tufeyl bu iş için hükümdara İbn Rüşd’ü önermiş-
tir. Bu tarihten sonra İbn Rüşd felsefe çalışmalarında hükümdarın onayını 
almıştır. 1169 senesi Sevilla kadılığında kısa bir süre sonra Kurtuba baş-
kadılığında görev yapmaya başlar. 21 1182 yılında boşalan saray tabipliği 
görevine getirilmiştir.22

İbn Rüşd, görüşleri ve yaptığı çalışmaları ile kendisinden sonra gelen 
ilim adamlarını etkilemeyi başarmış bir isimdir. Bilgiyi ele alışını, ilim 
tasniflerine değindikten sonra İbn Rüşd’ün din-felsefe bağlamında ya-
kaladığı özgünlüğü ve fikirlerini değerlendirmeye çalışacağız. İbn Rüşd, 
insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özelliğin ‘akıl’ olduğunu belirt-
mektedir. İnsan, aklı sayesinde imtiyazlı bir konuma yükselebilir. Ayırt 

16 Numan Yusuf Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, (İstanbul: Rağbet Yay., 2007), 11-13; 
Hüseyin Gazi Topdemir, İbn Rüşd, (İstanbul: Say Yay., 2011), 15-18; Sarıoğlu, İbn Rüşd 
Felsefesi, 15-17; Hüseyin Sarıoğlu “İbn Rüşd”, Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni, ed. 
Eyüp Bekiryazıcı, (İstanbul: İnsan Yay., 2015), 577-578.

17 Topdemir, İbn Rüşd, 19.
18 Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, 21.
19 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 17. 
20 Corbin, İslâm Felsefesi Tarihi Başlangıçtan İbn Rüşd’ün Ölümüne Kadar, 418.
21 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 19. 
22 Topdemir, İbn Rüşd, 22. 
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edici özelliği olan aklını kullanan insan nazarî ve amelî yetkinliğe ulaşa-
bilmektedir. Yetkinliğe ulaşabilmek için de belli bir yöntem ve zihniyete 
sahip olmak gerekmektedir. İbn Rüşd, yöntem adı altında gerçeğe nasıl 
ulaşılacağını, çalışma esnasında hangi konuların göz ardı edilip edilmeye-
ceğini açıklamaktadır. Kişinin asıl gayesinin gerçeğe ulaşmak olduğunu, 
gerçeğe ulaşırken mazeretlerin kişiyi alıkoymaması gerektiğini ve engel-
lere takılmamasını savunmaktadır. Hiçbir fikir ve düşünceye körü körüne 
bağlanılmamalı, metafizik konularında hiçbir yorum kesin ve doğru ka-
bul edilmemelidir. Bu görüşlerden de anlaşılacağı üzere çalışmalarında 
bağnazlığa ve dogmatizme yer vermemiş, farklı görüşlere açık ve saygılı 
olmayı amaçlamıştır. Bilginin güvenilir olması kadar insanlara aktarılma-
sı da önemlidir. İbn Rüşd bu konuda ilk olarak bilginin aktarılacağı kişi-
nin bilgi düzeyinin belirlenmesi ve ona göre anlatılmasının daha doğru 
olacağı görüşündedir. Herkesi ilgilendirmeyen sorunların ve yorumların 
ulu orta tartışılmaması gerektiğini, çünkü bu durumun çoğu insan için 
faydadan daha çok zarar getireceğini söylemiştir. 23

Felsefe çalışmalarında İbn Rüşd’ün zihnini yoran asıl mesele, vahiy ile 
felsefenin birbirinden bağımsız olarak nasıl değerlendirileceğidir. Gerek 
kendi döneminde karşılaştığı problemler gerekse kendisinden önce yaşa-
nılan olayların İbn Rüşd’ü felsefe-din ilişkileri üzerine çalışmaya yönelt-
tiğini söyleyebiliriz. İbn Rüşd din-felsefe üzerine düşüncelerini Faslu’l 
Makâl, el- Keşf an minhâci’l-edille, Tehafutu’t-Tehafut adlı eserlerinde açık-
lamaktadır. İbn Rüşd’e göre hakikat tektir ve hakikat tek olduğu için din 
ile felsefe de gaye birliği içerisindedir. Felsefe ile din arasında bir farklı-
laşma varsa o da söz konusu ilimlerin insanlara aktarılmasında izlenilen 
yöntemdir. Din, tüm insanlığa hitap etmektedir. Bu yüzden dinin vermek 
istediği mesaj ve öğretiler çoğunluğun kavrayabileceği bir üslup ile ak-
tarılırken felsefenin hedef kitlesi ve öğretim yolları bakımından burhan24 
metodunu kullanan az bir kitleye hitap ettiği görülmektedir25 İbn Rüşd 

23 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 25-28.
24 İbn Rüşd insanların bilgiyi anlayışları bakımdan üç sınıfa ayırmıştır. Hatâbi bilgiye göre 

insanlar varlıkları yalnızca duyu ve hayal güçlerine hitap ettiği ölçüde kavrama ve bilme 
imkânına sahiptir. Duyu ve hayal gücünün sağladığı bilgilerin üstüne çıkarak “bilinen-
lerden hareketle bilinmeyenlerin öğrenilmesi” kısaca felsefi bilgi dediği ikinci bilgi sevi-
yesine Burhaî bilgi denilmektedir. Üçüncü ve son bilgi ise Cedelî bilgidir. İki bilgi düzeyi 
arasında kalan ve tam olarak ne hatâbi ne de burhânî sayılmaktadır. (Bkz: Hüseyin Sarı-
oğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 204.) 

25 Numan Yusuf Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, 56; Hüseyin Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 
206; Mehmet Özdemir; Endülüs Müslümanları Kültür ve Medeniyet, 220.
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felsefe-din ilişkisini incelerken felsefenin din açısından durumunu tes-
pit etmeye çalışmaktadır. Bunun nedeni ise dinin, insan aklı ile felsefe-
nin ulaşamayacağı metafizik, psikolojik ve ahlaki konulara ilişkin bilgiler 
içermesidir. Sonuç olarak din pek çok konuda insanlığa yeni ufuklar aç-
ması bakımından felsefeden daha kapsamlıdır.26 Şeriat insanı var olanları 
araştırmaya ve onlar üzerine düşünmeye teşvik etmektedir. İnsan, varlık 
hakkındaki bilgisi sayesinde Allah’ı bilebilir. Bu konuya ilişkin İbn Rüşd, 
felsefenin amacını şu şekilde açıklar; felsefe var olanlar hakkında düşün-
mektir. Var olanlar üzerinden yaratıcının delaletini değerlendirmektir. 27 
“Ey akıl sahipleri, itibar alınız” (el-Haşr, 59/2) meâlindeki âyet üzerinden 
fıkhî kıyası öğrenmenin farz olduğu neticesi çıkartılıyorsa aynı şekilde 
Hakk’ı tanıyan âlimlerin, âkli kıyası öğrenmenin farz ve zaruri olduğu 
sonucu çıkarılabilir.28 Din, bilgiye ulaşmanın bir yöntemi olarak âkli kıya-
sı göstermektedir. Kıyas öğrenilmesi için de mantık ilmi gereklidir.29 İbn 
Rüşd söz konusu yönteme dayanan felsefenin yasaklanması yerine teşvik 
edilmesi gerektiğini, zira dinin teşvik ettiği bir şeyin engellenmesi duru-
munun dine karşı gelmek olduğunu söylemektedir.30 Peki, felsefe hakkın-
da çalışma yapan eski filozofların Müslüman olmayışı eleştirisi hakkın-
da ne söylenebilir? İbn Rüşd döneminde eleştirilen bu hususu şu şekilde 
açıklamaktadır; Akli kıyas hakkında önceki âlimler inceleme ve araştırma 
yapmışsa bu konuları incelemek gerektiği aşikârdır. Önceden yapılan ça-
lışmalardan faydalanılması ve bunlardan yardım alınması da gerekmek-
tedir. Bu araştırmaları yapanlarla aynı dinde olmak ile olmamak eşittir. 
Nasıl ki bir hayvanın kesilmesini sağlayan bıçağın, bizimle aynı dinde 
bulanan kimseler tarafından yapılması ile başka dinde bulunan kimseler 
tarafından yapılmış olması arasında fark yoksa felsefe konusuna da aynı 
şekilde bakmak gerekmektedir. Önceki bilgileri incelerken; 

Aklî kıyaslar konusunda ihtiyaç duyulan her nevi düşünce, eskiler ta-
rafından en mükemmel bir şekilde incelenmiş ve araştırılmış bulununca, 
bizim için münasip olan şey, onların eserlerini elimize alarak bu konuda 
söyledikleri sözlere bakmak, şayet bunların hepsi doğru ise, tümünü on-

26 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 206.
27 Numan Yusuf Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, 56.
28 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri Faslu’l-makâl el-Keşf an minhâci’l-edille, hz. Süleyman Uludağ 

(İstanbul: Dergah Yay., 2017), 77.
29 Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi,56.
30 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 211. 
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lardan almak ve kabul etmek, eğer bunların içinde doğru olmayan şeyler 
varsa, ona da dikkati çekmektir. 31

şeklinde ifade etmiştir. Din-felsefe bağlamında ele alınacak bir başka 
sorun ise felsefenin insanları yanlış yollara sevk ettiği problemidir. İbn 
Rüşd’e göre felsefî konuları çalışan insanların kötü bir inceleme yapmış 
olmalarından, çalıştıkları konularda onlara yardımcı olacak doğru bir 
rehber bulamayışlarından veyahut felsefî konuları anlayacak bilgi sevi-
yesinde bulunmadıklarından kaynaklanmaktadır. Bu yanlışlıklar yüzün-
den felsefeyi terk etmek gerekmez. Felsefenin terk edilme durumunu su 
örneği ile açıklamıştır. Boğazında su durarak ölenleri bahane ederek su-
suzluktan ölene kadar tatlı ve soğuk su içmeyi meneden kimsenin hali 
ile felsefeyi yanlış yöntemlerden dolayı bırakanların aynı olduğunu ifade 
etmiştir.32 Belli bir çerçevede vermeye çalıştığımız felsefe ve din münase-
betlerinden sonra söyleyebiliriz ki, İbn Rüşd adı geçen iki ilimin arkadaş 
ve sütkardeş olduğunu kabul etmiştir.33 Felsefe alanında önemli şerh ve 
görüşleri ile dikkat çeken İbn Rüşd, çağdaşları tarafından gerektiği değeri 
görememiştir. Felsefede olduğu kadar fıkıh alanında da belli bir seviye-
ye ulaşmış, ancak fakih olarak hak ettiği değeri görememiştir. Endülüs’te 
fukuhâ arasındaki felsefe karşıtlığı İbn Rüşd’ün son dönemlerinin sıkın-
tılı geçmesine neden olmuştur. Hayatı boyunca onu üzen en büyük olay 
Kurtuba’da yanında oğlu ile beraber ikindi namazını kılmak için gittiği 
mescitte zındıklık ve kâfirlikle itham edilerek dışarı atılması olmuştur.34 
Halife Ebu Yakup’tan sonra yerine geçen Yakup el-Mansur, ilk dönem-
lerinde babası gibi İbn Rüşd’e ilgi ve saygı göstermiştir. Ancak bu uzun 
süreli olmamıştır. Halife hem şahsi hem de dış etkenlerden dolayı İbn 
Rüşd’e karşı sert bir tutum sergilemiş ve en nihayetinde İbn Rüşd 1195 
yılında Kurtuba’ya yakın Yahudi köyüne sürgün edilmiştir. Uzun süreli 
olmayan bu sürgünde halife tekrar İbn Rüşd’ü başkent Merakeş’e davet 
etmiştir. Daveti kabul eden İbn Rüşd 10 Aralık 1198 yılında vefat etmiştir. 
Cenazesi ilk önce Merakeş’te bir mezarlığa gömülmüş, üç ay sonra doğup 

31 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri Faslu’l-makâl el-Keşf an minhâci’l-edille, 78-79.
32 İbn Rüşd, Felsefe-Din İlişkileri Faslu’l-makâl el-Keşf an minhâci’l-edille, 82-83.
33 Bayram Ali Çetinkaya, “İbn Rüşd’ün Projesi: Felsefe- Din Uzlaşımı”, ”, Doğu-Batı İlişki-

sinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd’ü Yeniden Düşünmek Sempozyumu, ed. Ebubekir Sıddık 
Yücel, (Sivas: Asistan Yay,. 2008), c.1, 149.

34 Sarıoğlu, İbn Rüşd Felsefesi, 21. 
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büyüdüğü Kurtuba’ya taşınarak İbn Abbas mezarlığında aile kabristanına 
gömülmüştür.35

İbn Rüşd yaşadığı dönem boyunca felsefe üzerine çalışmalar yaptı-
ğı için ya eleştirilmiş veya görmezden gelinmiştir. Doğu medeniyetinde 
Gazali’den sonra durgunlaşmaya başlayan felsefe çalışmalarına İspanya 
topraklarında altın çağını yaşatmıştır. Kendisinden sonra, yazdığı eser-
ler ve şerhleri ile Batı dünyasını uzun bir müddet etkilemiştir. Eserlerinin 
Latinceye çevrilmesiyle birlikte Londra ve Paris gibi merkezlerde eğitim 
kurumlarında konuşulmaya başlamıştır. İbn Rüşd eserlerini Latinceye 
çeviren ilk isim Michel Scot olmuştur. Eserlerinin ve şerhlerinin tercüme 
edilmesiyle İbn Rüşd’ün fikirleri hem geliştirilmiş hem de İbn Rüşdçü diye 
adlandırılan yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Ünlü kâşif Cristof Colombo, 
Catherin Wilson, ünlü aydınlanma filozofu Herder İbn Rüşd düşüncele-
rinden etkilen Batı düşünürlerinden sadece birkaçıdır. 36

SONUÇ
Felsefe, İslam medeniyetinde genellikle şüphe ile yaklaşılmış bir ilim 

alanı olmuştur. Çalışmamız boyunca bu iki ilmin Endülüs’te nasıl kar-
şılandığı, ne tür problemler yaşadığı hakkında bilgiler sunmaya çalıştık. 
Endülüs’te Mâlikîlik sosyal ve siyasal nüfuzu sayesinde felsefe çalışma-
larına engel teşkil etmiştir. Sıkıntılara ve engellemelere rağmen felsefe 
çalışmaları durmamış döneminin ve hatta günümüz dünyasında adını 
duyuran İbn Rüşd’ün yetişmesine zemin hazırlanmıştır. İbn Rüşd öncesi 
dönemde felsefeye karşı tutumların daha sert ve katı olduğu görülmek-
tedir. Dönem dönem kitapların yakılması, yasaklanması olayları ile kar-
şılaşmak mümkündür. Din ile felsefenin birbirine karşı iki ilim dalı gibi 
algılanmış olmasının da etkisiyle İbn Rüşd bu konuyu ele alarak kendine 
özgü fikirlerini aktarmıştır. Mantık temelli oluşturduğu felsefesi ile İbn 
Rüşd din ile felsefeyi aynı özden beslenen iki ilim olarak kabul etmiştir. 
Din bizlere akıl etmeyi, var olanlar üzerinde düşünmeyi isterken felsefe 
bu yolda bize yardımcı olmaktadır. Açıkçası akıl merkezde olduğu için, 
bahsi geçen ilimlerin birbirine karşıt olmasının düşünülemeyeceği eğer 
bir uyuşmazlık varsa bunun da te’vil yolu ile çözüme kavuşturulacağını 
belirtmiştir. 

35 Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, 16-17. 
36 Aruç, İbn Rüşd’ün Felsefi Düşüncesi, 24. 
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Endülüs’te felsefe çalışmaları denilince akla gelen ilk isim İbn Rüşd ol-
maktadır ve genellikle çalışmalar onun hayatı ve eserleri üzerinden yapıl-
maktadır. Biz bu çalışmamızda konunun daha kapsamlı ele alınmasının 
doğru olacağını düşünerek ve diğer çalışmalardan farklı olarak İbn Rüşd 
öncesi felsefenin Endülüs’e gelişini ve ilk filozofların problemlerini ele al-
dık. Düşünce ortamındaki özgürlük kısmına kısaca değindikten sonra İbn 
Rüşd’ün felsefe alanındaki özgünlüğünü ve etkilerini aktarmaya çalıştık.
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ÖZGÜN YÖNLERİYLE 

MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU

OKAN UZUNÖZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF VE İLAMER İSLAM TARİHİ VE SANATLARI 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ.

Özet
Tarihsel süreç içerisinde birçok millet kendine has medeniyet ortaya koymuştur. 
Ortaya çıkan bu medeniyetlerin gelişmesinde ve ilerlemesinde ilim adamlarının 
yeri kuşkusuz çok büyüktür. Her ilim insanı, ürettikleri ile medeniyete yeni kat-
kılar sunmuştur. Arkalarında bıraktıkları ürünlerde kendilerine özgü yanlarını da 
göstermeye çalışmışlardır. Özgün yanlarıyla İslam Medeniyeti içerisinde yetişen 
ilim insanlarının sayısı oldukça fazladır. Bu ilim adamları bilginin sürekli akışını 
sağlayarak medeniyetin ilerlemisine yön vermişlerdir. Gerek çalışmalarıyla gerekse 
yetiştirdiği öğrencilerle İslam Medeniyetinin gelişmesine katkı sağlayan isimlerden 
birisi de Mübahat Kütükoğlu’dur. 
Biz de bu çalışmamızda eserleri üzerinden Mübahat Kütükoğlu’nun özgünlüğünü 
irdelemeye çalışacağız.
Anahtar Kavramlar: Özgünlük, Mübahat Kütükoğlu, Diplomatika, Tarihte Usul

Mubahat Kutukoglu With Her Original Sides

Abstract
Historically, many nations have created their own civilization. The place of scho-
lars is undoubtedly huge in the development and progress of these civilizations. 
Each scholar presented new contributions to their civilaztion with their producti-
ons. They tried to show their originality in their products.. The number of scholars 
who are educated in Islamic civilization is very high. These scholars have guided 
the progress of civilization by providing continuous flow of information. One of the 
names that contributed to the development of Islamic civilization by the students 
and works is Mubahat Kutukoglu.
In this study we will examine the originality of Mubahat Kutukoglu in her works. 
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Key Words: Originality, Mubahat Kutukoglu, Diplomatics, Methodology in His-
tory.

Giriş
Yeryüzünde varolan hiçbir medeniyet kendisini sıfırdan varetmiş de-

ğildir. Her medeniyet, kendinden önce ortaya çıkan diğer medeniyetler-
den beslenmiş, onlardan aldığı birtakım unsurları kendisine mâl etmeye 
çalışmıştır. Bunu hakkıyla başarabilenler varlıklarını sürdürebilmişler, 
başaramayanlar ise başka kültürler içinde eriyerek yok olmuşlardır. Bir 
medeniyetin, kendisini diğerlerinden ayıracak ve böylece kendi varlığını 
inşa edecek olan kurucu unsurları ne kadar fazla ise o medeniyet o kadar 
özgün ve güçlüdür. Bu medeniyet sadece asırlar boyunca varlığını sür-
dürmekle kalmayacak, aynı zamanda kendisinden sonra kurulacak olan 
diğer medeniyetlere de öncülük edecektir. İşte bu şekilde kendine özgü 
olan ve bu haliyle diğer birçok medeniyete öncülük eden medeniyetler-
den biri de İslam medeniyetidir.

Müslümanlar, her ne kadar tarihsel süreç içerisinde birçok farklı kültür 
ve medeniyetle etkileşime girmiş olsalar da özgün bir medeniyet kurmayı 
başarmışlardır. Burada birçok etken söz konusudur. Ancak bunlar arasın-
da en önemlisi, bizzat İslam’ın insana “birey” olarak bakışı ve her insanı 
biricik, kendine özgü kabul etmesidir. Bu bakış açısı sayesinde Müslü-
manlar genel perspektifte ümmet bilincine sahip olmakla birlikte, özelde 
her bireyin aslında tek tek bir ümmet olduğu fikrini kendilerine bir düstur 
edinmişlerdir. Bu sayede Müslüman ilim adamları her zaman kendilerini 
bu bakış açısı doğrultusunda yetiştirmişler, kendilerinden önceki mirası 
çok iyi anlamışlar ve bu mirasın üzerine kendi anlayışlarını da koyarak 
bilginin sürekli yenilenmesini ve gelişmesini sağlamışlardır. Her bireyin 
aslında biricik olduğundan yola çıkan Müslümanlar, her zaman özgünlük 
ve özgürlük arayışı içerisinde olmuşlar, bu uğurda gerekirse her şeylerini 
feda etmeyi göze almışlardır. 

Müslüman ilim adamlarının özgünlük arayışı, her dönemde etkinliği 
değişmekle birlikte, günümüze kadar süregelen bir olgudur. Her dönem-
de sayıları değişmekle birlikte bugün de fikirleriyle geleceğe ışık tutan 
ve kendilerinden sonra gelen araştırmacılara yol gösteren kişilerin sayısı 
hayli fazladır. İşte bu kişilerden birsi de Mübahat Kütükoğlu’dur. Gerek 
yayınlarıyla gerekse yetiştirdiği öğrencileriyle şüphesiz İslam medeniye-



ÖZGÜN YÖNLERİYLE MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU 59

tinde önemli bir yere sahiptir. Mübahat Kütükoğlu özellikle Osmanlı tari-
hi araştırmalarıyla ve arşiv konusundaki çalışmalarıyla ön plana çıkan bir 
akademisyendir. Onun özgünlüğü yaptığı çalışmaların, yayınlanan kitap 
ve makalelerinin konularına bakıldığında rahatça görülecektir. Özellikle 
Osmanlı Belgelerinin Dili ve Tarih Araştırmalarında Usül adlı kitapları onun 
özgün yönlerini ortaya koyması açısından hayli önemlidir. Her ne kadar 
kendisinden önce bu isimlerde birtakım çalışmalar olsa da söz konusu 
çalışmalar, aşağıda detaylıca ele alınacağı üzere, birçok farklıkla beraber 
özgün olma özelliklerini korumaktadırlar. 

Mübahat Kütükoğlu’nun Hayatı
Mübahat Kütükoğlu 1932 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Babası Ârif 

Kemal bey, annesi ise Emine Şadiye hanımdır. Kendisi İzmir Dumlupınar 
İlkokulu’ndan sonra orta öğrenimini İzmir Kız Lisesi’nde tamamlamıştır. 
Mübahat Kütükoğlu’nun tarih merakı daha ortaokul yıllarında başlamış 
ve bu merak onu girebileceği birçok alan olduğu halde tarih bölümüne 
yöneltmiştir.

1951-52 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölü-
müne girmiştir. Üniversitede iken birçok önemli hocadan dersler almıştır. 
Bunlardan bazıları şunlardır; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Cavid Baysun, 
Hamid Ongunsu, Mükrimin Halil Yınanç, Tayyib Gökbilgin, Zeki Veli-
di Togan, İbrahim Kafesoğlu, Cemal Tükin, Afif Erzen, Bahadır Alkım, 
Sabahat Aslan, İsmail Yalçınlar.1 1956 yılında Osmanlı-İngiliz Münâsebeti 
(Başlangıcından XVII. Asrın Sonuna Kadar) başlıklı tezi ile mezun olmuş-
tur. Hocası Cavid Baysun, başarılı bir öğrenci olması sebebiyle kendisini 
takdir etmiş ve o sırada tarih asistanı arayan Ömer Lütfi Barkan’a tavsiye 
etmiştir. Böylece o mezun olduğu yıl (1956) İstanbul Üniversitesi İktisat 
Tarihi ve İktisadî Coğrafya Kürsüsü’nde asistanlığa başlamıştır. Bu süre 
zarfında hocası Cavid Barkan’a yardım ederken bir taraftan da doktora 
tezini hazırlamıştır.

1961 yılında British Counsil bursu ile Londra’ya gitmiş ve burada üç ay 
kalarak doktora teziyle alakalı Public Record Office (İngiliz arşivi), British 
Library ve İndia Office Library’de incelemelerde bulunmuştur. Ayrıca iki 
ay Paris’te Biblioteque National’da çalışmıştır. 1963 yılında Osmanlı-İngiliz 

1 Zeynep Tarım Ertuğ, “Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Müba-
hat Kütükoğlu’na Aramağan içinde, ed. Zeynep Tarım Ertuğ, (İstanbul: İstanbul Üniversite-
si Yay., 2006), 1.
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İktisâdî Münasebetleri (Başlangıcından Tanzimat’a Kadar) başlıklı tezle doktor 
ünvanını almıştır. Burada tebliğimizle de alakalı olan bir husus vardır ki 
oda şudur; Mübahat Kütükoğlu bu çalışmayı hazırlarken Osmanlı ve İn-
giliz arşivlerinin ilk defa kullanılan pek çok kaynağından faydalanmıştır. 
O bu sayede hem Osmanlı tarihi çalışmalarına hem de uluslararası ilişki-
ler alanına çok önemli bir katkıda bulunmuştur. 1963-1972 yılları arasında 
doktor asistan olarak fakültede görevini sürdürmüş, aynı zamanda hocası 
Barkan’ın başında bulunduğu Türk İktisat Tarihi Enstütisi’nde çalışmala-
ra katılmıştır. 1958 yılında kendisi gibi Osmanlı tarihçisi olan Bekir Kütü-
koğlu ile hayatını birleştirmiştir. 

Mübahat Kütükoğlu Osmanlı tarihi içerisinde önemli bir yeri olan 
Osmanlı-İngiliz ilişkileri üzerindeki çalışmalarını doktora sonrasında da 
sürdürmüştür. 1970 yılında tekrar Londra’ya gitmiş ve orada bir yıl kal-
mıştır. Bu süre zarfında İngiliz arşiv ve kütüphanelerinde çalışmış ve 1972 
yılında Osmanlı-İngiliz İktisâdî Münâsebetleri (1838-1850) başlıklı tezi ile do-
çent olmuştur. 1973 yılında Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde Tayyib 
Gökbilgin’in kurucusu ve başkanı olduğu Osmanlı Müesseseleri ve Me-
deniyeti Tarihi Kürsüsünde doçent olarak göreve başlamıştır. 1977 yılında 
Tayyib Gökbilgin’in emekliye ayrılmasıyla birlikte Osmanlı Müesseseleri 
ve Medeniyeti Tarihi Kürsüsü’nün başına geçmiştir. 

Mübahat Kütükoğlu 1979 yılında profesör ünvanını almıştır. Aynı yıl 
beş ay süreyle Londra’ya gitmiş ve orada çalışmalarını sürdürmüştür. 
1984’te Tarih Araştırma Merkezi’nin müdürlüğüne tayin edilmiş 1998 
yılında emekli oluncaya kadar bu görevi üstlenmiştir. Burada çalışma-
larını son hızıyla devam ettirirken diğer taraftan Tarih-Arşivcilik, Tarih-
Sosyoloji, Tarih-Sanat Tarihi bölümlerinin birlikte çalışabileceği seminer-
ler düzenlemiştir. Bu bağlamda düzenlenen seminerlerde sunulan tebliğ-
ler yine hocanın gayretleriyle toplanıp basılmıştır.

Üniversitede ders verirken oldukça disiplinli ve işini ciddiye alan bi-
risi olarak ön plana çıkmıştır. Hocası Tayyib Gökbilgin’den devraldığı 
Osmanlı Paleografya ve Diplomatiği dersini vermeye devam etmiş ve bu 
derslerin neticesinde, Osmanlı diplomatiği konusunda bilinen en doyuru-
cu eserlerden biri olan, Osmanlı Belgelerinin Dili adlı eser ortaya çıkmıştır. 
Yine kendisi ilk defa “İlmî Araştırma Usûlleri ve İlmî Araştırma Usûlleri 
Tatbikatı” adlı dersleri tarih bölümü müfradatına koymuştur. Böylece bu 
dersin neticesinde Tarih Araştırmalarında Usûl adlı eser ortaya çıkmıştır. 
Yine kendisi “Osmanlı Sosyal ve İktisadî Tarihi” adlı ders de ilk defa onun 
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tarafından müfredata konulmuştur. Bu derste ders materyali olarak kendi 
notlarından faydalanmıştır. 

Mübahat Kütükoğlu birçok yüksek lisans ve doktora çalışmalarının 
danışmanlığını yapmıştır. Onun verdiği tezlerde dikkat çeken bir husus, 
tez konusu olarak verdiği konulardır. O, özellikle bazı konuların daha çok 
üzerinde durmuş ve bu konularda bir çok tez yaptırmıştır. Onun önem 
verdiği konulardan birisi Teşrîfat Defterleri’dir. Bu konuya özel bir önem 
veren Mübahat Kütükoğlu, bu bağlamda bir seri oluşturmayı amaçlaya-
rak teşrîfat defterlerine dayalı mezuniyet tezleri yaptırmıştır. Üzerinde 
durduğu diğer bir konu da Temettü Defterleri’dir. Burdaki amacı ise bu 
defterlerin yayınlanıp, Osmanlı sosyal ve iktisadi yapısının buna bağlı 
olarak incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Müstakil makaleleri dışında 
bu konuda da tezler vermiştir.

Kendisi Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ankara Tapu-Kadastro Kuyûd-ı 
Kadîme Arşivi, İngiliz Arşivi’ni çok iyi bilmekte ve kullanmaktadır. Türk 
Tarihi Kurumu, Ahilik ve Kültür Vakfı, Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri 
Vakfı, Türk-Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği üyeliklerinde bulunmuş-
tur. 1998 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrılan Mübahat Kütükoğlu, 
hala çalışmalarına devam etmektedir. O ortaya koyduğu birçok çalışma 
ile Osmanlı tarihinin önemli alimlerindendir.

Eserleri:
Mübahat Kütükoğlu’nun öne çıkan eserlerinden bahsetmekte fay-

da vardır. Onun çalışmalarının üzerinde durulması gereken bir özelli-
ği, eserlerinin neredeyse tamamının orijinal kaynaklar ve özellikle arşiv 
vesikalarına dayanılarak hazırlanmış olmasıdır. Osmanlı-İngiliz iktisadî 
münasebetlerini inceleyen çalışmaları doğrudan iki ülke arşivine daya-
narak hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Osmanlı iktisadi hayatına ışık tutan 
Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1940 Tarihli Narh Defteri’nin hazırlan-
ması uzun yıllar sürmüştür. Eserin başlangıcında genel olarak narh konu-
sunda bilgi verilmekte, daha sonrada o dönemde kullanılan yüzü aşkın 
malın devletçe belirlenmiş üst fiyatları (narh) hakkında kayıtlar zikredil-
mektedir. Bu eser bizzat arşiv kayıtlarına dayanması açısından çok önem-
lidir. Bugün adları bilinmeyen pek çok madde ismini ihtiva eden bu eser, 
Osmanlı kültür ve sanat tarihi çalışmalarında kaynak olarak kullanılarak 
önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Eserin sonunda verilen haritalarla, 
1940’da İstanbul’da satılan Anadolu mallarının, Rumeli mallarının, Avru-
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pa, Mısır ve Suriye mallarının, İran ve Hindistan mallarının menşelerine 
göre dağılışı haritalar üzerinden gösterilmektedir. Bu da yazarın ele aldığı 
konuyu oldukça detaylı bir şekilde işlediğini göstermektedir. Yine XV. ve 
XVI. Asırlarda İzmir Kazasının Sosyal ve İktisadî Yapısı, İzmir Tarihin-
den Kesitler ve XVI. Asırda Tavas Kazasının Sosyal ve İktisadî Yapısı 
isimli kitapları da ilk defa kullanılan kaynaklar ve bölgede yıllarca süren 
araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Yine Osmanlı belgelerinin anla-
şılması noktasında alanında ilk ve tek denilebilecek nitelikte olan Osman-
lı Belgelerinin Dili adlı eseri de uzun yıllar boyunca süren çalışmaların 
ürünüdür. 

Mübahat Kütükoğlu yukarıda belirtilen kitap ve makaleleri dışında İs-
lam Ansiklopedisi’ne 25’den fazla madde yazmıştır. Tespit edebildiğimiz 
kadarıyla kendisi 4 doktora, 8 Y. lisans ve 49 mezuniyet tezi danışman-
lığını üstlenmiştir. Bunlar dışında da yayınlanmak üzere olan yedi adet 
çalışması bulunmaktadır.2

Özgünlük Bakımından Eserlerinin Değerlendirilmesi
a. Tarih Araştırmalarında Usûl
Yukarıda bahsettiğimiz üzere bu kitap, Mübahat Kütükoğlu tarafından 

ilk defa müfredata konulan “İlmî Araştırma Usûlleri” ve “İlmî Araştırma 
Usûlleri Tatbikatı” adlı derslerin işlenişi sırasında gerek hocanın notlarıy-
la ve gerekse öğrencilerin yaptıkları katkılarla oluşmuş bir eserdir. Eser ilk 
defa 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yayınevi tara-
fından basılmıştır. Daha sonra 2. baskısı birtakım ilaveler yapılarak 1991 
yılında Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı tarafından yapılmış-
tır. 3. baskı 1994 yılında ve ilaveli 4. baskı yine Kubbealtı yayınlarından 
çıkmıştır. 5. baskısı 1997 yılında, 6. baskı 1998, 7. baskı 2001 yılında aynı 
yayınevi tarafından yapılmıştır. Eser daha sonra 2011 yılında Türk Tarih 
Kurumu tarafından basılmıştır. Son baskısı ve elimizde mevcut olan baskı 
ise 2017 yılında yine TTK tarafından yapılmıştır.

Mübahat Kütükoğlu kitabın önsözünde, bu kitabı yazma amacından 
şöyle bahsetmektedir: “Bütün ilim dallarında olduğu gibi tarihte de ciddi bir 
inceleme meydana getirilebilmesi, ancak ilmî araştırma usüllerinin tesbitinden 
başlayarak, matbaada dizilen kitabın tashihine kadar, çeşitli safhalarda kullanı-

2 Zeynep Tarım Ertuğ, “Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu Hayatı ve Eserleri”, Prof. Dr. Müba-
hat Kütükoğlu’na Aramağan içinde, ed. Zeynep Tarım Ertuğ, 7-10.
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lan usüller bilinmeden, gerçek manada ilmî bir eser meydana getirilemez... Tarih 
Araştırmalarında Usül, lisans ve lisans üstü öğrencilerinin ilmî araştırmaların-
da faydalanabilecekleri bir rehber kitabın, bu gibi ihtimalleri bertaraf edebileceği 
düşüncesiyle hazırlanmıştır.”3 Yazar bu kısımda hem kitabı yazma amacını 
hem de kitabın hedef kitlesini açıkça ortaya koymaktadır.

Asıl konumuz gereği, Mübahat Kütükoğlu’nun bu eserinin özgün 
taraflarını ortaya koymak için, bu eserin ilk yayınlandığı tarihten (1990) 
önce bu konuda başka eser olup olmadığını tespit etmek oldukça önem-
lidir. Yaptığımız literatür taraması sonucunda 1990’dan önce bu konuda 
yapılan sadece tek bir esere rastlamış bulunmaktayız. Eser, Zeki Velidi 
Togan’ın Tarihte Usül adlı kitabıdır. Bu eser ilk kez 1950 yılında İstanbul’da 
basılmıştır.4 Yani bu kitap Mübahat Kütükoğlu’nun söz konusu kitabın-
dan çok önce hazırlanmış bir çalışmadır. Elimizde bulunan baskı, 3. baskı 
olup 1981 yılında basılmıştır. 

Zeki Velidi Togan ise kitabının önsözünde kitabı yazma amacını ve hi-
tap kitlesini şöyle belirlemiştir: “ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 
1929-1932 senelerinde okuttuğum ve 1939 da bir daha tedrisine başladığım “Ta-
rihte Usul” derslerimi 1941 de tab’a başlamıştık. Üç bölüm basıldıktan sonra iş 
hayatımda zuhur eden bazı hadiseler yüzünden geri kaldı ve ancak şimdi kitabı tam 
bir şekilde talebelerime ve diğer okuyucu zümresine sunmak fırsatına nail oldum. 
Bu dersler tarihte usulün tatbikatına hasredilmiş, tarih felsefesi ancak derslerin so-
nuna eklenmiştir...”5 Görüldüğü gibi gerek yazılış amacı bakımından gerekse 
hitap kitlesi bakımından iki kitap benzerlik göstermektedir. Ancak bu ben-
zerliği içerik olarak söylemek pek mümkün gözükmemektedir. İki kitabı 
karşılaştıracak olursak; Zeki Velidi Togan’ın kitabı temelde üç bölümden 
oluşmakta olup bunlar : Tarihin Mevzuu ve Sahası, Metod Bilgisi ve Tarih 
Felsefesi şeklinde isimlendirilmektedir. Bunlar haricinde Ekler bölümü bu-
lunmaktadır ve bu beş ayrı bölüm şeklinde genelde Türk tarihi ve kaynak-
ları konusunu incelemektedir. Tarihin mevzuu ve sahası kısmında genel 
olarak tarih ve tarihte usül, tarihin diğer ilimlerle ilişkisi, neden-nasıl tarih 
ve te’lif tarzına göre tarihin çeşitleri konuları ele alınmaktadır. Metod bilgisi 
adlı bölümde ise tarih metodunun taksimi, gelişmesi ve sınıflandırılması, 

3 Mübahat Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usül, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yay., 
2017), XV.

4 Tuncer Baykara, “TOGAN, Ahmet Zeki Velidi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-
disi, c. 41, (Ankara: TDV Yay., 2012),  209-210.

5 Zeki Velidi Togan, Tarihte Usül, (İstanbul: Enderun Yay., 1981), X.
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kaynaklar, iç ve dış tenkit, yorumlama ve umûmî meseleler başlığı altında 
birtakım teknik meselelere değinilmiştir. 

Mübahat Kütükoğlu’nun kitabına baktığımızda, öncelikle bu kitabın 
daha fazla bölümden oluştuğunu ve doğal olarak daha fazla konuda bilgi 
ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. Bu kitap yedi temel kısımdan ve birde ekler 
kısmından oluşmaktadır. Bu kısımlar: Tarih ve Faydaları, Tarihin Kay-
nakları, Eserin Hazırlık Safhası, Eserin Kaleme Alınması, Eserin Basımı, 
Kitap Tanıtımı, Bildiri Hazırlanıp Sunulması. Bu başlıkları zikretmemizin 
sebebi, her iki eserin de muhteva bakımından farkını ortaya koymaktır. 
Bu temel başlıkların alt başlıklarına kısaca bakacak olursak; “Tarih ve 
Faydalandığı İlimler” başlığı altında tarihin mana, konu ve faydası, tarih 
telakkisi ve gelişmesi (hikayeci, öğretici, rivayetçi), tarihin faydalandığı 
ilimler gibi konular yer almaktadır. “Tarihin Kaynakları” kısmında kay-
nakların tasnifi(yazılı, sözlü, sesli, çizili, görüntülü, müzelik), kaynakların 
tenkidi(iç-dış tenkit) konuları yer almaktadır. Yine “Eserin Hazırlık Saf-
hası” adlı bölümde ise konunun tespiti ve sınırlarının çizilmesi, bibliyog-
rafyanın tespiti ve toplanması, arşiv malzemesinin tespiti, maddi ve sözlü 
malzemenin tespiti gibi konular işlenmektedir. “Eserin Kaleme Alınması” 
kısmında notların tasnifi, yazma; “Eserin Basımında” düzenleme, indeks, 
dizin, tashih, içindekiler ve kapağın hazırlanması ve “Bildiri Hazırlanıp 
Sunulması” kısmında da bildirinin tarifi, süresi, hazırlanması ve sunuluşu 
gibi konular yer almaktadır. Burada özetle vermeye çalıştığımız iki kitap, 
her ne kadar hedef kitle ve konu açısından benzerlik gösterse de içerik 
açısından birbirinden oldukça farklıdır. Togan’ın kitabı çok önce yazılmış 
ve alanında ilk kitap diyebileceğimiz bir çalışmadır. Kütükoğlu’nun kitabı 
ise ondan sonra gelmesine rağmen bazı hususlarda benzerlik gösterse de 
gerek kısımların adlandırılması gerekse kitabın muhtevası açısından ala-
nında oldukça özgündür diyebiliriz.

b. Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik)
Diplomatik, “hukuki ve idari önem taşıyan belge ve resmî kayıtları 

malzeme ve muhteva yönünden inceleyen bilim dalı” şeklinde tarif edi-
lebilir. Diplomatika olarak da kullanılan diplomatik, çeşitli belgelerin ya-
zılış biçim ve şartları, kullanılma yerleri, ihtiva ettiği unsurları ve zaman 
içinde belgelerin özelliklerinde meydana gelen değişiklikleri inceler.6

6 Mübahat S. Kütükoğlu, “Diplomatik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 9, 
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Osmanlılarda ilmî olarak ilk diplomatik çalışmalar, II. Meşrutiyet’ten 
bir yıl kadar sonra 1909’da Târih-î Osmânî Encümeni Mecmuası’nın ya-
yımlanmasıyla başlamıştır.7 Târih-î Osmânî Encümeni Mecmuası’ndaki 
Osmanlı diplomatiğiyle ilgili ilmî yazıların ilki, son Osmanlı vak’anüvisi 
Abdurrahman Şeref Bey’e ait olan “Evrâk-ı Atîka ve Ves’âik-i Târihiyyemiz” 
adlı makalesidir. Osmanlı tarihiyle uğraşan bazı Avrupalı araştırmacılar 
da Osmanlı diplomatiğiyle yakından ilgilenmişlerdir. Bunlardan biri de 
Macar Lajos Feteke’dir. Feteke konumuz açısından oldukça önemlidir. 
Çünkü Mübahat Kütükoğlu, kitabının önsözünde ona atıfta bulunmakta, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arşivcilik Bölümlerinde büyük 
oranda Feteke’nin eserine8 dayanılarak derslerin işlendiğini söylemekte-
dir. Bu anlamda o, arşiv ve arşivcilik konusunda gördüğü eksikliği telafi 
amacıyla söz konusu eserini kaleme almıştır. 

Feteke’nin kitabını ele aldığımızda, bu kitabın tasnifine kısaca değin-
mekte yarar vardır. Nitekim kendisinin benimsediği tasnif, arşivcilik ala-
nında yazılan kendisinden sonraki yazarlar tarafından da benimsenmiş-
tir. O, öncelikle Osmanlı belgelerini laik ve dini olmak üzere ikiye ayır-
mış ve bunlardan laik diye isimlendirdiği belgeleri şöyle tasnif etmiştir; 
1. Padişah tarafından yayınlananlar (Ferman, berat, ahidnâme, sulhnâme, 
emirler, hükümler). 2. Devletin ileri gelenleri ve Dîvan-ı Hümâyun üyeleri 
tarafından çıkarılan belgeler. 3. Resmî dairelerde kullanılan defter ve si-
ciller. 4. Arz-ı haller, alelâde mektuplar. 5. Mektuplar. 6. Kırım hanlarının 
emir, mektup ve diğer yazıları. Feteke, dinî olarak vasıflandırdığı belge-
leri de şer’iyye sicilleri, kadıların verdikleri hükümler ve fetvalar olarak 
ayırmıştır.9 Kendisinin yaptığı bu tasnif M. Tayyib Gökbilgin’in Osmanlı 
Paleografya ve Diplomatik İlmi adlı eserinde aynen benimsenmiştir.10 Bu iki 
eser haricinde diplomatika alanında farklı eserler de sayılabilir.11 Ancak 

(Ankara: TDV Yay., 1994),  360.
7 Mübahat S. Kütükoğlu , “Osmanlılar’da Diplomatik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansik-

lopedisi, c. 9, (Ankara: TDV Yay., 1994),   364.
8 Lajos Feteke, Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy, 1606-1645 

(Budapest 1932).
9 Kütükoğlu , “Osmanlılar’da Diplomatik”, 364.
10 M. Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, (İstanbul: Enderun Yay., 

1992), 53. 
11 Jan Reychman-Ananiasz, Zajaczkowski, Zarys Dyplomatyki Osmansko-Tueckiej, (Varşova: 

1955). Bu eser 1968’de Handbook of Ottoman-Turkish Diplomatics adıyla İngilizceye ter-
cüme edilmiştir; Türkçeye ise İngilizcesinden çevrilmiştir. Boris Nedkov, Osmanotursca 
Diplomatika i Paleografia, (Sofya: 1996). Asparuh Velkov, Vidove Osmanoturski Dokumenti, 
(Sofya:1986). 
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konumuz gereği biz sadece Türkiye’de yayımlanan ve daha çok Müba-
hat Kütükoğlu’ndan önce hazırlanan çalışmaları esas almayı tercih ettik. 
Bu açıdan burada hem Kütükoğlu’nun hocası olması bakımından hem de 
Türkiye’de Osmanlı diplomatiğini müstakil ders olarak ilk kez üniversi-
teye getirmesi bakımından M. Tayyib Gökbilgin’in kitabını önemsiyoruz. 
Çünkü bu kitap, tespit edebildiğimiz kadarıyla, Osmanlı diplomatiği ala-
nında çalışmaların hız kazandığı II. Meşrutiyet sonrası hazırlanan çalış-
malar arasında ilk kitaptır.

Mübahat Kütükoğlu’nun ve M. Tayyib Gökbilgin’in kitaplarını kıyas-
ladığımızda öncelikle tasnif olarak farklılıkların olduğu görmekteyiz. 
Yukarıda Gökbilgin’in eserini oluştururken Feteke’nin tasnifini benimse-
diğini söylemiştik. Kütükoğlu’nun kitabında ise böyle bir tasnif görme-
mekteyiz. O, kendisinden önce yapılan laik ve dinî şeklinde bir tasnife 
gitmeden kitabını temelde sekiz kısma ayırmıştır. Bu kısımların ilki: Yazı 
ve Yazı Malzemeleri; ikinci kısım: Belgelerde Kullanılan Alametler ve 
Mühürler; üçüncü kısım: Padişaha Aid Belgeler; dördüncü kısım: Devlet 
Erkanının Emir ve Arz Mahiyetindeki Belgeleri; beşinci kısım: Merkez-
Taşra Arası Yazışmalar; altıncı kısım: Şehir İçi-Daireler Arası Yazışmalar; 
yedinci kısım: Dilekçe ve Rapor Mahiyetindeki Belgeler ve sekizinci kısım 
ise İfta ve Kaza Organlarınca Düzenlenen Belgeler şeklinde isimlendiril-
mektedir. Bunları içerik olarak değerlendirmek çalışmamızın sınırlarını 
aşacağından biz sadece bu tasnifi vermekle yetineceğiz. Bu tasniften de 
anlaşılacağı üzere Kütükoğlu’nun kitabı, kendisinden önce derslerde çok-
ça istifade edilen Feteke’nin kitabından ve hocasının kitabından oldukça 
farklı ve ilave kısımlar ihtiva etmektedir. Örnek vermek gerekirse; Müba-
hat Kütükoğlu’nun kitabında yer verdiği “Merkez-Taşra Arasındaki Ya-
zışmalar” kısmının içeriğindeki bilgiler, Gökbilgin’in eserinde yer alma-
maktadır. Yine “Şehir İçi-Daireler Arası Yazışmalar”, “Dilekçe ve Rapor 
Mahiyetindeki Belgeler”, “İfta ve Kaza Organlarınca Düzenlenen Belge-
ler” şeklinde isimlendirdiği kısımlarda ele aldığı konular da Gökbilgin’in 
eserinde yoktur. İki eserin bibliyografya bölümleri karşılaştırıldığında ise, 
Gökbilgin’in vermiş olduğu bibliyografya’nın Kütükoğlu’nun kitabın-
daki bibliyografya’nın yanında oldukça kısa olduğu göze çarpmaktadır. 
Gökbilgin, yaklaşık elli tane kaynak eser verirken; Mübahat Kütükoğ-
lu, Gökbilgin’in verdiği eserlerin yanında arşiv kaynakları, yayınlanmış 
arşiv belgeleri, kanunnânemeler, münşe’at ve muâhedat mecmuaları, 
sefâretnameler, hatırat kitapları, muâsır eserler, incelemeler, katalog, an-
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siklopedik sözlük ve sözlükler şeklinde ayırdığı yaklaşık 300 eser zikret-
mekle bize oldukça zengin bir bibliyografya sunmaktadır. Tüm bunları 
göz önünde bulundurursak diyebiliriz ki; Mübahat Kütükoğlu, Osmanlı 
diplomatiği ve diplomatika alanında, her ne kadar kendisinden önce yapı-
lan çalışmalardan faydalansa da özgün bir çalışma ortaya koymuştur.

SONUÇ
Tarih alanında çok önemli çalışmalara imza atan Mübahat Kütükoğ-

lu, sadece eserleri bakımından değil, yaptığı diğer faaliyetler bakımından 
da Türkiye’de özgün olmayı başarabilmiş tarihçilerdendir. Diplomatika 
alanında yaptığı çalışmalarla, öğrencilerine verdiği tez konularıyla, bizzat 
kendi çalışmalarında seçmiş olduğu konularla ve özelikle eserinin de ismi 
olan tarih araştırmalarında usül çalışmalarıyla özgünlüğünü korumakta-
dır. Yukarıda da üzerinde durduğumuz üzere Türkiye’de arşiv ve arşiv-
cilik alanında çalışma yapan araştırmacılar, onun Osmanlı Belgelerinin Dili 
adlı eserine mutlaka müracaat etmektedirler. Onun Teşrîfat defterlerine ve 
Temettü defterlerine büyük önem verişi, Osmanlı tarihinin aydınlatılma-
sı bakımından oldukça önemlidir. Yine Narh defterleri hakkında yaptığı 
araştırmalar ve bu konuda verdiği tezler de Osmanlı devletinin ekonomi-
sinin anlaşılması noktasında oldukça önemli ve özgündür. Zira bu alan-
larda yapılan çalışmalarla kendi çalışmalarını kıyasladığımızda hem sayı 
bakımından hem de nitelik bakımından önemli farkların olduğu hemen 
anlaşılacaktır. Tüm bunlar sebebiyle Mübahat Kütükoğlu, bugün özgün 
olan bir tarihçidir ve bu yolda olan araştırmacılar için de iyi bir örnektir.
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Haldun’un Toplum Tipolojisindeki Özgün Tespitleri ve Bunların Sosyolo-
jideki Toplum Tipolojileriyle Karşılaştırılması’dır. 
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İBN HALDÛN’UN TOPLUM 

TİPOLOJİSİNDEKİ ÖZGÜN TESPİTLERİ 

VE BUNLARIN MODERN SOSYOLOJİDEKİ 

TOPLUM TİPOLOJİLERİYLE KARŞILAŞTIRMASI

BİLAL DURMAZ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ.

ÖZET
Bedevi ve Hadari toplum tipolojisi ile umran ve asabiyet kavramlarını geliştiren 
İbn Haldûn, kendisinin de ifade ettiği üzere “yeni ve özgün bir ilim” kurmuştur. Sis-
tematize ettiği bu teorilerinden belki de en önemlisi olan bedevi ve hadari toplum 
tipolojisi günümüzde halen sosyoloji alanında kendisine başvurulma ihtiyacı his-
sedilen önemli bir teoridir. Bu bağlamda bildiride müellifin hayatı ve mukaddime 
hakkından kısaca bahsedildikten sonra, modern sosyolojideki toplum tiplemele-
rinden bahsedilecek, ardından İbn Haldûn’unun toplum tipolojisinin genel hatları 
verilecektir. Son olarak İbn Haldûn’un toplum tipolojisi ile modern sosyolojideki 
toplum tipolojileri arasında kısa bir değerlendirme yapılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: İbn Haldûn, Mukaddime, Bedevi-Hadari Toplum, Modern 
Toplum Tipolojileri, Cemaat-Cemiyet, Mekanik-Organik

İBN HALDUN’S ORIGINAL DETERMINATION IN SOCIETY TYPOLOGY 
AND COMPARISON SOCIETY TYPOLOGIES IN MODERN SOCIOLOGY

ABSTRACT
Ibn Khaldun, who developed the typology of ‘umran badawi’ ’umran hadhari’and 
concepts of asabiyyah, has established a new and original science, as he stated. Per-
haps ‘umran badawi’ ’umran hadhari’ society typology is still an important theory 
that needs to be applied to sociology today. In this context, briefly mentioning about 
author’s life and his book Muqaddimah. After the social typologies of modern socio-
logy will be mentioned, followed by general lines of Ibn Khaldun’s social typology. 
Finally, a brief assessment will be made between Ibn Khaldûn’s society typology 
and the social typologies in modern sociology. 
Key words: Ibn Khaldun, Muqaddimah, Umran Badawi, Umran Hadhari, Modern 
Society Typologies, Jamaat-Society, Mechanic-Organic
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GİRİŞ
Bu çalışmada günümüzde ilim ve siyaset alanında adından sıkça söz 

ettirmeyi başaran Ebû Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldûn 
el-Hadrami’nin bize miras olarak bıraktığı Bedevi ve Hadari toplum ti-
polojisini ve modern sosyologlardan Emile Durkheim ve Ferdinand Tön-
niesin toplum tipolojilerine yer vermektedir. Bu bağlamda bildirinin ana 
hedefi İbn Haldûn’un özgünlük anlayışı çerçevesinde ele aldığı bedevi ve 
hadari toplum tipolojilerini geniş bir çerçevede ele alıp, yazıldığı tarihten 
asırlar sonra benzeri teorilerin yeni yeni çıkması ile çağdaşlarının ne ka-
dar önünde olduğunu ve hala eseri olan mukaddime ve teorilerinin diri 
ve yol gösterici olduğunu göstermektir.

1. Hayatı:
Miladi 1332 (h.732) de Tunus’ta doğan ve 1406 (h.808) da Kahire’de ve-

fat eden Ebû Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldûn el-Hadrami, 
oldukça hareketli geçen hayatının yirmi dört yılını Tunus’ta, yirmi altı yı-
lını Cezayir, Fas ve Endülüs’te, son yirmi dört yılında Kahire’de geçirmiş-
tir. İbn Haldûn iyi bir eğitim görmüş, Küçük yaştan itibaren ilim ve fikir 
hayatına ilgi duymuş, ancak siyasetin cazibesinden de kurtulamamıştır. 
Sıkıntılı bazı dönemleri olmakla birlikte genellikle saray ve konaklarda 
refah içinde itibarlı bir hayat sürmüştür. Çeşitli devlet yönetimlerinde 
bazen sultan ve emirler kadar etkili olmuş ve İktidarların el değiştirme-
sinde önemli roller oynamıştır. Bu etkisi sayesinde hem desteğine ihtiyaç 
duyulan, hem düşmanlığından sakınılan önemli bir kişi haline gelmiştir. 
Diğer taraftan sık sık kabileler arasında dolaşarak bedevi kabile hayatını 
yakından tanımış, ünlü Mukaddimesini böyle bir bilgi ve deney biriki-
miyle kaleme almıştır.1 Bugün Batılıların iddialarının aksine sosyolojinin 
gerçek kurucusudur2 ve Sosyolojik manada sistemli olarak ilk eseri İbn 
Haldûn bize kazandırmıştır.3 

1 Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklope-
disi, c.19, (Ankara: TDV Yay., 1999), 547

2 İbn Haldûn, Mukaddime, trc. Süleyman Uludağ, (İstanbul: Dergâh Yay., 
2012) , 1:15

3 Satı el-Husrî, “İbn Haldun Sosyolojisi”, trc. Mehmet Bayyiğit, Selçuk Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi, sy. 4, (1991), s. 223, erişim 22 Mart 2018, http://
dergipark.gov.tr/download/article-file/184647
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2. Mukaddime
Temel yazılış gayesi el-İber adlı 7 ciltlik tarih külliyatına bir ön giriş 

olan mukaddime, içerdiği zengin muhteviyatı ve oluşturduğu yeni teo-
rilerle beraber, medeniyetlerin doğuşu, yükselişi ve çöküşü ile ilgili ileri 
sürdüğü fikirler nedeniyle el-İber den daha meşhur ve yaygınlık kazan-
mıştır. Her biri sosyolojinin çok temel konularını ihtiva eden bablardan 
oluşan mukaddime, Mekân ve coğrafya sosyolojisi, medeniyet, toplum 
şekilleri, asabiyet, siyaset, hilafet devlet ve din sosyolojisi, organizmacı 
toplum anlayışı, şehir ve köy sosyolojileri, ekonomik hayat, iktisat, bilgi 
teorisi, bilimler tasnifi, dil, şiir ve edebiyat gibi alanlarda ayrıntılı bilgilere 
yer vermektedir.4 Mukaddimede geçen ana kavramlar ise asabiyet, um-
ran, iktisat, bedevilik ve hadariliktir.5

5. Modern Sosyolojide Toplum Tipolojileri
İbn Haldûn’un Bedevi-Hadari toplum tipolojisini incelediğimizde 

özellikle Emile Durkheim ve Ferdinand Tönnies gibi sosyologların top-
lum tipolojileri ile büyük oranda benzeştiği görülmektedir. Bedevi-Hadari 
topluma karşılık Durkheim’ın Mekanik-Organik dayanışma ve Tönnies’in 
ise Cemaat-Cemiyet(Gemeinschaft)-(Gesellschaft) tipolojileri karşımıza 
çıkmaktadır.

Mekanik dayanışma ve Cemaat (Gemeinschaft) tiplemelerinde, ilişkiler 
sıcak ve yüz yüzedir. Herkes tarafından özümsenen ve kabul gören güçlü 
normlar vardır. Din örgütlü ve etkindir. Ortak bir konsensüsün oluştur-
duğu kolektif bilinç bireyler arasında otokontrolü sağlar ve davranışları 
denetim altında tutar. İş bölümünün basit ve herkes tarafından birbirine 
benzer işlerin yapıldığı bu toplumlarda bireyler kendi kendilerine yete-
bilmekte ve genellikle bir coğrafyaya bağımlı bir şekilde yaşamaktadırlar. 
Mülkiyetin bilinmediği bu toplumlarda itaat hem doğal hem de aile din 
ve sosyalleşme gibi faktörlerle sağlanır. Toplumda yaşanacak sapmalar 
şiddet ve kolektif olarak cezalandırılır. Toplumun çıkarları bireysel çıkar-
ların önüne geçtiği bu toplumlarda, toplumsal farklılıklar oldukça azdır.6

Organik dayanışma ve Cemiyet (Gesellschaft) tiplemelerinde ise ilişki-
lerde genellikler soğuk ve rasyonel irade hâkimdir. Yüz yüze ilişkilerden 

4 Ejder Okumuş, Osmanlının gözüyle İbn Haldûn (İstanbul: İz Yay., 2009), 32
5 İbn Haldûn, Mukaddime,, 96,113,116
6 Martin Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, trc. Ümit Tatlıcan ve Gülhan 

Demiriz,(Ankara: Sentez Yay., 2017), 59-60, 114-115 
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ziyade yazılı anlaşmalar ve aradaki aracılar ile iletişim sürdürülür. Karşı-
lıklı çıkar ilişkisine dayalı bu tip toplumlarda, ihtiyaç olduğu sürece ilişki 
devam eder. Uzmanlaşma ve İş bölümünün oldukça karmaşık ve komp-
leks olması nedeni ile bireyler kendi kendilerine yetememekte ve birbirile-
rine bağımlı bir hayat sürdürmektedirler. Toplumsal farklılıklar oldukça 
fazladır. Kültürler arası etkileşim çok fazladır ve bireyler tek bir kültür ve 
coğrafya ile kendilerini sınırlandırmadan çok daha fazla kültür ile etkile-
şime girmektedirler. Kolektif bilinç, uzmanlaşmış mahkemeler ve kolluk 
güçleri ile sağlanır7 cemaat veya mekanik dayanışmanın statik yapısına 
karşılık bu tür toplum tipleri oldukça dinamik bir karaktere sahiptirler.8 

6. İbn Haldûn’un toplum tipolojisi
6.1. Bedevi Toplum 
Sözlük anlamı olarak bedevilik, Arazide ve kırda ikamet eden, çadır 

hayatı yaşayan, göçmen, göçebe, konargöçer9 anlamlarına gelmektedir. 
İbn Haldûn’a göre ise, bedevi kelimesinin umumi manası, “dünyanın ne-
resinde yaşarsa yaşasın, hangi ırk ve kavme mensup olursa olsun, yeryüzünde 
ilk defa görülen cemiyet şekilleri ve iptidai kavimlerdir”.10 İbn Haldûn’a göre, 
bedevilik, sadece göçebe yaşam tarzı değildir. Medeni olmayan toplum 
biçimlerinin tamamını kapsar. Hatta yalnız çobanlıkla uğraşan bedeviler 
bile, besledikleri hayvan cinsine göre farklı gelişmişlik derecelerine ayrı-
lırlar. Bununla birlikte toplumun gelişme evreleri açısından önce gelen 
bedeviliktir. Birlikte yaşamanın esas sebebi hayatı devam ettirmek için 
yardımlaşmadır. İnsanlar birbiriyle yardımlaşırken zaruri ihtiyaçlarını 
karşılamaya öncelik verirler. Ancak şartlar insan topluluklarının önüne 
çeşitli seçenekler koyar. Bu seçeneklerden en başta gelenleri yeme içme, 
barınma ve korunmadır. Bunlar çevrenin doğrudan verdiği imkânlarla 
karşılanır. Bedevilik, esasen dış dünyanın verdiği imkânlar üzerinde en 
az işlem ile, onunla yetinmesine dayanan bir hayat tarzıdır.11 Toplum ha-
yatının ilk aşaması olan bedevilikte, İnsanlar geçimlerini avcılık, tarım, ve 
hayvancılıkla sağlamaktadırlar. Yiyecekler basit, tüketimleri azdır. Vergi 
sistemleri ve pazar kurumlarının gelişmediği bu topluluklar, paraya ola-

7 Slattery, Sosyolojide Temel Fikirler, 60-115
8 Ünver Günay, Din Sosyolojisi (İstanbul: İnsan Yay., 2014), 410
9 Asım Efendi, Kamus tercümesi, 4: 871
10 İbn Haldûn, Mukaddime, 105
11 Tahsin Görgün, “İbn Haldûn, Görüşleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi,c.19, (Ankara: TDV Yay., 1999), 547
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bildiğince az bir bağımlılıkla yaşamaya çalışırlar. Toprakla uğraşmak on-
ları güçlü ve sert tabiatlı kılmış, Kan bağına dayanan asabiyet duygularını 
oldukça güçlendirmelerinden ötürü, sıkı bir dayanışma içindedirler. İbn 
Haldûn’a göre hiçbir toplum doğuştan yerleşik hadari olamaz. Her top-
lum ilk doğduğunda göçebedir. Bu, sosyal ve doğal şartların bir gereğidir. 
Bedevilik hayatı toplumun yapısına göre uzun veya kısa olabilir. Fakat bu 
aşamayı geçirmeyen hiç bir toplum hadariliğe ve dolayısıyla medeniyet 
seviyesine ulaşamaz.12

İbn Haldûn’a göre aslolan bedevi hayattır. Hadari hayat sonradan or-
taya çıkmıştır. Yeryüzünde medeniyetin bulunmadığı zamanlarda bedevi 
hayat vardı. Hadari hayat söz konusu bedevi hayatın aşamalı bir surette 
değişmesinden ve gelişmesinden meydana gelmiştir.13

İbn Haldûn’a göre, bedevilikten hadariliğe geçiş, “zorunlu” bir 
tekâmülün sonucudur. “Tüm bedevilerde hadariliğe karşı bir özlem vardır. Ama 
hadarilerle bedeviler arasında bir mücadele olursa, bedeviler galip gelir. Çünkü 
sahip oldukları vasıflar onları güçlü kılmaktadır. Bedeviler, hadarilere göre hayır 
ve iyiliğe daha yatkın olurlar.” Temel ihtiyaçlarının dışında dünya zevkleri-
ne düşkün değillerdir. Kötü alışkanlıklardan uzaktırlar. Hadarilere oranla 
daha cesur ve atılgandırlar. Yardım sever, kendine güvenen, fiziki yetenek 
isteyen işlerde başarılı ve silah kullanmakta becerikli olurlar. Eğitimden 
uzak kaldıkları için bilgileri sınırlıdır. Kan bağına çok önem verirler. Dö-
vüşken ve kavgacı olduklarından savaşlarda başarılı olurlar.14

6.2. Hadari Toplum
Sözlük anlamı beledi, kasabalı; hazır: şehir, kasaba ve köyde oturan, 

yerleşik hayat süren15 anlamlarına gelen hadarilik, terim olarak, kasaba 
ve şehirlerde yaşayan, iktisadi faaliyetleri gelişmiş ticaret ve zanaatlarla 
uğraşan yerleşik topluluklardır. Üretim ve tüketimleri pareler olarak art-
mış, büyük binalar inşa edilerek, meslek grupları oluşmuş ve iş bölümleri 
çeşitlenerek artmıştır. Hadariler temel ihtiyaçlarını karşılamanın ötesin-
de, zevklerini de tatmin etme imkânına sahiplerdir. “Kan bağına dayanan 
asabiyetin” yerini “sosyal bağlılık” almıştır. Başka bir ifade ile “nesep asa-

12 İbn Haldûn, Mukaddime, 106,107
13 İbn Haldûn, Mukaddime, 104
14 İbn Haldûn, Mukaddime, 329-330
15 Asım Efendi, Kamus tercümesi, 2: 260,264
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biyetinin” yerini “sebep asabiyeti” almıştır16. Toplumun menfaatleri değil, 
ferdin ve devlet yapısının menfaatleri ön plâna çıkmıştır. 
İbn Haldûn, “insanın ihtiyaçlarını tek başına elde etmeye gücü yetmez” di-

yerek sosyal hayatı bir zorunluluk olarak görür. Ona göre toplum, fert-
lerden oluşan, dayanışma, işbirliği ve inançlar ile dış etkiler gibi kendine 
özgü şartları ve biçimlendirici ilkeleri bulunan zorunlu bir varlıktır. Dün-
ya, ancak toplum ile yaşanılır bir yer hale gelebilir. İbn Haldûn her göçe-
be toplumların zamanla gelişme göstererek toprağa yerleşeceğini, bunun 
nedeninin ise göçebe toplumların güç ve servet kazandıkça yerleşik bir 
hayat sürme isteklerinin artması olduğunu söyler. Göçebe toplumların 
yavaş yavaş kasaba ve şehirlere yerleşmeleri sonucu olarak devlet aşama-
sı ortaya çıkar. Devlet aşamasında otorite, insanları dış tehlikelere karşı 
koruduğundan, insanlar askerlikten ve güvensizlik ortamının doğurduğu 
yaşam tarzından vazgeçerek, ticaret, sanat, edebiyat ve mimarlık gibi kül-
türel konularla ilgilenmeye başlarlar. Toplum tiplerinin kendilerine özgü 
ihtiyaçları olduğunu tespit eden İbn Haldûn, ihtiyaçları sıralarken, “zaru-
ri”, “hâci” ve “kemali” kavramlarını kullanmıştır.17

• Zaruri ihtiyaçlar: Hayatta kalabilmek için gereken yiyecek, giyecek 
ve meskenden ibarettir. 

• Hâci ihtiyaçlar: Zaruret arz etmeyen, ancak varlığı insanı daha da 
rahat ettirecek, o an için olmasa bile gelecekte ihtiyacı hissedilebilecek şey-
lerdir.

• Kemali ihtiyaçlar: Gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama hususunda bel-
li bir noktaya gelmiş olan insanların estetik ve başka kaygılar duyduğu 
konulardır.18

Bedeviler zaruri olanla yetinmek zorundadır. Hâci ve kemali ile sadece 
hadariler ilgilenebilir. Hadarilerin toplu olarak yaşamasının sebebi hâci 
ve kemali olanı muhafaza etmektir.19 Çalışmalarının temel amacı zaruri 
ihtiyaçlarını karşılamak olan bedeviler, bundan dolayı sadece hayatlarını 
idame ettirebilecek kadar kazanmaya çalışır, bunun da ötesine geçmez, 
lüks ve gereksiz ihtiyaçları yoktur. İş bölümü çok az olduğu için ihtiyaç-
larını karşılamada kimseye muhtaç olmadan yaşarlar Sadece barınama 
maksatlı olarak evlerde kalırlar. Hadariler de ise zaruri ihtiyaçlarını kar-

16 İbn Haldûn, Mukaddime, 98
17 İbn Haldûn, Mukaddime, 323
18 Uludağ, “İbn Haldûn”, 547
19 Uludağ, “İbn Haldûn”, 547



İBN HALDÛN’UN TOPLUM TİPOLOJİSİNDEKİ ÖZGÜN TESPİTLERİ 75

şıladıkları için daha çok hâci ve kemali ihtiyaçları karşılamaya yönelirler. 
Kasaba veya şehirlerde bir araya gelip ictimai bir hayat yaşar ve ihtiyaç-
larını karşılamada birbirilerine bağımlıdırlar. Bedevilerin aksine lüks ve 
ihtişamlı evler yapmaya gayret gösterirler. Zorunlu ihtiyaçlar peşinde git-
medikleri için sanat, felsefe vb. gibi alanlarda ilgileri artar ve bu alanlarda 
daha çok uğraşmaya başlarlar. Bedevilerde neredeyse yok denebilecek bir 
okuryazarlık düzeyi olmasına karşın gelişmiş hadari topluluklarda oku-
ma yazma, dini ve fenni ilimlerde gelişmişlik düzeyi yüksektir.20

İbn Haldûn siyasi açıdan, bedevi toplulukların yönetimine riyaset, ha-
darininkine ise mülk demiştir. Bedevi toplumda reis, bir büyük ve baba 
olarak kabul edilir ve yönetim şeklide eşitlikçi bir yapıdadır. Reisin konu-
mu geçici olabildiği için verdiği hükümler istişare ve ikna etmeye daya-
nır, kendisine muhalefet ile ilgili bir sınırlama bulunmaz. Cemiyette yazılı 
kanun ve kaideler bulunmamakla beraber, düzen önceki nesillerden ak-
tarılan “töre” adlı geleneksel normların tatbiki ile gerçekleştirilir. Kabile 
fertlerinin reise itaat etmeleri, onu korumaları ve kendisine saygı duyma-
larındaki en büyük faktör önceki nesillerden aldıkları töre anlayışının bir 
ürünüdür, Gerektiğinde kabilenin tüm fertleri reisin etrafında birleşerek 
korkusuz birer asker olabilirler. Hadari cemiyetlerde ise, şehirlerde görü-
len mülk ve devlet teşkilatı baskı ve kahra dayanmaktadır. Hükümdarın 
kanunu, askeri ve emniyet teşkilatı bulunan sınırları belirli, kurumsallaş-
mış bir devleti vardır. Melikin ve hükümdarın aldığı karalar fermandır 
ve sorgulanamazlar. Ona muhalefet ölümle neticelenebilir.21 Hükümdar 
istila yolu, babadan veya yakın akrabadan devletin yönetimin alır. 22

İbn Haldûn devletleşen hanedanlıkların da tıpkı topluluklar gibi be-
devililk ve hadarilik dönemleri olduğunu vurgulamış ve bedeviliği ilk 
aşama olarak görürken, hadariliği ise ikinci aşama olarak kabul etmiş-
tir. Bu aşamalar devlet ve hanedanlar için doğal sürecin bir parçasıdır. 
Devlet bedevilikte sahip olduğu güçlü asabiyet ve metaneti, tabiatı ge-
reği hadarilikte mülkle birlikte gelen refah, lüks ve rahat nedeniyle kay-
betmeye başlar.23 Sonunda devlet, ihtiyarlamaya ve çökmeye yüz tutar. 
İbn Haldûn’a göre ümranın gayesi ve hedefi, hadaret, refah ve dolayısıyla 

20 İbn Haldûn, Mukaddime, 323-326
21 İbn Haldûn, Mukaddime, 107
22 Abdurrahman Kurt, Din Sosyolojisi, (İstanbul: Sentez Yay., 2014), 65 ve İbn 

Haldûn, Mukaddime, 107-108
23 Ejder Okumuş, Osmanlının gözüyle İbn Haldûn, (İstanbul: İz Yay., 2009), 
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devletleşmektir. Amacına ulaşan ümran bozulmaya başlar, aynen canlıla-
rın tabii ömürlerinde olduğu gibi ihtiyarlık dönemine girer. İbn Haldûn 
bu bozuluşu döngüsel tarih teorisi ile de açıklamaya gayret eder. Bu tarih 
görüşüne göre, şehirde yaşayanlar, belli bir aşamadan sonra bedevilerin 
bilmediği türden lüks tüketim maddeleri kullanmaya başlarlar. Bu durum 
son haddine ulaştığında, bedensel arzu ve şehvetlerini tatmin etme güdü-
sü, insanların başlıca hedefleri arasına girer ve böylelikle toplum hem dini 
hem de dünyevi olarak bozulmalara uğrar.24 İbn Haldûn bu doğal süreci 
sırasıyla zafer, istibdat, ferağ, müsalemet ve israf dönemleri olarak beş 
aşamaya bölmüştür.25 

7. Değerlendirme ve Sonuç
Temelde İbn Haldûn ve Emile Durkheim-Ferdinand Tönnies ikilisinin 

toplum tipolojiler birbirileriyle örtüşen pek çok noktası vardır. Bunların 
başında her üç görüşün de temel dayanak olarak mekân unsurunu gör-
meleridir. Kırda yaşayan topluluklar ister göçebe isterse de yerleşik hayat 
tarzları olsun şehirde yaşayan bireylere oranla ilişkilerin daha sıkı, akra-
balık bağlarının daha güçlü olduğu görülür. Yine kırda yaşayan bireylerin 
toplumsal normlar ve sosyal dayanışmanın daha etkili olduğu görülür. 
Kır toplumunun şehir toplumuna oranla toplumsal normlara daha çok 
bağlı olması, toplumsal ilişkilere de etki etmiş ve şehir toplumuna oranla 
toplumsal çıkarı kişisel çıkarlarının önüne koyan fertler oluşmuştur. İş-
bölümünün gelişmesi ile Şehir yaşamını seçen bireyler kırda yaşayanlara 
oranla daha bireysel ama birbirlerine de daha bağımlı bir hayat sürerler. 
İttifak edilen bir diğer nokta ise toplumların önce kır yaşamı şeklinde ha-
yat bulmalarıdır. Daha sonraları kır yaşamının gelişmesi ile şehirleşme ve 
hadari topluluklar ortaya çıkmıştır. Kır yaşamında bireysel farklılıklar ne 
kadar az ise şehir yaşamlarında bireysel farklılıklar o kadar fazladır. İbn 
Haldûn’u diğer âlimlerden ve modern sosyologlardan öne çıkaran önem-
li özelliklerinden birisi kurduğu ilimleri en iyi şekilde sistematize etme 
yeteneğidir. Toplumları sınıflandırması, bunu yaparken o toplumları ih-
tiyaçlarını, yönetim ve siyasi şekillerini, fertler ve toplumsal ilişkilerini, 
sınıfsal mücadelelerin muhtemel sonuçlarını ve döngüsel tarih tezini kul-

24 Kurt, Din Sosyolojisi, 66
25 Vejdi BİLGİN, Bizi Kuşatan Toplum: Sosyolojiye Giriş, (İstanbul: Düşünce 

Kitabevi Yay., 2010), 38, (Aktaran: Ali Çiftçi-Nihat Yılmaz, İbn Haldun’un 
Siyaset Teorisi ve Siyasal Sistem Sınıflandırması)
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lanarak toplumların tarihsel süreçlerini dönemlere ayırarak açıklamaya 
çalışmasıdır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, kendi çağından bugüne değin insanlık için 
bir kandil görevi görmesine rağmen çok daha geç dönemlerde ışığından 
faydalanılabildiğimiz bu büyük ilim adamının çalışmaları insanlık için 
bir ders olması gerekmektedir. Özellikle yönetmeye aday konumundaki-
lerin toplumu tanımada ve devlet organlarını iyi okumasında faydalı bir 
eserin müellifi olarak kendisine hak edilen saygının gösterilmesi gerekir. 
Edindiği sağlam ilmi temelinin üstüne yıllarca deneyimlediği siyaset ve 
yönetim tecrübelerini de katarak özellikle tarih, siyaset, sosyoloji ve iktisat 
alanlarında bize önemli bir kaynak eser bırakmıştır26. Bu eseri yalnızca 
bir miras olarak görülmemeli, kendisinden ilham alınan ve ufuk açıcı bir 
niteliği de olduğu her zaman hatırlanmalıdır.
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Yunus TORUN: Sayın Durmaz’a güzel tebliğlerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Tebliğlerimiz burada sona ermiştir. Şimdi müzakerelere başla-
yacağız. İlk müzakereci olan Kırıkkale Üniversitesi, İslami İlimler Fakülte-
si, Din Felsefesi Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olan Sayın Şeyma 
Doğan’ı sahneye davet ediyorum.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. ŞEYMA DOĞAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DİN FELSEFESİ ABD

Teşekkürler sayın başkan. Kıymetli hocalarımız, saygıdeğer misafirler 
ve sevgili arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Müzakerelerime geçmeden önce bu sempozyumu sekiz yıldır başarılı 
bir şekilde düzenleyen, bizleri akademik düşünce ve çalışmaya özendiren, 
hazırlayan ve bu noktada emeğini esirgemeyen başta Lütfi Doğan ve Eyüp 
Baş hocamız olmak üzere bütün ilamer yönetimine olan şükran vecibemi 
yerine getirmek istiyorum.

Sayın başkanın da ifade ettiği gibi ben bu oturumdaki ilk iki tebliği 
müzakere etmeye çalışacağım. İlk olarak değinmem gereken metin Sayın 
Taşçı’nın “Endülüs’te Malikiliğin Felsefe Özgün ve Özgür Düşünce Alanı-
na Etkisi: İbn Rüşd Örnekliği” başlıklı çalışması.

Sayın Taşçı tebliğinde öncelikle giriş mahiyetinde günümüz ispanya 
topraklarının Müslümanlar tarafından fethi ve Malikiliğin Endülüs’te res-
mi mezhep olarak kabul edilme sürecini ele aldı. Ardından İbn Rüşd ön-
cesi yapılan felsefe çalışmalarına ve tarihsel olarak ön plana çıkan birkaç 
filozofa değindi ki felsefi düşünceye karşıtlığın hâkim olduğu söylenilen 
bir coğrafyada İbn Rüşdü hazırlayan bu isimlere yer verilmesi isabetli ol-
muş. Ancak bu noktada eksiklik olarak nitelendirebileceğimiz bir husus 
belki bu filozofların temsil ettiği görüşlere kısa da olsa yer verilmeyişi ola-
bilir. Öte yandan maliki fukahanın hangi gerekçeyle felsefeye ve felsefe 
ile uğraşanlara mesafeli olduğu, filozofları cezalandırdıkları, zındıklık ile 
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suçladıkları ya da kitapları yakıp yok ettikleri ortaya konulmalıdır diye 
düşünüyorum. Genel olarak baktığımda Malikiliğin felsefe üzerindeki et-
kisine çok az yer verdiğini görüyorum. Konunun Endülüs’te Malikiliğin 
felsefenin özgün ve özgür düşümce alanına etkisi olmasına rağmen konu-
yu daha çok İbn Rüşd’ün çalışmaları bağlamında işleyerek asıl meseleden 
saptığını düşünüyorum. Ve Malikiliğin felsefe üzerindeki etkilerini konu 
ettiği başlığın altında tezini yeterince destekleyecek somut verilerin olma-
dığına dikkat çekmek istiyorum. 

Malikiliğin Endülüs’te felsefeye karşı olduğunu bu sebeple gelişeme-
diğini söylemek için bir takım argümanların geliştirilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. İbn Rüşd’ün din ve felsefeyi uzlaştırma çabası üzerinde 
epeyce durması hasebiyle müsaadenizle felsefe ve din üzerine bir kaç şey 
de ben söylemek istiyorum. 

Malumumuz üzere gerek felsefe olsun gerek din olsun pek çok tar-
tışmalı konuyu içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki 
ilişki de tartışmalı hale gelebilmektedir. Görüldüğü gibi tartışma esasen 
çok eski bir tartışma fakat eski olması onu güncel olmaktan çıkarmıyor. 
Aynı zamanda güncel bir tartışma olarak yerini ve önemi koruyor. Belki 
bu noktada şu sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Felsefe ve din birbirin-
den ayrı alanlar olabilir mi? Eğer öyleyse Bu iki disiplini birbirinden ayrı 
kılan nedir? Ya da felsefeyle din birbirlerini gerektirir mi? Belki de daha 
temel bir soru soracak olursak hangi varsayımlarla hangi düzlemi esas 
alarak bu disiplinler meşru birer disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır?

Bu sorulara tatmin edici bir cevap vermek için bir kimsenin felsefe-
den ne anladığını dinden ne anladığını, zihninde bunlara dair yer eden 
nosyonları doğru bir şekilde ortaya konulması gerektiğini düşünüyorum. 
Genel olarak baktığımızda ortak soru ve sorunlara işaret ediyor gibi gö-
züken felsefe ve dinin arasındaki bu uyuşmazlığın çoğu kes bir takım 
yanlış tasavvurlardan kaynaklandığı görülmektedir. Felsefeyle ilgili yan-
lış tasavvurlar olabildiği gibi dinle ilgili de yanlış tasavvurlar olabiliyor. 
Mesela dinden felsefeye bakıldığında genel olarak felsefenin bir arayış 
ifade ettiği, bunu akıl aracılığıyla gerçekleştirmeye çalıştığı, buna mukabil 
dinin ise iman ve teslimiyet çerçevesinde anlaşılabileceği dolayısıyla bu 
iki disiplinin birbiriyle uzlaşamayacağı gibi bir düşüncenin olduğu görül-
mektedir. Peki, gerçekte bu böyle midir? Eğer dinde felsefe de bir hakikat 
arayışı ise bu ikisi arasındaki uyuşmazlık daha da ilerisi karşıtlık nereden 
gelmektedir?
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Bunun en temel sebebinin genellemeci indirgemeci bakış açısı olduğu-
nu düşünmekteyim. Söz gelimi felsefeyi örneğin belirli bir filozofun dü-
şüncesine ya da felsefi bir akımın temel iddialarıyla ilişkilendirecek olur-
sak bunun bizi felsefenin tabiatı hakkında yeteri bir kanaate götürmeye-
ceği ve bunun felsefe hakkında indirgemeci ve genellemeci bir yaklaşımı 
öngördüğünü düşünüyorum.

Felsefeden dine baktığımızda ise aynı şekilde indirgemeci bir yaklaşı-
mın söz konusu olabileceği görülmektedir. Bütün dinler tabiri caizse aynı 
kefeye konularak genel bir yargıya varılıyor. Oysa tüm felsefeler aynı de-
ğil. Bütün dinler de aynı değil. Dolayısıyla dinden felsefeye, felsefeden 
dine olan genellemeci ve indirgemeci yaklaşımların din ile felsefe arasın-
daki uyuşmazlığı beslediğini düşünüyorum.

Neticede eğer din de felsefe de bir hakikat arayışı ise insanların böyle 
bir arayışta kendilerini belli bir düzlemin doğruluk iddialarına kapatma-
ları o disiplini değersiz görmelerinin entelektüel ve ahlaki bir haklılık te-
melinin olmayacağını düşünüyorum.

Sayın taşçının sunumunda dikkatimi çeken bir diğer husus ise sunu-
mun sonlarına doğru dile getirdiği “Doğu medeniyetinde Gazali’den son-
ra durgunlaşan felsefe çalışmalarına İbn Rüşd’ün Endülüs topraklarında 
altın çağını yaşattığı” şeklindeki ibaresi oldu. Bu cümlenin çok genel bir 
cümle olduğunu söylemeliyim. Bunu bu şekilde ifade edebilmek için bir 
takım haklı gerekçelerimizin olması gerekir ki bu tebliğin konusu değil. 
Bu sebeple böylesi genel yargılardan kaçınılması gerektiğini belirtmek is-
tiyorum. 
İkinci tebliğimiz ise Tuğba Elif Çakmak’ın tebliği. Kendisi Necmeddin 

et- Tufi’nin özgün maslahat düşüncesi üzerinde durdu. Tuğba arkadaşı-
mızın tebliğini de bilimsel anlamda başarılı buldum gerçekten. Sunumu 
da gayet akıcıydı. Bu konuda kendisini tebrik ederim. Kaynaklardan çok 
fazla yararlanmış ve görüşlerini temellendirme noktasında gayet titiz 
davrandığını belirtmek isterim.

Teknik olarak şahıs isimlerinin ilk geçtiği yerde ölüm tarihlerini be-
lirtmesi, Arapça terimleri ve ifadeleri hem tercümesiyle hem transkripsi-
yon alfabesiyle verme hassasiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Özetinin, 
anahtar kelimelerinin ve girişinin başarılı ve yönlendirici olduğunu söy-
lemeliyim. Öncelikle maslahat kavramına kısa bir giriş yapması İslam hu-
kuk tarihinde maslahata dair özgün görüşleriyle ön plana çıkan şahısların 
görüşlerine yer vermesi aydınlatıcıydı. 
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Akabinde Maslahata dair hayli ileri giden bir yaklaşımı temsil eden et- 
tufi için iki tür şer’i hükümün varlığından bahsetti. Bir. Aklın detaylı ola-
rak manalarını kavrayamayacağı ibadetler ve miktarlarla ilgili hükümler. 
Namaz vakitleri rekatları , oruç vs. gibi ibadetler buna örnek verilebilir. 
İki. Aklın manalarını ve kendisinden gözetilen maksatları kavrayabileceği 
hükümlerdir. Bu minvalde nassın hükmü aklımızın kavrayacağı hüküm 
ile çelişirse maslahat tercih edilir diye belirtti arkadaşımız. 

Nas ve icmanın maslahata riayet prensibine aykırı olmaları halinde ilga 
ve iptal yoluyla değil de tahsis ve beyan yoluyla takdiminin vacip olduğu 
sonucuna ulaşan görüşte karar kılan Sayın Çakmak öncelikle maslahatın 
nas ve icmaya takdim edilmesinin sebeplerine yer vermiş. En temel sebep 
olarak da nassların ihtilaflı ve çelişkili olması ibaresine yer vermiş. Ancak 
nasların birbiriyle ihtilaf ve tearuz içerisinde olduğunu hâlbuki maslaha-
ta riayet hususunda ittifak olduğunu belirten Tufi’nin görüşünü zikreden 
Çakmak’ın, nasların şari tarafından koyulurken maslahata riayet edildi-
ğini, aynı zamanda bu nasların maslahatla çatıştığını söylemekle Tufi’nin 
gerçek bir çelişki içinde olduğunu gözden kaçırdığını düşünüyorum. Bu 
anlamda Tufi’nin naslarla maslahatların çatıştığına dair ileri sürdüğü dü-
şünce onun zannettiği gibi nasla maslahat arasında değil, bir nas ile başka 
bir nas arasında nitelik veya kapsam farklılığından ya da esbabı vürud 
tarihlerini bilmemekten kaynaklanan bir tearuz olduğu görüşüne katıl-
maktayım.

Öte yandan maslahatın nass ve icmaya muhalefetinin mücerret bir var-
sayım olup pratikte hiçbir örneğinin olmadığını biliyoruz. Hatta Tufi’nin 
kendisi böyle bir muhalefetin imkânsız olduğunu söyleyerek Kur’an’ın in-
sanların maslahatlarını içerdiğini belirtir ve Sayın Çakmak’ın da tebliğin-
de belirttiği gibi başta Yunus suresi 57. 58. Ayetler olmak üzere bir takım 
deliller getirir. Dolayısıyla buradaki çelişkinin de gözden kaçırılmaması 
gerektiğini düşünüyorum.

Ayrıca nasların birbiriyle çatıştığı kabul edildiğinde bu çatışan naslar 
içerisinde ibadetlerle ilgili olanların da bulunması imkan dahilindedir. 
İbadetlere ilişkin naslar arasında herhangi bir çatışma olduğu zaman, bir 
uzlaşmaya gitmek adına bir takım kaideleri kabul ettiği gibi muamelatla 
ilgili konularda da çatıştığını zannettiği naslar için de aynı şekilde mas-
lahata gitmeden önce bir uzlaştırma çabasına gitmesi daha tutarlı olmaz 
mıydı? Diye de bir soru akla gelmektedir. Bu bağlamda kesin bir yargıya 
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varmadan önce bu tip soruların akla gelebileceğini ifade ederek yanıtlan-
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Bunun dışında iki arkadaşımızın da hem tebliğlerinin hem sunumları-
nın oldukça başarılı olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Ve kendile-
rini çalışmalarından ötürü kutluyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Yunus TORUN: Şeyma Doğan hocamıza güzel müzakerelerinden do-
layı teşekkür ederiz. İkinci Müzakerecimiz Merve Çınar hocamızdır. Ken-
dileri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ana Bilim Dalında Araştırma 
Görevlisidir. Buyrun hocam. 
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AR. GÖR. MERVE ÇINAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ABD

Muhterem hocalarım ve sevgili arkadaşlar hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Sekizincisi düzenlenen ilamer öğrenci sempozyumun da emeği ge-
çen herkese şükranlarımı iletiyorum. Her sene organizasyonda olan ve ge-
lişen tebliğler dikkat çekmekte. Akademik bir adım olarak nitelendirilen 
sempozyum için bilimsel teknikler ve araştırmalarını yapıp sunumlarını 
hazırlayan ve sunacak olan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. 
Öncelikle her iki metininde bilimsel hazırlık aşamasından geçtiğini içe-
rikten anlamaktayız. Bir tebliğ metnin şekilsel özelliklerini tamamlamış 
olmaları bakımından her iki tebliğciyi de tebrik etmek istiyorum. Bununla 
birlikte her iki konu hakkında da dikkat çekmek istediğim birkaç husu-
sum olduğunu da eklemeliyim. Bu bağlamda ilk önce Okan Uzunöz’ün 
tebliğini ele almak istiyorum. Uzunöz tebliğine medeniyet inşasının tarih-
leri, özgünlüğünün temelleri hakkında değerlendirmeler yaparak başladı. 
Müslüman ilim adamalarının özgünlük anlayışı ve arayışından da bahset-
ti. Ardından Osmanlı tarihi çalışmaları bağlamında özgün fikirler ortaya 
koyan Mübahat Kütükoğlu’nun hayatı ve eserleri hakkında hacimli bil-
giler verdi. Bu noktada Kütükoğlu’nun hayatı aktarılırken onun bilimsel 
titizliği akademik hayattaki etkinliği ve kaleme aldığı eserlerine değinmiş 
olması konunun bütünlüğü açısından dikkat çekici ve önemli bir husus-
tur. Zira bizim de yüksek lisans ve doktora derslerinde, İslam tarihi meto-
dolojisi ve araştırma yöntemleri gibi derslerde ele alınan başlıca kaynaklar 
arasındadır. Mübahat Kütükoğlu’nun Tarih Araştırmalarında Usul adlı 
eserinde özetleyici bilgiler vererek eserin özgünlüğü noktasında bilgiler 
sunmuştur. Kütükoğlu’nun kendi eserlerine kadar olan bir veya birkaç 
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çalışma haricinde herhangi bir eserin bulunmayışı Kütükoğlu’nun tarih 
araştırmalarında eksik gördüğü alanların ne kadar isabetli seçildiğini ka-
nıtlar niteliktedir. Bu noktadan hareketle Uzunöz tebliğde Kütükoğlu’nun 
alan seçimi ve metodolojik yaklaşımının özgünlük noktasında ön plan-
da olduğunu vurgulamaktadır. Tebliğde yer yer başlıklardan hareketle 
içeriklerin özgünlüğünden bahsedilmiştir. Bu minvalde Kütükoğlu’nun 
seçtiği konular doldurduğu boşluklarla birlikte alandaki öncü çalışmalar 
olmasa bile kendi ürettiği kavramlar, metodolojik yaklaşımlar, kuramlar 
var mıydı? Belki bir nokta da açıklayıcı bilgiler sunmak daha hacimli bir 
tebliğ olmasını sağlayabilir. Şüphesiz Kütükoğlu’nun çalışmaları konuyu 
ele alış biçimiyle de özgün ve bilimsel yöntemler içermektedir. Tebliğ met-
ninde bu çizgide verilecek örnekler çalışmanın daha da dolu olmasını sağ-
layacaktır. Bu tebliği hazırladığı için arkadaşımıza teşekkür ediyorum. 

Diğer tebliğci arkadaşımız Bilal Durmaz’ın tebliğine geçecek olursak, 
İbn Haldun’un kısa hayat hikâyesi ve Mukaddime adlı eserinin içeriğine 
dair bilgilerle başladı. İbn Haldun özgün kişiliğinde, koyduğu eserlerde 
hayatı boyunca siyaset ve ilimle iç içe geçmiş olması önemli yeri bulun-
maktadır. Bu noktada değinmek istediğim bir husus var. İbn Haldun’un 
bedevi ve hadari tipolojilerine burada dikkat çekmek istiyorum. Modern 
sosyolojiden Durkheim ve Tornies’in toplum tipolojileriyle karşılaştırma 
yapılırken bu karşılaştırmaların İbn Haldun’un söz konusu kavramlar 
hakkında bilgileri verilmesinden evvel yapılmış olması konunun bütün-
lüğünü menfi yönden etkileyeceğini bir durum gibi görülebilir. Bu se-
beple önce İbn Haldun’un tolum tipolojisi özgün yönlerine değindikten 
sonra bir karşılaştırma yapılması daha sağlıklı olacaktır kanaatindeyim. 
Tebliğ metninde bedevi toplum anlatılırken yeryüzünde medeniyetin bu-
lunmadığı zamanlarda bedevi hayat vardı ifadesi geçmektedir. Bu ifade 
bedeviliğin ilkellikle aynı manaya gelebileceğinden, öyle bir şey kastedil-
mese bile bu anlam çıkabilir, üzerinde düşünülmesi gerekmektedir. Zira 
bedevi toplum İbn Haldun tarafında da hiçbir zaman aşağı görülmemiş-
tir. Bu nokta da ki kafa karışıklığından arınabilmek için İbn Haldun’un 
üzerine çalışmaları bulunan Kadir Canatan hocanın konuya dair birkaç 
cümlesine yer vermek istiyorum. İbn Haldun’ a göre asabiyet, toplumla-
rın ailiyet çerçevesidir. Özellikle bedevi toplumların asabiyeti yüksektir 
ve bu olumsuz koşullara rağmen onların ayakta kalmalarını sağlar. Asa-
biyet bedevi toplumu bir arada tutan bir yapışkandır. Hadari aşamasında 
bu enerji zayıflamaya ve ortadan kalkmaya yüz tutar. Özellikle refaat ve 
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umumı yasam şehir yaşamının ortaya çıkmasına neden olur. Bireycilik ve 
asabiyet karşıt olgulardır. Kır ve çöl yaşamında bedeviler kendi güvenlik-
lerini kendileri sağlamaktadır. Şehirlerde bu görevi devlet ve görevliler 
üstlenmektedir. Bu sebeple bedevileri bir arada tutan asabiyet de çözül-
meye başlamıştır. Görüldüğü gibi aslında İbn Haldun’un kastettiği bedevi 
yaşamın herhangi bir olumsuz tarafı yoktur. Buradan hareketle tebliğci 
arkadaşımız Bilal Durmaz’ın İbn Haldun’un modern sosyologlarla karşı-
laştırmasını yaparak ortaya koyduğu özgün yönleri oldukça fazladır. İbn 
Haldun’un özgünlüğüyle sınırlı kalmayıp, bir karşılaştırmaya gitmekte 
araştırmayı zenginleştirmektedir. Kaynakları kullanımı, eleştirel yapısı 
ve bilimsel gayretini bir kez daha tebrik ederim. Dört tebliğciyi de tebrik 
ederim saygılar.

OTURUM BAŞKANI: ŞEYMA ÇAKMAK 

Değerli Misafirler, sempozymumuzun 2. Oturumuna hepiniz hoş gel-
diniz. Oturumun birinci kısmında tebliğci arkadaşlarımız tebliğlerini su-
nacaklar, ikinci kısımda ise müzakereci Hocalarımız değerlendirmelerini 
yapacaklardır. Bu oturumun hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni 
ederek oturumu açıyorum. İlk tebliğcimiz Sayın Batuhan İlhan. Kendisi 
Kırıkkale üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf öğrencisidir. Tebli-
ğinin konusu: “Tefsir Disiplininde yapılan akademik çalışmaların Özgün-
lüğü; Prof. Dr. Süleyman Ateş örneği.” Buyurun Sayın İlhan süreniz 12. 
Dakikadır. 
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Öz
Prof. Dr. Süleyman Ateş çağdaş dönemde yetişmiş, eserlerinde ortaya koyduğu dü-
şünceleri ve ilim dünyasına yaptığı katkılarıyla çoğu zaman gündemde olan İslam 
bilginlerinden biridir. Süleyman Ateş’in ilim dünyasına yaptığı katkıların yanı sıra, 
bazı konulardaki yorumları nedeniyle çokça tenkide maruz kalmıştır. Onun bu gö-
rüşleri ilim dünyasında hala tartışmalara konu olmaktadır. Bizde bu çalışmamıza 
öncelikle Süleyman Ateş’in çok kısa bir hayat hikâyesi ile giriş yapacak sonrasında 
Ateş’in nesh meselesi ve Bakara Suresi 62. Ayette adı geçen Yahudiler, Hristiyanlar 
ve Sabiiler’in ahiretteki durumu hakkındaki iddialarını, Ateş’in eserleri arasında 
mukayese yaparak, değerlendireceğiz.
Anahtar Kelimeler: Süleyman Ateş, Kur’an da Nesh, Ehl-i Kitap, Cennet-Cehen-
nem

Abstract
Professor Dr. Süleyman Ateş is one of the Islamic scholars who have been raised in 
the contemporary period and are often on the agenda with their contributions to the 
world of thought and thought that they have revealed in their works. In addition to 
the contributions he made to the world of science, Süleyman was subjected to much 
criticism due to his comments on some subjects. His views are still controversial in 
the world of science. In our work, we first compare the claims of Aesh’s nesh and the 
alleged Jews, Christians, and Sabiiler’s statements about the situation in the afterlife 
of al-Bakara at the end of the very short life story of Süleyman Ateş, we will assess.
Key Words: Süleyman Ateş, Nesh in the Qur’an, Ahl-i Book, Heaven- Hell
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Süleyman Ateş, 1933 yılında Elazığ’ın Tadım Köyü’nde doğdu. 1960 yı-
lında imam hatip okulunu ve liseyi bitirdi. 1964 yılında Ankara Üniversi-
tesi İlâhiyat Fakültesi’nden birincilikle mezun oldu. Bir yıl öğretmenliğin 
ardından Temmuz 1965’de, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsîr 
kürsüsüne asistan oldu. 1968’de Tefsîr dalında ‘’Sülemi ve Tasavvufi Tefsir’ 
’adlı çalışmasıyla doktorasını bitirip İlâhiyat Doktoru unvanını aldı. 1973 
yılının Kasım ayında “İşari Tefsir Okulu” teziyle doçent oldu. 

1976 yılında, Üniversitenin izniyle Diyanet İşleri Başkanlığına atan-
dı ve 07.02.1978 tarihine kadar bu görevde kaldı. Başkanlıktan ayrılınca 
tekrar fakültedeki görevine döndü.1979 yılında profesör oldu. 19 Mayıs 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri bölüm başkanı oldu. 
1995 yılında İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi öğretim üyeliğine 
atandı. Burada Temel İslâm Bilimleri bölüm başkanlığını da üstlendi. 1999 
yılında emekliye ayrıldı. Süleyman Ateş’in yayınlanmış yüzü aşkın eseri 
bulunmaktadır.1

1. Süleyman Ateş’in Nesh Anlayışı
Kur’an ilimleri arasında neshin önemli bir yeri vardır. İslam âlimleri 

ile ilgili çalışmalar yapan hemen hemen herkesin ilgilendiği konular ara-
sında yer alırken müfessirler ona önemle değinmeye çalışmışlardır. Nesh, 
neredeyse her müfessirin değindiği önemli Kur’ani kavramlardan biridir. 
Sözlükte, ortadan kaldırmak, iptal etmek, değiştirmek, bir şeyin yerine 
başka bir şey koymak, nakletmek gibi manalara gelir.2 Kur’an da neshin 
varlığını kabul edenler neshedilmiş ayet sayısı konusunda fikir birliği elde 
edememişlerdir. Neshi kabul edenler Kur’an’daki mensuh ayet sayısını 
500’e kadar çıkarırken, kimi de bu sayıyı beşe kadar düşürmüştür.3 Suyuti 
(ö. 911/1505) mensuh ayet sayısını yirmi olarak tespit etmiştir. Şah Veli-
yullah Dıhlevi (ö. 1176/1762) de bu ayetlerden beşinin mensuh olduğunu 
belirtmiştir.4 Kimi İslam âlimleri sadece Kur’an’ın Kur’an’ı neshedeceğini 
savunurken, kimileri de Sünnet ’in de Kur’an’ı neshedebileceğini iddia 

1 Süleyman Ateş İle Söyleşi, Röp: Hikmet Selçuk, ‘’Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi’’ 
, 1997, c. I, s. 1, ss. 66-67.

2 İbn Faris, Mu’cemu Mekayisi’l-Luğa, Daru’l - Cil, Beyrut 1991, V, 424; İbn Manzur, 
Lisanu’l –Arab, Müessesetü’l-E’lemi, Beyrut 2005, IV, 3899; Celaleddin Suyuti, el- İtkan fi 
Ulumi’l-Kur’an, Müessesetü’r – Risale, Dımeşk 2013, s.462; Abdurrahman Çetin, ’’Nesih’’, 
DİA,  XXXII, 579.

3 Suyuti, el- İtkan, s.468; Dıhlevi, el- Fevzü’l-Kebir, s.60; Muhsin Demirci, Tefsir Usulü, İFAV, 
İstanbul 2013, s.225.

4 Çetin.’’ Nesih’’, DİA, 580.
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etmişlerdir.5 İmam Şafii başta olmak üzere kimi âlimlerde Mütevatir de 
olsa sünnet, Kur’an’ı asla neshedemez, görüşünü benimsemişlerdir.6 Çün-
kü neshin referansı olarak gösterilen ayet7, neshedilecek ayetten daha iyi 
veya en azından ona denk bir ayet getirileceğini beyan etmiştir. Sünnet’te 
Hz. Peygamber’in kendi içtihatları da vardır. Her ne kadar Hz. Peygam-
ber yanıldığı zaman vahiyle doğrultulduysa da bazı konularda onunda 
yanıldığı ayetlerle8 sabittir9. Hanefiler ve bazı Şafiiler ise Peygamberin 
hükümleri, dini tebliğ konusunda masum olduğundan dolayı Mütevatir 
Sünnet de Kur’an’ı nesh edebilir görüşünü benimsemişlerdir. Dolayısıyla 
dini konularda Hz. Peygamber vahye dayanmadan bir şey söylemez. Sö-
zün Hz. Peygamber’e nispeti kesin olduğunda ve nesh şartları da mevcut 
olduğu zaman, ayetin ayeti neshi gibi, Sünnet ‘in de ayeti neshedebileceği 
hükmüne gidilir.10 

Hadislerin ayetleri nesh edemeyeceği hakkında da Süleyman Ateş; ‘’ İlk 
Hanefi ve Şafii usulcüler, mütevatir olmayan hadislerle Kur’an’ın neshedilebilece-
ği görüşünde değillerdir. Çünkü mütevatir Kur’an kesindir. Ahad haberler ise zan 
ifade eder; yani bunların Peygamber’in sözü olduğu kuşkuludur. Peygamber’in 
sözü olmama yahut Peygamber’in, asıl sözünde, hadisin anlattığı manadan başka 
bir mana kastetmiş olma olasılığı da vardır. Zincirdeki ravilerden biri, sonra gelen 
kuşağa, doğru insan görünerek hadisi değiştirmiş, kendi sözünü veya katmaları-
nı Peygamber’e nispet etmiş olabilir,’’11 gibi düşüncelerini kitabında ortaya 
koymuştur.

Süleyman Ateş kitabında, Peygamber( s.a.v )in de bir insan olarak 
bazen unuttuğunu, artık ondan unutma olgusunun kaldırmaya çabala-
manın anlamının olmadığını, o’nun da ( s.a.v) insan olduğunu, Peygam-
berlerin unutmayacağına dair hiçbir delilin olmadığını, fakat unuttukla-
rına dair birçok delilin olduğundan bahsetmiştir. Bundan dolayıda Hz. 
Peygamber’in, şeriatinin genel yapısına zarar vermeyecek şekilde bazı 
ayetleri; özellikle vahiy kâtiplerinin fazla olmadığı, kendisininde çevre-

5 Zerkeşi, el- Burhan, II, 160-163; Suyuti, el- İtkan, s.463; Zerkani, Menahilü’l-İrfan, II, 170-171; 
Subhi es-Salih, Mebahis, s.261.

6 Muhammed b. İdris eş- Şafii, er- Risale, ( çev. Abdulkadir Şener, İbrahim Çalışkan ), TDV, 
Ankara 1996.

7 Bkz. Bakara: 2/106.
8 Bkz. Enfal:8/67, Tevbe:9/43.
9 Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1994, I, 216-

217.
10 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, I, 216-217.
11 Ateş, Kur’an’da Nesh Meselesi, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, Ocak 1996, s.18.
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sinde toplanan insanların az olduğu ilk peygamberlik yıllarında inen kimi 
vahiyleri unutmuş olduğuna değinmiş ve Allah’ın da onun unuttuklarının 
yerine onlardan ( yani o ayetlerden ) daha iyisini veya onların benzerini 
vahyettiğini söylemiştir.12 Bu konudan da bahsederken Hz. Peygamberin 
unuttuğuna dair birçok ayetten ve hadisten delil göstermiştir.13 Onlardan 
birkaçını zikredelim;

َقِديٌر َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلَى  اهلّلَ  َأنَّ  ْعَلْم  تـَ َأملَْ  ِمْثِلَها  َأْو  َها  مِّنـْ ِخبَْريٍ  َِْت  ُننِسَها  َأْو  آَيٍة  ِمْن  َننَسْخ   Biz :َما 
bir ayeti siler veya unutturursak ondan daha iyisini, ya da benzerini getiririz. 
Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi?14

Peygamber Efendimiz’ in namazda eksik veya fazla kılmak suretiyle 
yanıldığı kendisine söylendiğinde Peygamber ( s.a.v ): ‘’ Ben de sizin gibi bir 
insanım, sizin gibi hatırlarım ve sizin gibi unuturum. Unuttuğum zaman bana 
hatırlatın. Biriniz namazında kuşkulanırsa doğruyu arasın, kaç kıldığına kani ise 
onun üzerine tamamlasın, sonra iki secde yapsın’’, demiştir.15

Kadir Gecesi hakkındaki rivayetlerde de Peygamber’in unuttuğu ifade 
edilmektedir. Ebu Sa’id el- Hudri’nin rivayet ettiği hadiste: ‘’Peygamber ( 
s.a.v ), Ramazan’ın orta onunda i’tikafa girerdi. Bir sene yine i’tikafa girdi. Sa-
bahında i’tikaftan çıkacağı yirmi birinci gece olunca şöyle dedi: ‘ Benimle beraber 
i’tikafa girmiş olan, son onunda da i’tikaf etsin. Çünkü bana o gece – yani Kadir 
Gecesi- gösterildi, sonra unutturuldum…’’ 16 ,denilmektedir.

Süleyman Ateş, bu örnekleri kitabında verdikten sonra ‘’Kur’an ayetle-
rinde kastedilen nesih, Hz. Peygamber’e unutturulmuş ve dolayısıyla da yazılma-
mış olan ayetlerdir. Ama Kur’an da yazılmış olan her ayetin hükmü vardır. Hz. 
Peygamber hiçbir ayet hakkında ‘’ Bu ayet neshedilmiştir’’ dememiştir. Ondan 
başka kimsenin de Kur’an’ı mensuh saymaya hakkı yoktur,’’17 diyerek nesh 
hakkında kesin bir kanaate ulaşmıştır. 

Konuyu birkaç örnekle açıklayalım:

1.1. İçki Yasağının Neshi İddiası
İslam âlimlerinin bir kısmına göre Maide suresinin 90. ayeti18, Bakara 

12 Ateş, Kur’an’da Nesh Meselesi, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, Ocak 1996, s.9.
13 Ateş, a.g.e, s.6-7-8.
14 Bakara: 2/106.
15 Buhari, Salat: 31; Müslim, Mesacid:90, 92, 93, 94; Ebu Davud, Salat: 189, 190.
16 Buhari, İ’tikaf: 1.
17 Ateş, a,g,e, s.15.
18 ‘’Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; 
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suresinin 219. ayetini19 neshetmiştir.20 Fakat Süleyman Ateş bu ayetler ara-
sında herhangi bir nesh olayının olmadığını savunmuş, iki ayette de de-
ğişik üsluplarla hamrın ve meysirin haram olduğunun belirtildiğini söy-
lemiştir. Süleyman Ateş’e göre, Ahmed ibn Hanbel’in Ebu Hureyre’den 
rivayet ettiği hadisten de, içki ve kumar önce Bakara Suresinin 219. Aye-
tiyle haram kılınmış, bu ayetinde haram bildirmediğini sanıp yine içenler 
olmuş, muhacirlerden biri, arkadaşlarına imam olup namaz kıldırırken 
ayetleri karıştırınca bunun üzerine Nisa Suresi’nin 43. ayeti21 inmiş ve sar-
hoşken namaz kılmamalarını emretmiştir. Buna rağmen yine içki içenler 
bulununca, Maide Suresi’nin 90 ve 91. ayetleri inmiştir.

1.2. Necva ( Sadaka ) Ayetinin Neshi İddiası
Nesh konusunda ilk olarak akla gelen ayetlerden biri de, Hz. Peygam-

ber ile konuşmadan önce sadaka vermeyi emreden Mücadele Suresi’nin 
12. ayetidir.22 Bu ayete göre Hz. Peygamber ile özel görüşmek isteyen kim-
se bunun için bir sadaka verecektir.

Abdullah ibn Abbas’tan rivayet edildiğine göre Müslümanlar, 
Peygamber’e gerekli, gereksiz sorular sorar, herkesin içinde onunla gizli 
konuşurlardı. Bu durum Hz. Peygamber’i rahatsız etmeye başladı. Bu tür-
lü şeylerin azaltılması için de sadaka verilmesi emredilmiştir. 

Her özel konuşma için de bir miktar sadaka vermek Müslümanlara zor 
gelmiştir. Bu emirden sonra da birçok Müslümana sadaka vermek zor gel-
diği için özel konuşma isteğinden vazgeçmişlerdir. Fakat gizli konuşmak 
zorunda olup da sadaka vermek için parası olmayanda sıkıntı çektiğinden 

bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.’’
19 ‘’Sana şaraptan ve kumardan soruyorlar. De ki; ‘’ O ikisinde büyük günah ve insanlara bazı yarar-

lar vardır. Fakat günahları yararlarından büyüktür.’’ De ki; ‘’ Af (yani ihtiyaçlarımızdan fazlasını 
veya helal ve güzel olan şeyleri verin!)’’ Allah size ayetleri böyle açıklıyor ki düşünesiniz.’’

20 Bkz. Ahmet Karadağ, Elmalılı Hamdi Yazır’ ın Nesh Anlayışı, İnönü Ün. İlahiyat Fak. Dergisi, 
2017, c. VIII, sy. 1, s. 164-165.

21 ‘’Ey iman edenler! Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu 
müstesna- cünüp iken yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın…’’

22 ‘’Ey inananlar, siz Elçi ile gizli konuşacağınız zaman bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka 
verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet (sadaka verecek bir şey) bulamazsınız, 
Allah bağışlayandır, esirgeyendir.’’



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII92

dolayı 13. ayet23 indirilmiştir. Böylece bu hükmün zorunlu değil, isteğe 
bağlı olduğu bildirilerek Müslümanlara kolaylık sağlanmıştır.24

Bazı müfessirlerce bu ayetlerden ikincisinin, birincisini nesh ettiği ileri 
sürülmüştür.25 Süleyman Ateş, bu iki ayet arasında çelişki olmadığından 
dolayı neshinde olamayacağını söylemiştir. Birinci ayetin hükmünün yü-
rürlükte olduğunu ve birinci ayetteki emrin, gereklilik(vücub) ifade ettiği-
ni; ancak ikinci ayet bunun gereklilik değil, uygunluk(nedb) ifade ettiğini 
açıklamıştır.26

1.3.Hoşgörü Ayetlerinin Neshi İddiası
Kur’an ayetleri arasında neshin meydana geldiğine örnek olarak ge-

tirilen önemli konulardan biri de inanmayanlarla savaşma konusudur. 
Nitekim kimi müfessirler, inanmayanlarla savaşmayı emreden ayetlerin 
neshedildiğini iddia etmektedirler.27 

Süleyman Ateş, kitabının 30.sayfasının hemen başında, Tevbe Suresi’nin 
5.28 ve 36.29 ayetlerini vermiş; hemen altında da Kafirun Suresi’nin 6.30 
ayetini vererek saldırganlara karşı savaşmayı emreden ayetlerin, bazı mü-
fessirler tarafından nesh olunduğunu iddia ettiklerini ve bu görüşün çok 
sakat olduğunu söylemiştir. Süleyman Ateş bu konu hakkında; ’’Savaşı 
emreden ayetler müşrikleri zorla dine sokmak için değil, onların saldırılarına kar-
şı koymayı, şerlerini savmayı, vicdanlar üzerindeki baskılarını kaldırıp herkesin 
özgürce inandığı dini uygulamasını sağlama amacına yöneliktir’’, diyerek gö-
rüşlerini belirtmiştir.31 

Daha sonra seyf ayeti denilen ayetin anlamını -‘’Sizinle savaşanlarla Al-
lah yolunda savaşın, fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah, saldırganları 

23 ‘’Gizli konuşmanızdan önce sadaka vermenizden korktunuz mu? Çünkü yapmadınız. Allah da sizi 
(bundan) affetti. Artık namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve Elçisine ita ‘at edin. Allah yaptıkları-
nızı bilmektedir.’’

24 Ateş, a.g.e. ,s.40-41.
25 Bkz. Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili, VIII, 142-143.
26 Ateş, a.g.e. , s.42.
27 Mukatil b. Süleyman, et- Tefsiru’l-Kebir, I, 277; İbn Cüzey, et- Teshil, I, 100,233.
28 ‘’Haram aylar çıkınca (Allah’a) ortak koşanları nerede bulursanız öldürün; onları yakalayın, hap-

sedin ve her gözetleme yerinde otur(up) onları bekleyin. Eğer tevbe ederler, namazı kılarlar, zekâtı 
verirlerse yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir.’’

29 …O aylar içinde (konulmuş yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve (Allah’a) ortak koşanlar 
nasıl sizinle topyekûn savaşıyorlarsa, siz de onlarla topyekûn savaşın ve bilin ki Allah korunanlar-
la beraberdir.’’

30 ‘’Sizin dininiz size, benim dinim banadır.’’
31 Ateş, Kur’an’da Nesh Meselesi, s.31.
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sevmez’’32- vererek, bu ayet suçsuz kendi halinde olan insanlara saldırmayı 
yasaklamıştır, demiştir.

Ateş, ‘’Allah sizi, din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çı-
karmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men ‘etmez. 
Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah sizi, ancak sizinle din hakkında sa-
vaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost 
olmaktan men ‘eder. Kim onlarla dost olursa, işte zalimler onlardır’’33, ayetlerini 
vererek, Kur’an’ın savaşılmasını emrettiği insanların, kendi halinde, başka 
din ve inanç mensubu, barışçıl insanlar olmadığını; Müslümanlara saldır-
mış, onlara işkence etmiş, onları yurtlarından sürmüş insanlara yönelik 
olduğunu söylemiştir34. Din; vicdan ve kanaat işidir, zorla olmaz. Zorla 
yapılan işten sevap elde edilmez, gönül rızasıyla yapılmayan ibadete de 
ibadet denmez. İslamda cihat, insanları zorla dine sokmak değil, vicdan-
lar üzerindeki baskıyı kaldırmak, insanları serbestçe karar verme özgür-
lüğüne kavuşturmak için farz kılınmıştır. Bu sebeple insanın din özgürlük 
hüviyeti hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve başka dinlere girmesi içinde zor-
lanamaz.

Bizim kanaatimizce, Kur’an da neshi kabul etmeyenlerin görüşlerini 
desteklemek amacıyla ortaya koydukları gerekçeler, karşı tarafın – neshi 
kabul edenlerin- delillerini iptal edecek seviyede değildir. Kur’an da nes-
hin olamayacağını göstermek üzere öne sürdükleri ayetlere getirdikleri 
yorumlar, ayetlerin manalarını çok daraltıcı, tartışılabilir niteliktedir.

2. Süleyman Ateş’in Bakara Suresi 62. Ayet Hakkındaki Yorumu ve 
Konu Üzerindeki Tartışmalar

Ateş, Bakara Suresi 62. ayetin tefsiri hakkında müfessirlerin, genellik-
le Kitab Ehlinden Allah’a ve ahirete inanmış olan kimselerin ancak Hz. 
Muhammed’e inanıp Müslüman oldukları takdirde güvene kavuşup ahi-
rette üzüntüye uğramayacakları kanaatinde olduklarını ifade etmektedir.35 
Ateş, Kur’an’ın tanımladığı biçimde Allah’a ve Ahiret’e inanıp, salih amel 
işleyen herkesin güvene kavuşup üzüntüden kurtulacağını söylemiştir.36 

32 Bakara:2/190.
33 Mümtehine:60/8-9.
34 Ateş, a.g.e. , s.31.
35 Ateş, Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir, İslami Araştırmalar Dergisi, 1989, cilt: III, sayı: 1, 

s. 8-9-13.
36 Ateş, Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir, İslami Araştırmalar Dergisi, 1989, cilt: III, sayı: 1, 

s.7-8-13; Ateş, İlahi Dinlerdeki Ruh Birliği, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1999/2, 
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Bu görüşlerine Ali İmran Suresinin 113-115. ayetlerini37 delil getirmektedir.38 
Burada Maide Suresi 69. ayete de değinen Ateş sözlerine şöyle devam et-
mektedir: ‘’ Gerek iki kez inmiş bu ayetten, gerek Kur’an’ın başka ayet-
lerinden anlıyoruz ki Allah, cennete girmek için üç şart belirlemiştir: 1) 
Allah’a şirksiz iman, 2) Ahiret gününe iman 3) Salih amel: Allah’a ibadet 
etmek ve yararlı iş yapmak. İşte bu şartları yerine getiren her kul, Kur’an’a 
göre cennetliktir.’’39

Ateş, Maide Suresinin 69. ayetinde meseleye tekrar değinmiş ve bu 
ayetle Bakara Suresinin 62. Ayetinin Allah’a ve ahirete inanıp iyi iş yapan 
Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve Sabiilerin korku ve üzün-
tü çekmeyeceklerini söylemiştir. Ateş, Hz. Muhammed’e gelen vahiyleri 
inkâr eden ve ona düşman olan Yahudi, Sabii ve Hristiyanların bir esas 
üzere olmadıklarını çünkü onların Tevrat ve İncil’in gereklerine ters düş-
tüklerini, Allah’tan indirileni reddettiklerini beyan etmiştir. 

Ateş’e göre bütün dinlerin ruhu Allah’ın buyruğuna saygı ve O’nun 
yarattıklarına şefkattir. Ayrıca Kur’an’ın cennetle müjdelediği Hristiyan-
lar, teslise inananlar değildirler.40 Hz. Peygamber devrinde Hristiyanlar-
dan Allah’ın birliğine inananlar ve yalnız O’na tapanlarda vardı. İşte bu 
Kur’an, muvahhid Hristiyanları da güzel amel yaptıkları takdirde Cennet 
ile müjdelemiştir.41

Başka yerde ise Ateş, Allah’a şirksiz, ahirete şeksiz inanan, salih amelde 
bulunan, Hz. Muhammed ‘in peygamberliğini ve O’na gelen Kur’an’ın da 
hakkın vahyi olduğunu kabul etmekle birlikte Müslüman olmayıp kendi 
dini üzerine giden insanların da cennete gireceğini söylemektedir. O’na 
göre bu şekilde Allah’a inanan kimse, sadece Allah’a ibadet ettiği için 
Müslümandır. Peygamber’e tabi olmak tevhidin şartı değildir. Kur’an-ı 
Kerim’in hiçbir yerinde tevhid, böyle bir şarta bağlanmamıştır.42 Ateş, 

cilt: II, sayı: 22, 23, 24, s. 73.
37 ‘’Ama hepsi bir değildir. Kitap ehli içinde, gece saatlerinde ayakta durup Allah’ın ayetlerini oku-

yarak secdeye kapanan bir topluluk da vardır. Onlar Allah’a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği 
emreder, kötülükten men ederler; hayır işlerine koşarlar. İşte onlar iyilerdir. Yapacakları hiçbir 
iyilik inkâr edilmeyecektir. Şüphesiz Allah, (günahlardan) korunanları bilmektedir.’’ 

38 Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1989, I, 174-
175. 

39 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, I, 175.
40 Ateş, Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir, İslami Araştırmalar Dergisi, 1989, cilt: III, sayı: 1, 

s. 13.
41 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, III, 34.
42 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, IV, 527.



TEFSİR DİSİPLİNİNDE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN ÖZGÜNLÜĞÜ 95

bu tezine Hz. Peygamber’in Necaşi’nin ardından gıyaben kıldığı cenaze 
namazını da delil getirmektedir. O’na göre Necaşi’nin yaptığı, sadece 
Peygamber’in hak olduğunu kabulden ibaret olup dininden vazgeçmemiş, 
Müslümanlarla beraber namaz kılmıştır.43 Bundan dolayı Ateş, hiç kimse-
nin Allah’ın geniş rahmetini daraltmaya hakkı yoktur, demektedir.44

Sabuni, Ateş’in ‘’ Cennet Kimsenin Tekelinde Değildir’’ başlıklı makalesin-
den yola çıkarak öncelikle Ateş’in makalesinin başlığının insanı şaşırttığını 
ve dehşete düşürdüğünü; Müslümanların cennetin tekellerinde olduğunu 
hiç öne sürmediklerini, bilakis bu iddianın Yahudi ve Hristiyanlara ait ol-
duğunu ve bunun da Kur’an da Bakara Suresi 111. Ayette ifade edildiğini 
söylemiştir.45

Sabuni bu eleştirisiyle kalmamış, diğer din mensuplarının ahiretteki 
durumu hakkında da Kur’an’ın cennete girmek için birtakım şartlar be-
lirlediğini, bunların Allah’a, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe ve 
Kur’an’ın getirdiği her şeye, tahrif etmeden, saptırmadan ve değiştirme-
den, ‘’ işittik ve iman ettik’’ teslimiyetiyle inanmak olduğunu söylemiştir.

Sabuni görüşlerini diğer naslarla delillendirmekte ve cennete girmenin 
olmazsa olmaz şartının, Hz. Peygamber’e iman etmek ve Allah’tan getir-
diği her şeye tabi olmak şeklinde özetlemektedir. Bu görüşünü de Araf 
Suresinin 157. ayetiyle46 delillendirmekte ve bu ayette geçen ‘’ Resul’’ den 
kastın Hz. Muhammed olduğunu belirtmektedir.

Sabuni daha sonra Ateş’ in Bakara Suresi 62. ayetini yanlış anladığını 
ifade etmiş ve Hz. Peygamber’in Hz. Ömer’in Tevrat’tan bazı sayfalar oku-
duğunu gördüğünde kendisine uyarılarda bulunduğundan bahsetmiştir.47 
Sonuç olarak Allah, diğer din mensuplarının hak din olan İslam’a girmeme-
leri durumunda cehenneme gireceğine hükmetmişse, bir Âdemoğlunun 
kalkıp Allah’ a muhalefet ederek ‘’ kesinlikle cehenneme girmeliler’’ de-

43 Ateş, İlahi Dinlerdeki Ruh Birliği, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar Dergisi, 1999/2, cilt: II, 
sayı: 22, 23, 24, s. 79.

44 Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, IV, 528.
45 ‘’ Yahudi yahut Hristiyan olandan başkası cennete girmeyecek, dediler. Bu, onların kuruntusudur. 

De ki: “Doğru iseniz, delilinizi getirin.”
46 ‘’ Onlar ki yanlarındaki Tevrat ve İncil’de yazılı buldukları o Resul’ e, o ümmi Peygamber’e uyar-

lar. O (Peygamber) ki, kendilerine iyiliği emreder, kendilerini kötülükten meneder; onlara güzel 
şeyleri helal, çirkin şeyleri haram kılar, üzerlerindeki ağırlıkları, sırtlarındaki zincirleri kaldırıp 
atar. O’na inanan, destekleyerek O’na saygı gösteren, O’na yardım eden ve O’nunla beraber indi-
rilen nura uyanlar, işte felaha erenler onlardır.’’

47 Rivayet için bkz. İbn Kesir, Ebü’l-Fida İmamüddin İsmail b. Ömer (774/1373), el- Bidaye 
ve’n- nihaye, Kahire 1992/1413, II, 135.
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mesinin mümkün olmadığını ve buna gücünün de yetmeyeceğini, insan-
ların en çok zararda olanının Allah’ın dininden yüz çevirerek dinin dünya 
ile değiştiren olduğunu ifade ederek sözlerini tamamlamıştır.48

Talat Koçyiğit, ‘’ Cennet Mü’minlerin Tekelindedir’’ başlıklı bir çalışma 
yayınlayarak Ateş’i eleştirmiştir. Koçyiğit, İslam’ın iman ve amel üzerine 
bina edildiğini amel olmadan imandan, iman olmadan da amelden söz 
edilmeyeceğini vurgulamış ve buna yönelik olarak iman-amel ilişkisini 
içeren Bakara Suresi 177, Nahl suresi 97, Rum Suresi 45, Meryem Suresi 
60, Ta-ha Suresi 82, Kasas Suresi 67, Se’be Suresi 37, Furkan Suresi 70, 
Bakara Suresi 25, Bakara Suresi 277. ayetlerini delil olarak zikretmiştir. 
Daha sonra söz konusu ayetlerde geçen imanla kastedilenin ne olduğu-
nun anlaşılabilmesi için yine Kur’an’a başvurulması gerektiğini ifade eden 
Koçyiğit, ‘’Peygamber, kendisine Rabbin’den indirilene imân etti, mü’minler de, 
hepsi de Allah Teâlâ’ya ve O’nun meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine 
imân etti. “Biz Allah Teâlâ’nın peygamberlerinden hiçbirinin arasını ayırmayız” 
dediler. “Ve biz dinledik, itaat da ettik, mağfiretini dileriz, ey Rabbimiz.” (diye 
niyaz ettiler)49 ayeti ve ‘’ Ey iman edenler, Allah’a, peygamberine, peygamberine 
indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim, Allah’ı, melek-
lerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü tanımaz/inkâr ederse, mu-
hakkak derin bir sapıklığa düşmüştür’’50, ayetinden bahsederek iman içerisine 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inan-
manın dâhil olduğunu söylemiştir. Daha sonra bu iman dairelerini tek tek 
açıklayan Koçyiğit, Ateş’in görüşlerini çürütmeye çalışmıştır.

Koçyiğit, Ateş’in Bakara Suresi 62. Ayeti ve Maide Suresi 69. Ayeti ken-
di görüşlerine sabit kıldığını; ancak bu ayetlerin siyak ve sibakına bak-
madığını, nerede ve ne maksatla nazil olduğunu hiç dikkate almadığını 
belirtmiştir.51

Bizim kanaatimizce, Ateş Bakara Suresi 62. Ayetinin sebebi nüzulünü 
göz önüne almamaktadır. Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapma-
maktadır.

Ateş, geçmiş müfessirlerin bu ayetten kendi görüşüne uygun bir veriye 
ulaşmadıkları hususunda bir şeyler söylememektedir.

48 http://www.musellem.net/muhammed-ali-es-sabuniden-suleyman-atese-reddiye/ ( eri-
şim: 17.03.2018 ).

49 Bakara Suresi 285.
50 Nisa Suresi 136.
51 Talat Koçyiğit, Cennet Mü’minlerin Tekelindedir, İslami Araştırmalar, 1989, cilt: III, sayı: 3, 

s. 85-94.
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Ateş, Hz. Peygamber’in bu zümrelerin- yani ehli kitabın- durumuyla 
ilgili söylediği hadislere hiç yer vermemiştir.

Sonuç
Süleyman Ateş, nesh edilen ayetlerin, Hz. Peygamber’in belleğinden 

silinmiş, onun yerine başka bir ayet vahyedilerek onun yerinin doldurul-
duğu kanaatine varmıştır. Neshi kabul eden müfessirlerin neshi yanlış 
değerlendirdiğine değinmiş, onların kabul ettiği nesh ayetlerini tek tek 
incelemiş, değerlendirmiş ve tenkit etmeye çalışmıştır.

Bakara Suresi 62. Ayette bahsedilen Sabiiler, Yahudiler ve Hristiyanla-
rın Allah’a ve ahiret gününe iman edip salih amelde bulunurlarsa cennete 
gideceklerine kanaat getirmiştir. Müstakil olarak yazdığı ‘’ Cennet Kimse-
nin Tekelinde Değildir ‘’ adlı makalesinde de bu konu üzerinde durmuş, 
burada da çeşitli ayetleri kendi görüşüne dayanak yapmıştır. 
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Öz
Başlangıçtan günümüze kadarki tefsir faaliyetlerini ele alan birçok eser telif edil-
miştir ve hâlâ da yazılmaktadır. Bununla birlikte, on dört asırlık tefsir birikiminin 
ve tefsir ilminin geldiği noktanın günümüze uygun olarak tam manasıyla incelen-
diğini söylemek maalesef mümkün değildir. Tefsir tarihiyle alakalı yazılmış birçok 
esere rağmen tefsir tarihi yazıcılığına yönelik eser yazılmamış olması bir eksikliktir. 
Bu çalışma tefsir tarihi alanında eser vermiş üç önemli müfessirin eserleri ile ilgili 
değerlendirmede bulunarak tarih yazıcılıklarını incelemek amacıyla ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir Tarihi, Tefsir Tarihi Yazımı, Ahmet Cevdet Bey, Ömer 
Nasuhi Bilmen, İsmail Cerrahoğlu.

Abstract
Many works dealing with tafseer activities from the beginning have been written 
and are still being written. However, it is unfortunately not possible to say that the 
accumulation of fourteen centuries of tafseer and the point at which the interpretati-
on of tafseer reached has been studied in a precise sense in a timely manner. Despite 
the many writings that are related to the history of tafseer, it is a shortcoming that 
works on writing the history of tafseer have not been produced. This paper aims to 
evaluate the works of three important mufassirs who produced works in the field of 
history of tafseer, and thus study their historiography. 

Key Words: History of Tafseer, Writing Historical Tafseer, Ahmet Cevdet Bey, Ömer 
Nasuhi Bilmen, İsmail Cerrahoğlu. 
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Giriş
Tefsir tarihi, Müslümanların başlangıçtan, yani Hz. Peygamber döne-

minden günümüze kadar süregelen, Kur’an-ı anlama çabalarını, bu yönde 
ortaya çıkan yöntem ve yaklaşımları, ürünleri ele alan, tefsir ilminin alt 
dallarından birisidir. Kur’an-ı insanlara tebliğ etmekle yükümlü olan Hz. 
Peygamber, bu sorumluluğunun bir gereği olarak onu tebyin ve tefsir et-
miştir. Ancak Hz. Peygamber Kur’an-ı baştan sona ve bugünkü anlamda 
sistematik olarak tefsir etmemiştir. Bununla birlikte “Tefsir Tarihi” kavra-
mı ya da araştırmaları, ‘Tefsir’in sistematik bir disiplin haline gelmeden 
önceki faaliyetlerini de incelemektedir. Tefsir tarihiyle gerek müstakil ve 
doğrudan, gerekse dolaylı olarak telif edilmiş eserlerde tefsir tarihinin 
Hz. Peygamber’den başlatılma geleneğinin benimsendiği bilinmektedir. 
Bu çerçevede başlangıçtan günümüze kadarki tefsir faaliyetlerini ele alan 
birçok eser telif edilmiş ve hâlâ da yazılmaktadır. Bu eserlerin bir kısmı, 
müstakil olarak telif edilmiş ve sadece tefsir tarihine münhasır kılınmış-
ken, bazıları tefsir ilminin başka konularıyla da ilgili olması bakımından 
müstakil olmamakla birlikte, bünyesinde tefsir tarihine yer vermektedir.1

Kısaca ifade etmek gerekirse tefsir tarihi alanında farklı dillerde ya-
zılmış ve belli bir boşluğu dolduran önemli eserler mevcuttur. Bununla 
birlikte, on dört asırlık tefsir ilmi ve birikiminin geldiği noktanın tam ma-
nasıyla incelendiğini söylemek maalesef mümkün değildir. Geçmişten 
günümüze baktığımızda, tefsir tarihi alanında azımsanamayacak ölçüde 
eser telif edildiği kolaylıkla söylenebilir. Tefsir tarihi alanındaki bunca 
esere rağmen “Tefsir Tarihi Yazıcılığı” üzerine eser verilmemiş olması ve 
bu birikimin değerlendirmeye tabi tutulmaması bir eksikliktir.2 Dile ge-
tirdiğimiz bilgiler ışığında çalışmamızda, tefsir tarihi alanında çalışmaları 
bulunan üç önemli müfessirin eserleri incelenerek tarih yazıcılıkları ve öz-
günlükleri değerlendirilecektir. 

1. Ahmet Cevdet Bey, “Tefsir Tarihi ” Adlı Eseri ve Tefsir Tarihi 
Yazımındaki Yeri

Ahmet Cevdet Bey, kaynaklarda Bergamalı Cevdet Efendi olarak tanı-
nır. 1872 (H.1290) yılında bugün İzmir iline bağlı Bergama ilçesinin Ali-
beyli köyünde dünyaya gelmiştir. Ahmet Cevdet Bey ilk bilgileri bu şe-

1 Mustafa Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, (Ankara Okulu Yay., Ankara 2012), 
11-14.

2 Karagöz, Tefsir Tarihi Yazımı ve Problemleri, 11-14.
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hirde babası ile diğer ulemadan tahsil ettikten sonra 14 yaşında İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da Ayasofya Camii dersiamlarından Eğinli İbrahim 
Efendi’nin derslerine devam eden Cevdet Bey, daha sonra bu zattan icazet 
almıştır. İmtihanda başarılı olması üzerine 13 Kasım 1898 yılında Baye-
zid Camii’nde dersiamlığa başlamıştır. İki sene sonra kendisine İstanbul 
rüûsu payesi verilmiştir. 1908 yılında ise talebesine icazet vermeye baş-
lamıştır. Bu arada Sultan II. Abdülhamid tarafından kendisine atiyye ve 
madalya verilmiştir.3 
İkinci meşrutiyetin ilanından sonra bir müddet Meclis-i Mesalih-i Tale-

be azalığına tayin edilmiştir. Dersiamlığı 5 Ekim 1914 yılına kadar aralıksız 
devam etmiştir. Hayri Efendi’nin meşihatı zamanında bir sene kadar az-
ledilmiş vaziyette kalmıştır. Yine Hayri Efendi’nin şeyhülislamlığı zama-
nında başlatılan ıslahat devrinde 14 Kasım 1914 tarihinde Medaris-i Âliye 
ikinci sınıflar Arap Edebiyatı müderrisliğine atanmıştır. Darülfünun’un 
İlahiyat şubesinde Fıkıh muallimi olarak ve hukuk şubesinde de vekâleten 
ders okutmuştur. Darülfünun İlahiyat şubesinin kaldırılması üzerine 27 
Temmuz 1916 tarihinde Medresetü’l Mütehassısin’de tefsir müderrisliğine 
tayin edilmiştir. İstanbul Medreseleri Darü’l Hilafeti’l Âliyye adı altında 
toplandıktan sonra kendisine medreselerin müfettişliği vazifesi verilmiş-
tir (1915-1918). 1 Eylül 1917 tarihinde medreselerin kaldırılmasına kadar 
devam edecek olan Medrese-i Süleymaniye Tefsir müderrisliğine tayin 
edilmiştir. Medreseler kaldırılınca Mayıs 1924’de İstanbul Darülfünûnu 
İlahiyat Fakültesi tefsir müderrisliğine naklolunmuştur. Ahmet Cevdet 
Bey, iki yıl da bu görevi sürdürdükten sonra 54 yaşında 30 Ocak 1926’da 
İstanbul’da Kızıltoprak’ta hayata gözlerini yummuş ve Sahray-ı Cedid 
Kabristanına defnedilmiştir. Ahmet Cevdet Bey’in birçok makale ve eser-
leri vardır. Başlıca eserleri ise şunlardır: “Edebü’d- dünya ve’d-din” , “Tefsir 
Tarihi”, ‘Tefsir-i Şerif”, “Tefsir-i sure-i Hucurat”, “Tavdihu’l-Müteşabihat”.4

Ahmet Cevdet Bey’e ait “Tefsir Tarihi” adlı eser bu konuda Türkçe yazı-
lan ilk çalışmadır. Bu eser önce “Tefsirler-Müfessirler” başlığı altında Mah-
fel dergisinde yayımlanmıştır. Daha sonra Dârulfünûn İlahiyat Fakültesi 
Talebe Cemiyeti tarafından 1927’de kitap olarak basılmıştır.5 Muhtevası 

3 Mesut Okumuş, Darülfünûn İlahiyat Fakültesi Muallimi Cevdet Bey ve “Tefsir Tarihi” Adlı 
Eserinin Tefsir Tarihi Yazıcılığındaki Yeri, Darülfünûn İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım Teb-
liğleri, (İÜ. İlahiyat Fak. Yay., İst. 2010), 425-427.

4 Okumuş, age, 425-427.
5 Ahmet Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, (Kayıhan Yay., İstanbul,2002), 7-8.
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itibariyle bakıldığında tefsir tarihi ile usûlünü birleştiren bir eser niteli-
ği taşımaktadır. Eserin başında öncelikle tefsir usûlünü ilgilendiren bazı 
konulara yer verilmiştir. Bu bağlamda müellif eserinde öncelikle Kur’an 
tarihini ilgilendiren Kur’an’ın cem’ edilmesi konusu üzerinde durmuş ve 
cem’i, biri tilavet diğeri de kitabet itibariyle cem’ olmak üzere iki gruba 
ayırmıştır. Bu izah tarzıyla Kur’an-ı Kerim’in gerek yazılı ve gerekse ez-
berlenmek suretiyle günümüze kadar korunarak geldiğini ve herhangi 
bir tahrifata uğramadığını ortaya koymuştur. Kur’an’ın cem’i konusun-
dan sonra tefsir usûlü kaynaklarında ulumu’l-Kur’an konuları arasında 
sayılan Mekkî ve Medenîlik meselesini ele almıştır. Daha sonra tefsir ve 
te’vil kavramları üzerinde durmuş, nasların te’vili meselesine ayrı bir yer 
vermiştir. Bu çerçevede tefsir ilmine de değinerek tefsir ilminin konusu-
nu, gayesini ve dini ilimler arasındaki yeri ve önemini ele almıştır. Tefsir 
ilminin gerek konusu ve gerekse gayesi bakımından son derece önemli bir 
ilim dalı olduğunu vurgulamıştır.6

Tefsir tarihi sürecinde yazılan tefsir eserlerini temelde rivayet ve dira-
yet tefsirleri olmak üzere iki ana gruba ayırmıştır. Rivayet ve dirayet tarzı 
tefsirlerin tanımları ve genel özellikleri üzerinde durmuştur. Müfessirler 
arasında yaşanan yorum ihtilaflarına değinerek bunları da biçimsel ve ger-
çek ihtilaf olmak üzere en genel manada ikiye ayırmıştır. Biçimsel ihtilafı 
şekil bakımından bir ihtilaf olarak değerlendirmiş, bunu bir zenginlik ve 
çeşitlilik olarak görmüştür. Daha sonra dirayet tefsirinin mertebeleri üze-
rinde durmuş ve bunları da on mertebeye ayırmış, heva ve hevese dayalı 
kabul görmemiş bir tefsir yazmamak için dirayet tefsirinde nelere dikkat 
edilmesi gerektiğini on madde halinde sıralamıştır.

Cevdet Bey eserin ikinci bölümüne “Tabakatü’l-Müfessirin” başlığını 
vermiştir. Bu bölümde müfessirleri on dört tabakaya ayırarak her hicri 
yüzyılı bir tabaka olarak değerlendirmiştir.7 Asırları dikkate alarak ya-
pılan bu tabakat sitemini Ahmed b. Muhammed Edirnevî’den esinlenerek 
yazmıştır. Müfessirleri tabakalarına yerleştirirken vefat tarihlerini dikkate 
almış, tabakaları oluşturan aynı yüzyıl içinde vefat etmiş müfessirleri sıra-
larken herhangi bir tertiple dizmemiş nispeten karışık bir tertip yapmıştır. 
Tefsir tarihinde bazı müfessirler için oldukça kısa denilebilecek bir iki sa-
tır veya birkaç cümlelik bilgi vermiştir. Örneğin; Ebu Hureyre ve Enes b. 

6 Okumuş, age, 428.
7 Cevdet Bey, Tefsir Usûlü ve Tarihi, 95.
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Malikle ilgili birer satırlık bilgi vermiştir. Bazı müfessirler ve tefsirleri ile 
ilgili ise eserinin hacmi dikkate alındığında oldukça uzun ve ayrıntılı sa-
yılabilecek açıklamalar yapmıştır. Özellikle de Zemahşerî, Kadı Beydâvi, 
Cürcânî, Taftazanî ve Ebussuûd Efendi’nin tefsirleriyle ilgili yaptığı 
açıklamalar bu şekildedir. Cevdet Bey eserinde toplam olarak 105 kadar 
müfessirin tercümesi ve eserleriyle ilgili açıklama ve değerlendirmelere 
yer vermiştir. Cevdet Bey eserinde zikrettiği müfessirlerin yazdığı tefsir 
eserlerinden bilgi sahibi olup okuyabildiği tefsirlerle ilgili olumlu veya 
olumsuz değerlendirmeler yapmıştır. Beğendiği ve istifade ettiği eserler-
den övgü ile söz etmiştir. Önceki tefsirlerin tekrarı mahiyetindeki kimi 
tefsirleri içeriklerinin yetersizliği ve tekrardan ibaret olduğu gerekçesiy-
le eleştirmektedir. Bazılarını mezhep taassubuna düşmeleri nedeniyle ve 
bazı klasik tefsirleri de israiliyat ve hurafelere yer verdikleri gerekçesiyle 
eleştiri konusu yapmaktadır.8

Genel manada Cevdet Bey, tefsir tarihinde İslam dünyasını bir bütün 
olarak kabul etmiş, devrinin şartları çerçevesinde haberdar olduğu her 
müfessir ve tefsiri hakkında bilgiler vermeye, müfessirlerin tefsir eserleri 
kadar, önemli gördüğü diğer eserlerini de kısaca tanıtmaya çalışmıştır. 
Cevdet Bey tefsir tarihini düzenlerken mezhep ayrımı yapmamış, çoğun-
luğu Ehl-i Sünnet ekolüne sahip müfessirlerin tefsirleri olmak üzere diğer 
mezhep mensupları müfessirlerin de hayatlarına ve tefsir eserlerine dair 
bilgilere rastlamak mümkündür. Eserinde ağır ve ağdalı bir dil kullan-
mamış yaşadığı dönem itibariyle açık ve anlaşılır bir dil ve üslubu tercih 
etmiştir . Eseri İslam âlimlerinin büyük çoğunluğu gibi Arapça yazmak 
yerine Osmanlı Türkçesi ile yazmış olması ayrıca dikkat çekicidir. Bu yö-
nüyle müellif Üniversite geleneğinin oluşmaya başladığı bir dönemde 
eserini Türkçe yazarak ilim dili olarak gelişmesine katkıda bulunmuştur. 
Cevdet Bey, eserinde ara sıra Arapça ve Farsça şiirlere de yer vermiş-
tir ki, bu onun devrinde medreselerin ilim dili olan Arapça ve Farsçaya 
vukufiyetini göstermesi açısından önemlidir. Aynı husus Ömer Nasuhi 
Bilmen’in tefsir tarihinde de gözlenmektedir.9 

Klasik ve çağdaş tefsir tarihleri arasındaki yeri itibariyle bakıldığında 
Bergamalı Cevdet Bey’in “Tefsir Tarihi ” adlı eseri, tabakat tarzı yazım ge-
leneğini sürdüren orta hacimli bir kitaptır. Eser muhtevası ve müfessir-

8 Okumuş, age, 428-429.
9 Okumuş, age, 429.
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ler tabakasının tasnifinde izlediği yöntemi bakımından kendinden önce 
yazılan es-Suyutî ve ed-Davudî’nin tefsir tarihlerinden farklıdır. Muhte-
va olarak farklılığı yalnızca müfessirler tabakasına yer verme uygulama-
sından farklı olarak tefsir tarihinin başına tefsir usûlü ile ilgili konuları 
da ekleyerek tefsir usûlü ile tefsir tarihini birleştirmesidir. Yöntem bakı-
mından farklılığı ise müfessirleri alfabetik sıraya göre zikretme yerine her 
hicri yüzyılı ayrı bir tabaka olarak kabul eden uygulamasını esas almış 
olmasıdır.10

Cevdet Bey’in eserini diğerlerinden ayıran diğer önemli bir özellik 
ise medrese geleneği ile akademik gelenek arasında geçiş sürecini sergi-
leyen ders kitabı niteliğinde bir çalışma olmasıdır. Cevdet Bey tefsir ta-
rihinde akademik eserlerde kullanılan dipnot sistemini kullanmamıştır. 
Ancak bu Cevdet Bey’in eserinin değerinden bir şey eksiltmez. Cevdet 
Bey’in eserini önemli ve farklı kılan diğer bir özellik ise Darülfünûn İla-
hiyat Fakültesi’nde görev yapan tefsir hocasının ders notlarından oluşan 
akademik bir eser oluşudur. Eser ülkemizde üniversite düzeyinde oku-
tulan lisans derslerinin notlarından derlenerek oluşan ilk Türkçe tefsir 
tarihi eseri niteliğindedir. Eserin diğer bir önemli özelliği de hocalarının 
hatırasına vefa gösteren İlahiyat Fakültesi talebelerinin gayretiyle neşre-
dilmiş olmasıdır. Buna göre müellifin 1926’da gerçekleşen vefatından bir 
yıl sonra 1927’de talebelerinin himmetiyle eski harflerle Osmanlıca olarak 
basılmıştır.11

Bergamalı Cevdet Bey’in tefsir tarihinin yöntem olarak Ömer Nasu-
hi Bilmen’i kısmen etkilediğini söyleyebiliriz. Zira merhum Cevdet Bey, 
tefsir tarihinde Edirnevî’nin asırları dikkate alan tabakat tarzı tefsir ta-
rihi yazıcılığını izlemiştir. Ömer Nasuhi Bilmen de aynı yöntemi izle-
miştir. Bu açıdan merhum Ömer Nasuhi Bilmen’in kendinden önceki iki 
âlimin yöntemini izlediği söylenebilirse de Ömer Nasuhi Bilmen’in tefsir 
usûlü ve tefsir tarihini birleştiren yönteminin Cevdet Bey’den mülhem 
olduğu söylenebilir. Tefsir usûlü ile tefsir tarihini birleştiren yöntemin 
İsmail Cerrahoğlu’nun “Tefsir Usûlü “ eserinde de kısmen yer aldığını 
görmekteyiz.12

10 Okumuş, age, 433.
11 Okumuş, age, 433.
12 Okumuş, age, 432-433
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2. Ömer Nasuhi Bilmen, “Tabakatü’l Müfessirin ” Adlı Eseri ve 
Tefsir Tarihi Yazımındaki Yeri

Ömer Nasuhi Bilmen 1883 (H.1300)’te Erzurum’un Salasar köyünde 
doğdu. Küçük yaşta iken babasının vefatı üzerine Erzurum Ahmediye 
Medresesi müderrisi ve nakîbuleşraf kaymakamı olan amcası Abdur-
rezzak İlmi Efendi’nin himayesinde yetişti. Amcasından ve Erzurum 
müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi’den ders okudu. İki hocası da yakın 
aralıklarla ölünce İstanbul’a gitti(1908) ve Fatih dersiamlarından Tokat’lı 
Şakir Efendi’nin derslerine devam edip icazet aldı(1909). Ayrıca Ders 
Vekâleti’nce açılan imtihanı kazanarak dersiamlık şehâdetnâmesi aldı 
(1912). Bu arada okuduğu Medresetü’l Kudât’ı da birinci(Aliyyü’l âlâ) ola-
rak bitirdi(1913). Arapça ve Farsçayı çok iyi bilen, Türkçe ile birlikte üç 
dilde şiir yazabilen Ömer Nasuhi Bilmen bir ara Fransızca’ya da merak 
sarmış ve bu dili de tercüme yapacak kadar öğrenmiştir. 

Eylül 1912’de Beyazıt dersiamı olarak göreve başladı. 1913’te Fetvâhâne-i 
Âli müsevvid mülâzımlığına tayin edildi. Bir yıl sonra başmülâzımlığa terfi 
edip, 1915’te Hey’et-i Te’lîfiyye üyesi oldu. 1926 yılına kadar farklı Medre-
selerde müderrisliğine devam eden Ömer Nasuhi Bilmen 14 Şubat 1926’da 
İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine, 16 Haziran 1943’te de İstanbul müf-
tülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığına 
tayin edildi ve henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de emekliye 
ayrıldı. Uzun memuriyet hayatı boyunca öğretmenlik hizmetinde de bu-
lunan Ömer Nasuhi Bilmen, Dârüşşafaka Lisesi’nde yirmi yıla yakın bir 
süre ahlâk ve yurttaşlık dersleri okuttu. İstanbul İmam-Hatip Okulu’nda 
ve Yüksek İslâm Enstitüsü’nde usûl-i fıkıh ve kelam dersleri verdi. Ha-
yatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdürdü ve sekiz ciltlik tefsirini 
emekli olduktan sonra yazdı. Ömer Nasuhi Bilmen’in başlıca eserleri ise 
şunlardır : “Hukuk-î İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”, “Büyük İslâm 
İlmihali”, “Kur’an-i Kerim’in Türkçe Meâl-i Alîsi ve Tefsiri”, “Büyük Tefsir Tari-
hi ”, “Kur’an-i Kerim’den Dersler ve Öğütler” gibi eserleri ve sayamadığımız 
diğer eserleri Ömer Nasuhi Bilmen tarafından telif edilmiştir.13

Hayatına kısaca değindiğimiz “Tabakatü’l-Müfessirin” adlı eserin müel-
lifi Ömer Nasuhi Bilmen, esere yazmış olduğu önsözde ilk olarak tarihin 
önemi ve kısımlarından söz etmektedir. Ardından tefsir tarihinin konusu 

13 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Sade. Mehmet Talu, (Çelik Yay., İstanbul 2013), 
11-14.
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ve diğer ilimler arasındaki konumuna değinmektedir. Ömer Nasuhi Bil-
men kendisinden önce müfessirler tabakasına yönelik yazılan eserlerden 
haberdardır ve eseri yazma nedenini açıklarken kendinden önce tefsir ta-
rihi ve müfessirler tabakasına yönelik yazılmış eserlerin genelde kısa ve 
eksik olduğunu gerekçe olarak göstermektedir. Eser iki kısımdır: Birinci 
kısmı tefsir usûlüne dairdir. Bu kısım “Tefsir İlminin Mukaddimesi” olarak 
da isimlendirilmektedir. Bu kısımda Kur’an’a, tefsirine ve her mümini ilgi-
lendiren diğer ilmî ve dini meselelere dair bilgiler mevcuttur. İkinci kısma 
gelecek olursak; bu kısmı da “Tabakatü’l Müfessirin” yani tefsir tarihi teşkil 
etmektedir. Bu kısım Kur’an-ı Kerim’in yüzlerce tefsirine ve müfessirleri-
ne ait bilgileri ihtiva etmektedir.14

Tefsir Usûlüne yer verdiği birinci kısım üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm Kur’an’la alakalı genel bilgileri ihtiva etmektedir. “Kur’an’ın 
manası, Kur’an-ı Kerim’in nüzulü, İlahi vahyin tanımı ve dereceleri, Kur’an-ı 
Kerim’in düzenlenmesi ve çoğaltılması...” gibi konulara değinilmiştir.15 İkinci 
bölümde ise tefsir, te’vil ve tercüme hakkında genel bilgiler mevcuttur. Bu 
bölümde ise; “Tefsir ile te’vilin tanımları ve aralarımdaki fark, tefsir ile tercüme 
arasındaki fark, tefsirin konusu ile gayesi...” gibi konular ele alınmaktadır.16 
Üçüncü bölüm ise Müfessirler ve bazı ilimler hakkında genel bilgileri ihti-
va etmektedir. Bu bölümde; “Tefsir ile sıkı ilişkisi olan bazı ilimler, müfessirle-
rin ihtiyaç duyduğu ilimler...” gibi konulara yer vermektedir.17

Tefsir Tarihine yer verdiği ikinci kısımda ise önce “mümtaz tabaka” 
diye adlandırdığı ashabı ele alan müellif, daha sonra vefat tarihlerine 
göre on dört tabakaya ayırdığı müfessirler hakkında bilgi vermektedir. 
Edirnevî’nin ve Ahmet Cevdet Bey’in, eserlerinde kullanmış olduğu, asır-
ları dikkate alarak yapılan bu tabakat sitemini kullanmıştır. Bu bölümde 
müfessirlerle ilgili açıklama yaparken ayrıca tefsir, fıkıh, hadis vs. gibi di-
ğer ilimlerlerdeki mevkilerine de değinmektedir. Toplam olarak 463 mü-
fessire yer vermektedir. Eserin içindekiler kısmında ise tabakanın sonuna 
kendini de dahil edilerek sayı 464 olarak verilmektedir. Sonunda 663 tefsir 
kitabıyla bunların müelliflerini ihtiva eden alfabetik bir liste vardır. Bunu 
kırk altı tefsire ait ek bir liste takip etmekte, daha sonra da Kur’an’la ilgili 

14 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatü’l Müfessirin, (Ravza Yay., İstanbul, 
2015), 5-8.

15 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatü’l Müfessirin, 9-95.
16 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatü’l Müfessirin, 97-115.
17 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatü’l Müfessirin, 117-161.
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çeşitli ilimlere dair 489 kitabı ve bunların müelliflerini kapsayan bir liste 
yer almaktadır. Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır.18 Eser kendinden önce-
ki dönemde yazılmış Tabakat tarzı eserlere nazaran daha fazla müfessire 
yer vermesi bakımından önemlidir. Bu bilgiler dışında müfessirimiz hak-
kında özgünlüğüne dair, eserini benzerlerinden ayırabilecek herhangi bir 
özelliğe rastlayamadık. 

3. İsmail Cerrahoğlu, “Tefsir Tarihi ” Adlı Eseri ve Tefsir Tarihi 
Yazımındaki Yeri 
İsmail Cerrahoğlu 1929 senesinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde doğ-

muştur. İlkokulu aynı ilçede tamamlayan Cerrahoğlu, 1944 yılında Ada-
pazarı Ortaokulunu bitirmiştir. Ortaokuldan sonraki yıllarda boş zaman-
larını eczacı kalfalığı yaparak değerlendirmiştir. 1947’de İstanbul Kabataş 
Lisesi’nden mezun olmuştur. 1954 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde ki öğrenimini tamamlamıştır. 1954-1956 yıllarında asker-
lik görevini yapan Cerrahoğlu, 1956 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi’nde Tefsir asistanı olarak göreve başlamıştır. 1961 senesinde 
“Kur’an-i Kerim Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller” isimli tez ile 
doktor unvanını almıştır. 1963-1965 yıllarında Tunus İlahiyat Fakültesi’nde 
bulunmuştur. Orada Burgiba Enstitüsü’nde Arap Dili Edebiyatı derslerine 
devam etmiş ve yirmi ay kadar kalmıştır. Burada Tâhir b. Âşur’la tanışma 
fırsatı elde etmiştir. Yine burada bulunduğu süre zarfında dikkatini Yahya 
b. Sellâm’ın tefsir cüzleri çekmiştir. Tâhir b. Âşur’un oğlu Fadıl’ın kendi-
sine söz konusu cüzler üzerine çalışması telkini üzerine bu konuda çalış-
maya başlamıştır. Böylece bu çalışmayı tamamlamış ve “Yahya b. Sallam ve 
Tefsirdeki Metodu” adlı tezle 1967 yılında doçent olmuştur. 1968-1969 yıl-
ları arasında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü’nde dersler vermiştir. 1973 
yılında dil eğitimi için Londra’ya gitmiştir. 1975 yılında Profesör unvanını 
almıştır. 1976-1978 yıllarında Erzurum İslami İlimler Fakültesi’nde hoca-
lık ve dekanlık görevlerinde bulunmuştur. 1978-1996 yıllarında Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde hocalık görevine devam etmiş ve emek-
liye ayrılmıştır. Emekliliğinden sonra yine aynı üniversitede on yıl kadar 
Yüksek Lisans ve Doktora dersleri vermiştir. Cerrahoğlu halen Sakarya ili 
Hendek ilçesinde ikamet etmektedir.19 İlim hayatı boyunca birçok önemli 

18 Rahmi Yaran, Bilmen, Ömer Nasuhi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cilt: 6, 
(Ankara, TDV Yay., 1992), 162-163.

19 Gökhan Atmaca, İsmail Cerrahoğlu ve İlmi Çalışmaları, Usûl Dergisi 21, (Ocak 2014), 148-
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eser, tahkik ve makale yazmıştır. Türkiye’de Tefsir ilmi alanında yetişmiş 
ilk akademisyenlerdendir. Başlıca eserleri ise şunlardır : “Kur’an-i Kerim 
Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller”, “Yahya b. Sallam ve Tefsirdeki 
Metodu” , “ Kur’an-i Kerim’den Öğütler ”, “ Prof. M. Tayyib Okiç Armağanı”, 
“ Tefsir Tarihi ”. 

Konulu tefsir tarihi yazıcılığına bir örnek olan İsmail Cerrahoğlu’nun 
“Tefsir Tarihi” adlı eserinin ilk baskısı 1988 yılında yapılmıştır. Eser en 
genel manada iki bölüme ayrılmıştır. Birinci bölümde “Hz. Peygamber Za-
manında tefsir, sahabe devrinde tefsir, tabiiler devrinde tefsir, tabiiler devrinden 
sonraki tefsir hareketleri” konuları işlenmiştir. İkinci bölümde ise “lügatçi-
lere göre tefsir, fırka tefsirleri, tasavvufî tefsirler, felsefi tefsirler, fıkhi tefsirler, 
rivayet ve dirayet yönünden tefsirler, günümüzdeki tefsir hareketleri” gibi ko-
nular işlenmektedir. Cerrahoğlu’nun tefsiri ile Muhammed Hüseyin ez-
Zehebî’nin eserinin tasnif ve içerik bakımından bazı benzerlikleri de dik-
kat çekmektedir.20

İsmail Cerrahoğlu eserini kaleme alırken bu sahada Türkiye’de yeter-
li çalışmanın olmamasından hareket etmiş ve bu boşluğu doldurmayı 
amaçlamıştır. Bu çalışmada bazı müfessirler ve eserleri üzerinde duran 
Cerrahoğlu elde ettiği ilmi verileri eserinde yansıtmıştır. Eserin birinci bö-
lümünde Hz. Peygamber zamanında tefsirin mahiyeti, Hz. Peygamber’in 
tefsirine yönelik örnekler, sahabe devrinde tefsir faaliyetleri, sahabenin 
tefsirdeki yeri gibi konular üzerinde durmuştur. Tefsirde meşhur olan 
sahabelerle ilgili kısa malumata yer vermiştir. Ayrıca bu bölümde tâbiîn 
ve sonraki dönem tefsir hareketlerine de değinmiştir. Cerrahoğlu’nun bu-
rada Tâbiîler devriyle ilgili önemli tespitlerde bulunmuştur. Tâbiîler re’y 
ile tefsir yaparken sadece kendi fikirlerini beyan etmemişler, yaşadıkları 
topluluğun fikrî tasavvurlarını, yaşayışlarını, hârika ve hurafeleriyle akset-
tirmişlerdir. Ona göre bu dönemin ictimai durumunu yansıtan en mühim 
nakil Garânik hadisesi naklidir. Söz konusu nakil İbn Abbas’ın talebele-
rinden Said b. Cübeyr tarafından nakledilmiştir. Ona göre bu ve benzeri 
hadiseler, cerh ve ta’dile tabi tutulmaksızın tefsir ve tarih kitaplarının bir 
kısmına girmiştir. Rivayet ve İsrailiyat meftunu olan kimseler eserlerinde 
bunlara yer vermişlerdir. Cerrahoğlu’na göre böyle bir olay yaşanmamış-
tır. Cerrahoğlu’na göre tâbiîn devrinde yapılan hatalardan biri de Arap 

149
20 Okumuş, age, 431-432.
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dili gramerine yöneliktir. Bu dönemde bazı kimseler ayetlerdeki kimi ke-
limelere karşılık bulamayınca, kelimenin kökünü başka dillerde aramışlar 
ve hata etmişlerdir.21

Eserin ikinci bölümünde ise bazı lügat âlimlerinin tefsirlerinden bah-
sedilmiş, bazı fırka tefsirleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca Tasavvufî, 
Felsefî ve Fıkhî tefsirlerin bazıları hakkında bilgiler verilmiştir. Eserin 
son konusu ise günümüzdeki tefsir hareketleri başlığını almıştır. Burada 
ilhâdi, mezhebî, ilmî ve ictimai-edebi tefsirler hakkında malumata yer ver-
miştir. Cerrahoğlu burada müfessirler ve eserleri hakkında genişçe bilgiye 
yer vermiştir.22 Örneğin; ictimai-edebi tefsirlerden söz ederken bu tefsir 
şeklinin önderi sayılan Muhammed Abduh’la ilgili genişçe malumata yer 
vermiştir.23

Cerrahoğlu çalışmasının sonuç kısmında Kur’an‘la alakalı bazı müla-
hazalarda bulunmuştur. Ona göre Kur’an-i Kerim’in birinci hedefi insan 
hayatında, toplumda ve kâinatta meydana gelen olaylara dikkat çekmiş 
ve insanı doğru bir inanca, faydalı işlere ve iyi ahlaka yöneltmeye çalış-
mıştır İnsana hayat ve kainat hakkındaki olaylara uygun değer yargıla-
rı kazandırmak ve insanı iki âlem saâdetine ulaştırmak onun esas gaye-
si olmuştur. Kur’an’ın amacı insanın akıl ve dikkatini asıl gayeden arızî 
olan hallere çevirmek, vazifesi olmadığı gibi, Onun metoduna da uygun 
değildir. Kur’an’ın âyetleri birbirlerini tasdik ve teyit edici mahiyette ol-
duklarından, O okundukça ve üzerine akıl yoruldukça meselelere çare-
ler bulunacaktır. Ondaki, geleceğe ait haberler, maksada hizmet edecek 
bir kapalılık (müphemlik veya mücmellik) içerisinde sunulmuş, onların 
keşfedilip ortaya çıkarılması, insanın tekâmülüne, derin kavrayış ve kes-
kin nazarlara bırakılmıştır. Cerrahoğlu’nun Tefsirler’le ilgili tespiti dikkat 
çekmektedir. Ona göre Kur’an-i Kerim’in tefsir ilmi, her şeyi ile yazıldık-
ları dönemdeki ilmî ve kültürel faaliyetleri yansıtan bir ayna vazifesini 
görmüştür.24 Cerrahoğlu’nun yazmış olduğu “Tefsir Tarihi” adlı eseri bu 
alanda yazılmış derli toplu ilk eser olması bakımından önemlidir. Ele aldı-
ğı konular ve özellikle yazıldığı dönem açısından oldukça doyurucudur.25

21 Atmaca, İsmail Cerrahoğlu ve İlmi Çalışmaları, Usûl Dergisi 21, (Ocak 2014), 156-157.
22 Atmaca, İsmail Cerrahoğlu ve İlmi Çalışmaları, 157
23 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, (Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 1988), 467-495.
24 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 495-496.
25 Atmaca, İsmail Cerrahoğlu ve İlmi Çalışmaları, 176.
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Sonuç
Başlangıçtan günümüze kadarki süreçte tefsir tarihi alanında birçok 

eser yazılmıştır ve hâlâ yazılmaktadır. Ahmet Cevdet Bey, Ömer Nasuhi 
Bilmen ve İsmail Cerrahoğlu da bu alanda çalışma yapmış önemli mü-
fessirlerdendirler. Kronolojik olarak incelediğimizde Ahmet Cevdet Bey’e 
ait “Tefsir Tarihi” adlı eser Türkçe ’de bu konuda yazılan ilk çalışmadır. 
Yazmış olduğu eseri kendisinden sonra bu alanda çalışanlar için de ilham 
kaynağı olmuştur. Cevdet Bey’in eserini önemli kılan bir diğer özellik ise 
medrese geleneği ile akademik gelenek arasında geçiş sürecini sergileyen 
ders kitabı niteliğinde bir çalışma olmasıdır. Eser müfessirin vefatından 
bir sene sonra öğrencileri tarafından neşredilmiştir. Notlardan derlenen 
bir eser olarak döneminde okutulan derslerin düzeyini göstermesi bakı-
mından da önemlidir. Ahmet Cevdet Bey’den sonra yaşamış diğer mü-
fessirimiz Ömer Nasuhi Bilmen’in eseri ise kendisinden önce bu alanda 
yazılan eserlere göre ele aldığı müfessirler bakımından daha geniştir. Ese-
rini yazarken yöntemsel olarak bazı müfessirlerden etkilenmiştir. İsmail 
Cerrahoğlu’nun ise en önemli özelliği ve akademik alanda katkısı Tefsir 
alanında ilk derli toplu eser yazan kişi olmasıdır. Bu anlamda kendinden 
sonra bu alanda çalışanlara öncülük etmiştir. Eserlerini ve tefsir tarihi ya-
zıcılıklarını incelediğimiz bu üç önemli müfessirimizi özgünlükleri açı-
sından değerlendirirsek şu sonuca ulaşırız: Bu üç müfessirin eserleri bazı 
noktalarda özgünlük barındırsa da genel olarak kendilerinden önceki 
müfessirlerden etkilenme söz konusudur. Çalışmamızı, araştırmalarımız 
sonucu ulaşabildiğimiz kaynaklar ışığında gerçekleştirdik. Bu çalışmayı 
hazırlama amacımız, tefsir tarihi alanında eser yazmış üç önemli müfes-
siri, eserleri ve özgünlükleri bağlamında incelemektir. Bu konunun daha 
detaylı ve geniş bir biçimde incelenmesi gerekmektedir. Bu konuda çalış-
ma yapacak olan araştırmacılarımıza tavsiyemiz, konunun daha geniş bir 
biçimde ve detaylı olarak ele alınmasıdır. 
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KONULU TEFSİR EKSENİNDE VE SEYYİD 

KUTUB ÖZELİNDE MÜNAFİKUN SURESİ
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2. SINIF, İLAMER TEFSİR ARAŞTIRMA 

GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
‘’Konulu Tefsir Ekseninde ve Seyyid Kutub Özelinde Münâfıkûn Sûresi’ nin Tefsiri’’ 
adlı bu çalışmada Seyyid Kutub’un bakış açılarıyla, Kur’an tefsirinde modern bir 
uygulama olan Sûre Çerçeveli Konulu Tefsir metodunu Kur’an’a uygulanabilmesi 
açısından gözler önüne sermeyi amaçlamaktayız. Burada Seyyid Kutub’ un tefsirini 
esas alarak onun iki ana başlıkta ele aldığı Münâfıkûn Sûresi’ni, biz de ayet bazın-
daki konu başlıklarımızla değerlendirdik.
Bu tebliğde söz konusu sûrenin içeriğinin daha iyi anlaşılması adına gerek klasik 
tefsir kaynaklarına gerekse modern tefsir kitaplarına mürâcaat edilerek özgün bir 
çalışma ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kur’ân-ı Kerim, Modern Dönem, Konulu (Mevduî) tefsir, 
Münâfıkun Sûresi, Seyyid Kutub.

Abztract
We intend to point out that in this study titled ‘The Tefsiri of the Mona¤ikûn Sûresi’ 
in the Subject of ‘’Tafsir of Thematic Subject and Sayyid Qutub ‘’, it can be applied to 
the Qur’an with the Surat Framed Theme, which is a modern application in Qur’anic 
commentary. Here we have evaluated the Monaqikûn Sûresi, which Sayyid Qutb 
took in two main chapters, with our subject titles based on verses.
In this paper, in order to understand the content of the sûrenin in the most accurate 
way, it has been tried to put forth a specific study by means of classical tafsir sources 
and modern tafsir books.

Keywords: Qur’an, Modern Period, Subject (Mevduî) Tafsir, Münâfıkun Sûresi, Say-
yid Qutub.
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Giriş
Her türlü övgüye layık olan Allah’ın adıyla...
İnsanlara hidâyet rehberi olarak gönderilen Kur’an-ı Kerîm muhatap-

larınca anlaşılacak ve hayata uygulanabilecek biçimde indirilmiş ilâhi bir 
kitaptır. Dolayısıyla nâzil olmaya başladığı ilk günden itibaren bu ilâhi 
kitap, Rasûlüllah(a.s)’ın önderliği ve örnek vasfı ile anlaşılmış ve zamanın 
ihtiyaçları ölçüsünde hayata tatbîki gerçekleştirilmiştir.1

Kur’an’ı Kerîm’in nüzûl asrından uzaklaşıldıkça, onu anlama ve yo-
rumlama faaliyetlerinde, usûl ve yöntem açısından farklılıklar ortaya çık-
mıştır. 2Ancak Kur’an’a yönelişteki bu yöntem farklılıklarının müfessirle-
ri farklı sonuçlara götürdüğü bilinse de, tüm bu çalışmaların amacı ebedi 
mucizeyi doğru bir şekilde anlamaktır.

Toplumların yenilenen ihtiyaçları, insanla ilgili alanlarda yeni düşün-
celerin ortaya çıkması ve modern bilimsel teori alanlarının gittikçe geniş-
lemesi karşısında sağlıklı bakışlar ve çözümler önerebilmek, Kur’an’ın 
Konulu Tefsir ‘ine başvurmakla mümkün olmaktadır. 3 Tefsir çeşitlerinin 
en önemlilerinden birisi olan Konulu Tefsir teriminin, araştırmacılar ta-
rafından birçok tanımı yapılmaktadır. Yapılan bu farklı tarifleri de göz 
önünde bulundurarak genel bir tanım yapmak mümkündür. Buna göre 
Konulu (Mevdû’î ) Tefsir: ‘’Kur’ân’ın tamamını veya ondaki herhangi bir 
meseleyi araştırma konusu yaparak farklı sürelerde zikredilen nasları 
nüzûl sırasına göre ele alıp, usûlüne uygun bir şekilde incelemek suretiyle 
onun pratik hayata uygunluğunu ortaya çıkarmak demektir.’’ 4

Konulu Tefsir Metoduna ait eserlerde, bu tefsir tarzının farklı farklı 
kısımlara ayrıldığı görülmektedir. Bazı araştırmacılar Konulu Tefsiri iki 
kısma ayırırken bazıları da üç kısma ayırmaktadır. Hatta kısımlara ayır-
mayarak tek bir bölümden oluştuğunu söyleyenler de olmuştur. Biz bura-
da bugüne kadar yapılan çalışmaları da göz önünde bulundurarak Konu-
lu Tefsiri; Kur’ân Çerçeveli Kavram Ve Konulu Tefsir Çalışmaları ve Sûre 

1 Şahin Güven, Konulu Tefsir Metodu, (İstanbul: Düşün Yay. ,2014), 41.
2 Şahin Güven, Konulu Tefsir Metodu, (İstanbul: Düşün Yay. ,2014), 41. 
3 Mustafa Müslim, Kur’an Çalışmalarında Yöntem trc. Salih Özer (Ankara: Fecr Yayınevi, 

1998), 33.
4 Mahmûd Hicâzî , et-Tefsîru’l-mevdûiyye fi’l-Kur’âni’l-Kerîm ( Kahire ts.) 402-403; Ömer 

Dumlu, Konulu Tefsir ve Düşündürdükleri, ( Tefsirin Dünü ve Bugünü Sempozyumu) 
(Samsun, 1992) 160; Şahin Güven, Çağdaş Tefsir Araştırmalarında Konulu Tefsir Metodu (İs-
tanbul, 2001) 48-54.
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Çerçeveli Kavram ve Konulu Tefsir Çalışmaları olmak üzere iki kısımda 
ele alacağız.

Çalışacağımız Münâfikûn Sûresi, Sûre eksenli konulu tefsiri yansıtan 
bir örnek olarak incelemeye değer olduğundan, konumuza geçmeden 
önce Sûre eksenli konulu Tefsir’in tanımını yapmanın bize yardımcı ola-
cağı kanaatindeyiz.

Sûre Eksenli Konulu Tefsir; herhangi bir sûrenin temel hedefinin tespit 
edilip, tefsir ve yorumların söz konusu hedef ekseninde ve bütüncül bir 
yaklaşımla ele alınmasına sûre çerçeveli konulu tefsir denilmektedir.5Sûre 
tefsirini konulu tefsirin bir çeşidi olarak görmek, aslında her sûreyi ken-
di iç enstrümanları bakımından müstakil bir Kur’ân gibi tasavvur etmek 
demektir.6 Bu, konu ekseninde yapılan çalışmaya benzeyip ancak ona 
oranla daha dar kapsamlı bir türdür. Bu alanda araştırma yapan kimse, 
tek sûre çerçevesinde hedefleri saptamaya çalışır ki; bu hedefler, sûre ek-
seninde yapılan konulu tefsir çalışmalarının esâsını teşkil eder.7 Seyyid 
Kutub bu üsluba tefsirinde önem vermiş ve tefsirine başlamadan önce her 
sûrenin hedef ve esâslarına açıklık getirmiştir. Böylece her sûrenin başka-
sından ayrıldığı nitelikleri belirtmiştir. 

Seyyid Kutub’un Bakış Açısıyla Münâfikûn Sûresi
Müfessirimiz bir sûrenin tefsirine başlamadan evvel onun hedefleri-

ni, temel esaslarını, kimliğini ve diğer sûrelerden farklı özelliklerini or-
taya koymaya en çok itina gösteren kimsedir. Nitekim onun tefsiri olan 
Fî Zılâlî’l-Kur’ân’da her sûrenin tefsirine yaptığı girişler bulunmaktadır. 
Burada dikkate değer olarak gördüğümüz Münâfikûn Sûresi’nin girişini 
paylaşacağız.

Münâfikûn Sûresi münâfıkların karakteri, yalanları, tuzak ve entrika-
ları, gönüllerinde müslümanlara karşı besledikleri kin ve nefrete, kötüle-
me ve korkaklıklara, göz ve gönüllerindeki körlük ve donukluğa yönelik 
bir hamle içeriyor. Bu sûre nifaktan, münâfıklardan ve onların durum ve 
hilelerinden söz eden tek sûre değildir. Medine’de inen sûreler arasında, 
açıkça veya üstü kapalı olarak münâfıklardan söz etmeyen hiçbir sûre yok 
gibidir. Ancak sûre, hemen hemen tamamen münâfıklardan söz etmekte, 
onlarla ilgili bazı olaylara ve onlardan aktarılan bazı sözlere dikkat çek-

5 Muhsin Demirci, Konulu Tefsire Giriş (İstanbul: MÜ İFAV Yay. , 2013) ,106.
6 Muhsin Demirci, Konulu Tefsire Giriş (İstanbul: MÜ İFAV Yay. , 2013) 108. 
7 Mustafa Müslim, Mebâhis fi’t-Tefsîri’l-Mevdû’İ ( Dâru’t-Tedüriyye, Riyad: 2009) 31.
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mektedir. Sûrenin sonunda, münâfıkların bu sıfatlarından sakınmaları 
için, mü’minlere yönelik bir uyarı dışında, sûrenin tamamı yukarıdaki ko-
nuyu içerir.8 

Seyyid Kutub bu sûreyi birbiriyle ilintili olarak iki ana bölümde ince-
lemiştir. Biz de burada bu iki ana bölümü dikkate alarak her ayete, kendi 
içinde bulunduğu spesifik bir konu başlığı koyarak değerlendirmek iste-
dik. Değerlendirmeye ve tefsire geçmeden önce Münâfikûn Sûresi hak-
kında genel bilgiler vereceğiz.

Münâfikûn Sûresi (Adı ve Âyet Sayısı)
Adını 1. âyetteki املنافقون [münâfıqûn] sözcüğünden ve münâfıkların 

Rasûlullah ve mü’minlere karşı aldıkları tavırların konu edilmesinden 
alan sûrenin, Medine’de indiği kabul edilir. 

 sözcüğü, “yer altındaki ev, barınak, in” anlamına gelen [münâfıq] منافق
-sözcüğünden gelir. Kertenkele ve yaban faresinin yer altında [nefeqa] نفق
ki yuvalarına نفقة [nüfeqa] ve فقة [nâfiqa] denir. Yaban faresinin yer altın-
da birden çok yuvası olur. Başını birinden çıkarır, kaçtığı zaman yer al-
tındaki yuvalardan hangisine gittiği bilinmez. O nedenle de yakalanmaz. 
Münâfığa bu ismin verilmesinin sebebi, birden çok inancının olmasıdır. 
O, bir bakarsın İslâm dinine girmiş, bir bakarsın ondan çıkmış bir başka 
inanca girmiştir.9

Mushaftaki sıralamada altmış üçüncü, iniş sırasına göre yüz dördün-
cü sûredir. Hac sûresinden sonra, Mücâdele sûresinden önce, Medine’de 
nâzil olmuştur. On bir âyet olup fâsılası ن harfidir. Bu sûrenin, etrafında 
döndüğü asıl konu nifak ve münâfıklardır ve onları genişçe anlatmaktadır. 
Sûre, onların nifak perdelerini açıp rezil eden bu isimle yani “Münâfikûn 
Sûresi” diye isimlendirilmiştir.

Konusu
Bu sûre başlangıçta münâfıkların huylarını ve yerilen sıfatlarını ele alır 

ki, bu sıfatların en belirgin olanı da yalan söylemeleri ve içlerinin dışla-
rına uymamasıdır. Çünkü onlar kalben inanmadıkları şeyleri dilleriyle 
söylerler. Daha sonra sûre, Peygamber (a.s.)’e ve mü’minlere kur dukları 
komploları anlatır. Kuşkusuz bu sûre onların rezilliklerini ve suçlarını or-

8 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 383.

9 Lisânu’l-Arab; c.8 , ‘Nfq’ mad. , 656-657
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taya çıkarıp rezil etmiştir. Onlar, dıştan müslüman görünmekle insanları 
Allah’ın dininden alıkoyuyor ve İslam davetine, açıkça inkâr eden kâfirin 
veremediği zararı veriyorlardı. Dolayısıyle onların tehlikeleri daha büyük 
ve verdikleri zarar daha çoktur: “Şüphe yok ki münâfıklar, cehenne min en 
alt tabakasındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın” 10

Aynı zamanda sûre, münâfıkların Peygamber (s.a.v) hakkındaki adîce 
konuşmalarını, onun davetinin dağılıp yok olacağına, Be nî Mustalik 
Gazasından döndükten sonra Peygamberimiz (s.a.v.)’ i ve mü’minleri 
Medine’den kovacaklarına inanmaları ve diğer bazı bayağı sözlerini anla-
tır. Sûre mü’minleri münâfıklar gibi Allah’a itaat ve ibadeti bırakıp dünya 
zineti, malı ve eğlencesi ile meşgul olmaktan sakındırır. Bu nun zararlı bir 
yol olduğunu açıklar. Ecel sona erip vakit geçmeden Önce, Allah rızasını 
kazanmak maksadıyla O’nun yolunda harcamayı emreder. Ecel gelince, 
hasret ve pişmanlığın fayda vermediği bir zamanda insan pişman olur ve 
hasret çeker. 

Nüzûl Sebebi
Sûrenin münâfıklar hakkında nâzil olan ilk sekiz âyetinin nüzûl sebe-

bine dair çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte İbn Kesîr’in tercihine göre 
5 veya 6 (626-627) yılında vuku bulan Benî Mustaliķ Gazvesi sırasında 
cereyan eden şu olay üzerine indirilmiştir. Ensardan bir kişiyle bir mu-
hacir arasında su kuyusu yüzünden çıkan tartışmada münâfıkların reisi 
Abdullah b. Ubey b. Selûl ensar tarafını tutmuş, muhacirlerin kendilerini 
rahatsız ettiğini ileri sürmüş ve Medine’ye dönüşlerinde güçlü olan ensa-
rın zayıf muhacirleri şehirden çıkaracağını söylemiştir. Durumdan haber-
dar edilen Hz. Peygamber kendisini çağırtarak işin mahiyetini sorunca 
Abdullah olayı inkâr etmiştir. Sûrenin ilk âyetleri nâzil olup yalancılığı 
ortaya çıktığında kendisine Resûlullah’tan özür dilemesi tavsiye edilmiş-
se de gururu yüzünden yanına gitmemiştir. 11 İşte gurur ve kibir timsali 
bir münafık örneği…

Münâfıkların Taktikleri
Buraya kadar Münâfıkun Sûresi’ni tanıtıcı mahiyette başlıklar ele al-

dık. Gördük ki onlar bu kelime ( Münâfık ) nin tam anlamıyla içini dol-

10 Nisa Sûresi, 4/145
11 Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, c.7, 17-23
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durmuşlardır. Şimdi de ayetlerde münafıkların nifaklarını, Müslümanlar 
tarafından farkedilemeyecek derecede bir ustalıkla gizleyebildiklerine 
işaret eden ayetlere alt başlıklar sayesinde bakacağız.

Sûrenin 1-8. Ayetlerinin Tefsiri

1.1. Biz Şehadet Ederiz Ki! (1. Âyet ) 
Münâfıkun sûresi ilk ayeti itibarıyla içinde bir takım incelikleri ve gü-

zellikleri barındırır. Münâfıkların kalplerindeki küfrü gizleyerek müslü-
man olduklarını açıklamaları ve Resûlullah (s.a)‘in Allah’ın elçisi olduğu-
na tanıklık etmeleri şeklindeki yöntemlerini anlatarak başlıyor. 12

Yani sûre, ilk âyetinde münâfıkların çalışma metodunu anlatıyor.
Münâfıklar Resulullah(a.s.)’ın huzurundaki şehadetleriyle gerçeği 

amaçlamıyor, bu yolla kendilerini gizliyorlardı. İddialarında yalancıydı-
lar.Çünkü onların başlıca amacı müslümanları aldatmak, şehadet kelime-
sini dilleriyle söyleyerek asıl niyetlerini gizlemekti.13

Kendilerini korumak, kendilerini garantiye almak için böyle yapıyor-
lardı. Gerçek yüzlerini Müslümanlardan gizlemek ve Müslümanlara ya-
ranmak için bu şekilde davranıyorlardı.

Seyyid Kutub bu ayette, daha münâfıkların yalancılığı belirtilme-
den, öncelikle peygamberliğinin gerçekliğinin belirtildiğine dikkat 
çekmiştir.’’Eğer bu önceliğe yer verilmeseydi, burada asıl amacın münâfık-
ların, tanıklıklarına konu ettikleri hususta yalanlamaları olduğu sanılırdı.’’ 
demiştir. Bu ifadeler incelik ve ihtiyat açısından çok dikkat çekici olduğu 
gibi aynı zamanda münafıkların taktiklerine karşı Allah’ın taktiğidir. İleti-
şim metodu örneğidir. Karşıdaki insanın düşündüklerine karşı bir düşün-
ce savunmadan, onun kabul ettiklerini çürütmeden kendi düşünceni öne 
sürmek ve o düşünceyi savunmak…

“Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını ço-
ğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap 
vardır.”14

12 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 386. 

13 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 387.

14 Bakara, 2/10
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1.2. Yalan Üzerine Yeminler (2.Âyet )
Bu ifadeler sayesinde, münâfıkların düzenbazlık yapıp, iman etme-

dikleri halde müslümanları kandırıp onlardanmış gibi görünerek yemine 
başvurduklarını anlamaktayız.Böylece onlar, yeminleri sayesinde iç yüz-
lerini saklayacaklarını ve insanlar içinde küçük düşmekten kurtulacak-
larını sanıyorlardı.Hem kendilerini hem de başkalarını Allah yolundan 
alıkoyuyorlardı.

Görüyoruz ki burada üç yemin vardır:
Birincisi “Neşhedü” cümlesinin ifade ettiği yemin, ikincisi “inne”, 

üçüncüsü “Lam”dır. Yani böyle te’kid üstüne te’kidle yemin ediyorlar. 
Peygambere ve Müslümanlara karşı kendilerinin imanlarını ispat edebil-
mek, kendilerini mü’min kabul ettirebilmek için yemin ediyorlar.

Bu münâfıklar şehadet etseler de, etmeseler de, biz Müslümanız de-
seler de, demeseler de yalan söylüyorlar. “Ey Müslümanlar, Peygamberi 
dinleyin, haktan ayrılmayın” deseler de bunlar yalan söylüyorlar. Ama 
onlar sözünde yalancı değiller, bu söz doğrudur, sen Allah’ın elçisisin, 
ama onlar buna gerçekten inanmadıkları halde inanmış gibi görünerek 
yalan söylemektedirler.

1.3. Kalbleri Mühürlendi, Anlamaz Oldular.
Mü’minlerle karşılaştıklarında derler ki: “Biz de inandık! Biz de 

mü’miniz!” Ama:
“Şeytanları (kendilerini aldatan akıl hocaları) ile baş başa kalınca da, “biz si-

zinleyiz! Biz onlarla sadece alay ediyoruz!” derler. 15

“Buna göre onlar imanı tanıdılar, sonra küfre dönmeyi tercih ettiler. 
Oysa kavrayış, zevk ve hayat dolu bir kalp, imanla tanıştıktan sonra asla 
küfre dönmez. Yoksa imanı tanıdıktan ve zevkini tattıktan, varlığın sırrını 
iman düşüncesiyle kavradıktan, hayatın tadını imanla çıkardıktan, iman 
atmosferinde tertemiz havayı teneffüs ettikten, imanın ışık saçan nurunda 
canlılık kazandıktan ve imanın koyu gölgesinde soluklanıp dinlendikten 
sonra, kim küfrün cansız, donuk, durgun, katı,ve boğucu havasına dön-
mek ister?” 16 Seyyid Kutup’un sergilediği bu üstün seviyedeki belagata, 
edebi sanata hayran olmamak mümkün değil.

15 Bakara, 2/14
16 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 

Hikmet Yayınları, 1995) 388.
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Ebussuûd şöyle der: “Ayette, uzağı göster mek için kullanılan ‘zalike’ 
getirilmesi, olayın son derece kötü olduğunu göstermek içindir.”17

Bu sebeple, kalplerinin üzerine mühür basılmıştır. Artık o kalplere ne 
hidayet ulaşır ne de nur. Dolayısıyle hayrı ve imanı bilemez ve güzel ile 
çirkini ayıramazlar. Çünkü Allah kalp lerini mühürlemiştir. 18 İfadelerini 
birbiri ardına değerlendirmek mümkündür. Seyyid Kutub, iman ile kü-
für arasındaki farka dikkat çekerken, es-Sabûni kalplerin mührü üzerin-
de durmuştur. Kişisel çaba ve farklılıklara dayanan bu husus tefsir ilmini 
zenginleştirmiş, okuyucunun ufkunu açma hususunda katkı sağlamıştır.

Bu insanlar ne açıkça kâfir olabilmiş, ne de mü’min olabilmişlerdir. 
Mü’minle kâfir arası, imanla küfür arası bir yol edinmişler. Yani bunlar 
inanıyorlar aslında, ama imanlarını, inançlarını örtüyor, örtbas ediyorlar. 
Allah da onların kalplerini mühürleyiveriyor da duymaz, duygulanmaz 
hale getiriyor.

1.4. Cüsseleri Hoşuna Gider! 
İbn Abbas’ın açıklamasına göre, Abdullah İbn Ubey yakışıklı, sıhhat-

li, çekici konuşan bir kimseydi.Onun Medine’nin ileri gelenlerinden olan 
arkadaşları da kendisi gibiydi.Hz. Peygamber meclise geldiğinde sırtla-
rı yastıklara dayanmış bir şekilde iddialı iddialı laflar ederlerdi. Öyle ki 
onların bu halini gören bir kimse, bu muteber kişilerin, şehrin en alçak 
karakterli kimseleri olduklarını tahmin edemezdi. 19

“Evet evet! Yalnız ağaç değil, ‘bir yere dayalı’, hareketten yoksun, bir 
duvara yapışmış cansız ağaç gibidirler.’”

‘’Onlar her gürültünün kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar.’’ ‘’Onlar ken-
dilerinin münâfık olduklarını bildikleri için, durumlarının her an açığa 
çıkması ve perdelerinin her an yırtılıvermesi korku ve endişesiyle yaşar-
lar.’’
İşte düşman onlardır. Onlar gerçek düşmandırlar. İslam ordusunun için-

de yer almışlar ve müslümanların safları içine gizlenmişlerdir. Bu yüzden 
dışardaki açık düşmandan daha tehlikelidirler. 

17 Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir (Tefsirlerin Özü) (İstanbul: Ensar Neşriyat: 6, 
1990) 448 (9)

18 Muhammed Ali Es-Sabûni, Safvetü’t-Tefasir (Tefsirlerin Özü) (İstanbul: Ensar Neşriyat: 6, 
1990) 448 

19 El-Mevdûdî, Ebu’l-Al’a. Tefhimu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri) çev. : Komisyon, (İs-
tanbul: İnsan Yayınları, 1996) 331
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Seyyid Kutub burada Hz. Peygamber’in onları öldürmekle emredilme-
mesi hususuna dikkat çekmektedir.

Ayetlerin akışı, münafıkların kalplerinde gizledikleri niyetlerini belge-
leyen ve Resulullah (sav)’e karşı sergiledikleri yalanları ispatlayan uygu-
lamalarını anlatmakla devam etmektedir.

1.5. Alay, Yüz Çevirme, Küçümseme
Selef âlimlerinin pek çoğu, 5-8. Ayetlerin Abdullah İbn Ubey Ibn Selul 

hakkında indiğini belirtmişlerdir.
İbn İshâk, hicretin altıncı yılında Müreysi suyunun çevresinde mey-

dana gelen Beni Müstalik savaşından söz ederken konunun ayrıntılarına 
iner. Ve bu suyun Müstalikoğulları’na ait olduğunu söyler. Biz sûrenin 
sebebi nüzulünde konuyla ilgili bilgi verdiğimiz için burada bu olayları 
kapsayan Kur’ân ayetlerinin gölgesinden bakacağız.

‘’Gelin de Allah’ın peygamberi sizin affınızı dilesin’’ ‘’ Bizzat gelip Hz. 
Peygamber’den (s.a) af dilemedikleri gibi, davet edildiklerinde dahi af 
dilemek yerine kibirleniyor. Hz. Peygamber’in yanına gelip af dilemeyi 
zillet olarak telakki ediyorlardı.’’ 20 ‘’Sen onların büyüklenerek yüz çevirdik-
lerini görürsün.’’ ‘’ Kendilerini büyük görmeleri ve başlarını sallamaları, 
münafığın ruhunda birbirini tamamlayan iki simetrik sıfattır.Bu davranış 
her ne kadar görünüşte kendi toplumlarının beyin takımı oldukları imajı-
nı gösteriyorsa da, aslında onlar kendi kendileriyle bile karşılaşmayı göze 
alamayacak kadar cesaretsiz kimselerdi. 21

Bakara sûresinde bu hususu anlatırken Rabbimiz şöyle buyurur:
“İnsanlardan öyleleri de vardır ki dünya hayatı hakkında söyledik-

leri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana Allah’ı şahit tutar. 
Hâlbuki o hasımların en yamanıdır.” 22 Âyet-i kerîmede sözleriyle davra-
nışları farklı olan insan tipi anlatılıyor.

Tefsirciler der ki: Ayetler münafıkları rezil edip per delerini açarak 
inince, mü’min akrabaları onlara gidip şöyle dediler: Yazık lar olsun size! 
Münafıklık yaparak rezil oldunuz, kendinizi helak ettiniz. Rasulullah’a 
gelip münafıklıktan tevbe edin ve sizin için mağfiret dileme sini isteyin. 

20 El-Mevdûdî, Ebu’l-Al’a. Tefhimu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri). çev. : Komisyon, (İs-
tanbul: İnsan Yayınları, 1996) 332 mad:12

21 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 396

22 Bakara 2/205
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Münafıklar bunu kabul etmediler, alay ve eğlence olsun diye başlarını 
salladılar. Bunun üzerine bu âyet indi. Daha sonra İbn Selûl’e de diler ki: 
Rasulullah (s.a.v)’a git ve suçunu itiraf et de senin için istiğfar et sin. O bu 
görüş ve teklifi ret etmek için başını salladı sonra da onlara şöyle dedi: 
İman etmemi istediniz ettim. Malımın zekâtını vermemi istediniz verdim. 
Bir Muhammed’e secde etmemi emretmediğiniz kaldı.

Bundan sonra Yüce Allah, onlara istiğfar etmenin fayda vermeyece ğini 
açıkladı. Çünkü onlar münafıklıkta diretmektedirler. 23

1.6. Hidayete Erdirmez, Asla Bağışlamayacaktır
‘’Sen onlar için af dilesen de, dilemesen de, Allah onları bağışlamayacaktır. 

‘’ Bu ayet o kişilerin artık iman etmelerinden ümidin kesildiğini belirt-
mektedir. Sâvî şöyle der: Yani, Ey Muhammedi Bağışlanmalarını dilemen 
ile dilememen birdir. Onlar imana gelmezler. Çünkü daha Önce bed baht 
olacakları yazılmıştır. 24

Buradaki ifadenin Tevbe Sûresi’nin 80. ayet-i kerim’e ‘’(Ey Muhammed!) 
Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları 
asla affetmeyecek. Bu, onların Allah ve Resûlünü inkâr etmelerinden ötürüdür. 
Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.’’ sindeki ifadeden daha güçlü 
olduğunu görüyoruz. Çünkü orada onların Allah ve Resulünü tanımayıp 
fasık olarak öldüklerinden bahsedilmiştir.(Tevbe Sûresi 84, ayete bkn.)

“Ey Peygamber, kâfirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ve cay-
dırıcı davran. Onların barınma yerleri cehennemdir, ne kötü bir yataktır o!” 25

“Şüphesiz ki Allah, doğru yoldan çıkanları hidayete erdirmez.”
Onlar bu münâfıkça tavırlarını sürdürdükleri sürece Allah asla onla-

rı bağışlamayacaktır. Çünkü münâfıkların İslam’a dönme ihtimalleri de 
yoktur.

1.7. Göklerin ve Yerin Hazineleri Allah’ın!
Onlar: ‘’Resûlullah’ın beraberinde bulunan Müminlere bir şey vermeyin de, 

etrafından dağılıp gitsinler’’ diyenlerdir.
Bu, yaratılışlarının çirkefliğiğini, fıtratlarının, bayağılığını hakkıyla 

yansıtan bir sözdür. Böyle davranmaları da dünyada her şeyin yaşantı 

23 Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir (Tefsirlerin Özü) (İstanbul: Ensar Neşriyat: 
6, 1990) 449.

24 Sâvî, 4/209
25 Tevbe Suresi 113/73
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seviyesinden ibaret olduğunu sanmalarındandır. Bu ayetin de açıkladığı 
gibi, münafıkların taktiğidir. Baskı ve açlık sonucu Resulullah (s.a)’in ar-
kadaşlarının onun çevresinden dağılmaları ve onu terk etmeleri için uy-
gulanmıştır.

Seyyid Kutub münafıkların durumunu Kureyş’in, komünistlerin, 
Allah’a davete ve İslam ülkelerinde yeniden diriliş hareketlerine savaş 
açanların taktiklerine benzetmiştir İşte çok eskilerden. günümüze kadar 
bütün İslam düşmanlarının uyguladıkları ortak strateji olarak değerlen-
dirmektedir.

Mekke’de Allah’ın Resûlü’ne ve onun yolunun yolcularına da aynı 
boykotu planlıyorlardı. Bugün de tüm halkı Müslüman ülkelere aynı şeyi 
yapmaya çalışıyorlar. Onların hayatları mideleri üzerine kurulu olduk-
ları için Müslümanları da bir lokma ekmekten mahrum bırakırsak dinle-
rinden de mahrum etmiş oluruz diye düşünüyorlar. Bu dünyaya neden 
geldiklerini bir an bile düşünmeyen insanlardan ne beklenir ki ? Hâlbuki 
bütün kâinatı bilmek, zerrelerden yıldızlara kadar cüz’î ve külli her şeyin 
aşkın varlık olanın tasavvurunda olduğuna inanarak kat’i iman etmek, 
kalben tasdik etmekle olur.

Göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Fakat münafıklar bu gerçeği 
anlamazlar. 

‘’Oysa Allah’ın yer ve göklerdeki hazinelerinden, Müminlerin rızıkla-
rına ambargo koymaya yeltenen bu kimseler de geçinirler. Onlar, önce 
kendi rızıklarını yaratanlar değiller ki, başkalarının rızıklarına ambargo 
koyabilsinler. Ne kadar kabadırlar ve ne kadar kavrayışsızdırlar ki, başka-
larının rızıklarını denetlemeye ve hatta kesmeye kalkışırlar.’’ Hâlbuki Al-
lah güçlerinin yetmediği yerde mutlaka kullarının rızıklarını verendir. 26

Gelelim münafıkların son tehditlerine:

1.8. Şerefli Olan ve Rezil Olan
Münâfıklar: ‘’ Eğer Medîne`ye dönersek yemîn olsun ki, en şerefli olan, en 

zelîl olanı oradan çıkaracaktır!’’ dediler. 
Hz. Zeyd bin Erkam, bu olayı şöyle anlatıyor: ‘’Ben İbn Ubey’in söz-

lerini Hz. Peygamber’e aktardığımda İbn Ubey bunu yalanlayarak yemin 
etti. Bunun üzerine Ensar’ın yaşlıları ve amcalarım beni azarladı. Hatta 

26 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 397
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Hz. Peygamber’in bile, beni yalancı, İbn Ubey’i doğru kabul ettiğini hisset-
tim. Bu benim hayatımın en üzücü olayı idi. Ancak bu ayet nazil olunca, 
Hz. Peygamber beni çağırarak kulağımdan tuttu ve ‘’Bu oğlanın kulağı 
sadıktı. Allah da onu tasdik etti’’ dedi. 27

Abdullah b. Ubey’in oğlu Abdullah (r.a) bizzat nasıl ancak şerefli ola-
nın izniyle şehre girilebileceğini göstermiştir.

“Oysa şeref Allah’a, Peygamberine mü’minlere âittir.”
Yüce Allah Resulünü ve mü’minleri kendi yanına alır ve izzetinden 

onlara ikramda bulunur. Bu ikram yüce Allah’tan başkasının gerçekleşti-
remeyeceği büyük bir ikramdır. Hangi ikram yüce Allah’ın Resulünü ve 
Müminleri kendi yanına almasından ve kendi safına katmasında, ardın-
dan da: ‘’İşte biz onlarız, işte bu azizler sancağıdır ve işte bu azizler safıdır’’ 
buyurmasından daha yüksek olabilir?

“Fakat münâfıklar bunu bilmezler.” ‘’Böyle bir izzeti tatmadan ve bu izze-
tin asıl kaynağına ulaşmadan nasıl bilsinler ki? 

Mü’minlere Sesleniş
Seyyid Kutub’un Müminlere Sesleniş başlığı adı altında yer verdiği 

son üç ayette, münafıkların kendi akıllarınca durumu kurtarma ve ken-
di lehlerine çevirme operasyonları sergilediği bu ortamda Müminlere bir 
uyarı ve sesleniş cümleleridir.

Sûrenin 9-11. Âyetlerinin Tefsiri

1.9. Mallarınız ve Çocuklarınız Sizi Alıkoymasın!
Suredeki son sesleniş, kendilerinin bu yüce mevkiye yükselmeleri, mü-

nafıkların sıfatlarına benzeyen tüm sıfatlardan arınmaları, bu eşsiz maka-
mı mal ve çocuklara tercih etmeleri ve bunların, kendilerinin bu nurlu ma-
kama erişmelerine engel olmalarına fırsat tanımamaları için, Resulü’yle 
birlikte safına aldığı ve kendi izzetinden ikramda bulunduğu seçkin Mü-
minlere yönelir:

Ey îmân edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi Allah`ı anmaktan alıkoyma-
sın! Kim böyle olursa, işte onlar hüsrâna uğrayanlardır.

Yüce Allah insana mal ve çocukları, kendisini Allah’ı anmaktan ve in-

27 El-Mevdûdî, Ebu’l-Al’a. Tefhimu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri ) çev. : Komisyon, (İs-
tanbul: İnsan Yayınları, 1996) 333 mad:15 (İbn Cerir, ayrıca Tirmizi’de benzeri bir rivayet 
mevcuttur.) 
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san olduğunu öğrendiği kaynağa ulaşmaktan alıkoyması için, yeryüzün-
de hilafet görevini yerine getirmesi için vermiştir. Ebu Hayyan şöyle der: 
Artırmaya çalışmanız ve biriktirmekten zevk almanız sebebiyle malları-
nız; kendileriyle sevinç duymanız ve ihtiyaçlarını gidermeye bakmanız 
sebebiyle de çocuklarınız sizi Allah’ı zikirden alıkoymasın. Zikir, namaz, 
tesbih, hamd etme ve diğer ibadetleri kapsar. 28

Zikir namazdır. Öyleyse şu biraz evvel belirttiğimiz dertleriniz sizi 
beş vakit namazdan alıkoymasın. Zikir, Kur’an demektir. Öyleyse sakın 
dünya derdiniz, çoluk-çocuk derdiniz, sizi Kur’an’ı tanıma görevinizden 
alıkoymasın. Bu kitap zikirdir. Bu kitap onsuz Müslümanlığı yaşayama-
yacağınız kulluk kitabınızdır. Siz bu kitabı tanımak zorundasınız, hiçbir 
meşguliyet sizi bundan alıkoymasın.

Zikir, hutbe demektir. Zikir cihaddır. Öyleyse bunlar sizi Allah yolun-
da cihattan alıkoymasın. Allah’ı zikir demek, hayatı Allah için yaşamayı 
unutmamak demektir. İşte asıl izzet ve şeref de budur. 

1.10. Son Pişmanlık
“Sizden birine ölüm gelip de: ‘’Rabbim! Kısa bir müddet bana mühlet versen 

de, malımı hak yolda harcasam ve salih kullardan olsam’’ diyeceği an gelip çatma-
dan, size verdiğimiz rızıklardan harcayın.”
İnfak konusunda, mü’minlere bir tek ayet içinde değişik mesajlar ve-

rilmektedir.
‘’Size verdiğimiz rızıklardan harcayın...’’ Ellerindeki rızıkların asıl kay-

nağını hatırlatan bu ayet, rızkın, kendisine iman ettikleri ve kendilerine 
infak etmelerini emreden Allah katından geldiğini gösteriyor. Bu âyet-i 
kerîmelerinde Rabbimiz Müslümanların izzet ve şerefe ulaşabilmeleri için 
iki yol gösteriyor. Birincisi, sürekli Allah’ın âyetleriyle, Allah’ın kitabıyla 
beraber olup, Allah’ın zikriyle beraber olup onun kontrolünde bir hayat 
yaşamak, yani yaşadığı hayatı Allah adına yaşadığının şuurunda olmak. 
İkincisi de infaka hazır olmaktır.
İbn Kesir şöyle der: Her ihmalkâr, ölüm geldiğinde pişman olur ve ka-

çırdıklarını elde etmek için müddetin uzamasını ister. Fakat heyhat ki iş 
işten geçmiştir.29

‘’Sizden birine ölüm gelip çatmadan...’’ ‘’İnsana ölüm gelipte can çekişme 

28 Bahr, 8/274
29 Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir ( Tefsirlerin Özü ) (İstanbul: Ensar Neşriyat: 

6, 1990) , 451
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durumuna gelmeden önce size verdiğimiz ve lütfettiğimiz malların bir 
kısmından Allah rızası için harcayın.’’

1.11. Vakit ve Son 
Allah, eceli gelen canı, hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz.
Kim olursa olsun, eceli geldiğinde Allah kimsenin ömrünü uzatma-

yacaktır. Burada hemen itaat etmeye teşvik edilmektedir ki, ihmal edip 
Rabb’ine kavuşma hazırlığı yapmadan ecel gelmesinden kişiyi sakındır-
sın.

Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
‘’Yüce Allah, hayır ya da şer, yapmış olduğunuz amellerden haberdar-

dır, onları bilir ve karşılığını size verir.’’ 30

‘’Şüphesiz ki bunlar, münâfıkların sıfatlarını ve mü’minlere oynadıkla-
rı oyunları sergiledikten, mü’minlerin kendilerini münâfıkların şerrinden 
koruyacak saflara alınmasından sonra bir ayette uygun yerlere serpiştiri-
len türlü türlü vurgulardır. O halde mü’minlerin iman yükümlülüklerine 
boyun eğmeleri ve güven kaynağı olan Allah’ı anmayı unutmamaları ne 
kadar iyi olacaktır.’’ 31

Allah, mü’mini de bilir, münafığı da. Allah’ın zikrine koşanı, vahiyle 
beraber olanı da bilir, vahiy kaçkınlarını da. Allah kendisine döneni de 
bilir, kendinden yüz çevireni de.
İşte yüce Allah, bu Kur’ân’la müslümanları böyle terbiye etmektedir.

Sonuç
‘’Kur’an’ı konusturmayı’’ hedefleyen bir yöntem sunma amacı taşıyan 

Konulu Tefsir, bir metot ve yöneliş olarak Kur’an araştırmaları ve tefsir 
çalışmalarına yeni bir soluk ve hareketlilik getirme gayretindedir.Biz de 
bu gayretin bir parçası olmak adına münâfıkun sûresini konulu tefsir bağ-
lamında ele almak istedik.

Münâfikûn sûresi, Bakara sûresinde münâfıklardan bahseden âyetlerin 
tafsili ve tamamlayıcısı durumundadır. Ağırlıklı olarak mü’minler aleyhi-
ne çalışmalar yapan münâfıklar hakkında münâfıkların karakteri ve özel-

30 Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir ( Tefsirlerin Özü ) (İstanbul: Ensar Neşriyat: 
6, 1990) , 452

31 Seyyid Kutub, Fi Zılâli’l-Kur’an (Kur’ân’ın Gölgesinde) tkb. Yakup Çiçek, c.11 (İstanbul: 
Hikmet Yayınları, 1995) 400
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likleriyle ilgili tasvirlere yer verilmektedir. Diğer taraftan mü’minlere, hiç-
bir gerekçenin Allah’ı unutmayı ve sahip olduğu imkânları başkalarıyla 
paylaşmamakta direnmeyi haklı kılmayacağı hatırlatılmakta ve bizlere 
ahlaki düsturlar sunmaktadır

Bu sûre, münâfıklara benzememek ve onların hasletlerini taşımama-
mız için bize bir ihtar ve bir ikaz mahiyetindedir. 

Seyyid Kutub nazarında bu ikazları çok güzel bir şekilde anlayabiliyo-
ruz. Seyyid Kutub’un sosyolog olması hasebiyle, bize hitap eden anlaşılır 
dili ve üstün belagati sayesinde Münâfıkun sûresinde Rabb’imizin bize 
verdiği mesajları anlamamız kolaylaşmıştır. Onu diğer müfessirlerden 
ayrı kılan yönü çağımıza uygun bir dili ve akıcı bir üslupla metni bize 
yaşatmasıdır.

Biz de çalışmamızda Seyyid Kutub’un koyduğu başlıklara bağlı kal-
mak üzere her ayete uyumlu spesifik başlıklar koymayı uygun gördük.

Bu araştırmayı yaparken olabildiğince nassın zahirine bağlı kalmaya 
çalıştık. Çalışmamızda farkında olmadan yapmış olduğumuz hatalardan 
dolayı okuyucuların hoşgörülerine sığınarak faydalı her türlü tenkide 
açık olduğumuzu belirtmek isteriz.
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ERKEN DÖNEM TEFSİR FAALİYETLERİNİN 

BİR ÖRNEĞİ OLARAK TEFSÎRU MUKÂTİL 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNGİLİZCE BÖLÜMÜ 4. SINIF, İLAMER TEFSİR 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Geçmişten günümüze İslâm Medeniyetinde ilim adamlarının özgünlüğünden bah-
sedildiğinde akla gelen en seçkin müfessirlerden biri de kuşkusuz Mukâtil b. Süley-
man (ö. 150/767) dır. Mukatil b. Süleyman’ın tefsiri üzerinde yaptığımız araştırma-
larımızda fark ettik ki bu eser, iyi analiz edildiği takdirde tefsir alanında yapılacak 
olan çalışmalara bir zemin oluşturacak potansiyele sahiptir. Tefsîru Mukâtil b. Süley-
man Kur’ân ayetlerinin ilk gün ki muhataplar tarafından nasıl anlaşılmış olabileceği 
noktasında değerli verilere sahip olmanın yanında Kur’ân’ı doğru şekilde anlamak 
isteyen kişilerin başvurması gereken ilk kaynaklardandır. 
Bu sebeplerden dolayı araştırmamızın konusu olarak seçtiğimiz bu eseri incelerken 
ilk kaynaklara başvurmakla birlikte bu eserin üzerine yazılmış olan tezler ve eser-
lerden de faydalanılarak bu eserin en belirgin özellikleri saptanmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Tefsir, Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, Erken Dönemde Tefsir, Öz-
günlük.

“Tafsīru Muqātil b. Süleyman: As an Example of the Early Period of Tafsīr Acti-
vities”

Abstract
From past until today, whenever the uniqueness of the scholars in Civilization of 
Islam is mentioned, Muqātil b. Süleyman (d. 150/767) comes to minds immediately 
as one of the most distinguished exegete. Due to the importance of Tefsīru Muqātil 
b. Süleyman, we started to study on this book then we realized how important it is 
to find the qualified analysis from this book. Muqātil’s tafsīr has a potential to be a 
foundation for the current and future studies in tafsīr field. The book is or should be 
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the first source to make a reference for those who eager to comprehend what Qur’ān 
really meant in the time when it had been revealed.
For these reasons, we had decided to study on his work. While studying on it, we 
had tried to refer to the original and the first sources, thesis and books written on 
the work of Muqātil. It has been tried to detect the most distinguished features of 
the work.
Keywords: Tafsīr, Tefsīru Muqātil b. Süleyman, the Early Period of Tafsīr, Unique-
ness.

GİRİŞ
Mukâtil b. Süleyman, hakkında her ne kadar müspet ve menfi fikirler 

olsa da kendisi tefsir tarihi açısından ehemmiyeti yadsınamayacak bir mü-
fessirdir. Tâbiin döneminden sonra yaşamış olan müfessir, Hz. Peygamber 
dönemine en yakın müfessirlerden olması hasebiyle inzal dönemindeki 
Kur’ân tasavvuru hakkında bizlere en doğru bilgileri verebilecek en eski 
kaynaklardandır. Tefsir tarihinde kendine özgün bir yöntem ve üslubu 
olan Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, incelenmeye ve tahlil edilmeye değer bir 
eserdir. Bugün elimizde bulunan bu en eski ve baştan sona yazılmış ilk 
tam tefsir kitabının iyi analiz edilmesi, Kur’ân’ın doğru bir şekilde anlaşıl-
ması adına yapılacak olan çalışmalara da ciddi katkılar sağlayacaktır.

1- HAYATI
Mukâtil b. Süleymân’ın tam adı Mukâtil b. Süleyman b. Beşîr el-Ezdi 

el-Belhî el-Mervezî el-Horasânî’dir.1 Künyesi Ebu’l-Hasan olan müfessirin 
tam doğum tarihiyle ilgili fikir birliği olmamakla birlikte, yaklaşık olarak 
hicri 80 yılında doğduğu kanaati ağırlık kazanmıştır.2 Yaklaşık olarak Hic-
ri 150 yılında Basra’da vefat etmiştir.3

Hayatının ilk yarısını Horasan bölgesinde ikinci yarısını iste Irak’ta 
geçirmiştir.4 Yaşamının ilk dönemlerini Horasan bölgesinde bulunan ve 

1 Mukâtil b. Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân, tah. Abdullah Mahmut Şehhate (Bey-
rut: Müessesetu’t-Târîhi’l-Arabî, 2002), 5: 23. ; Mehmet Akif Koç, Tefsirde Bir Kaynak İn-
celemesi (es-Salebī (427/1036) Tefsirinde Mukātil B. Süleymān (150/767) Rivayetleri), (Ankara: 
Kitābiyyāt, 2005), 36. ; M. Fevzi Hamurcu, Mukâtil b. Süleyman ve İlk Fıkhî Tefsir, (Ankara: 
Fecr Yay., 2009), 23. ; Mukâtil b. Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir 
fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), tah. Abdullâh Mahmûd Şehhâte, terc. M. Beşir Eryarsoy, (İstanbul: 
İşaret Yay., 2016), 59.

2 Mukâtil b. Süleymân, Tefsîr, 5: 24. ; Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-
Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 60. 

3 Süleymân, Tefsîr,5: 24.
4 Süleymân, Tefsîr,5: 33.
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doğduğu şehir olan Belh’te geçirdikten sonra Merv’e geçen müfessir bu-
rada evlenmiştir. Daha sonra Irak bölgesinin önemli ilmî ve siyasi ola-
rak nüfuzu olan Basra’ya geçmiştir. Basra’da Emevi halifeleriyle yakın bir 
ilişki içerisinde bulunan Mukâtil, hilafetin Abbasilere geçmesiyle Abbasi 
devletinin başkenti olarak kurulan Bağdat’a geçmiştir. Bağdat’ta Abba-
si halifeleriyle yakın ilişkilerde bulunan ve kendisine sual danışılan bir 
pozisyonda olan müfessir, ilmi derinliğiyle ün salan bir âlim olmuştur.5 
Hayatının kısa bir döneminde Mekke ve Beyrut’a6 geçmiştir. Son olarak 
Basra’ya dönmüş ve yaklaşık hicri 150 yılında burada vefat etmiştir.

2- ESERLERİ7

a- Kitâbut-Tefsîri’l-Kebîr: Bu tefsir, Kur’ân’ın başından sonuna yazıl-
mış ilk tam tefsirdir. Ayet sırasına göre tefsir edilmiş olmakla birlikte ayet-
lerin anlaşılabilmesi için kapalı olan kelimelerin açıklamaları yapılmakta, 
müradifleri, vücuh ve nezâirlerine dair izahlar getirilmiştir. Ehli Kitapla 
ilgili ayetlerde, esbâb-ı nüzûl olarak pek çok İsrailî rivayet nakledilip tari-
hi hâdiselere temas edilmektedir. 

b- Kitâbu’l-Vücûh ve’n-Nezâir: el-Vücuh ve’n-Nezâir konusu, Ulûmu’l 
Kur’ân konularından biridir ve Kur’ân’ın iyi anlaşılması için gerekli bir 
ilim alanıdır. Kurân’da bulunan bazı kelimelerin pek çok manaya gelmesi 
üzerine odaklanan bu alana dair Mukâtil b. Süleyman’ın bir eser telif etti-
ğinden pek çok eser bahsetmektedir.

c- Kitâbu’l Tefsîri’l Hamsi Mie Âye: Bu eserde emir, nehiy, haram ve 
helal hususundaki ayetlerin veya ahkâm ayetlerinin izah ve tefsiri yapıl-
mıştır. Fıkhî tefsir örneklerinin ilklerindendir.

3- MUKÂTİL B. SÜLEYMAN’IN TEFSİRİ
Mukâtil b. Süleyman’ın tefsir metoduna geçmeden önce, ilk tefsir fa-

aliyetlerinden başlayarak onun dönemine kadar ki gelişimine değinil-
mekte fayda görülmektedir. Tefsir tarihiyle ilgili yapılan çalışmalar in-
celendiğinde, Hz. Peygamberle birlikte ilk tefsir faaliyetinin de başladığı 
cumhur tarafından kabul edilmektedir.8 Hz. Peygamber’in Kur’ân tefsiri, 

5 Süleymân, Tefsîr,5: 35.
6 M. Plessner, “Mukâtil”, İA, c. 8 (İstanbul: Maarif Yay., 1960), 567. ; Koç, Tefsirde Bir Kaynak 
İncelemesi, 33. 

7 Daha fazla bilgi için: İsmail Cerrahoğlu, “Tefsirde Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, AÜ-
İFD. 21 sy. 1 (1973): 14-35

8 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, (Ankara: Fecr Yay., 2015), 37-41.
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Sahabe’nin anlayamadığı ve açıklanmaya muhtaç çeşitli ayetlerin beyanı 
şeklinde olmuştur. Tefsir yaparken ki amaç detaya girilmeden, şeriat ve 
ahkâmda Allah’ın muradının ne olduğunu beyan etmek olmuştur.9 Hz. 
Peygamber’in tefsir yapmadaki hedefi her bir ayetteki kelimelerin mana-
larını açıklamak değil, ayetlerin manalarını bir bütün halinde insanlara 
öğretmekten ibaretti.10

Sahabe dönemindeki tefsir faaliyetlerine gelindiğinde, yapılan tefsirler 
çoğunlukla kelime tefsiri üzerine olup, bazı ayetlerin sebebi nüzullerini 
vermek ve Hz. Peygamber’den telakki edilen bazı ayetlerin manalarını be-
yan etmek üzerinedir.11 Bu dönemde Hz. Ömer’in Müteşâbihâtu’l Kur’ân’a 
dair yorumlara şiddetle karşı çıktığına dair rivayetler12 dikkate alındığın-
da, Sahabe döneminde Kur’ân’ın her ayetinin tek tek tefsir edilmediğiyle 
ilgili bir durumla karşılaşılmaktadır. Bu dönemde Sahabeler bizzat Hz. 
Peygamber’in eğitiminden geçtikleri ve ayetlerin manalarına vakıf olduk-
ları için Kur’ân’ı tamamen tefsir etme ihtiyacı hissetmemişlerdir.

Tâbiîn döneminde ise İslam’ın diğer coğrafyalara yayılmasıyla birlik-
te farklı din, dil, ırk ve kültürden pek çok insan İslam’a intisap etmiştir. 
İslam’ın ana kaynağı olan Kur’ân’ın yeni Müslümanlar tarafından anla-
şılması sorunun ortaya çıkmasının ardından tefsir çalışmalarına hız ve-
rilmiştir. Farklı arka plana sahip olan bu Müslümanlar, kendi arkaik fikrî 
tasavvur, yaşayış ve hurafelerini de Kur’ân’ı anlama ve yorumlama faali-
yetlerine dâhil etmişlerdir.13 Farklı medeniyetlerle tanışmanın hızlanma-
sıyla, İsrailiyyat türü bilgilerin tefsir külliyatına yoğun bir şekilde girdiği 
görülmektedir. Bu dönemin tefsir kaynakları Kur’ân, Hz. Peygamber’den 
gelen rivayetler ve Sahabe kavillerinden oluşmaktaydı. Yine bu dönemde 
Kur’ân’ın tüm ayetlerini içeren detaylı tefsirlerin yazılmadığı veya yazıl-
mış olsa da günümüze ulaşmadığı ifade edilmektedir.14 

Etbeu Tâbiîn dönemine gelindiğinde ise mufassal ve baştan sona 
Kur’ân’ın bütün ayetlerini açıklayan tefsir kitapları yazılmaya başlanmıştır.15 
Mezhebî ayrışmaların belirginleşmeye başlamasıyla tefsir çalışmaları da 

9 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 55.
10 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 56.
11 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi II Tabakatü’l-Müfessirîn, (Ankara: Diyanet İşleri 

Reisliği Yay., 1960), 7.
12 Nabia Abbott, “Tefsir’in Erken Dönem Gelişimi”, trc. Mehmet Akif Koç, AÜİFD. 43, sy. 2 

(2002): 7.
13 Abbott, “Tefsir’in Erken Dönem Gelişimi”, 95.
14 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi II Tabakatü’l-Müfessirîn, 7.
15 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi II Tabakatü’l-Müfessirîn, 7.
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ivme kazanmıştır. Burada dikkat çekmek istediğimiz husus, bu dönem-
de İslam coğrafyasının genişlemesiyle de birlikte Müteşâbihâtu’l Kur’ân’a 
dair eserler verilmeye başlanmıştır. Ki üzerine çalıştığımız Mukâtil b. 
Süleyman’ın da bu alana dair bir eseri olduğu hakkında rivayetler bu-
lunmaktadır. Aslında Kur’ân’daki müteşâbih ayetler hakkında konuşmak 
Sahabe döneminden beri kerih görülmüştür. Mukâtil b. Süleyman’ın 
Tabakât eserlerinde çokça eleştirilere muhatap olmasının bir sebebi de 
hem bu ayetler hakkında konuşması hem de gaybî konular hakkında fikir 
beyan etmekten çekinmemesidir.16

Hicri II. asır, Kur’ân’ın anlaşılması için fikrî bir zemininin oluşturul-
maya çalışıldığı, itikâdî ve mezhebî temayüllerin saflarını belirlemeye 
başladığı bir zamana tekâbül etmektedir. Burada bu asrın en önemli mü-
fessirlerinden biri olan Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirini incelemek, o dö-
nemle alakalı tefsir çalışmalarının bir portresini vermesi açısından önem 
arz etmektedir. 

3.A- TEFSİRİ’NİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ
Mukâtil b. Süleyman, hakkında çokça müspet ve menfî görüşler beyan 

edilen, arada kalmış bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Müfessirin 
âlimler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmasının sebepleri incelendi-
ğinde, o dönemdeki itikâdî ve mezhebî tartışmalar karşısında Mukâtil b. 
Süleyman’ın almış olduğu pozisyon ve müfessire isnat edilen tecsim ve 
teşbih akidesi karşımıza çıkmaktadır.17 Biyografik eserlerin ekseriyetinde, 
Mukâtil b. Süleyman hadis ilmi açısından çoğunlukla metruk olarak gö-
rülmüş, tedlis yapmak, yalancılık ve hadis uydurmakla itham edilmiş ve 
hadislerin isnatlarını hazfetmesinden dolayı bazı âlimler tarafından epey 
bir tenkide maruz kalmıştır.18 Kendisi her ne kadar hadis alanında mute-
ber görülmemişse de tefsir sahasındaki otoritesi takdir edilmiştir.19

Ancak Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinin, erken dönem kaynaklarının 
en önemlilerinden biri olması sebebiyle, haiz olduğu değer Mâturîdî’ye 

16 Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 73.
17 Cerrahoğlu, “Tefsirde Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, 2, 17.
18 Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 64-67. ; Mus-

tafa Öztürk, Tefsirin Halleri, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2016), 53,52-60.
19 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 156. ; Ömer Türker, “Mukâtil b. Süleyman”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 31 (Ankara: TDV Yay., 2006), 136. ; Cerrahoğlu, “Tefsirde 
Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, 6.
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kadar bir buçuk asır göz ardı edilmiştir.20 Bunun sebebi ise o dönemler-
de yasaklı olan tecsim ve teşbih’e yer verdiği iddialarıdır. Bununla birlik-
te müfessirin bu eserinde antropomorfik Tanrı algısının bulunmadığını 
ifade eden âlimler ve çalışmalar21 da bulunmaktadır. Mâturîdî’nin Tefsîru 
Mukâtil b. Süleyman’dan yaptığı alıntılardan22 sonra bu eser tekrar gün-
deme gelmiş ve daha sonra kendisinden çokça yararlanılan bir kaynak 
olmuştur.

Müfessire yöneltilen bu eleştirilerin haklılık payının olup olmadığıyla 
ilgili bizlere en doğru bilgiyi verecek en güvenilir kaynaklar yine müfessi-
rin yazmış olduğu eserler olacaktır. Mukâtil b. Süleyman’ın zihnî kimliği-
ni bizlere yansıtacak olan en sağlam kaynaklar da bunlardır. Lakin onun 
bütün eserleri günümüze ulaşmadığından sadece elimizde bulunan eser-
lerinden yararlanarak bir değerlendirme yapılacaktır.

i. Günümüze ulaşan en eski ve tam tefsir kitabıdır: Hz. Peygam-
ber, Sahabe ve Tâbiîn dönemlerindeki tefsir faaliyetleri kelime tefsiri 
şeklinde olup Kur’ân baştan sonra tefsir edilmemiş ve buna da pek hoş 
bakılmamıştır.23 Zamanla Kur’ân’ın nüzul zamanı, zemini ve bağlamından 
uzaklaşıldıkça ayetlerin tümünün tefsir edilmesine ihtiyaç duyulmuştur.24 
Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinin de bu ihtiyacı karşılamaya binaen yapıl-
mış bir çalışma olması kuvvetle muhtemel görünmektedir. Bugüne ulaşan 
en eski kaynak olan Tefsîru Mukâtil b. Süleyman, Kur’ân’ın tam tefsirini içe-
ren en eski ve ilk eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. 

ii. Kısa, özlü ve basittir: Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinin özgünlükle-
rinden biri de, farklı görüşleri sıraladıktan sonra bu görüşler arasından bir 
tercih yapmak yerine, ayetlerle ilgili yalnızca kendince en uygun gördüğü 
yorumları basit, kısa ve öz bir biçimde vermeyi tercih etmesidir.25 

iii. Tefsirinin belli bir sistematiği vardır: Tefsîru Mukâtil b. Süleyman’da 
ayetler mushaf sırasına göre tefsir edilmiştir. İlk olarak sureler bir bütün 
halinde verildikten sonra genellikle maksûdu’s sûre başlığı altında o sure-

20 Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 67, 68.
21 Cerrahoğlu, “Tefsirde Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, 17. ; Türker, “Mukâtil b. Süley-

man”, 134.
22 Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 67, 68. ; Türker, “Mukâtil b. Süleyman”, 136. 
23 Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 78, 79, 81, 84.
24 Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 85.
25 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,5: 57. ; Celil Kiraz, “Mukâtil b. Süleyman’ın Muh-

kem Ve Müteşâbih Anlayışı”, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 26 
(2011/1): 109. ; Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 
72.
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nin künyesi, inzal dönemi, genel içeriği ve konuları açıklanır ve da sonra 
besmeleyle birlikte ayetler tefsir edilmeye başlanır. Bir suredeki ayetler art 
arda bir bütün halinde, nesir tarzında, tefsir edilmiş ve ayet numaraları 
yorumların içinde adeta kaybolmuştur.

iv. Rivayet ve aklî (Dirayet) metodunu kullanmıştır: Mukâtil b. Sü-
leyman, Kur’ân’ı tefsir ederken kaynak olarak Hz. Peygamber, Sahabe, 
Tâbiîn ve Ehli Kitap’tan gelen rivayetlerden faydalanmıştır. Ve Selef-i 
Sâlihîn’in metodu olan Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini kullanmıştır.26

Mukâtil b. Süleyman’ın tefsire dair yazmış olduğu eserlerinde akıl ve 
nakil iç içedir. İlk aklî metodu kullanan müfessir olduğuna dair haberler 
bulunmaktadır.27 Müfessirin duyulur âleme dair olan ayetleri yorumlar-
ken istidlal yapması, haberî sıfatları yorumlama cihetine gitmesi28 bunun 
en açık göstergelerindendir. el-Şuara Suresi 26/215. ayette Hz. Peygamber’e 
hitapla “Onlara kanatlarını indir.” ayetini “Onlara yumuşak davran (ley-
yin lehum)”29 şeklinde yorumlaması onun dirayet metodunu kullandığının 
bir kanıtıdır.

v. İsrailiyyat’a çokça yer vermiştir30: Rivayet metodunun kaynakların-
dan biri olan Ehli Kitap’tan gelen haberler Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirin-
de sıkça yer almaktadır. Horasan ve Irak bölgesinde muhatap olduğu Ehli 
Kitap müntesiplerinden fikrî etkilenmeler yaşamış olma ihtimali kuvvetli 
olan müfessirin fikir dünyasında yer edinmiş olan İsrailiyyat rivayetlerinin 
tefsirinde bolca yer almaktadır. Buna bir örnek olarak müfessir, evrenin 
altı günde yaratılmasıyla ilgili olan Yunus Suresi 10/3. ayeti yorumlarken 
şöyle bir yorum yapmıştır: “Şüphesiz ki Rabbiniz olan Allah gökyüzünü 
(Pazar ve pazartesi günlerinde) ve (yarattı) yeryüzünü (Salı ve Çarşamba 
günü ve her ikisinin arasındakileri Perşembe ve Cuma günlerinde) altı 
günde yarattı ve sonra arşa istiva etti (daha evvel oradadır) sonra gökyü-
zü ve yeryüzünü yarattı.”31 

vi. Hadislerin isnatlarını hazfetmiştir: Muhaddisler tarafından cerh 
edilen Mukâtil b. Süleyman, isnatların çoğunu hazfetmesinden dolayı 

26 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,5: 15-19, 57-60.
27 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,5: 59. ; Türker, “Mukâtil b. Süleyman”, 135.
28 Türker, “Mukâtil b. Süleyman’ın Kuran’ı Te’vil Yöntemi”, 35,36. ; Türker, “Mukâtil b. 

Süleyman”, 135. 
29 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,3: 281.
30 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,5: 60. ; Türker, “Mukâtil b. Süleyman’ın Kuran’ı 

Te’vil Yöntemi”, 44.
31 Yedi günde yaratılış hakkında daha fazla bilgi için: Kitab-ı Mukaddes: Tekvin, 1:1-31. ; 

Süleymân, Tefsîr, 2: 225.
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çokça eleştirilmiştir. Lakin tefsiri incelendiğinde naklettiği hadislerin ço-
ğunluğunun Sahîh-i Buhâri ve Müslim de ve Sünenlerde yer aldığı tespit 
edilmiştir.32

vii. Arap diline önem ve ağırlık vermiştir: Mukâtil b. Süleyman’ın Ca-
hiliye dönemi ve sonrasındaki Arap dili ve şiiriyle ilgilenmesi bağlama 
sadakatin bir başka yansımasıdır. Ayetlerin indirildiği zaman dilimindeki 
kavram ve kelimelerin içerik ve sınırlarının bilinmesi, inzalden sonraki 
zamanlarda ayetlerin asıl manalarının anlaşılmasında kilit bir öneme sa-
hip olduğunun bir göstergesidir. Buna örnek olarak el-Müddesir Suresi 
74/4. ayette geçen tâhiru’s-siyâb deyimini “günahtan uzak dur” şeklinde 
tefsir ederek33 Arap diline sadakatini göstermiştir. 

viii. Esbâb-ı Nüzul, Tarih, Nesh ve Kıraatlere yer vermiştir: Mukâtil 
b. Süleyman’ın tefsirinin en özgün özelliklerinden birisi ise inzal dönemi-
ne en yakın tefsirlerden biri olmasıdır. Bu noktada esbâb-ı nüzulle ilgili 
haberlere sıkça yer veren müfessir, bağlama sadakat konusunda genellik-
le vahiy ortamını nazarı dikkate alarak tefsir yapmıştır.34 el-Gâşiye Sure-
si 88/17. ayeti “Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış? Çünkü Araplar 
fili görmüş değillerdi. Onlara yalnızca gördükleri zikredildi. Eğer onlara 
‘fillere bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış?’ deseydi, hayret edemezlerdi.”35 
şeklinde yorumlamıştır. Müfessir bu ayette, Allah her şeyi yaratanın Ken-
disi olduğunu hatırlatmak adına, fili değil de Arapların günlük hayatla-
rında sık sık faydalandıkları develeri örnek göstermiştir diyerek tarihsel 
bağlama sadakatini göstermiştir. Mukâtil b. Süleyman, ayetlerin inzal 
sebepleri, zamanları ve kastettiği şahsiyetlerin kimler olduğu hakkında 
bilgilendirme yapmakta ve bazı tarihi meselelere ışık tutmaktadır.36 el-
Enbiya Suresi 21/36. ayette geçen Hz. Muhammed ile istihzâ eden Kâfirler 
ifadesinin Ebû Cehil’e işaret ettiği şeklinde tarihi ve esbâb-ı nüzûle dair bir 
bilgi vermiştir.37 Kıssalar hakkında tafsilatlı bilgiler vermesi38 hem tarihî 
olayların hem de esbâb rivayetlerinin Kur’ân’ın anlaşılması noktasındaki 

32 Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 65. ; Öztürk, 
Tefsirin Halleri, 53.

33 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,4: 490. ; Ömer Türker, “Mukâtil b. Süleyman’ın 
Kuran’ı Te’vil Yöntemi” (Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 1999), 42,43. ; Koç, 
Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 45. 

34 Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 44.
35 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,4: 679. ; Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 44, 45.
36 Cerrahoğlu, “Tefsirde Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, 19.
37 

CCererrararr hohoğlğlğlğlğlğğğlğlğğğğğğğğ u,u,uuuuuuu,uuuuuu,      TeTeeeTeeeeTeeeeTeTeeefsfsssssiriririi dededededddd  M M MM MMMMuu
 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,3: 78.

38 Koç, Tefsirde Bir Kaynak İncelemesi, 99.
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önemine işaret etmektedir. Ayrıca bu eser, kıraat ve nesh konularını da 
içermektedir.

ix. Eşbah-Nezâir’e çokça değinmiştir: Tefsir ilminin alt disiplinlerin-
den biri olan Vücuh ve Nezâir konusu Kur’ân’daki bazı kelimelerin çok 
anlamlılığı üzerine kurulmakla birlikte Mukâtil b. Süleyman bu alanda ilk 
eser verenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. el-Cinn Suresi 72/4. 
ayette geçen Şadadâ kelimesini haksızlık ve aşırı gitme anlamlarına gelen 
Cevran kelimesiyle açıklayarak bu kelimenin müradifini vermiştir.39 Tefsir 
ilmi açısından pek çok konuda ilklerden olan müfessir, hem ilk tam Kur’ân 
tefsirini hem ilk fıkhî tefsiri hem de ilk kez Eşbah ve Nezâir üzerine eser 
telif edenlerden olması hasebiyle tefsir alanında hem bir otorite hem de en 
özgün müfessirlerden olmuştur. 

x. Mezhebî bir tefsir değildir: Horasan, coğrafî yapısı gereği siyaset 
merkezlerinden uzakta bulunmakla birlikte mezhebî farklılaşmaların 
yeni yeni baş gösterdiği bir bölge idi. Müfessirin tefsirini gençliğinde 
Horasan’da iken yazdığıyla ilgili haberler bulunmaktadır.40 Bu durumlar 
dikkate alındığında, Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde belirgin bir şekilde 
herhangi bir mezhebe atıf veya herhangi bir mezhebin savunuculuğunu 
üstlenme özelliği bulunmamaktadır.41 Müfessirin ayetleri tefsir ederken 
fikrî tartışmalara girmeksizin yalnızca kendi yorumunu direkt olarak ver-
mesi, herhangi bir mezhebin açıkça savunuculuğunu yapma veya tenkit 
etme gibi bir durum içine girmediğini gösteren en sağlam delillerdendir. 

SONUÇ
Mukâtil b. Süleyman’ın tefsiri erken dönem tefsir çalışmalarının mi-

henk taşlarından biridir. Bu sebeple onun ayetlere bakışı, tefsir metodu ve 
yorumları, ilk muhatapların zihnindeki Kur’ân ve din tasavvuru hakkın-
da ipuçları vermesi açısından bulunmaz bir kaynaktır. Bu eserin iyi analiz 
edilmesi tefsir alanında yapılacak çalışmalara ciddi bir zemin oluştura-
caktır. Tefsîru Mukâtil b. Süleyman Kur’ân ayetlerinin ilk gün ki muhataplar 
tarafından nasıl anlaşılmış olabileceği noktasında değerli verilere sahip 
olmanın yanında Kur’ân’ı doğru şekilde anlamak isteyen kişilerin başvur-
ması gereken ilk kaynaklardandır. 

Bu tebliğde Mukâtil b. Süleyman’ın tefsirinde kullandığı yöntemler, 

39 Süleymân, Tefsîru Mukâtil b. Süleymân,4: 462.
40 Süleymân, Kur’ân Terimleri Sözlüğü (el-Eşbâh ve’n-Nezâir fi’l-Qur’âni’l-Kerîm), 86. 
41 Cerrahoğlu, “Tefsirde Mukâtil b. Süleyman ve Eserleri”, 14-22.
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vermiş olduğu malumât ve bu eserin en belirgin özellikleri hakkında 
muhtasar bir analiz ve değerlendirme yapılmıştır. Ulûmu’l Kur’ân alan-
larında sahip olduğu yetkin bilgisini yazmış olduğu eserlerde yansıtmış 
olan müfessir, İmam Şâfiî’nin (ö. 204/820) “İnsanlar tefsirde Mukâtil’e 
muhtaçtırlar.”42 sözüne de mazhar olmuştur. İşte bu tebliğde bütün bun-
lar göz önüne alınarak, erken dönem tefsir faaliyetlerinin bir numunesi 
olan bu eserin en belirgin özellikleri tahlil edilmeye çalışılmıştır.
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Şeyma ÇAKMAK: Sayın Esra Usta’ ya değerli sunumlarından dola-
yı teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakere kısmına geçiyoruz. Müzakereleri-
ni yapmak üzere Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel 
İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Recep 
Turan Hocamı kürsüye davet ediyorum.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. RECEP TURAN

GAZİ OSMAN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 

TEFSİR ABD

Müzakereci Recep Turan: Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle İLA-
MER bünyesinde yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum. Arkadaşları’da hazırladıkları tebliğlerden ötürü tebrik ediyo-
rum. Ben ilk olarak Batuhan İlhan’ın ve sonrasına Ebrar Açık’ın tebliğle-
rini müzakere edeceğim. Birinci tebliğe gelecek olursak; bu tebliğ daha 
çok usul yani metodoloji içeren bir tebliğdir. Özellikle tebliğin ikinci kıs-
mından Bakara Suresi 62. Ayet’ de Ehl-i Kitabın Cennet’e giremeyeceği 
konusu ele alınmaktadır. Esasen bu konunun bir tefsir problemi oldu-
ğundan ziyade bir Kelam problemi olduğu kanaatindeyiz ve daha çok o 
noktada müzakere edilmesi gerekmektedir. Birincisi makale özet niteli-
ğinde bir makale, en azından bana gönderilen nüshası özet niteliğinde 
bir nüsha. Konuların biraz daha irdelenmesi, biraz daha derinlemesine 
açıklanması gerektiği kanaatindeyim İkinci husus; Makalede iki bölüm 
olduğundan bahsetmiştik. Birinci bölüm neshin konusunu ele almakta. 
Günümüzde yazılan Tefsir Usulü kitaplarında nesih tanımlamaları yapı-
lırken özellikle klasik dönemdeki terminolojik farklılıklara pek değine-
memişler. Bunun sonucu olarak da makalede de değinilmemekte ama 
bunu tebliğcinin bir problemi olmaktan ziyade günümüzde yazılan Tefsir 
Usulü ya da Tefsir faaliyetlerinde yapılan çalışmalarda, Klasik Dönem’de 
yapılan nesih tanımlarına değinilmediğini görüyoruz. Örnek olarak 
Şatibi’nin Muvakat’ında neshin konusunu incelerken Mütekaddimun ve 
Müteahhirun ulemasının nesih tanımlarındaki nesih farklılıklarına Şatibi 
değiniyor. Örneğin Mütekaddimun ulemanın neshi tanımlarken onların 
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umum olan ifadeyi tahsis ettiğini veya mücbel olan ifadeyi beyan ettiği 
şeklinde farklı bir nesih tanımı geliştirdiğini ancak Müteahhirun ulema-
nın yani özellikle Tabiin sonrası ulemanın neshin konusuna değinirken 
de bir hükmün kaldırılması, onun yerine başka bir hükmün getirilmesi 
şeklinde bir nesih tanımının olduğunu beyan ediyor Şatibi. Tabi sonraki 
dönemde yani Müteahhirun döneminde de nesih tanımı içerisinde yine 
farklılıklar var. Şöyle ki Gazali çizgisi yani Eşari Şafii çizgisi nesih tanımı 
bugün Tefsir Usulü kitaplarında yer alan bir hükmün başka bir hükümle 
kaldırılması yönündeki nesih tanımıdır. Ancak Hanefiler Nesih tanımı 
yaparken bunu bir sonraki hükmün bir önceki hükmün beyanını açıkla-
ma, Mu’tezililer ve Mu’tezileyi takip eden Şia bunu bir hükmün başka bir 
hükmün mislini izale etmesi şeklinde bir tasnif yapmaktadırlar. Şimdi 
böyle bir terminolojik farklılık ya da Etimoloji’nin tarihi bizim modern 
dönemde Tefsir Usulü çalışmalarını incelerken ve nesih tanımını inceler-
ken bu konuda çalışma yaparken bu farklılıklara ısrarla değinilmesi ge-
rektiği kanaatindeyiz. İkincisi; Bir problem olan ve tebliğde değinilmesi 
gerektiğini düşündüğüm kısım Mensuh Ayetlerdir. Esasen İslam Dünya-
sı olarak bizim en çok problem olarak problematik olarak uğraşmamız 
gereken bu ayetlerdir. Çünkü bizim kitabiyatımızdaki Ku’an tasavvuru-
muz, Kur’an’ın bize mütevatir olarak geldiği ve hiçbir harfinin değişme-
diği yönündeki tanımdır. Şimdi önümüzde böyle bir tanım dururken di-
ğer taraftan da Kur’an’da bazı ayetlerin yer almadığına dair muteber Ha-
dis literatürümüzde ifadeler yer almaktadır. Mensuh Ayetleri incelerken 
ben bu Ayetlerin daha çok irdelenmesi hem de Kur’an’da böyle bir ayet 
yer almamasının imkanı olup olmadığının da Kelami açıdan da irdelen-
mesi gerekiyor. Bu konuda Kur’an’da bazı ayetlerin yer almadığı ya da 
bazı ayetlerin tahrif edildiği iddiası erken dönem Şiiliğin Ahbarilik ko-
lunda dile getirilmektedir. Ancak Ahbarilk kolu yani Hicri 3. Asra kadar 
Şii Ulemanın takip ettiği çizgidir. Şia’da da erken dönem tahrip iddiası 
reddedilmektedir. Günümüzde de bunların etkisi sürdürülmektedir. An-
cak bunlar bizde tarihi bir vakıa olarak ve literatürümüzde bir bilgi ola-
rak yer almaktadır. Tebliğin son bölümü de Ehl-i Kitabın Cennet’e girip 
giremeyeceği konusudur. Az önce de ifade ettiğim gibi bunu daha çok bir 
Kelam problemi olarak irdelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tebliğciler 
bu konuda Süleyman Ateş Hoca’nın görüşlerini zikretmiş ve bunun ar-
dından buna karşı yakın dönemde yazılan reddiyeleri dile getirerek tebli-
ğini tamamlamıştır. İkinci Tebliğe gelecek olursak, Ben ikinci tebliğin ele 
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aldığı konunun yazılması ve değerlendirilmesi biraz daha meşakkatli ol-
duğu kanaatindeyim. Çünkü Tefsir Tarihi irdeleyen bir konu. Tefsir Tari-
hi yazımı dikkate alınırken genel olarak iki şekilde bir çizgi takip ediyor. 
Bunlardan birincisi Tabakat türü tarih yazımıdır. Bu da şahısların krono-
lojik yani tarihsel sırayı esas alarak bir tefsir tarihi yazımı gerçekleştirili-
yor. Klasik dönemde yazılan Tefsir Tarihi kitaplarından ve Modern Dö-
nemde yazılan Tefsir Tarihi kitaplarından bir kısmı bu yönde yapılan ça-
lışmalardır. Örneğin Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın çalışması buna ör-
nektir. İkinci Sınıf çalışma ise Müfessirleri bir tasnife tabi tutarak yapılan 
çalışmalardır. Bu şekilde kategorilendirmelerde kimi zaman bilimsel ol-
maktan ziyade ideolojik birtakım tutumların yer aldığını ifade etmek ge-
rekiyor. Çünkü Tefsir’de dirayet ve rivayet şeklinde temel ayrım yapılı-
yor. Yani Rivayet Tefsiri ve Rivayet Tefisiri şeklinde. Ancak biz Dirayet 
Tefsiri şeklinde bir kategorik ayrım yaptığımız zaman Zemahşeri’nin dil 
merkezli dirayeti ile Batıniliğin ve İşariliğin dirayetini aynı noktada mı 
ele almak durumundayız. Bunlar tamamen farklı çizgilerdeki düşünce 
dünyaları. Birincisi her ne kadar bir Rivayet Tefsiri olmasa da dil merkez-
li ve Kur’an’ın zahirini de göz önünde bulunduran bir dirayet Tefsiri’dir. 
Ancak ikinci sınıf ise Kur’an’ın zahirini pekala öteleyen bir dirayet ekolü-
dür. Bu şekilde ki bir Tefsir Tarihi yazımında da bunların da dikkate alın-
ması gerektiğini düşünüyorum. İkincisi yanılmıyorsam Ahmet Cevdet 
Bey’in Tefsiri’ni anlatılırken Tefsir’in tekrrı konusuna değiniliyor. Şimdi 
bizim Tefsir Tarihi kitaplarında Tefsir’in tekrark edildiği şeklinde bir eleş-
tiri yapılıyor ve israilyyata girildiğine dair. Birincisi anlamın tekrar edil-
mesi yani Tefsirin tekrar edilmesi tarihi vakıaya pekala uygundur ve ma-
kul görünür. Çünkü anlamsal değişiklik beraberinde pek çok problemi 
de getirecektir. Bununyerine te’vildeki yani Kur’an yorumundaki deği-
şikliklerin olduğunu ve değişmelerin olabileceğini çünkü te’vilin çok 
yönlü bir faaliyet olabileceğini dile getirmek aslında Tefsir literatürümüz 
inceleme açısından daha doğru bir yaklaşım olacağı kanaatindeyim. Teb-
liğde diğer bir konuda Tefsir Tarihi ile Tefsir Usulü’nü birleştirme çabala-
rından bahsedildi. Bu anlatılan Tefsir Tarihi yazarlarının yaptığı bir tas-
nif. Tabi üç tane yazar incelediği için ben tek yazar inceleyip daha derin-
lemesine bir çalışma yapmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. Ör-
neğin İsmail Cerrahoğlu incelenebilirdi ve modern dönemdenegibi bir 
etki meydana getirdiği ortaya konabilirdi. Bu noktada Hüseyin ez-
Zehebi’nin kitabı ile benzerlikleri irdelenip bu konuda bir ukayese yapı-
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labilirdi. Az önceki konuyla ilgili birkaç şey söyleyecek olursak Tefsir Ta-
rihi ile Tafsir Usulü’nü birleştirme çabaları olacaksa Birincisi Tefsirin 
Usulü’nün olup olmadığı irdelenmesi gerekiyor. Yani böyle bir usulden 
bahsedebilir miyiz? Klasik kaynaklarda böyle bir tanımlama var mı? Bu 
daha çok Kur’an ilimleri şeklinde ifade edilen bir tanımlama. Modern dö-
nemde biz bunu özellikle de İbn Teymiyye’nin de etkisi ile Tefsiri Usulü 
şeklinde bir adlandırmaya gidiyoruz. Böyle bir tarihi tasnif tutacaksak 
kronolojik bir yol izleyeceksek öncelikle terminolojilerin incelenerek bir 
etimolojik tarih tespit edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü klasik 
dönemde kullanılan ıstılahlar ile modern dönemde kullanılan ıstılahlar 
asında farklılıklar var. Bunlardan bir tanesi sadece nesih tanımındaki 
farklılıklar hem tarihsel olarak hem de mezhebi olarak farklılıklar oldu-
ğunu ifade ettik. Bu bizim diğer ıstalahatlarda da pekala irdelenmesi ge-
reken bir konu. Ömer Nasuhi Bilmen Hoca’nın Tefsir Tarihi çalışmasının 
ben biraz kısa irdelendiği kanaatindeyim. Eğer yanlış hatırlamıyorsam 
Tefsir Tarihi Kitabı ilk müfessir olarak Hz. Ebubekir’den bahsediyordu. 
Şimdi Tefsir Tarihi’nin birinci asrını şekillendirirken Hz. Ebıubekir’den 
mi bahsedilmeli yoksa İbn Abbas’tan mı bahedilmeli Ömer Nasuhi Bil-
men Hoca’nın kitabı incelenirken bunlara biraz daha dikkat edilmesi ya 
da bir eleştiriye tabi tutulması gerekiyor. Bizim Klasik dönemde fazilet 
sıralmasının veya siyasi sıralamanın, hilafet sıralmasının bizim ilimler sı-
ralamasına da pekala etki yaptığını literatürümüzde görmekteyiz. Benim 
müzakerem bu kadar. Tebliğci arkadaşları tebrik ediyorum. Dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. 

Şeyma ÇAKMAK: Recep Turan Hocamıza müzakerelerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakerelerini yapmak üzere Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı Araştır-
ma Görevlisi Hasan Yücel Hocamızı kürsüye davet ediyorum.
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AR. GÖR. HASAN YÜCEL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR ABD

Müzakereci Hasan Yücel: Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bütün 
tebliğ sunan arkadaşlarımı teker teker tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz 
bu cesaret bütün arkadaşlarınıza örnek olacaktır. Ben Elif Hanım ve Esra 
Hanım’ın tebliğlerini müzakere edeceğim. Müzakerem iki yönlü olacak. 
Her tebliğ için teknik olarak birkaç açıdan değerlendirme ve ardından içe-
rikle ilgili değerlendirmeler yapacağım. Elif Yasemin Turan Hanım bize 
“Konulu Tefsir ekseninde ve Seyyid Kutup özelinde Münafikun Suresi’ne 
özgün bakış.” Adlı bir tebliğ sundu. Burada gerçekleştirdiği sunum güzel 
bir sunumdu. Ancak şu kadarını söylemeliyim ki akademik sunumdan 
ziyade tiyatral bir senaryo tarzı bir sunum oldu. Güzel bir senarist olabi-
lirsiniz. Tebliğinizi teknik açıdan değerlendirmeye geçelim. Sizde sayfa 
sayfa takip edebilirsiniz. İlk olarak dipnot nasıl tutulmalı alıntılar nasıl 
yapılmalı buna dair biraz daha çalışmanız gerektiği kanaatindeyim. Örne-
ğin 5. ve 6. Dipnotlar birbirleri ile tamamen aynılar. En azından bir dipno-
tu ikinci kez verirken bunu nasıl yapmalıyız buna dikkat etmeniz gereki-
yor. 9. Dipnotta da Lisanü’l-Arap’tan alıntı yapmışsınız ama hangi baskıyı 
kullandığınızı da belirtmeniz gerekir. İkinci husus açıkçası bana gönderi-
len metinde hangisi sizin cümleniz hangisi Seyyid Kutub’un cümlesi pek 
ayırt edemedim. Zaman zaman bunu ayırt etmekte güçlük çektim.Bu ne-
denle tebliği üç kere okuduğumu beyan etmek istiyorum. Örneğin sayfa 
dokuzda Seyyid Kutup’tan direk bir alıntı yapıyorsunuz ancak herhangi 
bir tırnak işareti yok acaba bu O’nun cümlesi mi yoksa Sizin cümleniz mi? 
Yine metninizde duygusal ifadeler yoğunlukla bulunuyor. Sizin tebliğ su-
narken, akademik bir çalışma yaparken duygusal ifadelerden kaçınmanız 
gerekir. Örneğin sayfa dörtte “İşte gurur ve kibir timsali bir münafık örne-
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ği” Acaba bu sizin cümleniz mi yoksa Seyyid Kutub’un cümlesi mi? Eğer 
sizin cümleniz ise böyle ifadelere gerek olmadığı kanaatindeyim. Benzer 
örnekler sayfa altı ve sayfa sekizde mevcut. Örneğin sayfa altıda “Seyyid 
Kutub’un sergilediği bu üstün seviyedeki bu belagata ve sanata hayran 
olmamak mümkün değil.” Bu tür cümleler akademik bir çalışmada yer 
almamalı diye düşünüyorum. Bir diğer değerlendirmem zaman zaman 
üslup kelimesini hatalı kullandığınızı gördüm. Örneğin sayfa iki de üslup 
kelimesini yöntem anlamında kullanmışsınız. Halbuki üslup söylemin bi-
çimidir. Bu ayrıma dikkat etmek gerekir. Yine sayfa üçte Seyyid Kutub’un 
sureyi iki ana başlık altında incelediğini söylediniz. Seyyid Kutup esasen 
sureyi iki ana başlık altında incelemiyor. Bu tercümanın koyduğu başlık-
landırmalar. Bu başlıklandırmayı yapan Seyyid Kutub değil mütercimdir. 
Bir de tebliğinizin hiç bi yerinde müellifin ölüm tarihini göremedim. İçe-
rik açısından söylemek istediklerimse şunlar; gördüğüm kadarıyla tebliğ 
genelinde Seyyid Kutub’u kutsamışsınız. Kişiyi beğenebilirsiniz ama kut-
samak yanlıştır. Bir diğer husus da Tefsir ile Fıkıh ilimlerini birbirine ka-
rıştırdığınızı görüyorum. Sayfa ikide konulu tefsirle ilgili bir tanı yapmış-
sınız. Bu tanımda Tefsirin görevi ve amacıyla ilgili şu ifade var: “Usulüne 
uygun bir şekilde incelemek suretiyle onun pratik hayata uygunluğunu 
ortaya çıkarmak demektir konulu tefsir” demişsiniz. Pratik hayata uygun-
luğunu ortaya çıkarmak Tefsirin işi değil Fıkhın işidir. Biz sadece Tefsir’de 
Ayet ne dedi bunu ortaya koyuyoruz. Sayfa üçte Seyyid Kutup için bir 
şeyden bahsediyorsunuz, demişsiniz ki: “Surenin temel esaslarını, kim-
liğini vs. ortaya koymaya en çok itina gösteren müseffirdir. Yani Seyyid 
Kutub bunu ağırlıklı olarak yapmış olabilir ama en çok itina gösteren kişi 
demek çok iddialı bir ifade. Yine sayfa üçte Surenin iniş sıralamasını 63 
olarak vermişsiniz. Bu hangi iniş listesine göre? bunu belirtmeniz gerekir-
di. Tebliğinizin en özgün tarafı Ayetlere başlık koyarak değerlendirmeler 
yapmanızdı. Bu sizin tebliğinizi özgün kılacaktır. Ancak bunu sunarken 
bize hiç aktarmadınız. Keşke aktarmış olsaydınız. Başıklandırma yapar-
ken önemli olan soyutlandırma yapabilmektir. Bazı başlıklarınız başlık ni-
teliğinde değil. Örneğin sayfa yedide şu şekilde bir başlık var: “Hidayete 
erdirmez, Asla bağışlamayacaktır!” Ancak bazıları güzel. Örneğin sayfa 
onda “Son pişmanlık” diye bir başlık koymuşsunuz, bu oldukça başarılı. 
Diğer bir değerlendirmem sayfa yedide “Alimlerin pek çoğu” diyorsunuz 
bir görüş aktarıyorsunuz. Yine aynı sayfada “Tefsirciler der ki” diyorsu-
nuz. Bu Alimlerin pek çoğu kim? Bu tefsirciler kim? Bunları dipnotta ver-
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meniz gerekirdi. Son değerlendirmem: Sonuç kısmında ve sayfa altıda bize 
ifade etmişsiniz ki Seyyid Kutub’un üslubu çok güzeldi şeklinde ir ifade 
kullanmışsınız. Gördüğüm kadarıyla Seyyid Kutub’u tercüme üzerinden 
incelemişsiniz. Tercüme üzerinden üslup değerlendirmesi yapmaya hak-
kınız yok. Bu değerlendirmelerimi lütfen tatlı mahiyetinde alınız. Teşek-
kür ediyorum. İkinci tebliğ ise Esra Hanımındır. Esra Hanım bize “Erken 
dönem Tefsir faaliyetlerinin özgün bir örneği olarak; Tefsiru’l-Mukatil b. 
Süleyman.” Başlıklı bir tebliğ sundu. Tebliğinizi beğendiğimi ifade etmek 
istiyorum. Sunuşunuzda yine akademik hüviyete sahip bir sunuştu. Ya-
pacağım değerlendirmeler katkı mahiyetindedir. Teknik açıdan bakarsak; 
Dipnotlarınızda eserleri kronolojik olarak vermelisiniz. Zaman zaman 
ağdalı bir dil kullanabiliyorsunuz. Örneğin mülahaza kelimesini kullan-
mışsınız. Bizim daha çok günümüzde kullandığımız dili tercih etmenizi 
tavsiye ediyorum. Çünkü muhatabınız bugünün insanları. Daha sade bir 
dil kullanmak sizi daha anlaşılır kılacaktır. Sayfa yedide Yunus suresin-
den bahsederken “el-Yunus” demişsiniz zannediyorum bu gözden kaçtı. 
Zaman zaman cümle düşüklükleriniz var. Sayfa üçte ve dörtte iki yerde 
buna rastladım. Bunun telafisi kısa cümleler kullanmanız. Sonuç kısmın-
da “malumatlar” demişsiniz. Malumat zaten çoğul bir kelimedir, -lar eki 
kullanmaya gerek yoktur. Şu önemli bir husus; dipnot verilmesi gereken 
bazı yerler var bunlara dikkat etmelisiniz. Sayfa dörtte, sayfa üçte dipnot 
verilmesi gereken yerler var. İçerik açısından bakacak olursak; Mukatil b. 
Süleyman’ın tefsirini bize güzel bir şekilde tanıttığınız kanaatindeyim. Bu 
noktada da bazı eksiklikler var. Örneğin Müellifin hayatı başlığında eğer 
müellifin bir mezhebe mensubiyeti varsa onu zikretmeliyiz. Çünkü mez-
hebinin ne olduğunun bilgisi eseri incelememize fayda sağlayacaktır. Yine 
müellifin hocalarının ismini bilmek kimlerden etkilendiğini bilmemize 
fayda sağlar bunu da zikretmek isabetli olacaktır. Yine müellifin hayatı 
başlığı altında eserlerinin en azından ismini zikretmeniz gerekirdi. Sahabe 
dönemi tefsirinden bahsettiniz girizgâh olarak. Sahabe dönemi tefsirinde 
biraz eksiklikler kaldı. Bunlarda önemli eksiklikler kaldı. Daha çok onla-
rın rivayet aktarımında bulunduğunu söylediniz. Hâlbuki ki Sahabenin 
yorumu işin içindedir. Bunu vurgulamamız gerekir. Siz tefsirinin özellik-
lerini anlatırken dördüncü maddede rivayet metodu kullanır demişsiniz 
fakat on birinci maddede akli yöntemi kullanır demişsiniz. Bu noktada 
hangi hususlarda rivayet kullanıyor hangi hususlarda dirayet kullanıyor 
bunu belirtmeniz gerekirdi. Son olarak asıl önemli noktayı bence özette 
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zikrettiniz. Sonuç kısmında da buna yer vermelisiniz. O nokta şudur; Mu-
katil b. Süleyman’ın Tefsiri, Tefsir alanında yapılacak çalışmalara zemin 
olacak potansiyele sahip ve bu tefsir Kur’an’ın ilk muhataplar tarafından 
nasıl anlaşılmış olduğunu bize sunuyor. Benim aktaracaklarım bu kadar. 
Tekrar ikiniz özelinde tüm tebliğci arkadaşları tebrik ediyorum. Süreyi 
aştığım için Sayın Başkandan özür diliyorum. 

Şeyma ÇAKMAK: Hasan Yücel Hocamıza müzakerelerinde dolayı te-
şekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar oturumu burada sonlandırıyorum. 
Hepinize teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI: KADİR UZUNOĞLU

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Aynı za-
manda İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisiyim. Kıymetli 
dinleyiciler programın seyri hakkında bilgi vermek istiyorum. Oturumu-
muz iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda dört tebliğcimiz, tebliğlerini 
sunacaklar. İkinci kısımda ise müzakereci hocalarımız, değerlendirmede 
bulunacaklardır. Bu oturumun hayırlara vesile olmasını Allah’tan temen-
ni ederek tebliğlere geçmek istiyorum. İlk tebliğcimiz Sayın Ayşegül De-
mir. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi, 
aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisi. Tebli-
ğinin konusu: Emevi Dönemi Ulema İktidar İlişkisinde Fikir Özgürlüğü 
Meselesi: Hasan el-Basri Örneği. 
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EMEVİLER DÖNEMİ ULEMA İKTİDAR İLİŞKİSİ 

HASAN EL-BASRİ ÖRNEĞİ

AYŞEGÜL DEMİR

Öz
Emeviler dönemi, sahabe ve tabiin tabakalarına mensup ve çok sayıda alimin yaşa-
dığı dini ilimlerin temelinin atıldığı bir dönemdir. Aynı zamanda sonraki zaman-
larda da tartışılmış ve hala etkisi süren bazı kelami kavram, doktrin ve mezheplerin 
ortaya çıktığı önemli bir zaman dilimidir.
Bunun yanında Emeviler din-devlet ve alim-idareci ilişkilerinin farklı bir şekil aldı-
ğı, aynı zamanda siyasi-sosyal bazı iç çekişmelerin yaşandığı bir dönemdir. İktida-
rın müsebbibi olduğu bu hadiseleri okuyuş ya da algılayış tarzına bir tepki olarak 
ortaya çıkmış önemli tartışmaların yaşandığı bir dönemdir. 
Bizde bahsettiğimiz bu olay ve algıları o döneme şahitlik etmiş ve kendine özgün 
fikirleriyle öne çıkmış olan alimimiz Hasan el-Basrî üzerinden aydınlatmaya çalı-
şacağız.

Anahtar Kelimeler: Emeviler, İktidar, Ulema, Hasan-ı Basri, Kader.

The Relations Between Policy and Scholars In the Time of Umayyads: 
The Example of Hasan al-Basri

Abstract
The Umayyad time is a period in which a great number of scholars who are compani-
ons and successor are attending and the bas is of religious sciences is laid. At the sam 
time , thid time is important in terms of emerging theological conceps , doctrines and 
sects . besides these, in the time of Umayyads the relations between policy and scho-
lars have taken on a different shape and social –political disputes appeared . Some 
important discussing emerged among the goverment and scholars in that time. İn this 
study we will try to present the events and disputes of that time over Hasan al –Basri 
who lived in the time of Umayyads and against were the practices of state.

Keywords: Umayyads, Power, Scholars, Hasan al-Basrī, Qadr (Predestination). 
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Giriş
Emeviler dönemi alim-idareci ilişkisi açısından farklı bir şekil alan ve 

kelami kavram, doktrin ve mezheplerin ortaya çıktığı önemli bir zaman 
dilimidir. 

Zamanın alimleri ile Emevi iktidarı arasındaki anlaşmazlıkların ne ol-
duğunu, Emevi iktidarı uygulamalarının sonuçlarının nelere yol açtığını o 
dönemin önde gelen alimlerden biri olan Hasan-ı Basri üzerinden anlam-
landırmaya çalışacağız. 

Hasan-ı Basri bu dönemde birçok sahabiyi görmüş, bu dönemdeki siyası 
ve sosyal hadiselere tanıklık etmiş ve alim olarak da Fıkıh, Hadis, Kelam 
vb. alanlardaki zengin bilgisiyle haklı bir üne sahip olmuştur. O, dönemin 
iktidarını birçok konuda eleştirmiş önemli bir şahsiyettir. Hasan-ı Basri’nin 
Emevi iktidarını eleştirdiği konular olarak; iktidarın kendi meşrutiyetini 
sağlamak adına yaptıkları her şeyi kader olarak tanımlamaları ve her şeyin 
Allah’tan geldiğini söylemeleri, Muaviye’nin istişareyi bir yana bırakıp kılıç 
kuvvetiyle iktidara gelmesi, veliahtlık gibi olaylar örnek olarak verilebilir. 
Zira Hasan-ı Basri bu tutumları büyük hata olarak görmüş ve bu yanlış-
lardan birinin bile kişinin mahvolmasına yeteceğini söylemiştir. Hasan-ı 
Basri’nin eleştirdiği halifeler elbette Muaviye ile sınırlı değildir. Kaynaklar-
da okuduğumuza göre Mes’udi, Murteza gibi müelliflerin eserlerinde aynı 
ya da benzer içerikte bir rivayete göre Hasan, Yezit Bin Abdulmelik’in hila-
fetini de eleştirmiştir. 1 Ve yine Hasan-ı Basri, icraatları sebebiyle zaman za-
man bazı valileri de eleştiriyordu. Onun tüm bu eleştirilerinin altında şüphe 
yok ki onun sahip olduğu fikirler yer almaktadır. 

Biz de bu çalışmamızda bahsettiğimiz olaylar ışığında ilk olarak 
Hasan-ı Basri’nin hayatından yetiştiği ortamdan, sahip olduğu kendine 
öz kelami doktrinlerin neler olduğundan bahsedeceğiz. Ardından Emevi 
iktidarının genel özelliklerine ve o dönemdeki tutumlarına değineceğiz. 
Son olarak da Hasan-ı Basri’nin hangi konularda Emevi iktidarına muha-
lefet olduğundan bahsetmeye çalışacağız.

Hasan Basri, Hayatı ve Şahsiyeti 
Asıl adı, Said el-Hasan b. Ebi’l Hasan Yesar el Basri’dir. H.21 (641-

1 Mustafa Özkan,Emeviler Döneminde İktidar –Ulema İlişkisi, (Ankara: Ankara Okulu 
Yay.,2016),186
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728)’de dünyaya gelmiştir. 2 Babasının adı Yesar3’dır. Bu adın, azatlı bir 
köle olan babasına Arap efendileri tarafından verildiği anlaşılmaktadır. 
Kaynaklarda asıl adının “Feyruz” olduğu nakledilmektedir. 4 Babası aslen 
Meysanlı’dır. Meysan’ın da bugünkü Irak sınırları içerisinde bir vilayet 
olduğunu bilmekteyiz. Babasınin kölesi olduğu zatın Ensar’dan Zeyd b. 
Sabit olduğu rivayet edilir. Fakat kendi dilinden nakledilen esaret hika-
yesinde Hz. Zeyd’in adı hiç geçmemektedir.5 Annesinin adı Hayre Hz. 
Muhammed’in eşi Ümmü Seleme’nin azatlısıdır. Bundan dolayıdır ki Ha-
san ile daha çok Ümmü Seleme ilgilenmiştir ve biz Hasan’ın bilgili ve ha-
kim bir kişi olarak yetişmesinde bu ortamın rolü olduğunu görmekteyiz. 
6 Hasan-ı Basri’nin kendisinden küçük olan iki kardeşinden Said hadisçi, 
Ammar ise zahid idi.7 Hasan-ı Basri on iki yaşında Kur’an-ı ezberlemiş 
ve yetmişi Bedir gazisi olmak üzere yüz yirmi kadar sahabi ile görüşme 
imkânı bulmuştur. Sonrasında Vadilkura’ya giderek burada kendini ilme 
vermiştir.8 Enes b. Malik istifade ettiği sahabiler arasında ilk sırada yer 
almaktadır. Hasan, Hz. Ali’nin halife olduktan sonra Basra’ya gitmiş ve 
ömrünü burada geçirmiştir. Mevali olan bir kadıınla evliliğinden bir kızı 
ile Said ve Abdullah adlarında iki oğlu olmuştur.9 Muaviye zamanında 
Rebi b. Ziyad’ın kumanda ettiği bir sefere katılarak Rebi’e katiplik yaptı. 
Muhelleb b. Ebu Sufre kumandasında Kabil üzerine gönderilen bir ordu-
ya da katıldı. Bu iki sefer dışında hayatını Basra’da vaaz ve ibadetle geçi-
ren Hasan-ı Basri Receb 110 (Ekim 728) tarihinde burada vefat etti.10 İyi 
bit hatip ve etkili bir vaiz olan Hasan-ı Basri fesahat ve belagatın doruk 
noktasına ulaşmıştır. Özlü ve akıcı üslubu, derin bir tefekkürün, manevi 
bir tecrübenin ürünü olan hâkimane sözleri özellikle zahitler, sufiler ve 
vaizler üzerinde her zaman etkili olmuştur.11

2 Mehmet Kubat, Hasan el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, (İstanbul: Çıra 
Yay.,2008),39

3 Süleyman Uludağ,”Hasan-ı Basri”, DİA, c.16 (Ankara: TDV Yay.,1997), 291.
4 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
5 Mustafa İslamoğlu,Hasan el-Basri’nin Kader Risalesi ve Şerhi,(İstanbul:Dünya Yay.,2015),15
6 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
7 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
8 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
9 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
10 Uludağ,”Hasan-ı Basri”, 291.
11 Uludağ, ”Hasan-ı Basri”,291.
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“Ölüp de rahata kavuşan kimse ölü değildir. Ölü kimse odur ki, ancak 
diri iken (ruhu) ölendir.”12

“Hiç kimse bulamaz, rahatı ölmekte
Asıl marifet diri diri ölmekte.”13

Kaynakların verdiği bilgiye göre Hasan-ı Basri dünyaya ve dünya ma-
lına değer vermez, elinde bulunan şeyi ihtiyaç sahiplerine dağıtırdı. 14 Cö-
mertliğine ilişkin olarak Hasan-ı Basri yemeğe davette ve fukuhaya infakta 
zor kullanır, davetine mutlaka icabet edilmesini isterdi. 15 Cömertlik cihe-
tinde Hasan-ı Basriye tesir eden onun velasıdır ve bu tesir sonraları Hasan-ı 
Basri’nin zühd ve takvasının temeli olmuştur. Biz Onu zühd ve takvaya 
sürükleyen hadiselerin ne olduğunu kesinlikle bilememekle beraber Hz. 
Osman’ın katledilerek şehit edilmesi neticesinde ruhi çöküntüsü, katıldığı 
doğu harplerinin acı hatıraları Basra’nın birçok kere sel baskınına uğraması 
vb. sebeplerle yıprandığı muhakkaktır.16Biz bu olayların Hasan’ın hassas ve 
ince ruhuna tesir etmiş olduğu ve kalbindeki merhamet hissini de gittikçe 
kuvvetlendirmiş olduğunu görmekteyiz. Zamanını eviyle mescid arasında 
geçirir, mescidde ve evinde dini sohbetler yaparak halkı İslam’ın ibadet ve 
ahlak prensiplerini samimiyetle benimseyip tam bir ihlâsla yaşamaya davet 
ederdi. 17Hasan-ı Basri’nin kendi döneminde akli ve nakli ilimlerin zirve-
sinde olduğu, Onun hayatı ve görüşlerine dair araştırma yapan hemen her 
araştırmacı tarafından kabul görmüştür.18 Hasan-ı Basri, kendi döneminde 
Kur’an ilimleri, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf gibi temel islami 
bilimlerin hepsinde tartışmasız otorite olarak kabul edilmiştir. 19 Onun, ilk 
büyük sufilerden biri olduğu, sufilerin imam sayıldığı, daima örnek alındı-
ğı, ilim ve tasvvufdaki büyüklüğü kaynaklarda vurgulanmıştır.20Bu neden-
le onun özellikle islami ilimler alanındaki başarısı tartışmasız bir biçimde 
kabul edilmiştir. Ma’bed el-Cüheni’nin”ben bütün bölgeleri dolaştım ve bir 
çok alimle karşılaştım; fakat Hasan el Basri çapında başka bir alim görme-
dim.” Diyerek hayretini gizleyemediği söylenir. Ayrıca Hasan-ı Basrinin git-
tiği yerlerde çok ilgi gördüğü ve insanların ondan ilim alma, rivayet ettiği 

12 Erkmen, Büyük Veli Hasan-ı Basri Hazretleri ve Hikmetli Sözleri,62.
13 Erkmen, Büyük Veli Hasan-ı Basri Hazretleri ve Hikmetli Sözleri,62.
14 Uludağ, “Hasan-ı Basri”,291.
15 Erkmen, Büyük Veli Hasan-ı Basri Hazretleri ve Hikmetli Sözleri,40.
16 Erkmen, Büyük Veli Hasan-ı Basri Hazretleri ve Hikmetli Sözleri,50.
17 Uludağ, ”Hasan-ı Basri”,291.
18 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,71.
19 Kubat, Hasan el -Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki yeri,74.
20 Uludağ, ”Hasan-ı Basri”292.
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hadisleri dinleme adına çok rağbet gördüğünü de bilmekteyiz. Katede’nin 
şöyle dediği kaynaklarda yer alır:” Hasan, helal ve haramı bilme konusun-
da insanların en alimi idi.”21

Hasan-ı Basrinin yalnızca ilime ve bilgiye değil, ilimle birlikte anlayış 
ve kavrayışa da önem verdiği ve bu konuda şöyle dediği rivayet edilmiş-
tir: “Allah yalnızca ilmi ve biligisi olana değil, ilim ve bilgisiyle birlikte 
anlayışı ve kavrayışı olana daha çok önem verir.”22Biz Hasan-ı Basri’nin 
bu görüşünün ileriki aşamalarda Emevi iktidarına karşı bir muhalefet 
oluşturduğunu göreceğiz.

Hasan el-Basri’nin Kelami Görüşleri
Bilgi Anlayışı: Bütün Müslümanların ittifakla kabul ettikleri gibi, 

Hasan-ı Basriye göre de kitap yani Kur’an, dini anlamada birinci dere-
cede şüphe götürmez nakli bilgi kaynağıdır.23 Onun halifelere ve valilere 
gönderdiği mektuplarında ve kendisinden nakledilen bütün sözlerinde 
öncelikle Kur’an’a dayandığını görmekteyiz. Nitekim Hasan-ı Basri -daha 
sonra göreceğimiz üzere- Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan’a gön-
derdiği risalenin başından sonuna kadar başta kader meselesi olmak üze-
re, iktidara dair bütün düşüncelerini neredeyse tümüyle Kur’an ayetlerine 
dayandırmıştır.24

Sünnet: Hasan-ı Basri’nin görüşlerinden bir kısmı da doğrudan 
Rasulullah(s.a.v) ve diğer peygamberlerin sözlerine dayandığını görmek-
teyiz. Ancak biz Onun itikadi görüşlerini ispat hususunda hiçbir ahad 
hadise başvurmamış olduğunu görmekteyiz. Ve onun bu tutumu daha 
sonrasında gelen mutezile mensupları tarafından bir ilke olarak kabul 
edildiğini görürüz. 

Akıl: dinin kaynağını teşkil eden naslar insanları akıl yürütmeye da-
vet ettiğinden, Hasan-ı Basri dini bilmede naklin yanında aklıda ikinci 
asli unsur olarak kabul etmiştir.” Ahmaklardan ne kadar uzak durulursa 
Allah’a o kadar yakın olunur; akıllı kimselerle ne kadar beraber olunursa 
Allah’ın dini o kadar güçlendirilir.”25

Ulûhiyet: Hasan-ı Basri’nin ulûhiyet anlayışına göre; yüce Allah, zatın-

21 Kubat, Hasan el Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 71.
22 Kubat, Hasan el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 72.
23 Kubat, Hasan el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 122.
24 Kubat, Hasan el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 122.
25 İbnu’l-Cevzi, el-Hasan el-Basri, 35.
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dan başka ilah olmayan, 26kendisinden başka ibadete layık kimse bulun-
mayan yegâne Rab’dır.27

İmamet: Hasan- el Basri’ye göre can ve mal güvenliğini sağlayacak, 
Müslümanlar arasında adaleti tesisi edip zulüm ve haksızlığa engel ola-
cak ve İslam dininin kendilerine yüklediği görevleri deruhte edecek bir 
devlet başkanına (İmama) ihtiyaç vardır. Zira ona göre devlet başkanına: 
1)Yargı 2)Maliye 3)Cuma namazını kıldırma 4)Cihat işlerini yürütme gö-
revlerini yüklemiştir.28

İnsan Fiilleri ve Kader Anlayışı: Hasan-ı Basri, Kaderiyye ‘ye men-
suplarının temel argümanlarına ters düşmüş, onların fikirlerini kabul 
etmediğini açıkça ilan etmiştir.29Hasan-ı Basri, Allah’ın iradesi olmadan 
hiçbir şeyi olmayacağını, ancak Allah’ın fiiller için insana gerekli güç ve 
iradeyi verdiğini dolayısıyla insanı yaptıklarından da sorumlu tuttuğunu 
belirtiyordu.30Bu fikrinden dolayı Emevi iktidarının düşünce yapısına da 
ayrı düştüğünü muhalefet sebeplerini açıklarken izah edeceğiz. 

Ecel: Hasan el- Basri, kaza ve kaderle ilgili konulardan biri olan ecel 
meselesinde cebri düşünceye karşı çıkmıştır. Ona göre kula takdir edilen 
bir ömür süresi olup, onun her şeyi Allah’a havale edip de eli kolu bağlı 
oturup beklemesini uygun görmemiştir. Aksine kulun, kendisine verilen 
güç ve iradeyi kullanarak Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda hare-
ket etmesi gerektiğini belirtmiştir.31 

Kudret: Hasan el- Basri, kişinin kendisiyle ihtiyari fiilleri icra ettiği 
insanın gücünün de Allah tarafında yaratıldığını iddia eden ve kulların 
kudretle, fiillerini ortaya çıkarmakla ve yaratmakla tavsif edilemeyeceği-
ni düşünen cebriyyeye şiddetle karşı çıkarak şöyle der:32”Ey Müminlerin 
Emiri! Yüce Allah’ın “ içinizden ileri geçmek veya geri kalmak isteyenler 
…”33Sözü üzerine iyice düşün. Muhakkak ki Allah, iyilik yapıp ileri ge-
çenlere cenneti hak etmeleri; fenalık yapıp geri kalanlara da cehennemi 
hak etmeleri için kudret vermiştir…”34 

Hasan el- Basri’nin Hocaları: Hasan el- Basri’nin beş yüz kadar saha-

26 İbnu’l-Cevzi el-Hasan el Basri, 46.
27 İbnu’l-Cevzi el-Hasan el Basri, 41.
28 İbnu’l-Cevzi,el-Hasan el-Basri, 58-59.
29 Kubat, Hasan-ı Basri el-Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,161.
30 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi, 190.
31 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 162.
32 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri, 150.
33 Müddesir,74-37.
34 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,150.
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beyle görüşme imkanı bulduğu söylenmektedir.35Onun, ilmine kaynaklık 
eden ve çoğu sahabeden olan en meşhur şeyhlerinden başlıcaları şunlar-
dır: Enes b.Malik, Ali b. Ebi Talib, Ebu Musa el-Eş’ari, Abdurrahman İbn. 
Semure, Ebu Bekra, İbn Ömer, İbn Abbas…36

Talebeleri: Onun yetiştirdiği binlerce talebesi arasında en meşhurları 
şunlardır: Katade b. Diame, Vasıl b.Ata, Eyyüb es-Sıhtiyani, Humeyd et-
Tavil, Yunus b.Ubeyd, Amr b. Ubeyd, Hişam İbn Hasan el- Ezdi…37

Eserleri: Risale Fi Fazli Mekke, El- Feraiz, Et- Tefsir, Şurutu’l İmame, 
El- İstiğfaratu’l Münkıze Mine’n- Nar, Ez –Zühd, Risale İla Abdilmelik 
b.Mervan Fi’l Kader”38

Bu eserlerden bizim konumuzla ilgili olan Abdülmelik b.Mervan’a ya-
zılmış Kader Risalesi’dir. Bu risale aynı zamanda Onun en meşhur risale-
sidir. Risalede, insanın irade ve sorumluluğunu tamamen kaldıran kader 
anlayışı tenkit edilmektedir.39Abdülmelik b. Mervan’ın kendisine kader 
hakkındaki düşüncelerini ne olduğunu sorması üzerine bu risaleyi kale-
me almıştır. Emevilere muhalefet ettiği hususlara değinirken bu esere tek-
rardan atıfta bulunacağız.

Her müellif bulunduğu ortamdan etkilenir ve bu etkiyi eserlerine yan-
sıtır. Bu nedenledir ki biz, Hasan el- Basri’nin yukarıda bahsettiğimiz kela-
mi doktrinlerinin oluşmasında ve meydana getirdiği esrelerinde onun ya-
şamış olduğu ortamın izlerini görmekteyiz. Onun yaşadığı dönem Emevi 
iktidarı dönemidir. Onun fikirlerini etkileyen sebeplerin ne olduğunu an-
layabilmemiz için öncelikle içinde bulunduğu Emevi İktidarı Dönemi’nin 
şartlarına bakmamız gerekecektir.

Emevi İktidarının Genel Özellikleri ve Emeviler Döneminde Ulemanın 
Yeri

Hulafa-yi Raşidin döneminden sonra Suriye’nin merkezi Dımaşk’ta ku-
rulan İslam tarihini bu ilk hanedan devleti 40 bu ismi devletin kurucusu olan 
Muaviye b. Ebi Sufyan’ın Emevilere mensup olması sebebiyle almıştır.41

35 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,75.
36 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,75.
37 Kubat, Hasan el- Basri Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam İlmindeki Yeri,76.
38 Uludağ”Hasan-ı Basri”,292.
39 Uludağ”Hasan-ı Basri”,292.
40 İsmail Yiğit,”Emeviler”Türkiye’nin Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,c.11(Ankara:TDV 

Yay.,1995),87.
41 İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam, Emeviler, (Ankara:TDV Yay.,2008), 1.
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“Halifetullah” ünvanını kullanan Muaviye’nin hilafet makamına geç-
mesiyle İslam tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Hilafetinin saltana-
ta dönüşmesi olarak tanımlanan bu değişiklik, Onun ilk dört halifenin 
seçilme usullerinden farklı olarak yakın akrabası sıfatıyla Hz. Osman’ın 
kanını dava etme gerekçesiyle başlattığı kabile hâkimiyeti yönü ağır ba-
san bir mücadeleyi kılcının kuvvetiyle kazanması neticesinde ortaya 
çıkmıştır.42Rasulullah döneminin zorlu mücadelesinden ve örnek ha-
lifelerin Onun izindeki sebat ve gayretlerinden sonra Müslümanların 
idari bakımdan saltanat rejimine tabi olmaları çok dramatik bir gelişme 
olmuştur.43Biz bu meselenin Hasan el-Basri’nin iktidara muhalefetinin se-
beplerinden biri olduğunu ileride açıklayacağız.

Emevi iktidarı seçim sonucu değil de güç kullanmak suretiyle 
kurulmuştur.44 Hasan el-Basri’nin yaşadığı çağ İslam Düşüncesi’nin “Te-
şekkül Dönemi’dir.”45 Emeviler devri, çeşitli fırkaların tarih sahnesine çıktı-
ğı buna bağlı olarak İslami ilimlerin çeşitli alanlarda tesis ettiği bir devir ola-
rak dikkatimizi çekmektedir. Yakın geçmişte Müslümanlar arasında vuku 
bulan fiili mücadeleler bunda böyle yerini fikri çekişmelere bırakmıştır.46

Emevi iktidarı, üzerinde yükseldiği ve farklı dini, siyasi ve sosyal grup-
ları içeren yapının bir uzantısı olarak içeride çok sayıda muhalifi bulunan 
bir iktidardı.47

Emevi iktidarının bir özelliği de, gerektiğinde muhaliflere (ulemaya) 
karşı aşırı güç kullanması idi.48

Mevcut iktidar; toplumu bölmeyi, yönetime muhalif kişi ve kesimle-
ri desteklemeyi, halifeyi kötülemeyi, sözlü veya fiili olarak halkı idareye 
karşı örgütlemeyi, biat etmemeyi ya da yapılan bozmayı, Ali b. Ebu Talib’e 
sahiplenmeyi ve iktidarın onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu sa-
vunmayı suç olarak görüyordu.49İktidar hakkında kötü düşünmek serbest 
ancak düşünceleri telafuz etmek veya fiile dökmek yasaktır.

Emevi iktidarı sadece idareye karşı fiili mücadeleyi yasaklamıyordu. 
Aynı zamanda, dini ve siyasi tezlerine karşı fiillerin üretilmesini ve bun-

42 Yiğit,”Emeviler” ,88.
43 İhsan Süreyya Sırma,Emeviler Dönemi Hilafetten Saltanata,(İstanbul:Beyan Yay.,1990),9.
44 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar – Ulama İlişkisi, 43.
45 Kubat, Hasan el-Basri, Hayatı, İlmi Kişiliği ve Kelam ilmindeki Yeri, 55.
46 Karadeniz, Osman.”Hasan el-Basri ve Kelami Görüşleri”.Dokuz Eylül Üniversitesi İlahi-

yat Fakültesi Dergisi 2,(1985):138.
47 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema ilişkisi,44.
48 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema ilişkisi,46.
49 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema ilişkisi,46-47.
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ların yayılmasını da yasaklıyordu.50 Tüm bunların yanında onlar meşrui-
yetlerini Allah’tan aldıklarını iddia ediyorlardı ve yaptıkları zulümleri de 
Allah’ın olarak tanımlıyorlardı. İşte tam da bu konuda Hasan-ı Basri’nin 
iktidarın kader anlayışı karşısında tepkisini ortaya koyduğunu muhalefet 
sebeplerini de göreceğiz.

Hasan el-Basri’nin Emevi İktidarına Muhalefeti ve Özgünlüğü
Hasan el-Basri tek başına bir ekol olarak kabul edilen ve dönemin 

iktidarını birçok konuda eleştirmiş önemli bir şahsiyettir.51Bu dönemde 
Onun, iktidarın zulüm ve haksızlıklarına ortak olmamak için resmi bir 
görev kabul etmemiştir.52 Hasan, Emevilere yönelik muhalefetinin önünü 
özellikle fetvalarıyla açardı.53O, zalimler ve fasıklar hakkında kötü konuş-
mayı, gıybetinin yapılmasını caiz buluyordu ve bunun da kur’an’a aykı-
rı olmadığını belirtiyordu.54Iktidarın haksız uygulamalarını çekinmeden 
eleştiriyordu bu da onun iktidardan bağımsız özgün fikirlerinin olduğu-
nu bize gösteriyor elbette. Gelin şimdi de iktidarın eleştirildiği belli başlı 
hususlara ve Hasan’ın eleştirilerine bakalım.

Hilafetin yerini saltanata bırakması meselesi: Müslümanların ta-
rihinde hilafetten sonra saltanat sistemini getiren ilk kişi Kendisinden 
sonra oğli Yezid’i hilafete getiren Muaviye b. Ebî Süfyan’dır.55Emevilerde 
saltanat sisteminin yerleştirilmek istenmesidir bir teşebbüs ve sürece işa-
ret ediyordu56.Iktidarı silah zoruyla alan Muaviye bu konuda toplumun 
yani sıra özelliklede alimlerden tepki göreceğini elbette biliyordu . Ve bu 
saltanat sistemine en çok karşı çıkanların başında dini sebeblerden ötürü 
alimler geliyordu.57Çunku Yezid dini hassasiyetlere itimat edecek biri de-
ğildi. Muaviye’nin saltanat sistemini değerlendiren Hasan-ı Basri’ye göre 
bu icraat, Muaviye’yi iflah kılmaz bir hatadır.58

Bunun yanında Hasan el-Basri iktidarı ;İktidarın kurulus tarzı , Kerbe-
la hadisesi, Muaviye’nin Ziyad ‘ı kardeş ilan etmesi, Emevilerde haksız 
yere insan öldüren valilere haddin uygulanmaması, Ehli Beyt’e karşı ge-

50 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema ilişkisi,47.
51 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,182.
52 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,184.
53 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,184-185.
54 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,185.
55 Özkan,Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,103.
56 Özkan, Emeviler Dönemi İktidar Ulema İlişkisi, 105.
57 Özkan,Emeviler Dönemi İktidar Ulema İlişkisi,106.
58 Özkan, Emeviler Dönemi İktidar Ulema İlişkisi,108
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lişen hadiseler gibi daha birçok meselede eleştirdiğini görüyoruz .59 Bun-
lardan en mühimi, bizim konumuz bağlamında ele alacağımız ve Hasan 
el Basri’nin özgün fikrini ortaya koyacak olan hadise ise Hasan’ın kader 
konusunda iktidara olan muhalefetidir .

Kader Meselesi :Hasan el- Basri mevcut siyasi iktidarı ve politikaları-
nı din dışı görmüştür. Kendisine kutsallık atfetmeye çalışan Muaviye Ebi 
Sufyan’ı suçlu ilan ettiği ve bahse konu olan icraatleri Allah tarafından 
değil de bizzat Muaviye tarafından kendi iradesiyle meydana geldiğini 
söylemiştir.60 Burada karşımıza kader problemi çıkmaktadır. Bilindiği üzere 
Emevi iktidarı kendi meşruiyetini her şeyi Allah’ın kaderi olduğunu söyle-
yip yaptıkları zulmü Allah’a isnat ederek oluşturmaya çalışıyorlardı. Hasan 
el-Basri ise buna karşı çıkıyor ve burada insan fiillerini devreye koyuyordu. 
O, Allah’ın fiiller için insana sürekli olan güç ve iradeyi verdiğini dolayısıy-
la da insanı yaptıklarından sorumlu tuttuğunu belirtiyordu. O, bunu söyle-
yerek Emevi iktidarının savunduklarının aksine ilahi kaynaklı olmadığını 
ve halifelerin yapıp ettiklerinden hür ve sorumlu olduklarını belirtiyordu. 

Bu hususta ele alacağımız diğer bir önemli nokta da Hasan-ı Basri’nin 
Abdülmelik b. Mervan’a yazmış olduğu” Kader Risalesi”dir.

Halife; bilgenin, kendisinin duymadığı bir tarzda görülen “kader tartış-
masını” haber aldığında Ona özel bir mektup göndermeyi gerekli gördü. 
Mektubuna :”Emiru’l Müminin Abdülmelik b. Mervan’dan Hasan Basri’ye: 
Daha önce geçen alimlerden hiç birinde duyulmamış bir tarzda kader me-
selesini izah etmekte olduğun Emire’l Mümine ulaştı”.61Şeklinde başlayıp 
dua selam kısımlarının ardından meseleye girdiğini görmekteyiz .Ancak şu 
da var ki mektupta halifenin kullandığı “Daha önce geçen alimlerden hiç 
birinde duyulmadığı” ifadesinden de biz Hasan el- Basri’nin bulunduğu or-
tamdan ayrı özgün bir kader anlayışına sahip olduğunu görüyoruz. Bu kısa 
notta halife, Hasan‘dan görüşlerini kendisine açıklamasını ve savunmasını 
istedi. Hasan,halifeye cevap olarak Kader Risalesi’ni kaleme aldı. Bu risa-
lede daha önce beyan ettiğimiz kaderle ilgili görüşlerini beyan etti. İnsan 
iradesini vurgulayıp Allah’a karşı sorumlulukları olduğunu ifade etti. Risa-
lede düşüncesini destekler nitelikte şöyle bir açıklamada da bulunmuştur:” 

59 Özlan, Emeviler Dönemi İktidar Ulema İlişkisi ,103-134.
60 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar-Ulema İlişkisi,186.
61 Bitter, Helmut, “Hasan Basri’nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan’a Mektu-

bu”.Lütfü Doğan ve Yaşar Kutluay. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy 3-4 
(1954) 75.
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Nitekim Allah şöyle buyurmaktadır:”Küfrederseniz, şüphe yok ki Hak Te-
ala sizden müstağnidir. Kullarının küfretmesine razı olmaz, şükrederseniz 
hoşnut olur.(39/7) Küfür Allah’ı kaza ve kaderinden oluşsaydı Allah’ta yap-
tığından hoşnut olurdu. Allah’u Teala kaza ettiği bir şeyden sonradan hoş-
nutsuzluk duymaz. Eziyet ve zulüm, Allah’ın kazasından değildir.Onun 
kazası, maruf’un, adl’i, ihsanı ve akrabalara yardımı emir; fuhuş, fenalık ve 
azgınlığı nehyetmektir.”62 Diyerek Emevilerin yaptıklarında Allah’ın kaderi 
olmayıp kendi insani eylemleri olduğunu vurgulamıştır. 

Ancak Hasan el-Basri sahip olduğu bu fikirlere rağmen o dönemde 
meydana gelen Harici savaşlarını Yezid b. Mühelleb ve İbnu’l Eş’as gibi 
isyanlara destek vermediğini görmekteyiz .Aynı şekilde etrafındaki se-
venlerini de bu isyanlardan uzak tutmaya çalışıyordu. Zira O, toplum için 
fitneden korkuyor, iktidara karşı silahlı mücadele metodunun ise fayda 
vermeyeceğine inanıyordu. Kısacası O, “Sivil itaatsizlik”le pasif direniş 
üzerine kurduğu muhalefet tarzını daha doğru buluyor, iktidarla muhalif-
leri çatışmasını ise dünyevi amaçlarla yapıldığına inanıyordu.63 

SONUÇ
Her iktidarın kendi meşruiyetini sağlamak adına birtakım çalışmalar 

gerçekleştirdiğini tarih sahnesi içerisinde görmekteyiz. Emeviler de gerek 
silah zoruyla başa gelmeleri ve gerekse gerçekleştirdikleri haksız uygula-
maları meşru bir zemine oturtmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Çünkü onlar 
dini değerlere uyma ve hulefa-i raşidin uygulamalarını devam ettirme hu-
susunda oldukça eksik kalmışlardı. Yaptıkları haksızlıklar, zulumler hatti 
aşmıştı. Ve bu yüzden hem toplumun bazı kesimleri tarafından hemde dö-
nemin alimleri tarafından önemli eleştirilere maruz kalmışlardır. Emevi ik-
tidarıyla dönemin uleması arasında bir uyum, uzlaşma ya da bütünlükten 
söz etmek mümkün değildir. Ulemaya zaten önem göstermeyen iktidar ule-
manın fikri özgürlülüğüne de sınırlamalar getirmiştir. Bahsettiğimiz meşru 
zeminlerini de bütün yapıp ettiklerini Allah’in kaza’sı ve Kaderi olduğunu 
söyleyerek sağlamaya çalışmışlardır. İşte böyle bir ortamda yaşayan Ha-
san el Basri İktidarın haksız uygulamalarını eleştirmekte geri durmamıştır. 
Onun özellikle de kader konusunda ki fikirleri İktidarının İnsan iradesini 
hiçe sayıp herşeyin Alllah tarafımdan gerçekleştirildiği görüşünün aksine 

62 Helmut,”Hasan Basri’nin Kader Hakkında Halife Abdülmelik b. Mervan’a Mektubu”, 76.
63 Özkan, Emeviler Döneminde İktidar- Ulema İlişkisi,184.
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olup, İnsan iradesine vurgulama yönünde olmuştur.Hasan-ı Basri, Allah’ın 
iradesi olmadan hiçbir şeyi olmayacağını, ancak Allah’ın fiiller için insana 
gerekli güç ve iradeyi verdiğini dolayısıyla insanı yaptıklarından da sorum-
lu tuttuğunu belirtiyordu. Dönemin halifesi Abdülmelik b Mervan’a yazmış 
olduğu risale de de o nu görüşlerini dile getirmiştir. 
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EBU İSHAK EŞ-ŞİRAZİ ÖRNEĞİ

MUSTAFA KAYA

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TARİH BÖLÜMÜ VE İLAMER İSLAM TARİHİ GRUBU 

ÖĞRENCİSİ

Öz
Nizâmiye Medreseleri, Orta Çağ eğitim müesseseleri içerisinde çok büyük bir de-
ğere sahiptir. Gerek döneminde, gerek daha sonra kurulmuş eğitim müesseselerine 
öncülük etmiş yapılar olmakla birlikte, bazı ilkleri de bünyesinde gerçekleştirmiş 
eğitim ve öğretim kurumlarıdır. Biz bu araştırmamızda, özgünlük ve fikir özgür-
lüğü konusu üzerinden, Nizâmiye Medreseleri içerisinde en meşhuru olan Bağdat 
Nizâmiye Medresesini ve ilk müderrisi Ebu İshak eş-Şirazi’yi anlatmaya gayret ede-
ceğiz. Daha sonra da konumuz ile ilgili eleştirileri değerlendirmeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Bağdat, Nizâmiye Medresesi, Ebu İshak eş-Şirazi

Abstract
Nizamiye Madrasahs, have very special from among medieval collegues. It became 
a leader collegues of either in it’s time either subsequently installed collegues. Also, 
it had many improvement for it’s time. We will try to tell Baghdad Nizamiye Mad-
rasah which most famous madrasah among Nizamiye Madrasahs and Abu Ishaq 
al-Shirazi who’s first professor of Baghdad Nizamiye Madrasah in our research by 
think of idea and individuality. And than we will try to interptet of comments rela-
ted about our research.

Keywords: Baghdad, Nizamiye Madrasah, Abu Ishaq al-Shirazi
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GİRİŞ
Selçuklular, Dandanakan Savaşı ile tarih sahnesine çıktıkları zaman İs-

lam dünyası siyasi anlamda parçalanmış durumdaydı. Sünnîler ile Şiîler 
arasında ki bölünme ve çekişme de bu parçalanmayı derinden etkilemek-
teydi. Sünnî hilafeti elinde bulunduran Abbasîler eski gücünü kaybetmiş 
ve Şiî Büveyhiler’in baskısı altında can çekişen bir devlet durumuna gel-
mişti. Ayrıca, küçülmek sureti ile elden çıkan topraklarında yeni devletler 
kurulmuştu. Büveyhiler ile birlikte Mısır’da Fatımîler’de hâkimiyet alan-
larını genişletmekte ve Sünnî İslam dünyasına karşı ilmi ve askeri faali-
yetlerini devam ettirmekteydi. Bu durum karşısında Selçuklular, Tuğrul 
Bey ile Büveyhiler’i bertaraf ederek, Abbasî halifesinin ve Sünnî düşün-
cenin hamisi olmuştu. İlerleyen dönemlerde sınırlarını ve hâkimiyetini 
genişleten Selçuklular, Sünnî düşüncenin yayılması ve İslam dünyasının 
bir bütün olması için askeri ve siyasi faaliyetler göstermekle birlikte, ilmi 
çalışmalara da önem atfetmişti. Nitekim bunun en güzel örneği Nizâmiye 
Medreseleridir.
İslam tarihinin ilk dönemlerinde, eğitim ve öğretim kurumları cami ve 

mescitler iken, koşullarının uygun olmayıp yetersiz kalmasından dolayı 
medrese dediğimiz kurumlara ihtiyaç duyulmuştur. Eğitimin medrese-
lere geçiş süreci Selçuklular’dan önce başlamış olsa da, medrese sistemi-
ni kurumsallaştıran Selçuklular olmuştur. Bu kurumsallaşma özellikle 
Nizâmiye Medreseleri ile gerçekleşmiştir. Selçuklular’ın kuruluş döne-
minde inşa ettikleri eğitim kurumlarını inceleyecek olursak, profesyonel 
bir işleyişe ve sisteme sahip olmasa da Nizâmiye Medreselerinden önce 
de medreseler kurmuşlardır.1 Bu medreseler genişleyen ve büyüyen dev-
letin yetişmiş eleman, memur ve ulema gibi ihtiyaçlarının karşılanması 
için elbette ki gereklidir. Ancak belirtmek gerekir ki, Sünnî coğrafyada 
diğer medreseler ile birlikte Nizâmiye Medreselerinin de en önemli ku-
ruluş gayesi Şiî düşünce ile mücadele edebilmektir.2 Çünkü medeniyetler 
zihniyetlerini müesseseler ve semboller ile ifade etmektedir.3 Bu nedenle 
Selçuklu sultanları Sünnî düşünceyi geliştirecek ilmi faaliyetleri destek-
lemiş ve pek çok yerde medreseler inşa etmişlerdir. Nitekim, Selçuklu 

1 Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi – Alparslan ve Zamanı, (Anka-
ra: Türk Tarih Kurumu Yay., 2016), 3:349.

2 Ahmet Ocak, “Selçuklular/Dini,İlmi,Fikri ve Tasavvufi Hayat” DİA, c.36, (Ankara: TDV 
Yay., 2009), 375.

3 Altan Çetin, “İrfan Ordusunun Temelleri, Türklerde Medreseler”, Dini Araştırmalar, sy: 5, 
1999: 2:181.
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sultanları, Şiî düşünceye karşı fikir ile mücadelenin silahtan daha etkili 
olduğunun farkında olmuştur.4

1) Özgünlük
a) Nizâmiye Medreselerinin Kuruluşu
Nizâmiye Medreseleri, Nizamülmülk’ün Selçuklu coğrafyasının farklı 

farklı bölgelerinde kurduğu medreselerin genel adıdır. Bu yapılar, devlet 
eli ile kurulan medreseler5 olmakla birlikte, kuruluşundan idaresine kadar 
Nizamülmülk’ün söz sahibi olması ve cephesinde adının bulunmasından 
dolayı6 Nizâmiye adı ile anılmaktadır.7 Nizamülmülk, vezirlik görevine 
geldikten iki sene sonra Nizâmiye Medreselerini inşa etmeye başlamış8 ve 
bu medreseleri kurulacağı yerde ki otorite konumunda olan Şafiî âlimler 
için oluşturmuştur. İmâdüddîn el-İsfâhânî, Nizamülmülk’ün eğitim alanın-
da gösterdiği aktif kişiliğini, “Nizamülmülk herhangi bir kasabada ilimde isim 
yapmış ve derinleşmiş bir kimse bulmuşsa onun adına bir medrese bina etmiştir 
ve ona vakıf tesis ederek bir de kütüphane kurmuştur”9 ifadeleri ile özetlemiştir. 
İsfahânî’nin ifadelerinden yola çıkarak, Nizamülmülk’ün eğitim konusunda 
ön plana çıkmasında, oluşturduğu Nizâmiye Medreselerinin birden fazla ve 
birbirlerinin şubeleri tarzında kurulmasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. 
Genel kanaate göre ise Nizamülmülk’ün kurmuş olduğu Nizâmiye Medre-
selerini diğer medreselerden ayıran ve bu kadar yüksek bir konuma getiren 
sebepler, profesyonel bir sisteme sahip olması ve dönemin şartlarına göre 
ileri düzeyde bir kurum olmasından kaynaklıdır. Örneğin, Nizâmiye Med-

4 Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, (İstanbul: Nizamiye Aka-
demi, 2017), 84.

5 Türker Göktürk, İsa Dağ, “Nizamiye Medreselerinin Eğitim Öğretimde ki Rolü”, The Jo-
urnal of Academic Social Science Studies, sy:27, 2014: 461.

6 İbrahim Kafesoğlu, Selçuklu Tarihi, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1972), 175.
7 Nizamiye Medreseleri, devlet eli ile kurulmuş medreselerdir. Ancak adının Nizamiye 

olması ile Nizamülmülk’e bağlı olmasından dolayı, devletin değil de Nizamülmülk’ün 
özel mülkü gibi anlaşılmasına sebebiyet vermektedir. Nizamiye Medreseleri, Sultan 
Alparslan’ın onayı ile kurulmuş ve bu medreselerin masrafları vezirlik tahsisatından 
karşılanmıştır. Vezirlik tahsisatının devlet hazinesine bağlı olması ve Nizamülmülk’ün 
Alparslan’dan onay alması, bu yapıların Selçuklu Devleti’ne ait olduğunu gösterir nite-
liktedir. Nizamülmülk, Alparslan’dan onay alarak bu medreseleri kurmuş ve Alparslan 
vezirinin bu görevi layıkı ile yerine getirmesi için müdahalede bulunmamıştır. Nitekim 
Alparslan, Şii düşünceye karşı en güçlü silahın fikri mücadele olduğunun farkındadır. 
Ayrıca ciddi miktarda devlet hazinesinden çıkacak paradan Alparslan’ın haberdar olma-
ması makul görülmemektedir. (Bkz: Mehmet Altay Köymen, 354; Ahmet Ocak, Selçuklu 
Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 84)

8 Mehmet Altay Köymen, 355.
9 Altan Çetin, 179.
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reselerinin gelir kaynağı vakıflardır. Bu vakıflar ile müderrisler ve öğrenci-
lere, temel ihtiyaçlarından kırtasiye masraflarına kadar kendilerine tahsis 
edilmiş ücretler sayesinde maddi olanaklar sağlanmıştır.10 Ayrıca ilim ehli-
ni maddi sıkıntılardan bertaraf ederek masraflarının karşılanabilmesi adı-
na maaş bağlanmasının da, Nizâmiye Medreselerinin başarı kazanıp örnek 
model haline gelen bir kurum olmasında etkisi büyüktür.

Nizâmiye Medreselerinden önce faaliyet gösteren eğitim kurumlarını 
incelediğimiz zaman, ilmin dağınık ve düzensiz olduğunu söyleyebiliriz. 
Nizâmiyeler ile eğitim belirli bir programa sokulmuş, devlet himayesi altı-
na alınmış11 ve öğrenciler sürekli olarak ilim seyahatlerine çıkmak zorunda 
kalmamıştır.12 Nizâmiye Medreseleri ile eğitim resmi hüviyet kazanmaya 
başlarken,13 devletin sağlamış olduğu güven ortamı ve medreselerin maddi 
sorunlar yaşamaması, eğitimin kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağ-
lanmıştır. Ayrıca Nizâmiyeler arası, bugün ki yatay geçiş sistemine benzer 
bir uygulama olmakla birlikte, öğrenciler Nizâmiyelerin değişik şubeleri-
ne giderek eğitimlerine orada da devam edebilmiş14 ve birbiri ile bağlantılı 
olan bu medrese ağı her bölgede yoğun ilgi görmüştür.

b) Bağdat Nizâmiye Medresesi
İbn Battuta’nın “Güzelliği ve zerafeti ile deyimlere konu olan”15 ifadeleri 

ile tanımladığı ve mimarisi ile Bağdat şehrine ayrı bir zenginlik kazan-
dırdığını anladığımız Bağdat Nizâmiye Medresesinin inşasına 1064-1065 
yıllarında başlanmış16 ve 1067-1068 yıllarında tamamlanmıştır.17 Bağdat 

10 M. Asad Talas, Nizamiye Medresesi ve İslam’da Eğitim-Öğretim, trc. Sadık Cihan, (Samsun: 
Etüt Yay., 2000), 47; Mehmet Altay Köymen, 363.

11 İbrahim Kafesoğlu, 174.
12 Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 243.
13 Ahmet Ocak, “Medrese Geleneği İçinde Nizamiye Medreselerinin Önemi ve İlim Dün-

yasına Kazandırdığı Yenilikler”, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu 
(Selçuklular’da Bilim ve Düşünce ), (Konya: 2011), 1:446.

14 Ahmet Ocak, “Medrese Geleneği İçinde Nizamiye Medreselerinin Önemi ve İlim Dünya-
sına Kazandırdığı Yenilikler”, 447.

15 Ebu Abdullah Muhammed Tanci İbn Battuta, İbn Battuta Seyahatnamesi, (Çev. İnc. Ve Not-
lar: A. Sait Aykut), (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004), 1:319.

16 Ebü’l Hasen İzzüddin Ali b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybani el-Cezeri İbnü’l Esir, 
el-Kamil fi’t Tarih (İslam Tarihi), trc. Abdulkerim Özaydın, (İstanbul: Bahar Yayınları, 1991), 
10:58; Abdurrahman İbnü’l Cevzi, el-Muntazam fi Tarihi’l Ümem’de Selçuklular, (Seç. Ter. ve 
Değerlendirme: Ali Sevim), (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014), 90; Şemseddin 
Ebu’l Muzaffer Yusuf Sıbt İbnü’l Cevzi, Mir’atü’z Zaman fi Tarihi’l Ayan’ da Selçuklular, ( Seç. 
Ter. Ve Değerlendirme: Ali Sevim), (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011), 142.

17 Ebu İbrahim el-Feth b. Ali b. Muhammed el-Bündâri, Zübdetü’l Nusre ve Nuhbetü’l Usre, 
trc. Kıvameddin Burslan, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2016), 32; Ebü’l Fida İmâdüddin 
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Nizâmiye Medresesi, Nizâmiyeler içerisinde ilk kurulanı olmasa bile en 
meşhuru ve en kapsamlısıdır. Günümüze tam olarak ulaşmış olmasa da 
yapılan arkeolojik çalışmalar sonucu en ince ayrıntısına kadar düşünül-
müş teferruatlı bir kurum olduğunu, iki katlı18 ve bölümlerinin ortasında 
ki avluya açılan kare şeklinde bir yapı olduğunu söyleyebiliriz.19 Endü-
lüslü seyyah İbn Cübeyr Bağdat’ı ziyaret ettiğinde, burada ki Nizâmiye 
Medresesinin Bağdat’da ki en büyük medrese olduğunu eserinde 
kaydetmektedir.20 Bağdat’ın hem hilafet merkezi olması hem de ilmin 
merkezi olması sebebi ile öğrenciler tarafından fazla talep göreceğinden 
dolayıdır ki, büyük bir kompleks olarak inşa edilmiştir. 6000 öğrencilik 
kapasitesi bulunmaktadır.21 Öğrencilerin yeme, içme, barınma, yıkanma, 
ders çalışma ve namaz kılma gibi pek çok ihtiyaçlarını karşılayabildiğini 
göz önünde bulundurursak, bu yapının o dönem için ileri düzeyde bir 
eğitim kurumu olduğunu söylemek mümkündür.

Bölgenin en prestijli eğitim kurumu olması sebebi ile ilmi ve mahalli 
muhtariyetin22 yanında vakıflarının zenginliğinden dolayı, bir ölçüde mali 
muhtariyete de sahip olan Bağdat Nizâmiye Medresesinin gelir kaynak-
larına baktığımızda ise yeni yapılmış bir çarşı, kitaplar, araziler, çiftlikler 
ve bir takım gelir getirecek mekânlar bulunmaktadır.23 Yine vakfın şartla-
rında bir müderrisin, bir vaizin, bir kütüphanecinin ve eğitimi verilecek 
diğer dersler içinde hocaların tayini belirtilmiştir.24 Ayrıca bazen misafir 
hocalar da gelerek bu medresede dersler ve vaazlar vermiştir.25 Eğitimi 
verilen dersleri zikredecek olursak, medresenin ders programında Eş’ari 
âlimler tarafından reddedilen genel felsefe ve metafizik dışında, Kur’an 

İsmail b. Şihabiddin Ömer b. Kesir b. Dav’b Kesir el-Kaysi el-Kureşi el-Busravi ed-Dımeşki 
İbn Kesir, el Bidaye ve’n Nihaye ( Büyük İslam Tarihi ), trc. Mehmet Keskin, (İstanbul: Çağrı 
Yayınları, 1994), 12:211; İbnü’l Esir, 63.

18 Mehmet Köroğlu, “Nizamiye Medreselerinin İcra Ettiği Fonksiyon ve Etkilediği Coğraf-
ya”, (Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, 2006), 77.

19 Ziya Kazıcı, Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, (İstanbul: İfav Yayınları, 2012), 63; Abdülke-
rim Özaydın, “Nizamiye Medresesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 33, (An-
kara: TDV, 2007), 191; Bağdat Nizamiye Medresesine ait günümüze ulaşan bir yapının 
olup olmadığı belli değildir. Ancak Nizamiye Medreseleri birbirlerinin şubesi konumun-
da olduğu için diğer Nizamiyeler ile taslak olarak benzer olduğu kanaatindeyiz.

20 Ebu’l Hüseyn Muhammed b. Ahmed b. Cübeyr el-Kinani, Endülüsten Kutsal Topraklara, 
trc. İsmail Güler, (İstanbul: Selenge Yayınları, 2017), 167.

21 Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 245.
22 Mehmet Altay Köymen, 362.
23 İbnü’l Cevzi, 98; Sıbt İbnü’l Cevzi, 161.
24 Mehmet Altay Köymen, 363.
25 İbnü’l Cevzi, 120; Sıbt İbnü’l Cevzi, 215.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII164

ilimleri, Hadis, Şafiî fıkhı, Eş’ari kelamı, Arapça, Adap ve Aritmetik dersle-
ri bulunmaktadır.26 Her hocanın eğitim metodu farklılık göstermekle bir-
likte, genellikle hocalar ile öğrenciler arasında soru-cevap yöntemi önemli 
bir yer kaplamaktadır.27 Bazen de münazaralar düzenlenmiştir.28 Bunlar 
ile birlikte öğrencilere fıkıh, fetva, tartışma ve kaynakları kullanabilme be-
cerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır.29 Mezun olmak tamamlanması 
gerekli olan bir eğitim süresine göre değil, belirli kitapların bitirilip an-
laşıldığı takdirde gerçekleşmiştir.30 Bu sayede öğrencilerin donanımlı ve 
alana hâkim bir şekilde mezun olmaları hedeflenmiştir.

Bağdat Nizâmiye Medresesinin önemini artıran ve 600031 civarında ki-
tap bulunduğu ifade edilen kütüphanesinde, aynı zamanda kitap çoğalt-
ma, yazı kopyalama gibi telif ve tasnif işleri de yapılmaktadır. Kütüphane 
görevlisi ise düzenleme ve muhafaza görevinin yanında araştırmacılara 
kitapların yerlerini de göstererek kolaylık sağlamıştır.32 İlerleyen dönem-
lerde Nizamülmülk, bu kütüphaneyi ziyaret etmiş ve bir müddet zaman 
geçirmiştir.33

c) Ebu İshak eş-Şirazi ve Bağdat Nizamiye Müderrisliği
Bağdat Nizâmiye Medresesinin ilk müderrisi olan Ebu İshak eş-Şirazi, 

1003 yılında Şiraz’ın güneyindeki Firuzâbâd beldesinde doğmuştur. Tam 
adı Ebu İshak Cemâlüddin İbrahim b. Ali b. Yusuf eş-Şirazi’dir. İlk eğiti-
mini Şiraz’da Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer eş-Şirazi’den almıştır. 
Ardından tahsil için gittiği Şiraz’da Ebu Abdullah el-Cellab’dan fıkıh oku-
muştur. Gandecân ve Basra’da da çeşitli derslere katılmış ve 1024 yılın-
da Bağdat’a giderek hayatının sonuna kadar orada kalmıştır. Bağdat’da 
ilmi kişiliğini en çok etkileyen hocası Ebu’t Tayyib et-Taberi olmuştur. 
Taberi’ye on yılı aşkın bir süre öğrencilik yaptıktan sonra hocasının isteği 
üzerine onun mescidinde 1039 yılından itibaren fıkıh okutmuştur.34 Daha 

26 M. Asad Talas, 51.
27 Türker Göktürk ve İsa Dağ, 463; M. Asad Talas, 51.
28 M. Asad Talas, 52.
29 Mehmet Köroğlu, 57.
30 Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 247.
31 Abdülkerim Özaydın, “Nizamiye Medresesi”, 189.
32 Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 115-116.
33 Ali Sevim ve Erdoğan Merçil, Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset,Teşkilat ve Kültür, (Ankara: 

Türk Tarih Kurumu Yay., 1995), 112; Bekir Biçer, “Kuruluş Devrinde Nizamiye Medrese-
lerinin Müderrisleri”, Tarih Okulu Dergisi, sy. 6, 2013: 272.

34 Bilal Aybakan, “Ebu İshak eş-Şirazi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 39, (An-
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sonraki süreçte ise Bağdat’da Şafiî mezhebinin önemli bir siması haline 
gelerek Şafiîlerin hocası olarak görülmüştür.35

Nizamülmülk, Bağdat Nizâmiye Medresesini Ebu İshak eş-Şirazi için 
kurmuştur.36 İlk önce çeşitli sebeplerden dolayı müderrislik görevini ka-
bul etmese de, daha sonra Bağdat Nizâmiye Medresesinin müderrisi ol-
muş ve vefatına kadar yaklaşık olarak 16 yıl ders okutmuştur. İlmini ve 
tecrübelerini kullanarak Bağdat Nizâmiye Medresesini, kurucu hoca vasfı 
ile inşasından sonra imar eden Ebu İshak eş-Şirazi’dir. Mâverdi, onun için 
“ Ebu İshak gibisine rastlamadığını ve Şafiî onu görse mutlaka iftihar ederdi ”37 
derken, Bündâri’de “ Ebu İshak, bu medresede dersler okutup ortadan kaybol-
muş ilimleri diriltti ve hakkı batıldan ayırt etti. Asılları şerh edip onlardan dal bu-
dak çıkardı, delilleri izah edip onları nevilere ayırdı ”38 ifadelerini kullanmıştır. 
Ayrıca Ebu İshak’ın, hilaf meselelerini bir Müslümanın Fatiha’yı bildiği 
gibi iyi bildiği ve buna dair tartışmalarda da bulunduğu yapılan çalışma-
larda belirtilmiştir.39 Mâverdi ile Bündâri’nin ifadelerinden yola çıkarak, 
Ebu İshak’ın aktif, üreten, çalışmalarından dolayı saygın bir konumda 
olan ve ilmi sonraki nesillere aktaran bir âlim olduğunu söyleyebiliriz. 
Bunun yanı sıra ilmi kişiliğinin örneklik arz ettiğini, ilmi tartışmalara ve 
tartışma konularına önem atfettiğini de görebiliriz.

Ebu İshak’ın âlim kimliğinin yanında, sosyal ve mahalli konularda ki 
kişiliğini de belirtmemiz gerekmektedir. Müderrisliğinde Nizâmiye Medre-
sesi, dönemin Bağdat’ında ki güncel konular hakkında da yetkin söz sahibi 
olmuştur. Ebu İshak, Bağdat’ın sosyal sorunlarında müderris vasfı ile aktif 
bir unsur iken, pek çok sosyal anlaşmazlığın da çözümüne katkı sağlamıştır.40 
İçerisinde Ebu İshak ile birlikte başka âlimlerin de bulunduğu bir grup, 
Bağdat’da şarkıcı kadınlardan, içkili eğlence mekânlarından ve benzeri şey-
lerden rahatsızlık duyarak bu durumu protesto etmiştir. Şikâyetlerini bil-

kara: TDV, 2010), 184.
35 Abdülkerim Özaydın, “Bağdat Nizamiye Medresesi’ nin İlk Müderrisi Ebu İshak eş-
Şirazi ve Medresinin Resmi Kürşadı” Şarkiyat Mecmuası, sy. 26, 2015: 86; Bilal Aybakan, 
“Ebu İshak Şirazi”, 185.

36 Ebu İshak eş-Şirazi, Nizamiye’de müderrislik görevini çeşitli sebeplerden dolayı kabul 
etmediği zaman, Nizamülmülk bu durumdan dolayı Bağdat mümessilini sorumlu tut-
muş ve Bağdat Nizamiye Medresesinin Ebu İshak için kurulduğunu ima etmiştir. (Bkz: 
Aybakan, “Ebu İshak eş-Şirazi”, 185; Mehmet Altay Köymen, 360.)

37 Bilal Aybakan, “Ebu İshak Şirazi”, 184-185.
38 el-Bündâri, 32.
39 Bilal Aybakan, “Ebu İshak Şirazi”, 184-185.
40 Bilal Aybakan, “Ebu İshak Şirazi”, 185.
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dirmek üzere toplanmışlar ve bu konuyu halifeye bildirmişlerdir.41 Bunun 
üzerine halife, problemin çözülmesi için Ebu İshak ile görüşmüştür.42

Ebu İshak, gerek Bağdat’da gerek Abbasîler ile Selçuklular arasında si-
yasi faaliyetlerde de bulunmuştur. Nitekim el-Muktedi Biemrillâh’ın hali-
fe olmasında Ebu İshak’ın etkili olduğu bilinmektedir.43 Bilahare, elçi ola-
rak Melikşah ve Nizamülmülk’e, halife el-Muktedi Biemrillâh tarafından 
yazılmış bir mektubu götürmesi,44 bir bakıma onun Bağdat’da Selçuklula-
rın otoritesi olduğu şeklinde de yorumlanabilir. Çünkü mektubun içeriği 
Irak’ın siyasi durumu ile alakalıdır. Ayrıca el-Muktedi Biemrillâh yazmış 
olduğu mektubun yanı sıra, Ebu İshak’tan, Melikşah ve Nizamülmülk’e 
Irak’ın durumunu anlatmasını da istemiştir.45 Anlaşılacağı üzere Ebu İs-
hak, halife tarafından bu görev için özellikle seçilmiştir. Nizâmiye Med-
resesinin müderrisi olması ile birlikte, Bağdat’da Selçukluların temsilcisi 
olduğu da anlaşılmaktadır.

1083 yılında Bağdat’da vefat eden Ebu İshak, Selçuklu coğrafyasında 
hizmet veren çok sayıda öğrenci yetiştirmiş ve eserler vermiştir. Bunların 
arasından Vezir Ebu Şüca Ruzrâverdi, Mü’temen b. Ahmed es-Sâci, Ebu’l 
Vefâ İbn Akil, Ebu’l Velid el-Bâci, Muhammed b. Ahmed eş-Şâşi, Hasan 
b. İbrâhim el-Fâriki, Ahmed b. Muhammed el-Cürcâni ve Hüseyin b. Ali 
et-Taberi’yi örnek gösterebiliriz.46 Eserleri ise et-Tenbih, el-Mühezzeb, et-
Tebşıra fi Usuli’l Fıkh, el-Lüma fi Usuli’l Fıkh, Şerhu’l Lüma, el-Mülahhaş 
fi’l Cedel, el-Ma’üne fi’l Cedel, en-Nüket fi’l Mesa’ili’l Muhtelef fiha Beyne’ş 
Şafii ve Beyne Ebi Hanife, Muhtasar Fima’htelefe fihi Ebu Hanife ve’ş Şa-
fii, Tezkiretü’l Mes’ulin fi’l Hilaf Beyne’l Hanefi ve Şafii, el-İşare ila Mez-
hebi ehli’l Hak, Akidetü’s Selef, Tabakatü’l Fukaha’dır.47 Bu eserler ile Şafiî 
düşüncenin muteber âlimleri arasında zikredildiği ifade edilmektedir.

2) Fikir Özgürlüğü
Nizâmiye Medreseleri fikir özgürlüğüne sahip bir kurum mudur? diye 

bir soru yöneltecek olursak, elbette ilk olarak yapılan eleştirilerin olup 

41 İbn Kesir, 225; İbnü’l Esir, 92; İbnü’l Cevzi, 107.
42 İbnü’l Cevzi, 108.
43 Bilal Aybakan, “Bağdat Nizamiye Medresesi İlk Müderrisi Ebu İshak eş-Şirazi” Uluslara-

rası İslam Medeniyetinde Bağdat Sempozyumu, (İstanbul: 2008), 709.
44 İbn Kesir, 253.
45 İbnü’l Esir, 119-120.
46 Bilal Aybakan, “Ebu İshak Şirazi”, 185.
47 Bilal Aybakan, “Ebu İshak Şirazi”, 186.
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olmadığına bakmamız gerekecektir. Genelde Nizâmiye Medreseleri için 
yapılan, ancak bizim ise özelde ele alacağımız Bağdat Nizâmiye Medre-
sesi ile ilgili olan eleştiriler bulunmaktadır. Bu eleştirilerin en başında da, 
Nizâmiye Medreseleri vakıflarının şartında hem öğreten hem de öğrenen 
için Şafiî48 düşüncede olma zorunluluğunun bulunmasıdır.49 Biz bu ko-
nuda eleştiriye sebebiyet veren uygulamaların o dönem için yapılmasının 
zaruri olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü Nizâmiye Medreseleri kurulma-
dan önce Selçuklu coğrafyasında vuku bulan hadiseler ve devrin anlayışı 
bunu gerektirmektedir. Bu nedenle konuyu açıklığa kavuşturabilmek için 
ilk olarak Selçuklular’ın genel durumunu ve daha sonrasında Nizâmiye 
Medreselerinin kuruluşuna kadar ki süreci değerlendirmeye çalışacağız.

Fikir açısından Selçuklular’ın genel durumuna bakacak olursak, Sel-
çuklu sultanları Hanefî mezhebine mensup olmakla birlikte, Selçuklu 
Devleti’nin büyük bir kısmı da Hanefîdir. İran fetihleri ile Selçuklu coğ-
rafyasına yoğun olarak Şafiî kitleler girmiş olsa da, Selçuklu Devleti ağır-
lıklı olarak Hanefîdir ve Şafiîler toplum içerisinde, Hanefîlerden sonra 
gelmektedir.50

Konumuz kapsamında olan olaylardan ilk olarak, Tuğrul Bey’in ve-
ziri Amidülmülk el-Kundûri’nin faaliyetlerine değineceğiz. Kundûri’nin, 
siyasi sebeplerden dolayı Eş’arilere ve dolayısı ile büyük bir çoğunluk 
olarak bu görüşü benimsemiş gizli özne durumunda olan Şafiîlere, Ba-
tıniler ile birlikte Alparslan’ın tahta geçmesine kadar hutbelerde lanet 
okutması sosyal tabakada büyük yaralar açmıştı. Ayrıca lanet okutulan 
düşünce mensuplarının kitap yazma, vaaz verme ve hutbe okuma gibi 
faaliyetleri de yasaklanmıştı.51 Bundan mütevellit, Eş’ariler bu dönem-

48 Omid Safi, Nizamiye Medreselerinin vakıf şartlarında Şafii olma şartı olduğunu ifade 
etmekle birlikte, Eş’ari düşüncede olma zorunluluğuna dair bir delilin olmadığını belirt-
mektedir. ( Bkz: Omid Safi, “Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi”, Türkler Ansik-
lopedisi, c. 5, (Ankara: 2002), 358. )

49 Abdülkerim Özaydın, “Nizamiye Medresesi”, 191; Nizamiye Medreselerinin vakıf şartla-
rında hem öğrenen hem de öğreten için Şafii olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu şartla-
rı taşımayanlar Nizamiye Medreselerinde müderris ve öğrenci olamamaktadır. ( Bkz: M. 
Asad Talas, 48; Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 169. )

50 Türkler’in olduğu bölgelerde ilk önce Hanefi mezhebinin tanınmasından ve Türk kül-
türüne diğer mezheplere göre Hanefi mezhebinin daha uygun olmasından dolayı, 
Selçuklular’ın büyük bir çoğunluğu Hanefiliği benimsemiştir.(Bkz: Ahmet Ocak, Selçuk-
luların Dini Siyaseti, (İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Yay., 2002), 45,55.)

51 Muhammed Şerafüddin, “Selçuklular Devrinde Mezhepler” trc. Ali Duman, Hikmet Yur-
du Dergisi, sy. 4, 2009: 180; Ahmet Ocak, “Selçuklular/Dini İlmi Fikri ve Tasavvufi Hayat” 
376.
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de büyük baskı yaşamış ve bu durumdan etkilenen yüzlerce Eş’ari âlim 
memleketlerini terk etmek zorunda kalmıştı.52 Alparslan’ın tahta çıkması 
ve Nizamülmülk’ün vezir olması ile bu durum sonlandırılmış olsa bile, 
Selçuklu Devleti bu yaşanılanlardan dolayı maddi ve manevi kayıplara 
uğramıştı. Hanefîler hem devlet kademesinde hem de toplum tabakasın-
da nüfuz sahibi olurken, Şafiîler nüfuz kaybetmiş, devlet kademesinde 
ve toplum içerisinde dengeler alt üst olmuş, sosyolojik bir kriz meyda-
na gelmiştir. Bilahare, Alparslan’ın Hanefî âlimleri yanından ayırmadığı 
bir ortamda, Nizamülmülk’de bu durumu telafi etmek adına Şafiîler için 
Nizâmiye Medreselerini kurmuştur. Şafiî nüfuzun Selçuklu Devleti’ne 
daha sonraları katıldığını göz önünde bulundurarak, onların devletten 
kopmaması amaçlanırken,53 sosyal tabakada bozulan dengeyi yeniden 
düzenleme yoluna gitmiştir.54 Bu sebeple Nizamülmülk’ün bu uygulama-
sı, özgün fikirlerin üretilebilmesi ve fikir özgürlüğünün sağlanabilmesi 
için yapılması gereken zaruri bir durum olmuştur.

Selçuklular döneminde eğitim sisteminin bugün ki gibi belli bir devlet 
kurumuna bağlı olmamasının getirmiş olduğu bir farklılığa da dikkat et-
memiz gerekmektedir. Eğitim bu dönemde camii ve mescidlerden, med-
reselere geçiş yapmıştır. Medreselerin yapımının camii ve mescidlerden 
daha fazla maliyetli olması sebebi ile eğitim kurumları varlıklı, devlet 
içinde nüfuz sahibi önemli bürokratlar tarafından yapılmaya başlanmış-
tır. Dönemin anlayışı gereği, bir medresede sadece bir mezhebe göre eği-
tim verilmekteydi.55 Bu bağlamda Nizâmiyelerden önce Selçuklular’ın 
kurmuş olduğu medreselere bakacak olursak, Tuğrul Bey Nişâbur’da, 
Kundûri Merv’de, Çağrı Bey Merv’de, Alparslan Bağdat’da56 ve müstevfi 
Şerefü’l Mülk Sa’d el-Harezmi’nin ise başta Bağdat ve Merv’de57 olmak 
üzere pek çok bölgede Hanefî mezhebi üzerine ders veren medreseler 
kurdukları bilinmektedir. 

52 İbnü’l Esir, 180; Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, 156; Mu-
hammed Şerafüddin, 182.

53 Altan Çetin, 188.
54 Omid Safi, 357.
55 Bir medresede iki ya da dört mezhebin eğitim vermesi, Abbasiler’in kurmuş olduğu Müs-

tansıriyye Medresesi ile başlamıştır. Müstansıriyye Medresesi ise Nizamiye Medresele-
rinden çok sonra kurulmuştur.(Bkz: Ahmet Ocak, Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye 
Medreseleri, 258)

56 Ali Sevim ve Erdoğan Merçil, 515.
57 Abdülhamit Dündar, “Selçuklular Devri Bağdat Medreseleri; İmam-ı Azam Ebu Hanife 

Medresesi Örneği” (Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2012), 41-42.
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Örneğin Şerefü’l Mülk Sa’d el-Harezmi, Nizamülmülk’ten sonra dev-
let içerisinde en fazla nüfuz sahibi kişidir.58 Medrese kurmak bir açıdan 
da rekabet unsuru olduğu için, Bağdat’da Nizamülmülk’ün Nizâmiyeyi 
yaptırmaya başlaması üzerine, Şerefü’l Mülk’de Ebu Hanife Medresesini 
yaptırmıştır.59 Ebu Hanife Medresesinin inşasına daha geç başlanmasına 
rağmen Bağdat Nizâmiye Medresesinden 5 ay daha önce bitmiş ve vakıf 
gelirleri, Nizâmiye Medresesinden daha fazla olmuştur.60 Bu bağlamda, 
Bağdat Nizâmiye Medresesinin maddi ve siyasi destek gördüğü veya 
Nizamülmülk’ün mezhepçilik yaptığı için ön planda olduğunu söylemek 
doğru bir tesbit değildir. Üstelik Nizamülmülk, mezhepler arasında fikri 
sebeplerden dolayı çıkan olaylara tepkisi oldukça sert olmuştur.61

SONUÇ
Nizamülmülk, toplumu ve ulemayı kontrol altında tutmayı amaçla-

yarak,62 devletin eleman ihtiyacını karşılayabilmek için devlet ideolojisini 
benimseyen63 öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemiştir. Ancak en temel gayesi 
Şiî düşünce ile mücadele edebilmektir. Nizamülmülk, Nizâmiye Medre-
selerini kurarak teşkilatlandırırken, dönemin bazı âlimleri, devletin ilme 
ve eğitime müdahalesini hoş karşılamamış, bu durumu protesto ederek 
ilmin son bulduğunu söylemişlerdir.64 Ayrıca Nizâmiye Medreseleri ile 
ulemanın devlet içerisinde muhalif rolünün sonlanmış olduğuna dair 
görüşler de ileri sürülmüştür.65 Nizâmiye Medreseleri, devletin kurmuş 
olduğu medreseler olmakla birlikte, her kurumda olduğu gibi ideolojik 

58 Abdülhamit Dündar, 42.
59 İbnü’l Esir, 63.
60 Abdülhamit Dündar, 40.
61 Ebu İshak’ın Bağdat’da Şafiiler ile Hanbeliler arasında çıkan kavgalardan dolayı 

Hanbeliler’i Nizamülkmülk’e şikayet eden bir mektup yazması üzerine Nizamülmülk, 
Ebu İshak’a uyarı niteliğinde bir cevap yazmıştır. Nizamülmülk’ün ifadeleri bu duru-
mu açıklığa kavuşturmaktadır. Bu mektuba göre Nizamülmülk, Ahmed b. Hanbel’in de 
büyük bir imam olduğunu, Nizamiye Medreselerini bir mezhebi tutmak ve yüceltmek 
için kurmadığını, bir topluma bir mezhep üzerinden baskı kurmanın doğru olmadığını, 
fitneyi körüklemek yerine mezhepler arası adaletin sağlanması gerektiğini ifade etmiştir. 
Üstelik Nizamülmülk’ün, Bağdat’da bulunduğu sırada mezhepler arasında itikadi uyuş-
mazlıklardan dolayı çıkan bir kavgaya müdahale etmiş, Bağdat amidi ve şıhnesine haber 
gönderip kavga eden kalabalık dövülerek dağıtılmıştır. (Bkz:İbn Kesir, 240,244; İbnü’l 
Cevzi, 120,124; Sıbt İbnü’l Cevzi, 215,223; İbnü’l Esir, 104.)

62 Ahmet Dayandı, “Alparslan Zamanında Büyük Selçuklu Devletinin Dini Siyaseti”, (Yük-
sek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010), 105; Mehmet Köroğlu, 92.

63 Mehmet Köroğlu, 101.
64 Mehmet Köroğlu, 74,82.
65 Omid Safi, 355; Mehmet Köroğlu, 82.
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bir kalıbı vardır. Ancak bu, ulemaya baskı yapıldığı, ulemanın görüşleri-
ni devletin belirlediği, ya da ulemanın baskı altında tutulduğu anlamına 
gelmemektedir. Nizâmiyenin, ilmi ve bilimi geliştirdiği aşikârdır. Belirt-
mek gerekir ki, ulema baskı hissetmediği ve özgür olduğu takdirde ilim 
ve bilim gelişebilir. Bu nedenle Nizâmiyeler fikir özgürlüğüne sahip bir 
müesseseler olarak görülmelidir.

Nizâmiye Medreseleri kurulurken Eş’ariler ve ağırlıklı olarak bu görü-
şü benimseyen Şafiîler zulme uğramış durumdaydı. Eş’arilerin gönüllerini 
tekrar kazanmak için diğer mezheplere herhangi bir kısıtlama getirmeden66 
ılımlı destek verilmiştir. Hanefî görüşe sahip olanlar Hanefîleri destekle-
yerek bu doğrultuda kurumlar oluştururken, Nizamülmülk’ de Nizâmiye 
Medreseleri ile Şafiîleri temsil etmiş,67fikir özgürlüğünü kısıtlamaksızın 
özgün ve üreten bir kurum oluşturmuştur.68 Eğitimde fırsat eşitliği sağ-
lanmış ve maddi durumu olmayan öğrenciler eğitim görebilmiştir.69 Daha 
sonra ki dönemlerde örnek model olarak görülen Nizâmiye Medreseleri, 
kurulmuş olduğu bölgede ki sosyal ve siyasi olaylara da müdahil olan bir 
müessese imajını yakalamıştır. 

Ebu İshak eş-Şirazi ise Bağdat Nizâmiye Medresesinde ilk müderris 
olması sebebi ile medreseyi imar eden ve sistematik çalışır hale getiren bir 
âlim olarak ilim dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Yetiştirmiş olduğu 
öğrenciler İslam coğrafyasının farklı bölgelerine dağılarak çeşitli hizmet-
lerde bulunmuşlardır. Ebu İshak, Şafiî düşüncenin muteber şahsiyetleri 
arasında görülürken, aktif, üreten, saygın bir konumda olan ve ilmi son-
raki nesillere aktaran bir âlim olmuştur.

KAYNAKÇA
AVUNAN, Selahattin. “Nizamülmülk’ ün Yönetim Anlayışı”. Yüksek Lisans Tezi, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 2016.
AYBAKAN, Bilal. “Bağdat Nizamiye Medresesi İlk Müderrisi Ebu İshak eş-Şirazi”. 

İstanbul: Uluslararası İslam Medeniyetinde Bağdat Sempozyumu. 2008.
_____, “Ebu İshak Şirazi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 39: Ankara, 

TDV Yayınları, 2010.

66 Selahattin Avunan, “Nizamülmülk’ ün Yönetim Anlayışı”, (Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi, 2016), 125.

67 Muhammed Şerafüddin, 186.
68 Omid Safi, 357; Nizamiye Medreselerinde fanatik Şafiilerin yetişmesine müsaade edilme-

diğini ifade etmektedir.
69 Mehmet Köroğlu, 107; Altan Çetin, 187.



BAĞDAT NİZÂMİYE MEDRESESİNDE ÖZGÜNLÜK VE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ 171

BİÇER, Bekir. “Kuruluş Devrinde Nizamiye Medreselerinin Müderrisleri”, Tarih 
Okulu Dergisi, sy. 6, 2013.

BÜNDÂRİ, Ebu İbrahim el-Feth b. Ali b. Muhammed. Irak ve Horasan Selçuklula-
rı Tarihi, trc. Kıvameddin Burslan, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
2016.

ÇETİN, Altan. “İrfan Ordusunun Temelleri, Türklerde Medreseler”, Dini Araştır-
malar, sy. 2:5, 1999.

DAYANDI, Ahmet. “Alparslan Zamanında Büyük Selçuklu Devletinin Dini Siya-
seti”, Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010.

DÜNDAR, Abdülhamit. “Selçuklular Devri Bağdat Medreseleri; İmam-ı Azam 
Ebu Hanife Medresesi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 
2012.

GÖKTÜRK, Türker; DAĞ, İsa. “Nizamiye Medreseleri’nin Eğitim Öğretimde ki 
Rolü”, The Journal of Academic Social Science Studies, sy. 27, 2014.

İbn BATTUTA, Ebu Abdullah Muhammed Tanci. İbn Battuta Seyahatnamesi, (Çev, 
İnceleme ve Notlar: A. Sait Aykut) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004:1.

İbn CÜBEYR, Ebu’l Hüseyn Muhammed b. Ahmed b. Cübeyr el-Kinani el-Belensi. 
Endülüsten Kutsal Topraklara, trc. İsmail Güler, İstanbul: Selenge Yayınları, 
2017.

İbn KESİR, Ebü’l Fida İmâdüddin İsmail b. Şihabiddin Ömer b. Kesir b. Dav’b Ke-
sir el-Kaysi el-Kureşi el-Busravi ed-Dımeşki. el- Bidaye ve’n Nihaye (Büyük 
İslam Tarihi), (Çev: Mehmet Keskin), İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994: 12.

İbnü’l CEVZİ, Abdurrahman. el-Muntazam fi Tarihi’l Ümem’de Selçuklular, (Seç. Ter. 
ve Değerlendirme: Ali Sevim) Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014.

İbnü’l ESİR, Ebü’l Hasen İzzüddin Ali b. Muhammed b. Muhammed eş-Şeybani 
el-Cezeri. el-Kamil fi’t Tarih (İslam Tarihi), (Çev: Abdulkerim Özaydın), İs-
tanbul: Bahar Yayınları, 1991: 10

KAFESOĞLU, İbrahim. Selçuklu Tarihi, Ankara: Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı 
Kültür Yayınları, 1972.

KAZICI, Ziya. Anahatlarıyla İslam Eğitim Tarihi, İstanbul: İfav Yayınları, 2012.
KÖROĞLU, Mehmet. “Nizamiye Medreselerinin İcra Ettiği Fonksiyon ve Etkile-

diği Coğrafya”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, 2006.
KÖYMEN, Mehmet Altay. Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi-Alparslan ve Zama-

nı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2016:3
OCAK, Ahmet. “Medrese Geleneği İçinde Nizamiye Medreseleri’ nin Önemi ve 

İlim Dünyasına Kazandırdığı Yenilikler”, II. Uluslararası Selçuklu Kültür ve 
Medeniyeti Sempozyumu (Selçuklular’ da Bilim ve Düşünce), Konya: 2011:1.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII172

–-----------------. Selçuklu Devri Üniversiteleri Nizamiye Medreseleri, İstanbul: Nizami-
ye Akademi, 2017.

_____, “Selçuklular/Dini İlmi Fikri ve Tasavvufi Hayat” Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi, 36: Ankara: TDV Yayınları, 2009.

_____, Selçukluların Dini Siyaseti, İstanbul: Tarih ve Tabiat Vakfı Yayınları, 2002.
ÖZAYDIN, Abdülkerim. “Bağdat Nizamiye Medresesi’ nin İlk Müderrisi Ebu 

İshak eş-Şirazi ve Medresinin Resmi Kürşadı” Şarkiyat Mecmuası, sy. 26, 
2015.

_____, “Nizamiye Medresesi” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara: 
2007: 33.

SAFİ, Omid. “Büyük Selçuklularda Devlet-Toplum İlişkisi”, Türkler Ansiklopedisi, 
Ankara: 2002: 5.

SEVİM, Ali; Erdoğan MERÇİL. Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara: Türk Tarih Ku-
rumu Yayınları, 1995.

SIBT, İbnü’l CEVZİ, Şemseddin Ebu’l Muzaffer Yusuf b. Kızoğlu. Mir’atü’z Zaman 
fi Tarihi’l Ayan’ da Selçuklular, (Seç. Ter. ve Değerlendirme: Ali Sevim), An-
kara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2011.

ŞERAFÜDDİN, Muhammed. “ Selçuklular Devrinde Mezhepler “, trc. Ali Du-
man, Hikmet Yurdu Dergisi, İmam Matüridi ve Matüridilik Özel Sayısı, sy. 
4, 2009.

TALAS, M.Asad. Nizamiyye Medresesi ve İslam’ da Eğitim-Öğretim, trc. Sadık Cihan, 
Samsun: Etüt Yayınları, 2000.

Kadir UZUNOĞLU: Sayın Mustafa Kaya arkadaşımıza değerli su-
numlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sıradaki tebliğcimiz Nazmiye 
Sönmez. Kendisi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğren-
cisi. Aynı zamanda İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrenci-
sidir. Tebliğ konusu” Hz Ömer’in Siyasi Uygulamalardaki Özgünlüğü”. 
Buyurun Sayın Sönmez, süreniz on dakikadır. 



173

HZ. ÖMER’İN SİYASİ 

UYGULAMALARINDAKİ ÖZGÜNLÜĞÜ

NAZMİYE SÖNMEZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF, İLAMER İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMA 

GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Hz. Peygamber`in Medine`ye hicretiyle devletin oluşum süreci başlamıştır. Bu olu-
şum süreci Hz. Ebû Bekir döneminde de gelişerek devam etmiştir. Hz. Ebû Bekir`den 
sonra halife olarak başa gelen Hz. Ömer gelmişti. Hz. Ömer dönemi siyasi uygula-
maları bu gelişim döneminin biterek devlet yapısının oluşturulduğu dönemdir.
Bizde bu çalışmamızda Hz. Ömer`in siyasi uygulamalarının özgünlüğünü gerek 
Hz. Peygamber döneminden gerekse Hz. Ebû Bekir döneminden örneklerle ortaya 
koymaya çalışacağız.

Anahtar kelimeler: Hz. Ömer, Siyasi uygulamaları, özgünlük, özgürlük

The Originality Of Umar In Politic Pratices

Abstract 
The process of formation of the state has begun with the emigration of the Prophet 
to the Medina. This process continued during the period of Abu Bakr. After Abu Ba-
kir, Umar came as the caliph. The political practices of the Khmer period are the pe-
riod when this period of development ends and the state structure is established.
In this work we will try to reveal the authenticity of Umar’s political practices with 
examples from the period of Prophet or from the period of Abu Bakr.

Keywords: Umar, Politic Pratices, Originality, Freedom
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GİRİŞ:
İslam devletinin kuruluşunu dönemlere ayırdığımızda Hz. Peygamber 

döneminin devletin oluşum dönemi olduğunu okuduklarımızdan çıkart-
maktayız. Hz. Ebû Bekir döneminin ise iç karışıklıklar ve sükûneti sağla-
makla geçtiği görülmektedir. Hz. Ömer ise Hz. Ebû Bekir`den devraldığı 
devlet yönetimini yaptığı siyasi uygulamalarla daha ileri seviyeye taşımış-
tır. 

Hz. Ömer’in hayatını incelediğimizde onun zeki, münasibini bilen, 
toplumsal şartları gözeten birisi olduğunu anlamaktayız. Hz. Peygamber 
döneminde ortaya çıkan birtakım konularda fikrini belirtmiş ve bu fikirler 
ayetlerle desteklenmiştir. Bu hususa örnek olarak Bedir savaşı sonrasın-
da esirlerin durumunun ne olacağı konusu gündeme geldiği zaman Hz. 
Ömer`inde burada görüş bildirmiş olmasını vermekteyiz. Bu olayın üze-
rine ayet nazil olmuştur. 1Bu örnekten Hz. Ömer`in bazı konulardaki ileri 
görüşlülüğünü hissetmekteyiz.

Hz. Peygamber ile birlikte İslâm`ı yaymak için yapılan fetihler Hz. Ebû 
Bekir döneminde biraz aksaklığa uğramışsa da Hz. Ömer dönemde tekrar 
canlılık kazanmıştır. Fetihlerle birlikte İslâm coğrafyası genişlemiş ve yeni 
kültürlerle tanışıldığı bilinmektedir. Bunun bazı sorunlara yol açtığı gö-
rülmektedir. Hz. Ömer siyasi uygulamalarıyla bu sorunlara çözüm üret-
miştir. Siyasi uygulamalarında birçok yeniliğe de imza atmıştır. 

Konumuza geçmeden önce hayatı ve karakteri hakkında kısa bir bilgi 
verip daha sonra konuya giriş yapacağız.

HZ. ÖMER KİMDİR?
Hz. Ömer`in tam adı Ebû Hafs Ömer b. el-Hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ 

el-Kureşi el- Adevi`dir.2 Doğum tarihinde farklı rivayetlere yer verilmek-
tedir. Bir rivayete göre Fil Vak`ası`ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir 
rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce3 
Mekke`de doğduğu bilinmektedir.4 (M. 582)5. Babası tarafından soyu Adî 

1 Enfal Sûresi 67-68
2 Mustafa Fayda,  “Ömer” TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 33 (Ankara: TDV Yay., 2007), 44
3 İbn Sa`d, Kitâbü`t- Tabakâti`l Kebir, (İstanbul: Siyer Yay., 2015), 309
4 Mustafa Fayda, “Hz. Ömer ve Halifelik Dönemi”, İslâm Tarihi El Kitabı içinde, (Ankara: 

Grafiker Yay., 2016), 251
5 Mehmet Azimli, Dört Halife`yi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 

2016), 15 (Muhammed Hamidullah`ın Hz. Peygamber`in doğum tarihini M. 569 olarak 
hesaplamasından dolayı Hz. Ömer`in doğum tarihi M. 582 olarak kabul edilmiştir.) 
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b. Kâ`b kabilesine ulaşmaktadır. Bu kabile Kureyş` i yabancılar yanında 
temsil eden sefaret görevini yerine getirmekteydi. Bu kabileye mensup 
Kâ`b b. Lüey`de ise Hz. Peygamber`in soyuyla birleşmektedir. Annesi ise 
Ebû Cehil` inde kabilesi olan Mahzûnoğluları kabilesinden Hanteme bint 
Hâşim`dir.

Müslüman olmadan önceki hayatıyla ilgili kaynaklarımızda çok bir 
bilgi bulunmamaktadır. Hz. Ömer babasının sahip olduğu develeri güttü-
ğü, içkiye düşkün olduğu, ata iyi bindiği, iyi silah kullandığı, şiire meraklı 
olduğu, hitabetinin güzel olduğu, okuma yazma bildiği, ticaret yaptığı, 
Kureyş kabilesi adına elçilik yaptığı ve Hz. Peygamber`in İslâm`ı tebliğe 
başladığı zaman da putperest olduğu rivayet edilmektedir. 

Kaynaklarda Hz. Ömer`in Dâru’l-Erkam` da6 bi`setin 6. yılında Müslü-
man olduğu kaydedilmektedir. (M. 616).7 Müslüman olduktan sonra ise 
İslâm`a hizmet ettiği bilinmektedir. Hz. Peygamber`le birlikte bütün sa-
vaşlara katılmış ve Hz. Peygamber`in danıştığı isimler arasında yer aldığı 
zikredilmektedir.

HZ. ÖMER’İN KARAKTERİ
İnsanların karakterini yaşantıları oluşturmaktadır. Hz. Ömer’in karak-

terini de yaşadıkları oluşturmaktadır. Müslüman olmadan önceki haya-
tıyla ilgili elimizde çok az bilgi olmasına rağmen bu bilgiler bize onun 
karakterini anlamamızda yardımcı olmaktadır. Hz. Ömer’in babasının 
develerini güttüğü rivayeti bize onun ileride yönetim hayatına hazırladı-
ğını düşünmekteyiz. Çünkü Hz. Ömer’e çobanlık yaptığı yıllar yönetme-
yi öğretmektedir. Çobanlıkta bir yönetme işidir. Ticaretle uğraştığı zik-
redilmektedir. Ticaretten ise Hz. Ömer ufkunu genişletmektedir. Ticaret 
yapmak için gittiği yerlerin kültürlerini öğrenmektedir. Bütün bunlar Hz. 
Ömer’i geliştirmektedir. Hz. Ömer’in cahiliye döneminde okuma yazma 
bilen on yediden birisi olması onun ilme önem verdiğini göstermektedir.

Kişilik olarak sert bir mizaca sahiptir. Bunun sebebi de rivayetler de 
babasından yediği dayaklar olarak geçmektedir. Hz. Ömer bu konuda 
şöyle söylediği bir söz şöyle aktarılmaktadır:

Ey Rabbim! Ne büyüksün! Hayatımda öyle zamanlar geçti ki buralarda 
deve güderdim, yorgun argın düşüp biraz dinlenmek istediğim zaman 

6 İbn Sa`d, Kitâbü`t- Tabakâti`l Kebir, trc. Adnan Demircan, (İstanbul: Siyer Yay., 2015), 308
7 Mustafa Fayda, “Hz. Ömer ve Halifelik Dönemi”, İslâm Tarihi El Kitabı içinde, ed. Eyüp Baş 

(Anlara: Grafiker Yay., 2016),251
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babam beni yakalayıp döverdi (Böyle bir hayatım vardı). Bugün ise Müs-
lümanların en yüksek makamına geçmiş bulunuyorum. Allah`tan başka-
sına baş eğmiyorum.8

Açık sözlü ve güvenilir bir insandır İbn Hişam’da geçen bir rivayet 
bunu desteklemektedir. Rivayet şöyledir: Uhud savaşı sonrası İbn Kame 
Hz. Peygamber’i öldürdüğünü söylemekteydi. Hz. Ömer ise Peygamber’in 
ölmediğini bildirmekteydi. Bunun üzerine Ebû Süfyan`ın: “Ey Ömer! İbn 
Kâme`den daha fazla sana inanırım.”9 

Müslüman olmadan önce atalarının dine bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 
Çünkü Hz. Peygamber`e atalarıma karşı çıkıyorsun diye bir düşmanlık 
beslemekteydi. İslâm`a girdikten sonra ise yeni dinine bağlı kalmaktadır. 

Halifeliği döneminde Hz. Ömer`e onu daha iyi anlayabilmek için bak-
malıyız. Hz. Ömer âdil halife diye anılmaktadır. Birçok fetih hareketi 
gerçekleştirmesine rağmen “Fâtih” denilmemektedir. Çünkü o halifeliği 
sırasında âdil olmayı çok önemsemektedir. Kimsenin hakkına girmeme-
ye çok dikkat etmektedir. O: “Fırat kıyısında bir deve kaybolsa Allah`ın onu 
benden soracağından dolayı korkarım.”10 demektedir. Hz. Ömer kendisinin 
yapmadığı bir şeyi halkından asla beklememiş aksine önce kendisi yapa-
rak onlara örnek olmaya çalışmaktadır. Halkına tok gözlülük adına örnek 
olabilmek için on iki veya on dört farklı yamalı elbise ile gezmektedir.11 
Onlara karşı çok hassas davranmaktadır. O, onların ihtiyaçlarını göz ardı 
etmemeye dikkat etmekte hatta mümkünse hemen çözmektedir. Çölde 
aç kalan ihtiyar kadın ve torunlarına sırtında yiyecek taşıdığı bize gelen 
rivayetler arasındadır.12 Halkı aç iken arpa yiyen bineğe binmediği bilin-
mektedir. 13

HZ. ÖMER`İN HİLAFETE GELİŞİ (M. 634)
Hz. Ömer`in hilafete gelmesinde tayin söz konusudur. Bir rivayete göre 

Hz. Ebû Bekir vefat edeceğini anlayınca Müslümanların hilafet meselesi 

8 Mehmet Azimli, Dört Halife`yi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 
2016), 16

9 Mehmet Azimli, Dört Halife`yi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 
2016), 20

10 İbn Sa`d, Kitâbü`t- Tabakâti`l Kebir, trc. Adnan Demircan, (İstanbul: Siyer Yay., 2015)
11 Mehmet Azimli, Dört Halife`yi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 

2016)
12 Mehmet Azimli, Dört Halife`yi Farklı Okumak-2 Hz. Ömer, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 

2016)
13 İbn Sa`d, Kitâbü`t- Tabakâti`l Kebir, trc. Adnan Demircan, (İstanbul: Siyer Yay., 2015)
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yüzünden ihtilafa düşmesini istemediği için kâtibi Hz. Osman`ı çağırmış 
ve vasiyetnamesini yazdırmaya başlamıştır. Vasiyetnamesinde “Ben si-
zin şu şahsa biat etmenizi istiyorum…” yazdırdığı sırada bayılmıştır. Hz. 
Osman Hz. Ebû bekir`in vefat ettiğini düşündüğü için boş kalan kısma 
Hz. Ömer`in ismini yazmıştır. Sonra Hz. Ebû Bekir kendisine gelince Hz. 
Osman`a ne yazdığını sormuştur. Hz. Osman`da Hz. Ömer`in ismini yaz-
dığını söylemiştir. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir vasiyetnamesini mühür-
leyip kapatmıştır. Bu durumu halka duyurmaları gerekmekteydi. Halk 
ise Hz. Ebû Bekir bizim için en iyisini seçmiştir o yüzden o kime biat edin 
dediyse ona biat edeceğiz dedikleri bilinmektedir14.

Hz. Ebû Bekir`in yerine birisini tayin edeceğini öğrenen fakat kim ol-
duğunu bilmeyen Hz. Ali, Hz. Sa`d b. Ebi Vakkas15 gibi birçok sahabî Hz. 
Ebû Bekir`in yanına gelerek ona şöyle demişlerdir:

“Muhtemelen sen Ömer`i Halife seçtin; sen onun sertliğini bizden fazla bil-
diğin halde, onu bize Halife tayin ederken Allah`tan korkmadın mı? O hiç kimse-
yi dinlemez, bildiğini yapar. Allah`a nasıl hesap vereceksin?” Hz. Ebû Bekir ise 
şöyle dedi: “Allah`a diyeceğim ki, yeryüzünde en iyi insanı seçtim. Ben Ömer`i 
hepinizden iyi tanıyorum. Ömer şüphesiz serttir, fakat hilâfete gelip, mesuliyeti 
eline alınca, başka türlü hareket edecektir. Ömer benim düşündüğüm gibi hareket 
ederse ne âlâ – ve ben onun, benim düşündüğüm gibi hareket edeceğine inanıyo-
rum- yok, böyle hareket etmeyecek olursa, Allah onu cezalandıracaktır.”16 

Bu hadiseden çok kısa bir zaman sonra Hz. Ebû Bekir vefat etti ve Hz. 
Ömer miladi 634 yılında halife oldu. Buradan sonra tebliğimizin asıl ko-
nusu olan Hz. Ömer dönemi siyasi uygulamaların özgünlüğüne bakaca-
ğız.

HZ. ÖMER`İN SİYASİ UYGULAMALARI
Hz. Ömer`in toplum yapısını bilen ve ona göre siyaset geliştirebilen bir 

insan olduğu görülmektedir Hz. Ömer`in bu özelliği tarihte ilk defa cihan 
devleti17 olarak adlandırılabilecek yapının kurulmasını da beraberinde ge-

14 Muhammed Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, trc. İhsan Süreyya Sırma (İstanbul: 
Beyan Yay., 2007), 107

15 Muhammed Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, trc. İhsan Süreyya Sırma (İstanbul: 
Beyan Yay., 2007), 107

16 Muhammed Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, trc. İhsan Süreyya Sırma (İstanbul: 
Beyan Yay., 2007), 107

17 Wilhelm Bartold, İslâm Medeniyeti Tarihi, trc. Mehmet Fuad Köprülü (Ankara: Çağ Yay., 
1973), 22
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tirmekteydi. Halife olarak Hz. Ömer`e geçmeden önce onu Hz. Peygam-
ber ve Hz. Ebû Bekir dönemine bakmayı çalışmamıza katkı sağlayacağını 
düşündüğümüz için kısaca değinmeyi uygun gördük.

Hz. Peygamber döneminde Hz. Ömer
Hz. peygamber döneminde Hz. Ömer`i Hz. Peygamber`in danıştığı 

kişiler arasında görmekteyiz. Hz. Peygamber`in danıştığı konularda Hz. 
Ömer olaylara Kur`an`ın bakışıyla bakmaktadır. Buna Muvafakat-ı Ömer 
denilmektedir. Örneğin Bedir savaşında esirlere ne olacağı konusu istişa-
re edilmeye başlanmıştı. Hz. Ömer esirlerin öldürülmesi gerektiğini söy-
lemişti. Fakat Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir esirlerin fidye karşılığın-
da serbest bırakılması gerektiğini düşünmüştü. Nitekim Hz. Peygamber 
esirleri serbest bırakmaya karar verdi. Bu olayın üzerine şu ayetler nazil 
oldu:

“Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiç-
bir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz, 
hâlbuki Allah ahireti (kazanmanızı) istiyor. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldı-
ğınız şey (fidye)den dolayı size büyük bir azap dokunurdu. (el- Enfâl 67/68).

Görüldüğü gibi Hz. Ömer, Hz. Peygamber döneminde siyasi dehasını, 
ileri görüşlülüğünü, bazı konularda isabet etme özelliğini ispatlamıştır.

Hz. Ebû Bekir Döneminde Hz. Ömer
Hz. Ebû Bekir`in hilafet döneminde Hz. Ömer ona müşavirlik ve kadı-

lık yaptığı rivayet edilmektedir18 Aynı zamanda o Hz. Ebû Bekir`in danış-
tığı kişiler arasında yerini almıştır. Hz. Ömer, Hz. Peygamber döneminde 
olduğu gibi Hz. Ebû Bekir döneminde de görüş ayrılığına düşse de fikir-
lerini beyan etmekten kaçınmamıştır. 

Hz. Ebû Bekir ile ihtilafa düştüğü konular kaynaklarımızda daha çok 
ön plana çıkartılmıştır. Örneğin sahte peygamberlerle mücadele etme ko-
nusunda bir aynı fikirde olmalarına rağmen zekât vermek istemeyenler 
konusunda farklı düşmüşlerdir. Hz. Ebû Bekir zekât vermek istemeyen-
lerle savaşılması gerektiğini söylerken Hz. Ömer “Lâ ilâhe illallah” diyen-
lerle savaşılamayacağını savunmuştur. Sonuç olarak Hz. Ebû Bekir zekât 
vermeyenlerle savaşmıştır.

18 Mustafa Fayda, “Hz. Ömer ve Halifelik Dönemi, 251
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Hz. Ömer`in Hilafet Dönemindeki Siyasi Uygulamaları
1) Halîfetü Halîfeti Resûlillah Hitabını Değil Emîrü’l-Mü’minîn 

Hitabını Kullanması
Kaynaklarımız da Hz. Ömer`in emîrü`l-mü`minîn hitabını kullanması-

nın sebebini şöyle açıklarlar; halîfetü halîfeti resûlillah hitabının çok uzun 
olduğunu özellikle kendisinden sonraki halifeler için bu hitabın uzayıp 
gideceğini ve kullanımının zor olacağını söylemesidir. Fakat halifenin an-
lamına bakacak olursak Hz. Ömer`in emîrü`l-mü`minîn hitabını kullan-
masının ona bir özgürlük kazandırdığını da görmekteyiz.

Halife, sözlükte “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini 
almak, birinin ardından gelmek / gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil 
etmek” gibi anlamlara gelen hilâfet kelimesi, terim olarak İslâm devletlerinde Hz. 
Peygamber’den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder. Halîfe de (çoğulu 
hulefâ, halâif) “bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse” demektir ve 
devlet başkanı için kullanılır.19 

Hz. Ömer`in siyasi uygulamalarına baktığımız da kendi tecrübesi 
doğrultusunda kararlar aldığını da görmekteyiz. Elbette ki kendisinden 
öncekilere saygı duymuş ve onların bazı uygulamalarını da devam ettir-
miştir. Fakat Hz. Ömer Halîfetü Halîfeti Resûlillah hitabını değil Emîrü’l-
Mü’minîn hitabını kullanmasıyla da yaptığı siyasi uygulamalara da meş-
ru bir taban kazandırmıştır.

2) Kabile Asabiyetinin Önlenmesi
Hz. Ömer döneminde kabilelerin asabiyetini önlemeye çalıştığı görül-

mektedir. Bu uygulamayı ilk kendi ailesinde uygulamaya geçirdiğini tes-
pit etmekteyiz. Kabilesi diğer dönemlere göre en çok onun döneminde 
sıkıntı çektiği bilinmektedir. Hiçbir akrabasına öncelik tanımadığı gibi on-
lara karşı daha hassas davranmış ve bu konuda yanlış anlaşılabilecek bir 
davranış içerisinde olmak istememiştir. Bu konuya başka bir örnek daha 
verirsek konunun daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz. Bu örnek, Halid 
b.Velid`i ordu komutanlığı görevinden alarak kabile asabiyeti önlenmek 
istenmiştir. Çünkü Halid b. Velid, Mahzûmoğluları kabilesindendir ve bu 
aile o dönemde önemli bir güçü oluşturmaktadır. Halid b. Velid`i ordu ko-
mutanlığı görevinden azletmesiyle Mahzûmoğluları kabilesinin yönetime 
karışmasını da engellemiştir.

19 Casim Avcı, “Hilafet”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 17 (Ankara: TDV Yay., 2007), 539
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3) Şûra
Talip Türcan` a göre şûra: “Sözlükte ‘danışma, görüş alışverişinde bulun-

ma, danışan kimseye fikrini söyleyip onu yönlendirme’ anlamındaki şura İslâmî 
literatürde yöneticilerin ve özellikle devlet başkanının görev alanlarına giren işler 
hakkında ilgililere danışıp onların eğilimlerini göz önünde bulundurmasını ifade 
eder.”20 Bu tanım çerçevesinde Hz. Ömer`in kurduğu şûra yapısına bak-
malıyız.

Okuduğumuz kaynaklardan anladığımıza göre Hz. Ömer istişare-
siz hilafetin olamayacağı görüşünü benimsemektedir. Buradan da Hz. 
Ömer`in istişareye verdiği önemi görmekteyiz. Hz. Ömer dönemindeki 
istişare yapılanmasının Hz. Peygamber ve Hz. Ebû Bekir dönemine daha 
sistematik bir hale geldiğini anlamaktayız. Şûra adı verilen bir yapı var-
dı ve bir konu görüşülmesi gerektiğinde insanlar buraya toplanmışlardır. 
Şûranın toplanma tarzı ise şu şekildeydi: Bir tellal başkente çıkar halkı 
namaza çağırırdı. Halk toplandığı zaman Hz. Ömer Mescidi Nebevi` ye 
girer onlarla iki rekât namaz kıldıktan sonra mimbere çıkar cemaate el-
deki mesele hakkında hitap ederdi.21 Günlük olaylar için buradan çıkan 
karar yeterli olurdu fakat daha önemli konularda mutlaka Ensar`ın ve 
Muhacir`in bu mecliste bulunması gerekiyordu. Buradan çıkan kararlar 
uygulamaya geçirilirdi.

4) İslâm Coğrafyasını Vilayetlere Ayırması
Fetihlerin çoğalması ile birlikte İslâm coğrafyası genişlemiştir. Ge-

nişleyen bu coğrafyayı yönetmek çok zordu. Buna bir çözüm bulunması 
gerekiyordu. Hz. Ömer bu genişleyen coğrafyayı vilayetlere ayırarak yö-
netmenin daha kolay olacağını düşünmüştü. Sonuç olarak genişleyen bu 
coğrafyayı sekiz vilayete ayırmıştır. Bu vilayetler; Mekke, Medine, Suriye, 
Basra, Kûfe, Mısır ve Filistin`dir.

“Her vilâyette yüksek kademedeki âmirler Vali, Kâtip/ Başkâtip, Kâtibuddivan/ 
Askeri Başkâtip, Sahibül Harac/ Varidat Memuru, Sahibülahdas / Polis âmiri, 
Sahibül Beytülmal/ Hazine âmiri ve Kadı/ Diyanet İşleri Reisi ve Hâkim`den 
müteşekkildi.”22 Hz. Ömer bu memurları seçerken liyakate göre seçmiştir. 
Herhangi bir memur göreve tayin edildiğinde o kişiye, şahsın içinde me-

20 Talip Türcan,” Şûra” TDV İslâm Ansiklopedisi, c.39 (Ankara: TDV Yay., 2010), 230
21 Şiblî Numanî, “Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi” c. II trc. Talip Yaşar Alp, (İstan-

bul: Çağ Yay., 1979), 29
22 Şiblî Numanî, “age”, 41
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muriyetinin hak ve sorumluluklarının yazılı olduğu bir talimat fermanı23 
vermiştir. Atanan Valilerden bazı vaatler almıştır. Bunlar arasında Türk 
atına binmemek, ince ve zarif elbiseler giymemek, elenmiş un yememek, 
kapısında kapıcı bulundurmamak, kendisinden yardım isteyen hiç kim-
seye kapısını kapatmamak24 vs. vardır. Aynı zamanda atanan memurlar-
dan görevlendirilmeden önceki mallarının miktarını öğrenmek istemiştir. 
Sonraki dönemde memurun mallarında fazla bir artış görülürse 25 elde 
ettikleri malların yarısı beytülmale aktarılmıştır.

Ayrıca Hz. Ömer memurlarını sıkı bir denetime tabi tutmuştur. Bu sıkı 
denetimi en çok Valiler üzerinde görmekteyiz. Çünkü en üst kademede 
Valiler bulunuyordu. Hz. Ömer Valilerini belli zamanlarda toplayarak vi-
layetlerin durumunu öğrenmiştir. Halkın Valilerden memnun olup olma-
dığını öğrenmek için ise onların şikayetlerini dinlemiştir. Bunun için hu-
susi bir daire kurulmuş ve memuriyetine Muhammed bin Mesleme Ensarî 
tayin edilmiştir.26

Hz. Ömer bu uygulamasında da siyasi dehasını görürüz. O, Valilerin 
de kendisi gibi âdil olmalarını istemiştir. Mal hırsı olan Valilerle çalışmak 
istememiş veya onları çok sıkı bir denetime tabiî tutmuştur. Hz. Ömer`in 
bu tutumu Valilerin korkmasına sebep olmuş ve yanlış bir şey yapmama-
sını sağlamıştır.

5)Adli Teşkilatı Kurması
Bir devlet için en önemli hususlardan birisi de adalettir. Adli kurum-

ların olması devleti daha da yüceltir. Hz. Ömer döneminde de adli teşki-
lat hususi bir kurum haline gelmiştir. Daha öneki dönemlerde halifenin 
kendisi ve idari memurları hâkimin de görevini yapmışlardır. Fakat bu 
Hz. Ömer döneminde daha öncede belirttiğimiz gibi hususi bir hal almış-
tır. Mahkemeler kurulmuş kadılar atanmıştır. Hz. Ömer kadılarda hem 
bilgi seviyelerine hem de halk nezdindeki durumlarına bakmıştır. Ay-
rıca Ebû musa el- Eş`ari` ye adli muhakeme usulü hakkında bir ferman 
yazdırmıştır.27 Bu fermanda kadının, davacının ve davalının genel hak ve 
sorumlulukları yer almaktadır. Aynı zamanda Hz. Ömer yazdırdığı fer-

23 Şiblî Numanî, “age”, 47
24 Şiblî Numanî, “age”, 48
25 Şiblî Numanî, “age”, 49
26 Şiblî Numanî, “age”, 51
27 Şiblî Numanî, “age”, 86
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manda, bir problemle karşı karşıya kalındığında ilk olarak Kur`an`a bakıl-
masını, şayet Kur`an`da yer almıyorsa sünnete başvurulmasını sünnette 
de yoksa, kıyas ve icmâ yoluyla meselenin halledilmesini öngörmüştür.

Hz. Ömer kadıların rüşvet almaması konusunda da çok hassas dav-
ranmıştır. Rüşvet alımını engellemek için özellikle onların maaşları çok 
verilmiştir. Mahkemelerde eşitlik ilkesine çok önem verdiği için davaların 
bu doğrultula sonuca bağlanmasını uygun görmüştür. Bu ilkeye binaen 
gayrimüslimlere de haklar tanınmıştır. Bu dönemde gayrimüslimler so-
runlarını kendi mahkemelerinde28 çözebilmiştirler.

6) Ordugâh Şehirlerin Kurulması
Bu şehirlerin kurulması askeri bir faaliyete giriyormuş gibi görünse de 

siyasi bir boyutu da vardır. Çünkü bu şehirlerin kurulmasıyla hem askeri 
şehrin merkezinde tutmamak hem de askeri bir strateji olarak fetihleri ko-
laylaştırmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda şehirlerin portatif olması olası 
bir saldırı durumunda geri çekilmeyi veya mücadeleyi kolaylaştırmıştır.

Hz. Ömer ordugâh şehirleri kurarak fetihlerin devamlılığını sağlamış-
tır. Bu sayede ekonomide büyük bir sıkıntı yaşanmamış ve buda halkın 
huzurlu bir devlet yapısı altında yaşamasını kolaylaştırmıştır. Ayrıca as-
kerleri halktan uzak tutarak olası bir karışıklığın önüne geçilmiştir.

Ordugâh şehirlerin kurulmasında Arap mizacına uygunluğa çok dik-
kat edilmiştir. Araplar çölde yaşamayı bilen insanlardır. Şehirler kurulur-
ken onların yaşam koşullarına uygunluğuna dikkat edilmiştir. Bu şehirler 
arasında Kûfe, Basra ve Fustat vardır. 

BASRA, Hz. Ömer`in İran ve Hindistan` dan gelebilecek deniz akınla-
rına karşı kurdurduğu şehirdir. Hicri 14 senesinde kurulmuştur. Utbe b. 
Gazvan Basra`yı kurmakla görevlendirilmiştir.29 Mevkii belirlenirken Hz. 
Ömer bizzat ilgilenmiştir.30

KÛFE, Medain fethi sonrasında Sa`d b. Ebî Vakkas buranın ikliminin 
Araplara iyi gelmediğini bildirmiştir. Bunun üzerine Hz. Ömer harekete 
geçmiş ve Kûfe şehri kurulmuştur. Hicri 17 senesinde kurulmuştur.31

FUSTAT, Amr b. As` ın İskenderiye’yi fethetmiştir. Bunun üzerine ha-
lifeden başşehrini buraya yapması için izin istemiştir. Fakat Hz. Ömer va-

28 Şiblî Numanî, “age”, 94
29 Şiblî Numanî, “age”, 125
30 Şiblî Numanî, “age”, 125
31 Şiblî Numanî, “age”, 127
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lileri ile arasına su girmesini istemediği için buna izin vermemiştir. Bunu 
üzerine Amr b. As Kasrul Şem`a geri dönmüştür. Burada İskenderiye fet-
hine çıkmadan önce kurduğu çadırın hala durduğunu görmesi üzerine 
buraya bir şehrin temellerini atmıştır.32

7) Hicri Takvim
Devlet idaresinde en önemli hususlardan birisi de kayıtlardır. Bu ka-

yıtların sağlıklı tutulabilmesi için bir takvime ihtiyaç vardır. Fakat Hz. 
Ömer`den önce Arap Yarımadasında bir takvim sisteminin varlığı bilin-
memektedir. Arap toplumu hicri takvim kabulüne kadar önemli olayları 
yıl saymıştır ve bu hususa göre bir takvim geliştirmişlerdir. Örneğin fil 
vakası yıl olarak kabul edilmiştir. Bunun sonucunda bir olay tarihlendiril-
mek istendiğin de fil vakasından 10 gün önce veya 55 gün sonra şeklinde 
tarihlendirme yapmışlardır. Bu devlet yönetimi için problemli bir sistem-
dir. Kayıtlar, ticaret ve antlaşmalar için daha sistematik bir sisteme ihtiyaç 
vardır.
İhtiyaç duyulan bu sistemi oluşturabilmek için Hz. Ömer şurayı top-

lamıştır. Şurada farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Çoğu kimse İranlıların 
takvim sistemini kullanmayı uygun görmüştür. Daha sonra takvim için 
bir başlangıç seçilmesi gerekmiştir. Hz. Ömer bu başlangıcın hicret olması 
gerektiğini söylemiştir ve bu görüş herkesçe uygun görülmüştür. Böylece 
hicri takvim kabul edilmiştir.

8) Nüfus Sayımı
Nüfus sayımını İslâm tarihinde yapan ilk kişi Hz. Peygamber`dir. İs-

lam tarihinin ilk devirlerindeki nüfus sayımlarının da daha çok gayr-i 
Müslimlere karşı Müslüman nüfusu tespit etme ve askerleri belirleme 
amacı vardır. Kaynaklarımız da Hz. Ebû Bekir döneminde böyle bir uy-
gulamadan bahsedilmemektedir.  

Hz. Ömer döneminde ise zekât ve cizye alımlarında herhangi bir hak-
sızlık ve aksaklık olmaması için nüfus sayımını gerçekleştirilmiştir. Hz. 
Ömer`in âdil bir devlet sistemi kurmaya çalıştığını belirtmiştik. Bu nüfus 
sayımını oluşturulmak istenen âdli devlet sisteminin bir parçası olarak 
görmekteyiz. 

32 Şiblî Numanî, “age”, 131
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9) Necranlı Yahudileri Sürgün Etmesi
Hz. Ömer`in bu uygulaması birçok tartışmayı da beraberinde getir-

miştir. Necranlı Yahudilerin sürgün edilmesini siyasi olduğunu kabul et-
mek istemeyenler rivayetler uydurarak dinileştirmeye çalışmışlardır. Hz. 
Peygamber`in: “Arap Yarımadasında iki din bir arada kalmayacaktır.”33 
şeklideki hadisiyle önceden söylediğini Hz. Ömer`in de bu hadise daya-
narak Necranlı Yahudileri sürgün ettiği söylenmiştir. 

Necranlı Yahudileri asıl sürgün etmesinin sebebi siyasidir. Bu grupla-
rın o dönemki Arabistan Yarımadası`nda problem olmaya başlayacakla-
rından endişe edildiği için bu sürgün gerçekleştirilmiştir. Böylece Arap 
Yarımadasının merkezi otoritesi korunmaya çalışılmıştır.

SONUÇ
Bu çalışmamız da Hz. Ömer`in siyasi uygulamalarını inceleyerek onun 

özgünlüğünü ortaya koymaya çalıştık. Hz. Ömer o dönemin siyasi uy-
gulamalarından bir tanesidir. Bu özelliğini hem Hz. Peygamber hem Hz. 
Ebû Bekir hem de kendisinin hilafete geldiği zamanda görmekteyiz.

Hz. Ömer halifeliği döneminde yaptığı pek çok siyasi uygulamada ilk-
leri ortaya koymuştur. Yapılan uygulamaların aslında hep bir ihtiyaçtan 
doğduğunu görmekteyiz. Bu problemlere çözüm getirirken Hz. Ömer 
maslahatı gözetmektedir. Ayrıca bunları öncelikle şûra meclislerinde 
görüşmüş ve çıkan sonuca göre uygulamaya koymuştur. Netice olarak 
ise devlet idaresi oluşturulmuştur. Oluşan bu yapının sağlamlığı da Hz. 
Ömer`in siyasi uygulamalarındaki özgünlüğünü bize göstermektedir.

Ayrıca incelediğimiz icraatlar da siyasi olarak İslâm Coğrafyasını vi-
layetlere ayırması, ordugâh şehirleri kurması, şûrayı sistemleştirmesi, 
emîrü`l-mü`minîn hitabını kullanması ve diğer icraatlarıyla birlikte bir 
yönetici olarak Hz. Ömer`in özgün yanını görmekteyiz.
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RİDDE SAVAŞLARI BAĞLAMINDA DİNDEN 

DÖNME VE ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI

ZÜLEYHA AKAN

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM 

DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Öz
Geçmişten günümüze insanlar belli inançlara mensup olmuşlardır. İnandıkları bu 
dinin esaslarını uygulayanlar olduğu gibi bu dinden çıkmak isteyenler de olmuş-
tur. İnsanlar arasında dinden dönenlere nasıl muamele edileceği bir tartışma ko-
nusudur. Bu konuda Kur’an çetin bir azap dışında dünyevi bir cezadan bahsetme-
mektedir. İslam âlimleri dinden dönenin öldürüleceği ile ilgili hükümleri genellikle 
hadislerden ve bazı sahabe uygulamalarından çıkarmışlardır. Bu delillerden biri de 
şüphesiz Ridde savaşlarıdır. 
Bu makalede mürtedin hükmü, Ridde savaşlarının iç yüzü ayetler ve hadisler çer-
çevesinde incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Ridde Savaşları, İrtidat, Mürted, Özgürlük.

The Understanding Of Apostasy And Freedom In The Context Of The Wars Of 
Ridda

Abstract 
People have belonged to certain beliefs from past to today. There have been the ones 
practicing the principles of their religion as well as the ones wanting to abandon 
their religion. It is a matter of debate about how to treat people apostatizing. In 
this regard, the Qur’an does not mention a worldly punishment other than a severe 
punishment. Islamic scholars have often interpreted the provisions concerning the 
killing of the apostatizing from the hadiths and some companions’ practices. One of 
these proofs are undoubtedly the wars of Ridda. 
In this article, the judgment of the apostate will be examined in the context of the 
verses and hadiths about the wars of Ridda.

Keywords: The Wars of Ridda, Apostasy, Apostate, Freedom.
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GİRİŞ
Dinden dönme yani irtidat, sözlükte geri çevirmek, dönmek, kabul et-

memek anlamlarına gelen red kökünden türemiştir. Sözlükte olumlu ya 
da olumsuz her türlü dönme olayı için ridde tabiri kullanılmıştır. Oysa 
İslami terminolojide bu kavram olumsuz anlamda kullanılmaktadır. Bun-
dan dolayı cinsiyet aranmaksızın kendi hür iradesi ile dinden çıkan kim-
seye mürted, çıkma olayına da ridde denilmiştir.1 Genel anlamda dinden 
dönen kişinin cezasının ölüm olacağı, büyük çoğunluğu Hz. Ebu Bekir 
döneminde yaşanan Ridde savaşlarıyla desteklenmiştir. Bizde bu maka-
lede Hz. Ebu Bekir zamanındaki olayların sadece bir dinden dönme mi 
yoksa merkezi otoriteye bir başkaldırı mı olduğunu, dinden dönenin öl-
dürülmesinin Kur’an, Sünnet ve inanç özgürlüğü ile bağdaşıp bağdaşma-
dığını incelemeye çalışacağız.

KUR’AN’A GÖRE DİNDEN DÖNMEK
Kur’an’ı Kerim’de pek çok ayette dinden dönenlerden bahsedilmek-

tedir fakat bunların dünyevi cezalardan ziyade uhrevi cezalara çarptırı-
lacakları belirtilmektedir. “…Sizden kim, dininden döner ve kâfir olarak 
ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de boşa gider. Onlar 
cehennemliktirler ve orada devamlı kalırlar.” (Bakara 2/217). Ayrıca, 
Kur’an’da insanların inançlarında kendi hür iradelerini kullanabilecekleri 
belirtilmektedir. “Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde bulunanların hepsi 
topluca iman ederdi. Hal böyleyken, mümin olsunlar diye sen insanla-
rı zorlayıp duracak mısın?” (Yunus 10/99). Görüldüğü gibi aslında ayet 
gayet açık ve nettir. Yüce Allah kullarına inanma özgürlüğünün yanında 
inanmama özgürlüğü de vermiştir. Buna şu ayeti de örnek verebiliriz: “Ve 
de ki: Gerçek Rabbinizden gelendir. Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr 
etsin. Biz zalimler için alevleri kendilerini çepeçevre kuşatan bir ateş ha-
zırladık” (Kehf 18/29). Başka bir ayette de “Biz sana insanlar için gerçeği 
ortaya koymak üzere kitabı indirdik; artık kim doğru yolu izlerse kendi 
iyiliği için izlemiş olur, kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur; 
sen onların vekili değilsin” (Zümer 39/41). Ayetlerde de görüldüğü üzere 
kişinin inanıp inanmama hürriyeti vardır. Lakin sonuçlarına katlanması 
gerektiği de vurgulanmıştır. Fakat ayetlerde belirtilen dünyada bir ceza 

1 Ali Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Ya-
pılması Gereken Muamele”, Bilimname Dergisi 8, sy. 19 ( Aralık 2010): 47.
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değil ahirette o kişiyi bekleyen çetin azaptır. Geçmişten günümüze İslam 
dışında kalmış insanların cezalarının ahirete bırakılmış olması dünyanın 
imtihan yeri olması ve herkese inanç hürriyeti tanınmış olmasındandır.2 
“Allah, din konusunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarma-
yanlarla iyi ilişkiler içinde olmanızı ve onlara adaletli davranmanızı ya-
saklamaz. Allah adaletli olanları elbette sever. Allah ancak, din konusun-
da sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım 
etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte 
bunlar kendilerine yazık etmişlerdir” ( Mümtehine 60/8-9). Bu ayet kap-
samında denilebilir ki: Hz. Ebu Bekir zamanında cereyan eden savaşlarda 
Ridde ehlinin öldürülmesi sadece dinden döndükleri için değil, müslü-
manlara savaş açtıkları içindir. İleride de bahsedeceğimiz üzere Hz. Ebu 
Bekir’e yani merkezi otoriteye bir başkaldırı söz konusudur.

Yine Kur’anda inanç özgürlüğü kapsamında şu ayet dikkat çekmekte-
dir: “Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir 
zorba değilsin” (Ğaşiye 88/21-22). “…senin görevin sadece tebliğ etmektir; 
hesaba çekmek bize aittir” (Ra’d 13/40). Allah bu ve bunun benzeri pek 
çok ayette hesabın ahirette olacağını buyurmuştur. Aslında, “Dinde zorla-
ma yoktur. Doğru eğriden ayrılmıştır…” (Bakara 2/256) ayeti bu konuyu 
özetlemektedir. Peki, ayetler bu kadar açık ve net olduğu halde insanları 
dinden dönenin durumunu tartışmaya iten nedir? Bu sorunun cevabı Hz. 
Peygamber’den rivayet edilen bir takım hadisler, bazı sahabe uygulama-
ları ve en önemlisi Ridde savaşları olmalıdır. Bu konuyu yeni bir başlık 
altında incelemeyi uygun gördük.

HZ. PEYGAMBER’E GÖRE DİNDEN DÖNMEK
Hz. Peygamber İslam’ı tebliğe başladığı günden itibaren kendisine ina-

nan insanlar olduğu gibi inanmayan insanlar da mevcuttu. Bir de başta 
İslam’ı kabul edip daha sonra dinden dönenler vardı. Bu başlık altında 
mürted olan kişilere karşı Hz. Peygamber’in uygulamaları incelenecektir. 

Kur’an’da dünyevi bir cezanın belirtilmemesi, insanları mürted olan kişi-
lere nasıl davranılacağı konusunda sünneti ve sahabe uygulamalarını esas 
almaya itmiştir. Birazdan belirteceğimiz hadisler incelendiğinde, verilen 
cezaların sadece dinden dönme için verilmediği görülecektir. Kaynakların 

2 Nihat Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme (İrtidat)”, Din ve Hayat 
Dergisi, sy. 21 (Şubat 2014): 103.
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mürtedin öldürülmesi ile ilgili en çok delil gösterdikleri hadis “Dinini de-
ğiştireni öldürün” hadisidir.3 Oysa konuyla ilgili diğer hadisler de incelen-
diğinde bu kanıya varmak oldukça güçleşmektedir. Hadislere geçmeden 
önce Hz. Peygamber dönemi bazı uygulamalara yer vermek istiyoruz.

Hz. Peygamber zamanında müslüman olan Abdullah b. Ebi Serh 
Medine’ye hicret etmiş ve vahiy kâtipliği yapmıştır. Daha sonra mürted 
olarak Mekke’ye dönmüştür. Fetih günü öldürülecekler arasındaydı.4 
Öldürülecekler arasında olmasının sebebi sadece dinden dönmüş olma-
sı değil vahiy kâtibi iken Kur’an’ı istediği gibi yazdığını söyleyerek Hz. 
Peygamber’i ve müslümanları rencide etmiş olmasıdır. Aynı zamanda o 
dönemde Mekke’ye dönmek demek düşman safına geçmek demektir.5 
Fakat adı öldürülecekler listesinde olmasına rağmen Hz. Osman’ın ara-
ya girmesi ile affedilmiş, tövbe ederek yeniden müslüman olmuş6 hatta 
ileride kendisine valilik gibi önemli görevler verilmiştir.7 Burada şunu 
düşünmek gerektiği kanaatindeyiz. Eğer mürtedin öldürülmesi kesin bir 
kaide olsaydı, Hz. Osman araya girmez ve Hz. Peygamber de buna mü-
saade etmezdi.8 Hz. Peygamber dönemi bir diğer uygulama da Abdullah 
b. Hatal’ın öldürülmesi olayıdır. Abdullah b. Hatal müslüman olduktan 
sonra Hz. Peygamber tarafından zekât memuru olarak görevlendirilmişti. 
Yanında kölesi olduğu halde yola çıktı. Yolda konakladıkları sırada köleye 
yemek yapmasını emretti, yapmadığını görünce onu öldürdü ve irtidat 
etti. Ayrıca cariyelerinin Hz. Peygamber’i hicveden şiirlerini zevkle din-
ledi. İbn Hatal’ın öldürülmesi görüldüğü üzere sadece din değiştirmesin-
den dolayı değildir. Abdullah b. Hatal bir insanı öldürmüş aynı zamanda 
cariyelerinin Hz. Peygamber’i hicveden şiirlerini hoş karşılamıştı.9 

3 Buhari “İstitabe”, 2; Sahip Beroje, “İslam Hukunda İrtidat Cezasına Yeni Bir Yaklaşım”, 
İslami Araştırmalar Dergisi 17, sy. 4 (2004): 311.

4 Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapıl-
ması Gereken Muamele”, 65.

5 Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2013), 25-26; Toksarı, 
“Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gere-
ken Muamele”, 65.

6 Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapıl-
ması Gereken Muamele”, 65.

7 Mehmet Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak-3 Hz. Osman, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 
2013), 37.

8 Nihat Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme ve İnanç Özgürlüğü”, Ma-
kalat Dergisi, sy. 1 (1999): 49.

9 Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapıl-
ması Gereken Muamele”, 66.
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Ridde savaşlarının başlangıcı kabul edilen Esved el-Ansi olayını bu-
rada vermek istiyoruz. Hz. Peygamber’in rahatsızlığını fırsat bilen Esved 
el-Ansi peygamberliğini ilan etmiş, Hz. Peygamber’in Yemen valisi Şehr 
b. Bazan’ı öldürmüştü. Bunun üzerine Hz. Peygamber Esved el-Ansi’nin 
öldürülmesini emretti ve Şehr b. Bazan’ın karısı Azad’ın yardımı ile öldü-
rüldü. Esasında Esved el-Ansi müslüman bile değildi.10 Ridde savaşları-
nın başlangıcı kabul edilen bu olayı, savaşların sadece dinden dönenlerle 
değil hiç müslüman olmamış kişilere karşı da yapıldığına dikkat çekmek 
için belirtmekte fayda vardır. Bu olayın kabilecilik ve siyasi otoriteye is-
yan izleri taşıdığını belirtmek gerekir.

Ukl ve Ureyne kabilelerinden bazı kimseler Hz. Peygamber’e gelip 
İslam’ı kabul ettiklerini söylediler ve: “Ey Allah’ın Rasulü! Biz süt sa-
ğan bir topluluğuz, ziraatle meşgul kasabalılardan değiliz” dediler ve 
Medine’nin havasının kendilerine iyi gelmediğini söylediler. Hz. Peygam-
ber bunun üzerine onlara devlete ait develerin ve çobanın olduğu yere 
gitmelerini, sütlerinden ve idrarından içmelerini söyledi. Bu kişiler oraya 
gidip iyileşince irtidat ettiler, çobanın gözünü oyup el ve ayaklarını kes-
tiler, develeri de çaldılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber bu kişilerin aynı 
şekilde öldürülmesini emretti. Bu hadis incelendiğinde dinden dönme ce-
zası değil kısas cezası verildiği çok açıktır.11 Çünkü hem hırsızlık yapmış 
hem de adam öldürmüşlerdir. 
İbn Mesud’dan rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber şöyle buyurmuş-

tur: “Allah’tan başka ilah olmadığına ve benim Allah’ın Resulü olduğuma 
şahitlik yapan hiçbir Müslümanın kanı helal değildir. Ancak şu üç kişinin ki 
dışında: Evli olup da zina eden kişi, bir başkasını kasden öldüren kişi, dini 
değiştirip cemaatten ayrılan kişi.” Bu hadisi Hz. Aişe “Allah ve Rasulune 
harp açan kişi” şeklinde rivayet etmiştir.12 Hz. Aişe’den gelen bu rivayetin, 
hadisin içeriğini daha iyi anlamamıza yardımcı olduğunu düşünüyoruz.

Konunun bizce kilit noktasını oluşturan “Dinini değiştireni öldürün” 
hadisini incelemek istiyoruz. Kur’an’da kesin bir dünyevi ceza olmamasına 
rağmen hadiste açık ve net bir hüküm verilmiş olmasını Kur’an’a uygun 

10 Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapıl-
ması Gereken Muamele”, 66; Mehmet Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir, 
(Ankara: Ankara Okulu Yay., 2015), 97.

11 Buhari, “Muharibîn”, 16, 17, 18; Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme 
ve İnanç Özgürlüğü”, 49.

12 Buhari, “Diyat”, 66; Ebu Davud, Sünen, Hudud, 1; Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü 
Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele”, 55.
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bulmayan, bu hadisin mürsel olduğunu, sened zincirindeki problemlerden 
dolayı bu hususta delil alınamayacağını belirten bazı görüşler mevcuttur.13 
Bir diğer görüş de hadisin senedinde ciddi bir problem olmadığıdır. Hadi-
sin Kur’an ile çeliştiği bundan dolayı bu rivayetle amel edilemeyeceği görü-
şünden ziyade, ayetler ile hadis arasında bir tezatlığın bulunmadığı görü-
şünü daha makul bulmaktayız. Hz. Peygamber’in uygulamaları incelendi-
ğinde sırf dinden döndüğü için kimse öldürülmediği halde neden böyle bir 
söz söylediği akıllarda soru işaretidir. Bu soruya şu şekilde cevap vermek 
mümkündür. İslam’ın büyük oranda tamamlanıp, Arap yarımadasının ne-
redeyse tamamına hâkim olduğu bir zamanda Allah’ın “Müşrikleri gördü-
ğünüz yerde öldürünüz” (Nisa 4/89) emrini verdiği bilinmektedir. Çünkü o 
dönemde dinden dönen kişiler otomatik olarak müşriklerin safına geçiyor-
lardı ve müslümanlara karşı savaşıyorlardı.14 İleride bahsedeceğimiz üzere 
sahabe uygulamalarına bakıldığında da bu hadisin bu şekilde anlaşıldığı 
görülecektir. Sahabeler arasında bulunan bazı uygulama farklılıkları da 
yine onların hadisi anlama ve yorumlama farklılıklarından kaynaklanmak-
tadır. Bu da bize salt bir kaidenin olmadığını göstermektedir.

RİDDE SAVAŞLARI
Genel anlamda Hz. Ebu Bekir dönemi15 olayları arasında verilen Rid-

de savaşları esasında Hz. Peygamber döneminde başlamıştır.16 Ridde sa-
vaşlarını tek bir sebebe bağlamak doğru değildir. Bu isyan hareketleri-
nin temelinde Kureyş’in idaresini kabul etmek istemeyen kabileci anlayış 
hâkim olduğu kadar, İslam’ı tam benimseyememiş olan kabilelerin dini 
zayıflıkları da etkilidir. Ayrıca bu sebeblere ek olarak Hz. Peygamber’in 
hastalanması ve vefatı, insanların siyasi arzuları, halkın zekât ve cizyeden 
muaf tutulmak istemesi de sayılabilir.17

Hz. Peygamber döneminde üç, Hz. Ebu Bekir döneminde yedi, Hz. 
Ömer döneminde ise bir tane olmak üzere toplam on bir irtidat olayından 
bahsedilmektedir.18 Hz. Peygamber döneminde Yemen’de Esved el-Ansi’nin 

13 Şükrü Aydın, “Kur’an Açısından Dinden Dönme (İrtidat) Ve Cezası”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi 10, sy. 54 (2017): 965.

14 Beroje, “İslam Hukunda İrtidat Cezasına Yeni Bir Yaklaşım”, 316; Toksarı, “Din ve Vicdan 
Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele”, 
58-65.

15 İbnü’t-Tıktaka, El-Fahri, trc. Ramazan Şeşen (İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yay. 2016), 66.
16 Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir, 82; Aydın, “Kur’an Açısından Dinden 

Dönme (İrtidat) Ve Cezası”, 961.
17 Bahriye Üçok, “Ridde”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7, sy. 1 (1958): 102.
18 Aydın, “Kur’an Açısından Dinden Dönme (İrtidat) Ve Cezası”, 961; Üçok, “Ridde”, 106.
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peygamberlik iddiasında bulunarak isyan ettiğini daha önce belirtmiştik. 
Burada belkide şunu yinelemeliyiz ki Esved el-Ansi müslüman değildi ve 
ona destek veren halk muhtemelen kabilecilik duygularıyla hareket etmişti. 
Aynı zamanda Esved el-Ansi’nin öldürülmesi yine sırf bu sebebten dola-
yı değil, San’a şehrine saldırarak valisini öldürmesinden kaynaklanıyordu. 
Burada Hz. Peygamber’in tutumunu devlet sınırlarını korumaya çalışan ve 
isyanı bastırmak için ordu gönderen bir hükümdara benzetmek doğru ola-
caktır. Bir diğer olay ise yine yalancı peygaberlik iddiası ile ortaya çıkan Tu-
leyha b. Huveylid’dir. Önceden müslüman olan Tuleyha, Hz. Peygamber’in 
hastalığını fırsat bilerek peygamberlik iddiasında bulundu. Tuleyha’nın 
kabilesi olan Esedler de Tuleyha’ya destek verdiler. Hz. Peygamber va-
lilerine dinden dönenlere karşı tedbir almalarını emretti. Bu sırada Hz. 
Peygamber’in vefat etmesi üzerine çeşitli kabileler de Tuleyha’ya katıldılar. 
Bu kabilelerden birinin reisi olan Uyeyne b. Hısn, Cahiliyyede Esvedlerle 
yaptıkları anlaşmayı yenileyeceğini, müttefiki olan bir kabilenin peygambe-
rini Kureyş’in peygamberine tercih ettiğini ifade ediyordu.19 Uyeyne’nin bu 
sözlerinde, daha önce bahsettiğimiz Kureyş’e olan cahiliyye zamanından 
kalma kinin hala varlığını devam ettirdiğini görmekteyiz. Yapılan savaşta 
Halid b. Velid’in ordusuna yenilen Tuleyha tövbe ederek tekrar müslüman 
oldu.20 Eğer mürtedin öldürülmesi kesin bir kaide olsaydı, özellikle pey-
gamberlik iddiasında bulunan bir şahsın öldürülmesi gerekirdi diye düşü-
nüyoruz. Bu durum bize irtidat olaylarında şahısların durumuna, olayın 
mahiyetine göre hareket edildiğini göstermektedir.21 Uyeyne b. Hısn’ın 
da zaten hiç iman etmemiştim demesi22 de ridde olaylarının sadece din-
den dönme faaliyetleri değil, siyasi içerikli olduğunu bize göstermektedir. 
Uyeyne’nin öldürülmemesi de yine bu konuda kesin hükmün olmadığı-
na delil teşkil eden bir diğer örnektir. Hz. Peygamber dönemi son olay ise 
yine peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetu’l Kezzap isyanıdır. 
Müseyleme Hz. Peygamber’i taklid etmekle kalmayıp Kâbe gibi haram böl-
ge oluşturmuş, namazı üç vakite düşürmüştür.23 Hz. Peygamber’in vefatı 
Müseyleme’nin faaliyetlerini artırsa da Hz. Ebu Bekir’in gönderdiği ordu 
sayesinde öldürülmüştür. Müseyleme’nin isyanı incelendiğinde yalancı 
peygamberlik iddiasının yanında merkezi otoriteye karşı bir silahlanma 

19 Üçok, Ridde”, 103-104.
20 Aydın, “Kur’an Açısından Dinden Dönme (İrtidat) Ve Cezası”, 962.
21 Beroje, “İslam Hukunda İrtidat Cezasına Yeni Bir Yaklaşım”, 312.
22 Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir, 91.
23 Azimli, Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir, 116.
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söz konusu olduğu görülecektir. İslam âlimlerinin genel anlamda mürtedin 
öldürüleceği ile ilgili hükmü vermelerinde, silahlanıp İslam devletine karşı 
potansiyel bir tehlike arzedebilecekleri göz önüne alınmıştır.24 Hiçbir devlet 
kendisine karşı yapılan isyanı hoş karşılamaz.

Hz. Ebu Bekir halife seçildikten sonra Hz. Peygamber zamanında baş-
layıp kendi dönemine akseden isyanları bastırmıştı. Fakat bu dönemde 
namaz kılmayı kabul ettikleri halde zekât vermek istemeyen kabilele-
rin isyanı ile karşılaştı.25 Bunlarla savaşmak için bir ordu hazırladı. Hz. 
Ömer’in “La ilahe illallah diyenlerle mi savaşacağız” sorusu26 bize, Hz. 
Ebu Bekir’in ordusunun, sadece İslam’dan dönenler için değil, o dönemde 
devlete verilen bir vergi olarak anlaşılan27 zekâtı temin etmek ve isyanları 
bastırmak için hareket ettiğini göstermektedir. Hz. Ebu Bekir’in de “Eğer 
onlar deve ve koyunların yıllık zekâtlarını bana vermezlerse, kendileriy-
le elbette savaşacağım”28 cevabı bu kanaatimizi desteklemektedir. Başka 
bir rivayette “… Rasulullah’a zekât olarak verdikleri deve bağlamak için 
kullanılan bir ipi bile bana vermeyecek olurlarsa onu alıncaya kadar on-
larla savaşacağım”29 demesi de esasında Hz. Ebu Bekir’in liderliğini, isyan 
eden kabilelere kabul ettirmek istediği anlaşılabilmektedir. Ayrıca kendi-
sine yöneltilen o yıl vergi alınmaması gibi teklifleri30 reddetmesinden de 
biran önce otoritesini kurmak istediği anlaşılmaktadır. Bu da görüşümü-
zü destekler mahiyettedir.

Hz. Ebu Bekir döneminde irtidat edenler, “Ey Peygamber, bundan son-
ra artık onların mallarından Allah için sundukları şeyleri kabul et” (Tevbe 
9/103) ayetini istedikleri gibi yorumlayarak Hz. Peygamber’in vefat ettiği-
ni artık zekât vermelerine gerek kalmadığını iddia etmişlerdi.31 Adeta bu 

24 Geniş bilgi için bkz. Kaşif Hamdi Okur, “İslam Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen 
Asli Yaptırım Üzerine Bazı Düşünceler”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 
8, sy. 15 (2002): 344-364.

25 Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme ve İnanç Özgürlüğü”, 49; Tok-
sarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mürtede Yapılması 
Gereken Muamele”, 72.

26 İbn Hibban, Es-Siretü’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa, trc. Harun Bekiroğlu (Ankara: Anka-
ra Okulu Yayınları, 2017), 340.

27 Muhammed Abid el-Cabiri, Arap-İslam Siyasal Aklı, trc. Vecdi Akyüz (İstanbul: Kitabevi, 
2001), 216; Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mür-
tede Yapılması Gereken Muamele”, 72.

28 Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Fütuhu’l Büldan, trc. Mustafa Fayda (İstanbul: Siyer Yayınla-
rı, 2013), 111.

29 İbn Hibban, Es-Siretü’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa, 340.
30 Mustafa Fayda, “Ridde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35, (İstanbul: 

TDV Yay., 2008), 92.
31 Aydın, “Kur’an Açısından Dinden Dönme (İrtidat) Ve Cezası”, 962.
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söylem Hz. Peygamber’den sonra lider kabul etmemek anlamı taşımaktadır 
ve Hz. Ebu Bekir’in otoritesini kabul ettirmek için onlarla savaşa girmesi 
anlaşılır bir durumdur. Bu dönem isyanların siyasi ve merkezi otoriteye bir 
başkaldırı olduğunu belirttikten sonra Hz. Ebu Bekir ve bazı sahabe uygu-
lamalarına değinmek istiyoruz. Tuleyha ve Uyeyne b. Hısn’ın affedildiğin-
den bahsetmiştik. Hz. Ebu Bekir dönemi bir diğer affedilen isim de Eş’as 
b. Kays’tır. Eş’as b. Kays iki kere irtidat ettiği halde affedildi ve Hz. Ebu 
Bekir onu kız kardeşi ile evlendirdi.32 Görüldüğü üzere cezalandırmak şöy-
le dursun adeta ödüllendirilmiştir. Hz. Ebu Bekir dönemi Ridde olaylarını, 
dinden dönen kabilelerin tekrar İslam’a zorlanmaları şeklinde değil, merke-
zi otoriteye isyan eden, devletlerine vergi vermekten kaçınan ve kabilecilik 
bilinciyle hareket eden bazı kabilelerin tekrar nizam altına alınması şeklin-
de değerlendirmek daha doğru olacaktır. Ayrıca “Dinde zorlama yoktur” 
ayeti kapsamında da insanların bir dini seçme hürriyetleri olduğu kadar bu 
dinden çıkma hürriyetlerinin de olduğu unutulmamalıdır. Fakat ayetlerde 
belirtildiği gibi ahiret azabının kendilerini beklediğini ve bu ayetlerin insan-
ları uyarma mahiyetinde olduğunu belirtmekte fayda vardır. 

Hz. Ömer’in de bu konudaki tavrını inceleyecek olursak; ona dinden dö-
nen bazı insanları öldürdükleri haberi ulaşınca, “mürted olan kişileri önce 
tövbeye çağırsaydınız eğer direnirlerse hapsetseydiniz” diyerek bundan 
duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Ayrıca, Hz. Ömer dönemindeki ceza-
landırma farklılığı artık Ridde savaşlarındaki gibi bir isyan ortamının olma-
masından kaynaklanmaktadır.33 Bu da demek oluyor ki esas mesele sadece 
din değiştirmek değil devlete karşı silahlanıp isyan etmektir.34 Bu durumda 
devletin, iç huzurunu korumak için kendini savunması kaçınılmazdır. Ha-
nefilerin, kadın mürtedin öldürülmeyeceği35 yönündeki hükmü vermesinin 
sebebinin, kadının savaşamama durumundan dolayı olduğu yönündeki 
kanaatimiz belirttiğimiz hususlar doğrultusunda güçlenmektedir. 

Bir uygulamaya daha yer verecek olursak; Muaz b. Cebel’de Yemen’de 
mürted olan bir kişiyi Hz. Peygamber’in dinden dönenin öldürülmesi ile 
ilgili hadisini delil alarak öldürmüştür.36 Uygulamalardaki bu çeşitliliğin, 
daha önce belirttiğimiz gibi sahabenin hadisi ve olayları algılama farklılı-
ğından kaynaklandığı görülmektedir. 

32 Ahmed b. Yahya el-Belazuri, Fütuhu’l Büldan, 120.
33 Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme ve İnanç Özgürlüğü”, 50.
34 İrfan İnce, “Ridde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 35, (İstanbul: TDV 

Yay., 2008), 89.
35 Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme (İrtidat)”, 105.
36 Beroje, “İslam Hukunda İrtidat Cezasına Yeni Bir Yaklaşım”, 315.
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SONUÇ
Kur’an’ı ve Sünnet’i detaylı bir şekilde incelediğimizde gördük ki, insan 

eylemlerinde hürdür. “Dinde zorlama yoktur” ayeti bu konuda bizim en 
büyük delilimizdir. Öte yandan insanın inanç özgürlüğünün var olduğu 
çeşitli ayetlerde belirtilmiştir. Hatta bu konuda Hz. Peygamber’e kendini 
yıpratmaması, kalplerin yalnızca Allah’ın elinde olduğu, kendisinin sade-
ce uyarmakla görevli olduğu uyarıları yapılmıştır. Kur’an ayetleri bu kadar 
açıkken insanların zihninde, bu konudaki hadisler ve sahabe döneminde 
olan olaylar -özellikle Ridde hareketleri- karışıklığa neden olmuştur. Oysa 
geniş bir perspektiften olaya baktığımızda tüm sis bulutları ortadan kalk-
maktadır. Ne hadisler ayetlerle çelişmekte ne de sahabenin uygulamaları 
Hz. Peygamber’inkinden farklıdır. Hz. Peygamber sadece bir din getirme-
miş aynı zamanda kabileler halinde yaşayan Araplara devlet düzeni kur-
maya çalışmıştır. Hz. Peygamber’den sonra gelen halifelerini de sadece dini 
lider olarak değil aynı zamanda siyasi birer lider olarak görmek gerekmek-
tedir. Bu açıdan bakacak olursak devletin içinde otoriteyi tanımayarak isyan 
eden topluluklara devletin müdahale etmesi tabiidir. Ridde savaşlarının da 
bu bağlamda incelenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Netice olarak; ayetler kapsamında gördük ki insanlar hür iradeye sa-
hiptirler ve mürted olan kişilere dünyada bir ceza biçilmemiştir. Hz. 
Peygamber’in ölüm emri verdiği kişilerin sadece dinden döndükleri için de-
ğil, işledikleri çeşitli suçlar yüzünden cezalandırıldıkları görülmüştür. Rid-
de savaşlarının da sadece dinden dönme hareketlerinden ibaret olmadığı, 
siyasi bir başkaldırı olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Bugün fıkıh âlimleri 
tarafından mürted öldürülür hükmünün içeriğinin de kişinin bu silahlan-
ma potansiyelinden kaynaklandığı görüşlerini daha doğru bulmaktayız.

KAYNAKÇA 
Aydın, Şükrü. “Kur’an Açısından Dinden Dönme (İrtidat) Ve Cezası”. Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi 10, sy. 54 (2017): 959-968.
Azimli, Mehmet. Siyeri Farklı Okumak. Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013.
Azimli, Mehmet. Dört Halifeyi Farklı Okumak-1 Hz. Ebu Bekir. Ankara: Ankara 

Okulu Yayınları, 2015.
Azimli, Mehmet. Dört Halifeyi Farklı Okumak-3 Hz. Osman. Ankara: Ankara Okulu 

Yayınları, 2013. 
Beroje, Sahip. “İslam Hukunda İrtidat Cezasına Yeni Bir Yaklaşım”. İslami Araştır-

malar Dergisi 17, sy. 4 (2004): 308-323.
Buhari, Sahih.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII196

Dalgın, Nihat. “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme ve İnanç Özgürlü-
ğü”. Makalat Dergisi, sy. 1 (1999): 41-57.

Dalgın, Nihat. “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme (İrtidat)”. Din ve 
Hayat Dergisi, sy. 21 (Şubat 2014): 102-107.

El-Belazuri, Ahmed b. Yahya. Fütuhu’l Büldan. trc. Mustafa Fayda. İstanbul: Siyer 
Yayınları, 2013.

El-Cabiri, Muhammed Abid. Arap-İslam Siyasal Aklı. trc. Vecdi Akyüz. İstanbul: 
Kitabevi, 2001.

Fayda, Mustafa. “Ridde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 35: 91-93. 
İstanbul: TDV Yayınları, 2008.

İbn Hibban. Es-Siretü’n-Nebeviyye ve Ahbaru’l-Hulefa. trc. Harun Bekiroğlu. Anka-
ra: Ankara Okulu Yayınları, 2017. 

İbnü’t-Tıktaka. El-Fahri. trc. Ramazan Şeşen. İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayın-
ları, 2016.

İnce, İrfan. “Ridde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 35: 88-91. İstan-
bul: TDV Yayınları, 2008.

Okur, Kaşif Hamdi. “İslam Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen Asli Yaptırım 
Üzerine Bazı Düşünceler”. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 
8, sy. 15 (2002): 344-364.

Toksarı, Ali. “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve Sünnete Göre Mür-
tede Yapılması Gereken Muamele”. Bilimname Dergisi 8, sy. 19 ( Aralık 
2010): 47-74. 

Üçok, Bahriye. “Ridde”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 7, sy. 1 (1958): 
97-113.

Kadir UZUNOĞLU: Sayın Akan’a arkadaşımıza değerli sunumların-
dan dolayı teşekkür ediyorum. Müzakere kısmına geçiyorum. Şimdi mü-
zakere yapmak üzere Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler 
Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslam Tarihi Ana Bilim Dalı 
Araştırma Görevlisi Sayın Aygün Yılmaz hocamı olan Sayın Aygün Yıl-
maz hocamı kürsüye davet ediyorum.
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MÜZAKERELER

ARŞ. GÖR. AYGÜN YILMAZ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE 

SANATLARI ABD

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli öğrenci arkadaşlarım, hepinizi saygıy-
la ve muhabbetle selamlıyorum. Bu yıl sekizincisi düzenlenen İLAMER 
Uluslararası Öğrenci Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Müzakereye 
geçmeden önce şunları ifade etmem gerekir ki her yıl kendini daha da 
geliştiren bir İLAMER var. Yaptığı faaliyetlerle öğrencilere ufuk açmada, 
vizyon ve misyon belirlemede, yol, yöntem, metot öğretmede, tecrübe 
kazandırmada gerçekten katkısı yadsınamaz. Bunun için öğrencilere bu 
fırsatı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 

Müzakere kısmına geçecek olursak Ayşegül Demir ve Mustafa Kaya 
arkadaşlarımızın tebliğlerini müzakere edeceğim. Öncelikle her iki arka-
daşımızın da emek vererek hazırlamış olduğu tebliğlerinden ötürü teşek-
kür ediyorum. Her ikisi de bilimsel bir metot kullanarak akademik bir 
üslupla tebliğlerini oluşturmuşlar. Sadece metinlerini daha da geliştirmek 
mahiyetinde birkaç hususta kendilerine tavsiyede bulunacağım.
İlk olarak Sayın Ayşegül Demir’in metnini müzakere edeceğim. Sayın 

Demir, “Emeviler Dönemi Ulema-İktidar İlişkisi Meselesi: Hasan el-Basri 
Örneği” başlıklı metnini sundu bizlere. Kendisi, özgün fikirleriyle öne 
çıkmış olan ve Emeviler dönemine şahitlik etmiş Hasan Basri üzerinden, 
Emeviler dönemi ulema-iktidar ilişkisini aydınlatmak maksadıyla tebli-
ğini hazırladığını dile getirdi. Bu minvalde de giriş kısmında Emeviler 
döneminin alim-idareci ilişkisi açısından farklı bir şekillenmenin olduğu, 
kelami kavramların, doktrinlerin ve mezheplerin ortaya çıktığı bir dönem 
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olarak ifade etti. Daha sonrasında Hasan Basri’nin hayatından, şahsiyetin-
den, eserlerinden, talebelerinden, hocalarından ve kelami görüşlerinden 
bahsetti. Akabinde de Emevi iktidarının genel özelliklerinden ve Emeviler 
döneminde ulemanın yerinden söz etti. Son olarak da Hasan el-Basri’nin 
Emevi iktidarına muhalefet sebepleri ve özgünlüğü meselesine yer verdi. 
Sayın Demir, konuyu ele alış biçimi bakımından gayet başarılı bir metin 
kurgusu oluşturmuş. Fakat, metnin bütünlüğü açısından “Emeviler İkti-
darının Genel Özellikleri ve Emeviler döneminde Ulemanın Yeri” başlığı, 
Hasan Basri’nin hayatından önce ele alınmış olsa daha iyi olabilir. Çünkü 
Hasan Basri üzerinden Emeviler dönemi iktidar ulema ilşkisini açıklaya-
cağından evvela Emevilerin bu meseledeki tutumunu görmek okuyucu 
zihninde bir şeylerin daha net canlanmasını sağlar. Ayrıca Sayın Demir, 
Hasan Basri’nin hayatına genişçe bir yer vermiş. Kelami görüşlerini tek 
tek ele almış. Belki bu kısımlar biraz daraltılıp onun iktidarla olan ilişki-
si ve özgün yanları detaylandırılmış olsa üst başlığa uygun olarak içerik 
daha doyurucu olabilirdi. Sayın Demir, Emevi iktidarının genel özellikleri 
ve emevilerin iktidara olan tutumu açık ve kısa olarak dile getirmiş. Başlı-
ğın altında vermesi gereken ana konuları net bir şekilde ifade etmiş. Yine 
Hasan el-Basri’nin emevi iktidarına olan muhalefetini saltanat ve kader 
meselesi ekseninde özlü bir şekilde anlatmıştır. Fakat şunu ifade etmeli-
yim ki Hasan Basri’nin özgünlüğünün aktarımı biraz yetersiz kalmış gibi, 
bir iki cümleyle dile getirilmiş sadece. Muhalefet nedenlerinin özlü bir 
şekilde ifade edildiği gibi özgün yanları da örneklendirmelerle ve kıyas-
lamalarla daha açık vurgulanabilir. Sonuç kısmında Emeviler döneminde 
iktidar ulema ilişkisine dair tespitlerde bulunan Sayın Demir, iktidar ile 
ulema arasında bir çatışmanın var olduğu kanısına varmıştır. Buradan 
hareketle şunu söylemek istiyorum. Emeviler dönemi alimlerin çoğu tara-
fından eleştirilmiş bir dönemdir. Fakat şöyle bir durum da var ki iktidar 
kendisinin karşısında olan herkese karşı tavır alır. Hasan basri muhalefet 
tarafında yer alan bir alimdi ve bu yüzden Emeviler kendi aleyhlerinde 
konuşana karşı, ona karşı tavır almıştır. Hasan Basri üzerinden Emeviler 
dönemi iktidar ulema ilişkisinde bir uyum, bir bütünlük ya da uzlaşma 
tamamen yoktur ifadesini kesin bir şekilde kullanabilir miyiz? Netice de 
muhalefet olan ulemanın yanı sıra Emevi iktidarının yanında yer alan ya 
da sessiz kalan alimler de söz konusuydu. Bu bakımdan metin de bir-
kaç sübjektif değerlendirmelerin yer olduğunu gördüm. Bu kısımlar da 
yeniden gözden geçirilebilir. Genel anlamda başarılı bir tebliğ. Sayın bu 
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manada Ayşegül Demir’i kutluyorum. Katılımları ve katkıları için sayın 
Demir’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. 

Müzakere edeceğim ikinci tebliğ Mustafa Kaya arkadaşımıza aittir. Sa-
yın Kaya, “Bağdat Nizamiye Medresesinde Özgünlük ve Fikir Özgürlü-
ğü: Ebu İshak eş-Şirâzi Örneği” başlıklı tebliğisini sundu bizlere. Teknik 
ve içerik bakımından gayet başarılı bir metin. Ayrıca kaynakça bakımın-
dan da oldukça zengin bir metin. Kendisini tebrik ediyorum. Sayın Kaya, 
Ebu İshak eş-Şirâzi örnekliği bağlamında Bağdat Nizamiye Medresesin-
dede özgünlük ve fikir özgürlüğü meselesini ortaya koyma çalışmıştır. 
Bu maksatla, Nizamiye Medreselerinin ortaya çıktığı Selçuklular dönemi 
hakkında kısaca bilgi vererek konusuna giriş yapmştır. Bu kapsam da 
da Selçukluların ilme önem vermesi neticesinde ve cami mescitlerin bu 
konuda yetersiz kalmasından kaynaklı olarak eğitim-öğretim faaliyetle-
rinin devamı için Nizamiye medreselerinin kurulduğunu dile getirmiş-
tir. Daha sonra ise özgünlük başlığı adı altında Nizamiye Medreselerinin 
nasıl ortaya çıktığından ve kendine has yanlarından bahsetmiştir. Kısaca 
Nizamiye medreselerinin kuruşunu anlatan Sayın Kaya, açık ifadelerle ve 
örneklendirmelerle kendisinden önce var olan eğitim kurumları ile kıyas-
layarak Nizamiye medreselerinin özgün yanlarını vurgulamaştır. Özel-
likle Nizamiye medreselerinin önceki eğitim kurumlarından farklı olarak 
daha sistematik, daha formal bir yapıda olduğunu bildirmiştir. Ardından 
Bağdat Nizamiye Medresesini ele alan Sayın Kaya, bu medresenin mima-
risi, verilen dersleri, eğitim metodu, imkanları hakkından bilgi vermek-
tedir. Burada şunu söyleyebiliriz ki Bağdat medresenin özgünüğünden 
ziyade mimari bakımından ve sahip olduğu kütüphane açısından ihtişamı 
daha ön plana çıkarılmış gibi. Sayın Kaya burada “Bağdat Medresesi ba-
rındırdığı şu şu özellikler bakımından diğer nizamiye medreselerinden 
ve kendisinden önceki eğitim kurumlarından ayrılmakta ve bu durumlar 
nedeniylede özgündür” ifadesini açıkça belirtmiş olsa daha uygun olur. 
Bundan sonra Ebu İshak eş-Şirâzi hakkında bilgi veren Sayın Kaya, yine 
özgünlük ve özgürlük meselesinden biraz uzaklaşmış gibi. Netice de Ebu 
İshak eş-Şirâzi’nin özgün ve özgürlüğü üzerinden Bağdat Nizamiye med-
resesinin özgün ve özgürlüğünü ortaya koyacağından konuyu ifade ediş 
tarzı daha net olabilirdi. Örneğin Ebu İshak eş-Şirâzinin hayatı hakkında 
geniş bilgi verilmiş, Ebu İshak’ın aktif, üretken, çalışmalarından dolayı 
saygın bir konumda olan ve ilmi sonraki nesillere aktarılan bir alim ol-
duğu söylenmiş, fakat detay verilmemiştir. Burada örneklemeler verilip, 
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onu diğerlerinden farklı kılan, özgün yapan meseleler daha detaylı verile-
bilirdi. Özgürlük bir nebze de olsa ifade edilmiş ama özgünlük daha açık 
olabilirdi. Örneğin onu özgün yapan bazı konulardaki yaklaşımı mı ya 
da ortaya koymuş olduğu bir eser mi yahut ortaya attığı yeni bir teor mi, 
bunlar üzerinden değerlendirilebilirdi. Son olarak fikir özgürlüğü mese-
lesin elan Sayın Kaya, Bağdat nizamiye medresesesinin Şafi ekolüne bağ-
lı olmasından kaynaklı olarak eleştirilere maruz kaldığınu ifade etti. Ve 
burda şöyle bir tespitte bulunmuş, halihazırda hanefilere ait medreseler 
olduğu için şafii eksenli medreselerin de kurulmasını fikir özgürlüğü ola-
rak değerlendirmiş. Bu tespit yerinde olmuş fakat buna ek olarak Bağdat 
medreselerinin kendi içerisinde fikir özgürlüğüne ne kadar yer verdiğine 
de değinmiş olsa daha doyurucu olabilirdi. Yine burada Ebu İshak’ın fikir 
özgürlüğü ele alınabilirdi. 

Sonuç kısmında ise Nizamiye medreselerinin özgürlüğü vurgulanır-
ken özgünlüğüne yer verilmemiş. Sonuç kısmı da bu anlamda geliştiri-
lebilir. Benim müzakerem bu kadardı. Dört arkadaşıma da şükranlarımı 
sunuyor, başarılarının devamını diliyorum. Beni dinlediğiniz için siz din-
leyicilere de teşekkür ederim.

Kadir UZUNOĞLU: Sayın Aygün Yılmaz hocamıza, müzakerelerin-
den dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi müzakerelerini yapmak üzere An-
kara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, İs-
lam Tarihi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Ferda Demir Aycan hocamı 
kürsüye davet ediyorum.
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AR. GÖR. FERDA DEMİR AYCAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ABD

Değerli arkadaşlar, öncelikle sekizincisi düzenlenen İLAMER sem-
pozyumunda müzakereci olarak bulunmaktan mutluluk ve gurur duyu-
yorum. Organizasyonda yer alan hocalarım arkadaşlarım ve öğrencilere 
teşekkür ediyorum. Burada farklı olan iki metnin konusu birbiriyle ar-
dıl olarak dört halife dönemiyle ilgilidir. Konuşmama ilk olarak Zehra 
Akan’ın Ridde Savaşları Bağlamında Dinden Dönme ve Özgürlük Arayışı 
tebliği ile başlayacağım. 

Dört halife döneminin başlangıcında yaşanan ridde olayları, İslam ta-
rihi araştırmalarında siyasi, toplumsal ve askeri açıdan üzerinde durmak 
önemli bir gerçektir. Ben burada olayın kısaca toplumsal yönüne değin-
mek istiyorum. İslam’ın kısa sürede geniş bir coğrafya ya yayılması, rid-
de olaylarının yaşanmasında önemli bir neden olarak görülebilir. Şahsi 
bir algılama olarak sözünü ettiğimiz bu gelişmelerin hızlandırıcı etken-
leri 658 yılında Hudeybiye anlaşması ve 630 Mekke’nin fethi olmuştur. 
Fetihten sonra geçen iki yılın ardından, Hz. Muhammed’in vefat ettiği 
632 yılı ridde olaylarının baş gösterdiği dönemdir. Kureyş’le mücadelesi 
son bulmasıyla İslam Arap yarımadasında önemli bir bölümünde hızla 
yayılmış, kabile başkanları Medine’ye gelerek İslam’ı kabul etmişlerdir. 
Kabile mensuplarının Müslüman olması, insanların hayatını tümüyle 
etkileyen bir olaydır. Yeni devlet tecrübesi ve gündelik yaşantıya uyum 
ise zaman gerektirir. Hz. Muhammed’in vefatıyla yeni yönetimin oluşu-
munda meydana gelen hususta, peygamberlik iddiasında bulunan ya da 
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zekât vermemek gibi mekru olaylar arkasındaki nedenlerin oluşumunda 
katkı sağlamıştır. Alınan farklı önlemler ile önemli bir sorun olabilecek 
bütün olayların kısa sürede bastırılması ise önemli bir başarıdır. Olaylara 
dikkat çeken bir başka konu ise ridde hareketlerinin, ağırlıkla Umman, 
Bahreyn, Yemen gibi Arabistan güney yarımadasının güney bölgesinde 
çıkmış olmasıdır. Naçizane kanaatim olayların belli bir bölgede yoğun-
laşması, bölgedeki toplumsal, siyasi ve ekonominin incelenmeye müsait 
olduğuna işaret ediyor. Metinde öncelikle riddenin kelime anlamı, Kur’an 
ve hadisteki yeri açıklanmıştır. Ardından İslam tarihinde yaşanmış bir 
olay olarak ridde olaylarına yer vermiştir. Konunun kişinin fikir özgürlü-
ğü ile ilgili ilişkilendirmesine bağlı olarak ridde hareketlerinin başkaldırı 
olması itibariyle önemi belirtilerek çalışma tamamlanmıştır. Öneri olarak 
şunu söylemek istiyorum. Belli ki metin Kur’an ve hadislere ilişkin konu 
başlıkları ridde hareketi ve özgürlük anlayışıyla ilgili düzenlemesinden 
dolayı burada bulunmaktadır. Yani tarihsel süreç öncesinde verilen önemi 
söylüyorum. Ardından tarihsel sürecin verdiği görülmektedir. Bu akışa 
alternatif olarak verilen İslam Tarihinde yapılmış bir çalışma olduğunu 
varsayarak, konunun tarihsel süreciyle Kur’an ve özellikle hadisteki du-
rumunu karşılaştırmalı bir şekilde daha analitik olacağı görüşündeyim. 
Bunun yanı sıra peygambere göre dinden dönmek durumunda yer alan 
hadislerin ana kaynağı üzerinde durmadığı kanaatindeyim. 
İkinci tebliğ, Nazmiye Sönmez’i Hz Ömer’in Siyasi Uygulamalardaki 

Özgünlüğü adlı çalışma. Dört halifenin ikincisi olan Hz. Ömer İslam Ta-
rihinde önemli bir şahsiyet olarak yer almaktadır. Gerek peygamber dö-
neminde gerek peygamberden sonraki dönemde tasarrufu ile Müslüman 
tarih yazıcılığında Hz. Ömer uygulamalarıyla birçok yönde değerlendir-
mektir. Buradaki metinde Hz. Ömer’in Emir’u-l Müminin olarak nitelen-
dirilişinin gerekçesi anlatılmaktadır. Bu niteleme bir de Hz. Ömer’in idari 
yapılanma ve teşkilatlanmada sağladığı hızlı yapılanma göz önünde bu-
lundurularak yeniden gözden geçirilmesi görüşündeyim. Hz. Ebu Bekir’in 
iki halifeliğinden sonra şura ile seçilen Hz. Ömer’in hilafetine karşı mu-
haliflerin bulunmadığı bilinmektedir. Pek tabii Hz. Ömer döneminde yö-
netimdeki etkinliği onun hilafeti için olumlu yansımıştır. Bununla birlikte 
kaynaklara baktığımızda önemli ve eleştiri ve olumsuz söylemler bulunu-
yor. Bunlara ilişkin yakın dönemde örnek olarak, Zeynep Nur Akdoğan’ın 
doktora tezine İmamiye Şiası kaynaklarına ve hilafetine kadar Hz. Ömer 
başlıklı çalışması bulunuyor. Pek tabii Hz. Ömer’in şii düşüncedeki yeri-
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nin burada söylenmesi gerekmiyor. Bununla birlikte şahsi otorite olarak 
kabul görünen Hz. Ömer ‘e yönelik karşıt söylemlerin akademik açıdan 
bir bilgi noktası olduğunu belirtmek istedim. Burada sunulan metinde 
Hz. Ömer’in kısa biyografisi, nitelikleri, hilafete geçişine yer vermiştir. 
Daha sonra Hz. Ömer’in siyasi uygulamalarının, Hz. Peygamber dönemi, 
Hz Ebu Bekir dönemi ve kendi dönemi olmak üzere bölümlendirerek iş-
lendiği görülüyor. Genel itibariyle bütüncül olan akışta, hilafete geçiş ve 
siyasi uygulamalar dâhil edilebilirdi. Burada teknik önerinin gerekliliğini 
de sorguluyorum esasında ama henüz hilafet alanındaki çalışmaların tar-
zı olan fikir sahibi için iki önerim şu şekilde: öncelikle halife ve emir’ul-
mümin terimlerinin açıklandığı yerde halifenin kelime anlamı verilmesi 
fazlalık gibi durmuş metinde. İkincisi Hz. Ömer ile ilgili kaynak kullanı-
mında temek kaynak niteliğinde olan İbn İshak’ın siyeri ve İbn Hişam’ın 
Siretün Nebeviyyesi gibi ulaşımı kolay bir iki esere başvurulabilir. Ama 
sunum yapan arkadaşımızın da ikinci sınıf lisans öğrencisi olduğunu da 
unutmamak gerekir. Başta sunum yapan Zehra akan ve Nazmiye Sönmez 
arkadaşımız olmak üzere ve sunum yapan tüm arkadaşlarımızı göstermiş 
oldukları başarıdan dolayı teşekkür ediyorum. 

Kadir UZUNOĞLU: Sayın Ferda Demir Aycan hocamıza, müzakerele-
rinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen 
tüm hocalarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi katılım bel-
gesi verilip oturum bitecektir.
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OTURUM BAŞKANI: SEMA GÜLDOĞAN

Saygıdeğer hocalarım, değerli öğrenciler oturumumuza hoş geldiniz. 
Beş tebliğci vardır. İlk tebliğci arkadaşımız Ayşenur Eğilmez. Konusu “İs-
lam Hukukunda İlk Özgün Kanunlaşma Hareketi: Kerhi ve Külli Kaide-
ler” kendisi Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi üçüncü sınıf 
öğrencisidir. Ayşenur Eğilmez buyurun. 
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İSLAM HUKUKUNDA İLK KANUNLAŞMA 

HAREKETİ: KERHÎ VE KÜLLİ KAİDELER

AYŞENUR EĞİLMEZ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
İslam hukukunun iki temel kaynağı Kur’an ve Sünnettir. Hz. Peygamber hayatta 
iken ayetlerin izahını bizzat kendisi yapmıştır. Vefatından sonra Müslümanlar elde-
ki nasslarla hukukî problemlerini çözmeye çalışmışlardır. Ancak genişleyen İslam 
coğrafası ve bunun neticesi olarak farklı din, dil, ırk ve kültürden olan topluluklar 
İslam topraklarına dahil olduktan sonra yeni ictihad ve fetvalara ihtiyaç duyulmuş-
tur. Yapılan ictihad ve fetvaları belli esaslar ve prensipler altında toplayarak siste-
matize etme yoluna gitmişlerdir. İlk Hanefi usûlcülerinden Kerhî bu işi başlatmış ve 
İslam hukukunda Küllî kaideler adı altında yapılan fetvaları sistematize etmiştir.
Bu çalışmamda Kerhî’nin hayatına, Küllî kaidenin ne ifade ettiğine, kaide ve fıkıh 
usûlü arasındaki farka, Küllî kaidelerin (kavâid) ortaya çıkışını, önemini ve otuz 
dokuz kuraldan oluşan Küllî kaideleri ele aldım.

Abstract
Two main sources of İslamic law are the Qur’an and Sunnah. Hz. He explains the 
legal verses of the prophet has made himself while alive. After the death of Müs-
lims have tried to resolve the legal problem at the Nass. Howewer expanding as a 
result of this İslamic geography and tanguage religion race and culture the from 
comminity that was included in the lands of İslam after the new care law and fatwa 
was needed. Case law and fatwas made by collecting under certain guidelines and 
principles are chosen to systematize. First Hanefi Kerhî from us have started this 
business and has emerged a new branch of science under the name of powdery 
mildew bases in İslamic law.
İn this study, it reluctantly to life, powdery mildew is that ol-Qaeda’s what you 
mean, the difforence between the base and canon law procedure, powdery mildew. 
Pedestal of general principles emergence I took the ashes of the pedestals formed 
impartance and thirty nine rules.
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A.) Kerhî’nin Hayatı
Ebû’l Hasan Ubeydullah b. El-Hüseyin b.Dellâl el-Kerhî, 260(873) yılın-

da Irak’ın Kerhi Cüddân beldesinde doğmuştur.1 Bölgede ders halkası bu-
lunan iki büyük Hanefi fakihi Kadı Ebû Hâzim (ö.292/905) ve Ebû Said el-
Berdaî ’den (ö.317/930) ders almış ve sonrasında Hanefi mezhebinin imam-
lığı ona geçmiştir. Devrin meşhur fakihleri ondan ders almış, öğrenciler 
dört bir tarafa yayılarak kadılık ve öğretim görevlerini üstlenmişlerdir.2 
Yetiştirdiği öğrenciler arasında el-Cessâs lakabıyla meşhur olan Ebû Be-
kir er-Râzî (ö.370/981), Ebû Abdullah ed-Dâmegânî (ö.478/1085) , Ebû Ali 
eş-Şâşî (ö.344/955), Ebû’l-Kâsım et-Tenûhî(ö.342/953), Ebû Abdullah el-
Mutezilî… gibi bilginler bulunmaktadır.3

Hatîb el-Bağdâdî başta olmak üzere İbnü’l-Cevzî, İbn Kesîr gibi müellif-
ler Kerhî’nin önde gelen bir Mu’tezilî olduğunu belirtmişlerdir. Kerhî’nin 
Mu’tezilî olarak tanınan fıkıh hocası Berdaî’den kelam dersleri aldığı, 
kendisiyle bazı fıkıh meselelerini tartıştığı Ebû Hâşim el-Cübbâî’ye duy-
duğu büyük hayranlığı, öğrenciler arasında Ebü’l-Hasan el-Ezrak, Ebû 
Bekir el-Buhârî, Ebû Abdullah ed-Dâî gibi Mu’tezilî âlimlerin yer alma-
sı, cenaze işleriyle daha çok Mu’tezilî âlimlerin hatta canaze namazını-
da bir Mu’tezilî âlimin kıldırmak istemesi ve Ebü’l-Hüseyin el-Basri’nin 
Kerhî’ye atıfta bulunarak kendi üstatları için “eş-Şeyh” ünvanını kullan-
ması Mu’tezilîliğinin zâhirî göstergeleri arasında sayılmaktadır.4

Kerhî Hanefi mezhebi içinde oluşan kesin ve keskin bir ayrıma yol aç-
mamakla birlikte bazı usulî ve fıkhî konularda farklı anlayışlara sahip olan 
Irak Hanefîliğinin (meşâyih-î Irak) en büyük temsilcisi sayılmaktadır.5 
Kerhî, Hanefî ekolü içinde Hassâf gibi ihtiyar ve tahrîc ehli fakihlerden 
olup mezhep görüşlerine ilişkin nakilleri ve bunlara dair yorum ve ter-
cihleri genelde dikkate alınmakta ve muteber kabul edilmektedir. Yani 
Kerhî’nin tahrîc (bir hadisi isnadıyla birlikte bir kitaba alıp nakletmek) ve 

1 Ebû Zeyd ed-Debûsî, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, trc. Ferhat 
Koca (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2009), 255.

2 Orhan Ençakar, “Hanefi Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: 
Muhtasarü’l Kerhî” İslam Araştırmaları Dergisi, 37(2017): 7-32, 9, erişim 17 Şubat 2018, 
http://dergipark.gov.tr >download>article-file.

3 Koca, “Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi”, 255.
4 H.Yunus Apaydın, “Kerhî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 25 (Ankara: 

TDV Yay., 2002), 285.
5 Apaydın, “Kerhî”, 286.
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ihtiyarları (bir şeyi yapıp yapmama hususunda tercihte bulunmak) dikka-
te alınan bir fakih olduğunu söyleyebiliriz.6

Kerhî’nin usule ilişkin olarak açıkladığı prensiplerin önceki imamla-
rın söz çözümlerinden oluşturduğu bir gerçektir. Sonraki usulcülerin 
Kerhî’nin usule dair görüşlerine isim vererek sıkça atıfta bulunmaları, 
Hanefî fıkıh usulünün büyük ölçüde ilk defa Kerhî tarafından sistemleş-
tirildiğini söylemek mümkündür. Ayrıca diğer ekollere mensup usulcü-
lerin Kerhî’ye çoğu kez atıfta bulunmaları hatta mezhep kurucuları dışın-
da en fazla atıf yapılan ve görüşleri zikredilen Hanefî fakihi ve usulcüsü 
Kerhî’dir. Bu durumda bize usul açısından Hanefî mezhebinde önde gelen 
isimlerden olduğunu ve usulün sistemleşmesinde önemli bir rol oynadı-
ğını göstermektedir.7

Özellikle, Hanefî imamları tarafından öne sürülmüş görüş ve çözüm-
lerin dayandığı genel ilke ve kuralları (kavâid) tesbite yönelik küçük ça-
lışması ve burada tesbit edilen kurallar, Hanefî fıkıh mentalitesinin anla-
şılmasında önemli köşe taşını oluşturmaktadır. Bu eserin gerek değerine 
gerekse sonraki dönemler üzerindeki etkisi dikkate alındığında Hanefî 
mezhebi içinde Kerhî’nin bir fıkıh teorisyeni olarak adlandırılmayı hak 
ettiğini söyleyebiliriz. Hanefî mezhebinin meseleci olarak gelişmesi ve 
problemlerin kavâid-i külliye denilen genel hukukî ilkeler ve kuralları 
çerçevesinde çözümlenmesi, Hanefî mezhebinde fıkıh usulünün diğer 
ekollere nazaran daha geç yazılmasının ve sistemleşmesinin sebebinide 
açıklamaktadır.8

Kerhî hayatının sonlarına doğru geçirdiği rahatsızlıktan sonra tedris fa-
aliyetinden çekilmiş, ders vermeye talebesi Ebû Ali eş-Şâşî’ye (ö.344/955), 
fetva vermeyi de diğer talebesi Ebû Bekir ed-Dâmeğanî’ye bırakmıştır.9 
15 Şaban 340 (17 Ocak 952) yılında vefat eden Kerhî’nin cenaze namazı-
nı öğrencilerinden Kadı Ebû Temmâm Hasan b. Muhammed el-Hâşimî 
ez-Zeynebî kıldırmış ve Vâsitîn nehri kıyısındaki mescidinin yanına 
defnedilmiştir.10

Kerhî hakkında günümüze ulaşan bilgiler çok sınırlıdır.11Ancak gü-

6 Apaydın, “Kerhî”, 286.
7 Apaydın, “Kerhî”, 286. 
8 Apaydın, “Kerhî”, 286.
9 Apaydın, “Kerhî”, 286.
10 Ençakar, “Hanefi Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasarü’l 

Kerhî”, 10.
11 Ençakar, “Hanefi Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasarü’l 
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nümüze ulaşan eserleri; er-Risâle, el-Muhtasar, Şerhu’l-Câmi’i’l-kebîr, 
Şerhu’l-Cami’i’s-sağir eserleridir.12

B.) Küllî Kaidenin Tanımı
Kaide, sözlükte “oturmak” manasındaki kuûd mastarından türemiş 

olup “binanın üzerine dayandığı temel, bir şeyin aslı, esası” anlamına 
gelmektedir.13 İslam Hukukunda bu dalın hemen her alanına uygulana-
bilen ve hukukun temel ilkelerini yansıtan özlü ve kuşatıcı ifadelerin, fer’i 
meselelerinin hükümlerini tamamen ya da büyük oranda kuşatan tümel 
önermelerin ismi olmuş, sınırlı bir alanda geçerliliği bulunan alt kaide-
lerden ayırmak için külli kaide veya çoğulu olan “kavâid-i külliye” şek-
linde isimlendirilmiştir.14Küllî kaideler için Zâbıt, Nazariye, Eşbah ve’n-
Nezâir, Prensip, Şer’i Hüküm, Külli Hüküm, Ağlebî Hüküm kelimeleri de 
kullanılmaktadır.15

C.) Kaide ve Fıkıh Usulü Arasındaki Fark
Kaide ile fıkıh usulü kuralları arasında da belli bir yakınlığın bulundu-

ğu “Bir şeyin bulunduğu hal üzre kalması asıldır” (Mecelle, md.5); “Alâ 
hilâfi’l-kıyâs sâbit olan şey, sâire makîsün-aleyh olmaz”(a.g.e. , md.15); 
“İctihâd ile ictihâd nakzolunmaz” (a.g.e. ,md.16) gibi bazı fıkıh usulü 
kuralları fürû kitaplarında sık kullanılmış ve fer’i ahkâmı da yakından 
ilgilendirmesinden dolayı literatürde küllî kâide alanındaki fer’i mesele-
lerin tamamına veya büyük çoğunluğuna uygulanabilir genel prensipler 
verirken veya ulaşılan çözümlere ortak açıklama getirirken, fıkıh usulü 
kuralları şer’i delillere ilişkindir. Bu delillerden şer’i hüküm elde etme 
yollarını ifade etmektedir. Usul kuralları da kavâid olarak adlandırabildi-
ğinden aradaki karışıklığı önlemek amacıyla birçok müellif külli kaidelere 
“kavâid-i fıkhıyye”, diğerine ise “kavâid-i usûliyye” demektedirler.16

Kerhî”, 10. 
12 Ençakar, “Hanefi Fıkıh Literatüründe Gelenek Oluşturan Kayıp Bir Metin: Muhtasarü’l 

Kerhî”, 9.
13 Apaydın, “Kerhî”, 287.
14 Mustafa Baktır, “Kaide”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 24 (Ankara TDV 

Yay., ), 205.
15 Kaya Kartal, “İslam Hukukunda ve Mecelle’de Küllî Kaideler”, Genç Hukukçular Hukuk 

Birliği, 12.
16 Kartal, “İslam Hukukunda ve Mecelle’de Küllî Kaideler”, 12.
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D.) Kavâid İlminin Ortaya Çıkışı
İslam fıkhında külli kaideler hemen oluşturulmamıştır. Bu konuların 

manaları zamanla ve tedrîcen oluşmuştur.17Ancak bu ilmin ana malzeme-
sini, müslümanların ameli hayatını ve hukukî düşüncesini yansıtan fıkıh 
ilmi ve müslüman hukukçuların bu alandaki birikimini yansıtan fıkıh mü-
devvenatını oluşturur. İslam hukuku Hz. Peygamber (sav.) döneminden 
itibaren İslam coğrafyasının genişlemesi ve cevapları aranan fer’i mesele-
lerinin çoğalmasına paralel olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Fıkıh 
ekollerinin oluşumu sürecinde tedvin edilen eserler dönemlerine kadar 
ilim havzalarında ortaya çıkan zengin fıkhî birikimi yansıtmaya, fer’i me-
selelere getirilen çözüm önerileri ve yapılan fikrî tartışmaları ana başlıkları 
altında toplayarak sistematik bir ifadeye kavuşturmaya çalışmaktadır. Bu 
eserler, Müslümanların amelî hayatını düzene koymaktan ziyade mevcut 
amelî hayatın hukukî düşünceyle alâkalı entelektüel arka planını tanıtma-
yı ve bu yönde bir gelenek oluşturmayı amaçladığından sonraki nesiller 
için önemli bir önemli bir malzeme ortaya konulmuştur.

Konular meseleci bir metotla da olsa birbirleriyle ilişkilendirerek ve 
diğer hukuk ekollerinin görüşleriyle mukayese edilerek ele alınmıştır. Ba-
kıldığında bir mezhebin görüşünü savunmak amacıyla ele alınmış görün-
se de müçtehidlerin ve sonraki fakihlerin ictihadlarından oluşan zengin 
birikimi tahlil etmek ve geçmiş dönemlerden intikal eden fıkhî hükümle-
rin dayandığı delili ve gözettiği amacı kavrayıp aralarındaki ortak bağları 
anlamaya çalışmak eserde gözetilen en önemli unsurdur. Bu süreçte, fa-
kihlerin hukukî düşüncelerine yön veren, amelî olduğu kadar doktriner 
değeride haiz bulunan genel hukuk ilkeleri, hukukun bütününde uygula-
nabilir genel kaide ve kurallar da ortaya koymaya çalışılmaktadır.18

Yaygın olan kabule göre, bu konuda ilk çalışmayı Hanefiler yapmış-
lardır. Bu kaideler, mezhep için fıkhî çalışmalarda çokça kullanılmış ve 
alimler arasında zamanla yaygınlık kazanmıştır.19

İbn Nüceym’in (ö.970/1562) el-Eşbah’taki mukaddimesinde belirttiğine 
göre, Hanefi mezhebinde kullanılan 17 adet küllî kaideyi bir araya getiren 
ve derleyen ilk kişi Ebû Tâhir ed-Debbâs’tır. Kerhî bu 17 maddeye yeni 

17 Mustafa Baktır, “İslam Hukukunun Genel Prensipleri” Ekev Akademi Dergisi 12, sy.34 
(2008): 205.

18 Ali Pekcan, “İslam Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair İlk Risale”, İsla-
mi Araştırmaları Dergisi 16, 2(2003): 294.

19 Baktır, “Kaide”, 207.
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kurallar ekleyerek yeni bir risale oluşturmuş20 ve 39 kaideden oluşan el-
Usûl adlı risale elimizde bulunan en eski kavâid kitabıdır.21

E.) Küllî Kaidelerin Önemi
Küllî kaidelerin öneminden söz etmek aslında fıkhın özünden söz et-

mek anlamına gelmektedir. Çünkü küllî kaideler tarihi olarak fıkhın en 
parlak dönemi ve fıkhî aklın olgunlaşma çabasıyla doğrudan bağlantılı-
dır. Şüphesiz ki fıkhî kaideler ilmi değerlerini dayandıkları naklî ve aklî 
şer’î delillerden elde ederler ve fıkhî meseleleri kavramada, düzenlemede, 
öğrenme ve öğretmede büyük bir rol oynamaktadır.22

Küllî kaideler bir meselenin anlaşılmasında genel kıyas usullerine da-
yanarak temel fıkıh tefekkürü meydana getirir. Fıkhî hükümlerin zihinde 
temel bir esasa dayanmasını sağlar, toplayıcı bir illet görevini üstlenir ve 
hükümler arasında mukayese imkanı sağlar. Bu çerçevede fıkhî mesele-
lerinin doğru değerlendirilmesi ve hukukî formasyonun kazanılması için 
küllî kaideler zaruridir.23

Küllî kaideler dağınık fıkhî meseleleri zabtetme aracı olarak kabul edi-
lir. Bu konu hakkında ez-Zerkâ şöyle söylemektedir: “Bu kaideler olma-
saydı, fıkhî hükümler zihinde temel bir esasa dayanmaksızın görünüşte 
birbiri ile çelişen karışık fürû meseleler olarak kalacaktı.”24

Musa Carullah’a göre ise, “Külli kaideler fıkıh ilminin ruhudur. Külli-
yatı hıfzedip anlayan kimse fıkhî hükümleri tamamıyla ihata eder. İslam 
şeriatının felsefesine gereği gibi vakıf olur. Mahkemelerde hükmederken 
veya fetva verirken basiretli olur.” demektedir.25

Küllî kaidelerin önemini maddeler halinde özetlemek gerekirse:
a.)Küllî kaideler fıkıh öğrenme, İslam şeriatının amaç ve hedeflerini 

idrak etme ve ilmi meleke kazanmaya yardımcı olur.
b.)Araştırmacıya delil getirme ve huccet sunma hususunda güçlü bir 

meleke kazandırır.
c.)Fakihe maslahat ve mefsedetleri karşılaştırma kudreti kazandırır.
d.)Araştırmacı ve müftülerin cüzi hükümleri araştırma ve bulmada, o 

20 Pekcan, “İslam Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair İlk Risale”, 294.
21 Pekcan, “İslam Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair İlk Risale”, 294.
22 Baktır, “Kaide”, 207.
23 Adnan Algül, “Kavâid İlmi ve İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın Kavâid İlmine Etkisi”, Kilis 7 

Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, sy. 4(2016): 52.
24 Mustafa ez-Zerkâ, el-Fıkhu’l İslâmî Fî Sevbih’l-Cedîd, (Dımaşk, 1968), 949.
25 Akgül, “Kavâid İlmi ve İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın Kavâid İlmine Etkisi”, 52.
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hükümleri bir başlık altında toplamada, böylece benzeyen hükümlerde 
tenakuzdan kurtulmaları için onlara kolaylık sağlar.26

F.) Küllî Kaideler
Zaman içerisinde belli bir ihtiyaçtan oluşturulan küllî kaidelerin kay-

nağı Kur’an-ı Kerim, Hadîs-i Şerifler ve fukahânın ictihadı ile oluşturul-
muştur. Zamanla çoğalan fıkhî meselelerin belli kaideler altında toplanıp 
sistematize edilmesi ve fıkhî meselelerin doğru değerlendirilmesi açısın-
dan küllî kaidelerin oluşumu zorunluluk ifade etmektedir. Bundan dolayı 
toplumun ihtiyacını göz önünde bulunduran Kerhî, 39 kaideden oluşan 
el-Usûl adlı eserini oluşturmuştur. Kerhî eserindeki kurallara “el-asl” 
demektedir.27 Kerhî eserinde kuralı zikreder ancak zikrettiği kuralla ilgili 
misaller vermemektedir. Bu kurallarla ilgili misalleri Hanefî fakihi Ebû 
Hafs Ömer en-Nesefî (ö.537/1142) vermektedir.28

Kerhî’nin oluşturmuş olduğu kaideler şunlardır:
1. Kural: “Kesin bilgi ile sabit olan şey, şüphe ile ortadan kalkmaz (şek 

ile yakîn zâil olmaz)”
2. Kural: “Zâhirî hal, hak talebini (istihkâkı) def eder ve onu vacip hâle 

getirmez.”
3. Kural: “Bir davada söz, kendisine zâhirin yardım ettiği kimsedir; be-

yine ise, zâhirin aksini iddia eden kişiye düşer.”
4. Kural: “Davalarda muteber olan; tarafların (sözlerindeki) maksatla-

rıdır. (Sözün) zâhiri değildir.”
5. Kural: “İki zâhirden biri, diğerinden daha açık olursa, en açık olan, 

açıklığının değeri sebebiyle, tercihe daha layıktır.”
6. Kural: “Müslümanların işleri, aksi ortaya çıkıncaya kadar, salâh ve 

doğruluk üzerine yorulmuştur.”
7. Kural: “Delâlet-i hâliyye (hâl’in delaleti), delâlet-i kavliyye (sözün 

delaleti) gibidir.”
8. Kural: “Kavlen (söz) sabit olmayan şey, bazen fiilin sabit olur; sabi 

çocuk konusunda olduğu gibi.”
9. Kural: “Soru ve hitap, umûmî ve gâlip olan mana üzerine cereyan 

eder; kural dışı (şaz) ve nâdir olan mana üzerine değil.”
10. Kural: “Sorulara verilecek cevaplarda, her toplumun kendi bölge-

sindeki örfüne itibar edilir.”

26 Kartal, “İslam Hukukunda ve Mecelle’de Küllî Kaideler”, 16-17.
27 Akgül, “Kavâid İlmi ve İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın Kavâid İlmine Etkisi”, 54.
28 Pekcan, “İslam Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair İlk Risale”, 305.
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11. Kural: “Kişiye, kendi şahsıyla ilgili yaptığı ikrarları doğrultusunda 
muamele edilir; ancak onun, başkasının hakkını iptal ve başkasına borç 
yükleyen ikrarlarına itibar edilmez.”

12. Kural: “Söz, delil aranmaksızın, yeminle birlikte, emînin sözüdür.”
13. Kural: “Bir kimse, bir şeyin yapılması sorumluluğunu üzerine alsa 

ve onun gerçekleşmesi de herhangi bir şarta bağlı olsa; sorumluluğu üst-
lenilen şeyin gerçekleşmesi için şart olan şey, hükümde sâbık (önce gelen); 
şarta bağlı olan ise lâhık (sonradan gelen) olur ve önce gelen (sâbık) sıhhat 
ve cevaz için gerekli olur.”

14. Kural: “Akit yapan taraflar, akdin sıhhati yönünde açıklama ya-
parlarsa akit sahih; akdin fesadı yönünde açıklamada bulunurlarsa akit 
fâsit olur. Sıhhat ve fesat yönlerini müphem bırakırlarsa, akit sıhhate yo-
rulur.”

15. Kural: “Akdin aslına giren fesat ile akdin ilgili olduğu hususlardan 
birine giren fesadı birbirinden ayırmak gerekir.”

16. Kural: “Zimmette tazminatlar ancak iki şeyden biriyle vacip olur: 
Almak veya şart koşmak. Bunlar olmadığı zaman tazminat gerekmez.”

17. Kural: “İhtiyat (ölçülü davranma) ile hareket etmek, Allah hakların-
da (hukukullah) caiz, kul haklarında ise caiz değildir.”

18. Kural: “(Bir) asıl ve onun fer’i hakkındaki bildirimleri birbirinden 
ayırmak gerekir.”

19. Kural: “Zâhiren sabit olan bir bilgi ile yakînen sabit olan bir bilgiyi 
birbirinden ayırmak gerekir.”

20. Kural: “Bir şey, her ne kadar kasıt itibariyle (aslen) batıl olsa da ba-
zen başka bir şeye bağlı olarak ve hükmen sabit olabilir.”

21. Kural: “Sonradan verilen (lâhık) icâzet, önceden verilen vekâlet gi-
bidir.”

22. Kural: “Tevakkuf halinde mevcut olan, aslen mevcut gibidir.”
23. Kural: “İcâzet, sadece bekletilen akitlerde amel eder; caiz olan akit-

lerde değil.”
24. Kural: “İcâzet sahih olur, sonra akdin vaktine dayanır. Bununla şu 

durum anlatılmak istenmektedir: Akdin mahallinin mutlaka akdi kabul 
eder nitelikte olması gerekir. Böylece, icâzet halinde, akdin hükmü orada 
sabit olur ve akdin meydana geliş vaktine dayanmış olur. Akdin mahalli 
ortadan kalkarsa; orada akit, icâzetle geçerli hâle gelmez. Aynı şekilde, 
akde icâzet veren kimse, icâzet sırasında, ölüm hastalığında olup, akdi 
de sıhhatli iken, yapmış olsa; bu durum hastanın tasarrufu olarak kabul 
edilir, sıhhatlinin tasarrufu olarak değil.”
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25. Kural: “Meydana gelmesi sırasında icâzet verecek birisi bulunan her 
akit, icâzete bağlı olur. İcâzet verecek biri yok ise, icâzete bağlı olmaz.”

26. Kural: “Mülkiyetin varlığının, meydana gelip gelmemesi melhuz 
olan şeylere (risklere) bağlanması bâtıl; ancak, onun elden çıkmasının bu 
gibi şeylere bağlanması caizdir.”

27. Kural: “Bir akit, kendi mevzuunu nakz ve iptal etmediği sürece, 
muteber kabul edilir.”

28. Kural: “(Mezheb) Ashabımızın görüşlerine aykırı olan her ayet nes-
he veya tercihe yorulur. Evla olan ise, aralarını uzlaştırmak cihetiyle tevil 
edilmesidir.”

29. Kural: “Mezhebimizin görüşlerine aykırı olarak gelen her haber 
neshe veya kendisine denk muârız bir delilin bulunduğuna ve bu sebeple 
de arkadaşlarımızın başka bir delille amel ettiklerine veya arkadaşlarımı-
zın tercih şekillerinden herhangi birini kullanarak tercihte bulunduklarına 
veya söz konusu delillerin arasını uzlaştırdıklarına hamledilir. Ne var ki, 
bütün bunlar, delilin mevcudiyetine göre yapılır. Neshe delâlet eden bir 
delil bulunursa neshe; diğer bir manaya delâlet eden bir delil bulunursa, 
delâlet ettiği manaya gideriz.”

30. Kural: “Bir hadisin sahâbeden, mezhebimizin görüşlerine aykırı 
olarak gelmesi halinde bakılır: Şayet söz konusu hadis aslen sahih değilse, 
ona cevap verme külfetine girmeyiz. Eğer onun sübûtu sahih ise, bu tür ha-
berlerin hükmüyle ilgili taksimler de yukarıda açıklamıştır. Ancak bu du-
rumda, yorumların en güzeli ve şüpheden en uzak olanı şudur: Sahâbenin 
rivayet etmiş olduğu hadis, icma bulunmayan bir konuda ise; o, ya tevile 
hamledilir ya da adı geçen sahâbenin dengi başka bir sahâbeden gelen bir 
haberle çatıştığına hamledilir.”

31. Kural: “Bir ictihadla sabit olan hüküm başka bir ictihadla değil, an-
cak nasla bozulabilir.”

32. Kural: “Nas kendi hükmü sebebiyle değil, kendisi dışındaki bir şe-
yin hükmü sebebiyle talile ihtiyaç duyar.”

33. Kural: “Hükmün illeti ile hikmetini biribirinden ayırmak gerekir. 
Çünkü, hükmün illeti mûcip ise de hikmeti mûcip değildir.”

34. Kural: “Bir kimse bir soru sorduğu zaman, kendisine soru soru-
lan kişi derhal ve mutlak bir şekilde cevap vermemelidir. Ancak, konuya 
bakmalı ve konunu bir, iki veya daha fazla kısımları olabileceğini düşün-
meli, sonra her kısmı harfi harfine birbiriyle karşılaştırmalı ve kendisine 
sorulduğu şekilde, her bir unsura cevabını vermelidir. Bu kuralın faydası 
çoktur. Çünkü, söz mutlak bir şekilde kullanıldığında, çoğu zaman çabuk 
nakzedilir. Binaenaleyh, lafız, nâdiren umumî anlamında kullanılır.”
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35. Kural: “Herhangi bir olay meydana gelir ve onu yorumlayan kimse, 
bizim arkadaşlarımızın kitaplarında onun hakkında bir cevap veya benze-
ri bir olay bulamazsa; onun cevabını, başka kaynaklardan istinbat etmesi 
gerekir. Bunlar da Kitap, Sünnet veya diğer kuvvetli delillerdir ve burada, 
söz konusu hadisenin hükmü, bu asılların dışında değildir.”

36. Kural: “Bir lafız, biri daha açık, diğeri daha kapalı iki manaya geldi-
ğinde, manası açık olan, kapalı olandan daha çok tercih edilir.”

37. Kural: “Bir ayetin baş tarafının umumî, son tarafının ise hususî an-
lama gelmesi caiz olur.”

38. Kural: “İki uzlaştırma (tevfik faaliyeti) karşılaşıp çatışır ve onlardan 
biri esas alındığında, her iki lafzı da hakiki anlamıyla yorumlamak müm-
kün olursa, bu imkanı sağlayan uzlaştırma tercihe daha layık görülür.”

39. Kural: “(Hukukî bir tasarruf) başlangıçta sahih ise, (onunla ilgili) 
beyan başlangıçtan itibaren geçerli kabul edilir; aksi takdirde geçerli ka-
bul edilmez.”29

Yukarıda ifade edilen kurallardan da anlaşıldığına göre kurallar, kısa 
ve öz (veciz) olup usûl-ı fıkıh kurallarından daha çok, fürû-u fıkha dair 
kavaid-i külliye şeklindedir. Kuralların genelinin özelliklerine baktığı-
mız zaman kapsayıcı olduklarını yani içlerinde pek çok cüzziyatı ve fer’i 
meseleleri barındırıyor olmaları, ağlebi olmaları ve istisnalarının olması, 
muhkem ifadelerin yer alması fıkhın kaynakları arasında sayılabilir olma-
sı gibi özellikler ile karşılaşmaktayız.30

Küllî kaideleri genel başlıklar altında toplayacak olursak:
1.ve 19. maddelerde , Yâkin, zâhir ve şekk’in hukuki anlamı,
2. ,3. ,5. ,6. ,8. ,ve 36. maddelerde , Istıshâb-ı Hal ve zâhir (bir hukukî 

durumun en son şekli),
4. ve 12. maddelerde, Hukukî davalarda maksat ve niyetin önemi,
9. ve 10. maddelerde, Söz ve fiillerde örf ve âdet’in oynadığı rol,
14. ,15. ,16. ,20. ,26. ,27. ,39. , Akitlerde sıhhat, butlân ve fesâd,
11. ve 13. maddelerde, İkrâr ve iltizâm’ın sözlü tasarruflara etkisi,
17. madde de, İhtiyât’ın geçerli olduğu alan,
18. madde de, Üçüncü şahısların verdiği lehte veya aleyhte verdiği bil-

gilerin değeri,
20. ,21. ,22. ,23. ,24 ve 25. maddelerde, Mevkûf akit ve icâzet,
27. , 28. ,29. ve 30. maddelerde, Kur’an ve sünnet’in yorumlanmasında 

mezhep içi izlenecek yöntemler,

29 Ed-Debûsî, Mukayeseli İslam Hukuk Düşüncesinin Temellendirilmesi, 257-275.
30 Akgül, “Kavâid İlmi ve İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın Kavaîd İlmine Etkisi”, 49-50.
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31. madde de, Farklı ictihadların hukukî geçerliliği,
32. ve 33. maddelerde, Hükümlerin ta’lîli ve illet-hikmet ilişkisi,
34. madde de, Fetva ve istiftâ usulü,
35. madde de, Yeni çıkan sorunlara verilecek hukukî cevap ve üretile-

cek çözüm şekli,
37. madde de, Kur’an ayetlerindeki umûm-humûs ilişkisi,
38. madde de ise, Zâhiren çelişik görünen nassların arasını bulma yön-

temi31 gibi başlıklar altında küllî kaideler toplanmıştır.
Kaideler (genel prensiplere) genel olarak baktığımızda az sözle çok şey 

anlatılmakta ve o dönemin ihtiyaçlarına cevap veren kurallardan oluşmak-
tadır. Ancak kuralları günümüz dünyasında anlarsak ve değerlendirirsek 
en büyük yanılgıya düşeceğimiz kanaatindeyim. Özellikle 28. kuralı ele 
alırsam baktığımızda, “(Mezheb) Ashabımızın görüşlerine aykırı olan her 
ayet neshe veya tercihe yorulur. Evla olan ise, aralarını uzlaştırmak cihe-
tiyle tevil edilmesidir.” İlk bakışta İslam hukuku alanına ters düşen bir an-
layış olarak görünmektedir. Çünkü elde edilen kaideler, Kur’an ve Sünnet 
kaynaklı olduğundan ilk başta sıkıntı oluşturmaktadır. Ancak bu kuralı 
zâhiri manasıyla değil de batınî manasıyla ele almak gerekiyor. Şöyle ki, 
bu kural “ ne diyor” demekten ziyade “ne demek istiyor” şeklinde yakla-
şırsak daha verimli ve sağlıklı bir sonuç elde edeceğimizi düşünmekteyim. 
Ayrıca araştırmada bulunduğum esnada bu kuralla ilgili o dönem için çok 
sert tepkilerinde olmadığını rastladım. Ancak günümüzde bu kural ile il-
gili yapılan bir çok eleştiriler bulunmaktadır. Bu durumunda kuralı batınî 
manasıyla ele almadığımızdan kaynaklandığını düşünmekteyim. Şunu 
da belirtmem gerekir ki Kerhî’nin Küllî kaidelerini anlamlandırmak için o 
dönemin siyasi, ekonomik, sosyal yaşantısını, örf ve âdetlerini göz önün-
de bulundurmamız gerekir. Aksi takdirde Kerhî’ye büyük bir haksızlık 
yapılmaya devam edecek ve eleştirilerin sonu gelmeyecektir.

Sonuç
Zaman içerisinde belli bir ihtiyaçtan doğan Küllî kaideler, Hicrî dör-

düncü asırdan sonra çoğalan fıkhî meselelerin belli kaideler altında top-
lanıp sistematize edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. İslam hukukunda 
önemli bir yeri olan Küllî kaidelerin bir anda vazedilmiş olmayıp zamanla 
oluşturulmuştur. Fıkıh ilminin ruhunu oluşturan bu kaideler ilmi değer-
lerini, dayandıkları Kur’an ve Sünnet gibi kaynaklardan elde ederler. Küllî 

31 Pekcan, “ İslam Hukuku Literatüründe Fıkhın Genel Kurallarına Dair 
İlk Risale”, 106.
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kaideler fıkhî meseleleri öğrenme ve öğretmede, ilmi bir meleke kazan-
mada büyük öneme sahiptir. İlk olarak Hanefî usûlcü tarafından tedvin 
edilen Küllî kaideler, on binlerce meselenin incelenerek bu meselelerden 
birbirine benzeyenlerin aynı başlık altında toplanmasıyla meydana getiril-
miştir. Fıkhî meselelerin doğru değerlendirilmesi ve hukukî formasyonun 
kazanılması için bu temel kurallara ihtiyaç vardır. Kerhî’nin oluşturduğu 
Küllî kaideler hem fıkıh ilmine önemli katkılar sunmuş hem de dönemi-
nin ihtiyacını karşılamıştır. Ayrıca bu kaidelerin birçoğunun dünya hu-
kuk literatürünede girdiğini ve pozitif hukuk sahasında da kullanıldığını 
görmekteyiz. Küllî kaidelerin önemini daha iyi kavramamız için, “İlmi 
fıkıh/ hukuk ilmi, küllî kaideleri (hukukun genel ilkelerini) bilmektir.”
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SİYASİ MASLAHAT BAĞLAMINDA EBU’S-

SUUD’UN ÖZGÜN FETVALARI

RUKİYE TUĞÇE YÜKSEL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF VE İLAMER İSLAM HUKUKU 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ.

Öz
Bu tebliğimizde Ebu’s-Suud’un siyasi maslahat sebebiyle vermiş olduğu özgün 
fetvaları ele aldık. Öncelikle, İslam Tarihi boyunca insanların dini ve dünyevi ha-
yatlarında önemli bir yeri olan fetvanın tanımına yer verdik. Sonrasında Ebussuûd 
Efendi’nin kısaca hayatından, fetvalarının bir araya getirildiği fetevâ adlı eserden 
ve vermiş olduğu fetvaları içerisinde bazılarını siyasi maslahat çerçevesinde değer-
lendirdik. Ebu’s-Suud Efendi’nin bu fetvaları, II. Selim ve Kanuni Sultan Süleyman 
devirlerinde Şeyhülislamlık görevinde bulunmuş olması ve kendisine özgün olması 
sebebiyle üzerinde çalışılmaya değer bir konu olarak durmaktadır.

Anahtar kelimeler: Fetva, Ebu’s-Suud, Nikâh, Mîri Arâzi, Para vakfı.

In The Context Of Political Consideration Of Public Interest (Maslahah)
The Authentic Fatāwa (Legal Verdicts) Of Abu Al-Suūd

Abstract
In this study, we will be focusing on the authentic fatāwa of Abu Al-Suūd which 
were given in the consequence of political public interest (maslahah). Primarily, we 
mentioned the explanation of fatwa (legal verdict) which has an important role in 
the religion and worldly lives of people throughout history of Islam. After that we 
mentioned briefly the life of Abu Al-Suūd and the book called Fatāwa; which is the 
gathered version of his fatwas. 
Following this we evaluated some fatāwa given by Abu Al-Suūd in the context of 
political consideration of public interest,
Due to his position as a shaykh al-Islam during the eras of Sulaiman the Second 
and Sulaiman the Magnificent. The fact that Abu Al-Suūd is a very unique scholar 
makes his work very enticing and worth doing studies on this topic

Key words: fatāwa /Islamic religious law, Abu Al-Suūd, marriage, demense, money 
foundation.
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GİRİŞ
İlahi emrin nüzulüyle birlikte bir devir kapanmış, yeni bir devir ve yeni 

bir çağ olan İslam devri başlamıştır. İslam toplumunda her Müslüman 
dini yükümlülüklerini yerine getirebilmek için gerek Kur’an dan gerek-
se sünnetten öğrendikleriyle amel etmişlerdir. Fakat yeryüzünde vahye 
muhatap olan bütün insanların bu kurallarla muamele etmesi mümkün 
değildir. Çünkü Allah insanları kabilelere, dillere ve ırklara ayırdığını 
belirtmektedir. Yani yaşanılan ortam, insanların kabiliyetleri vb. gibi du-
rumlar konulmuş olan kuralları her daim uygulamaya imkân vermeyebi-
lir. Bu sebeple Allah kavimlerin, ‘‘her kesiminden bir gurup dinde (dinî 
ilimlerde) geniş bilgi elde etme’’(el-Tevbe 9/122) konusunda derin bilgi 
sahibi olmasını, insanların yaşadıkları ortama ve durumlarına göre ha-
yatlarını şekillendirmeleri ve yön vermeleri için dinin asıl kaynaklarından 
beslenerek ve kılavuz edinerek hükümler çıkarılmasının üstlenmelerini 
buyurmuştur.

A. FETVA TANIMI, TARİHÇESİ VE MASLAHAT
Fetva, feta (yiğit, delikanlı) kelimesinden türemiştir. Sözlük anlamı ola-

rak ise ‘‘ ‘bir olayın hükmünü açıklayan veya hükmünü koyan, güçlükleri 
çözen kuvvetli cevap’ anlamındadır. Fıkıh terimi olarak ‘fakih bir kişinin 
sorulan fıkhi bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya 
koyduğu hüküm’ demektir.’’1 Örfte ise sorulan dini sorulara müftüler 
tarafından yazı bir şekilde verilen cevaptır. Fetvaya yetkili kişilere fıkhi 
bir meselenin hükmünü sormaya istifta, fetvayı isteyene müstefti, sorulan 
meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya ifta, verdi-
ği fetva ile hükmü açıklayana da müfti denir. Ortaya çıkan çeşitli görüşten 
fetva için tercih edilene müftâ- bih, fetva verilirken ve fetva isterken riayet 
edilmesi gereken usul ve kaidelere adabü’l-müfti, çeşitli görüşlerden fetva 
için daha uygun olduğunu gösteren tabirlere alamatü’l-ifta denir.2

İslam’ın ilk devirlerinden itibaren bir ihtiyaç olan fetva vermek hem 
devlet başkanı, hem peygamber, hem de müftü3 olan Hz. Peygamber(s.a.v) 
ile başlar. Hz. Peygamber ‘in yetiştirmiş ve yanında yetişmiş olan sahabi-

1 Fahrettin Atar, ‘‘Fetva’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 12 (Ankara: TDV 
Yay. ,1995), 486-487.

2 Atar, ‘‘Fetva’’, 487.
3 Atar, ‘‘Fetva’’, 488.
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ler fethedilmiş olan bölgelere kadı, öğretmen konumunda gönderilmiş ve 
aynı zamanda gittikleri yerlerde fetva4 vermeye devam etmişlerdir. 

Sahabe fakihlere fetva vermesi için bir mesele sorulduğunda Kur’an ve 
sünnet ile cevap verirler şayet bu ikisinde yok ise Hz. Peygamber (s.a.v)’in 
onlara öğrettiği şekilde cevap ararlardı5 yani içtihad yaparlardı ve bunu 
da istişare ile yapmaya özen gösterirlerdi.

Sahabenin de yetiştirdiği tabiin nesli ise ehl-i hadis (hicazlılar) ve ehl-i 
re’y (ıraklılar) adıyla iki gruba ayrılmıştır. Ehl-i hadis fakihleri fetva ver-
dikleri zaman ilk olarak Kur’an ve sünnet daha sonra sahabe fetvalarına 
ve hükümlerine başvuruyorlardı. Zaruret olmadıkça re’ye itibar etmiyor-
lardı. Ehl-i re’y fakihleri ise Kur’an, icma, sahabe kavli ve sıkça re’ye baş-
vuruyorlardı.

Tebeu’t-tabiin devrinde neredeyse her bölgede müçtehitler yetişmiş-
tir. Bu devirde içtihad kabiliyetine sahip olanlar belli bir ekol ya da ki-
şiye bağlı kalmaz iken içtihad kabiliyeti olmayanlar herhangi mezhebe 
bağlanmışlardır.6

Osmanlı Devleti’nde XV. YY başlarında fetva işlemi için şeyhülislamlık 
makamı kuruldu. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönem-
lerinde Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi vermiş olduğu fetvalarıyla dikkat 
çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise fetva kurumu Diyanet İşleri Baş-
kanlığı ve başkanlığa bağlı olan müftülüklerdir.7

Maslahat 
Salâh (doğru, düzgün ve kusursuz olma; iyilik, uygunluk, yarayışlı-

lık) kelimesinden türetilmiştir. Sözlük anlamı ‘bir şeyin maksada uygun 
özellikte olması, fesadın zıddı, iyi, uygun, elverişli, yararlı, iyi olana ulaş-
tırandır. ‘‘Geniş anlamıyla maslahat faydanın sağlanması yanında zararın 
savulmasını, menfaat de haz (lezzet) ve hazza vasıta olanın temini ve ko-
runması yanında acı (elem) ve acıya vasıta olanın giderilmesini kapsar.’’ 
‘‘Fıkıh literatüründe maslahat ruhî veya bedenî, ferdî veya içtimaî olsun, 
dünyevî ve uhrevî faydaların sağlanmasını ve zararların giderilmesini be-
lirten bir terim olarak kullanılır.’’8

4 Atar, ‘‘Fetva’’, 489.
5 Atar, ‘‘Fetva’’, 489.
6 Atar, ‘‘Fetva’’, 489.
7 Atar, ‘‘Fetva’’, 490.
8 İbrahim Kâfi Dönmez, ‘‘Maslahat’’, DİA, c. 28 (Ankara: TDV Yay. , 2003), 79. 
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B. EBU’S-SUUD’UN HAYATI
‘‘Ebu’s-Suud el-İmâdî 17 safer 898 (30 kânunevvel 1490) tarihinde, 

İskilip’te doğmuştur. Hünkâr Şeyhi diye tanınan Muhyiddîn Muhammed 
el-İskilîbî’nin oğludur.’’9 

‘‘Yaygın görüşe göre 17 Safer 896’da (30 Aralık 1490) İstanbul yakın-
larındaki Meteris (Metris-Müderris) köyünde dünyaya geldi. İskilip’te 
doğduğu ileri sürülmüşse de bu ihtimal zayıftır. İlk tahsilini babasının 
yanında yaptı.’’10 ‘‘922 (1516) da, İnegöl İshak Paşa medresesi müderris-
liğine yapılan ilk tayininden sonra’’ birçok yere tayin olmuş ve buralar-
da kadılık, müderrislik ve kazaskerlik görevlerini yerini getirmiştir. En 
son ‘‘Fenârî-zâde Muhyiddîn Efendi’nin yerine 952 Şaban’ında (1545) 
şeyhülislâm nasb olundu. Bu makamda 5 Cemaziyelevvel 982 (23 Ağustos 
1574) deki vefâtına kadar hicrî hesapla 30 yıl kaldı.’’11 Kânûnî, Ebussuûd 
Efendi’ye, büyük bir hürmet ve itimad beslemiştir. Ve aynı zamanda II. 
Selim tarafından da büyük saygı görmüştür.12

C. FETAVA-yı EBU’S-SUUD
Ebu’s-Suud efendinin fetvalarını bir araya getiren eserdir. Ebu’s-Suud 

‘un vermiş olduğu fetvalar iki gruba ayrılır. Fetva-yı şerife padişahın onay-
laması sonucu ülkedeki bütün kadıları bağlayan fetvalardır. Ma’rûzât’ta 
‘‘Ebu’s-Suud’a ait fetvalarla kanûn-ı cedidin nüvesini teşkil eden fetvalar, 
Budin Kanunnâmesi’nin mukaddimesi olarak kaydedilen ve mîrî arazi-
nin esasını tanzim eden fetvalar’’13 yer almaktadır. Ebu’s-Suud’un vermiş 
olduğu fetvalar ‘‘Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar yapılan bü-
tün hukukî düzenlemelere temel teşkil etmiştir.’’14 Örnek verilecek olursa 
Ebu’s-Suud fetvasıyla Gedik meselesinin temelini oluşturmuştur.

Ve yine mîrî arazi rejimi Budin Kanunnâmesi’nin mukaddimesinde fet-
va şeklinde açıklanmıştır. Özellikle Ebu’s-Suud’un Kızılbaşlar, sûfiler ve 
Şiîlerle ilgili fetvaları çok dikkat çekmiştir. Mesela nakit para vakıflarının 

9 Mehmet Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Ha-
yatı, (İstanbul: 1972), 22.

10 Ahmet Akgündüz, ‘‘Ebüssuûd Efendi’’, DİA, c. 10 (Ankara: TDV Yay. , 1994), 365.
11 Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, 22.
12 Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, 23.
13 Ahmet Akgündüz, ‘‘Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi’’, DİA, c. 12 (Ankara: TDV Yay. , 1995), 

441.
14 Akgündüz, ‘‘Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi’’, 441.
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meşru olduğunu söyleyen Ebu’s-Suud bunun hakkında müstakil bir risale 
yazmıştır. Ebu’s-Suud’u diğer hukukçulardan ayıran en önemli özellik, 
fetvasını verirken olur ya da olmaz şeklinde kısa cevaplar değil konu ile 
ilgili fetvasına müstakil risâle yazmıştır.15

‘‘Ebussuûd Efendi’nin fetvaları tarih boyunca dikkat çekmiş ve M. Er-
tuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır 
Türk Hayatı (İstanbul 1972,1973) adlı eserinde Ebussuûd’a ait 1001 fetvayı 
Latin harflerine çevirmiş ve neşretmiştir.’’16

D. VELİ OLMADAN YAPILAN NİKÂH 
Nikâh kelimesi lügat olarak cinsel temas ve bir şeyin bir şeye katılması, 

eklenmesi17 anlamlarına gelmektedir. Fıkhi literatürde ise nikâh kelimesi 
‘‘şer‘an aranan şartlar çerçevesinde aralarında evlenme engeli bulunma-
yan bir erkekle bir kadının hayatlarını geçici olmaksızın birleştirmelerini 
sağlayan akdi ve bu yolla eşler arasında meydana gelen evlilik ilişkisi’’18 
olarak kullanılmaktadır. Nikâh akdinin sıhhati kendisine bağlı olan kişi 
ise velidir.19 

Mezheplerin velisiz olarak yapılan nikâh akdi konusunda görüşleri-
ne yer verecek olursak; Şafiler ve Malikiler veliyi, nikâhın rükünlerinden 
saymışlardır. Hanefilerle Hanbelîler ise veliyi nikâhın şartı olarak kabul 
etmişlerdir. Fakat Hanefiler: Veli, küçük erkekle kadının, büyük de olsalar 
deli erkekle deli kadının evlendirilme akidlerinin sahih olması için şarttır20 
demişlerdir. Ebû Hanîfe ise kadın ister dul ister bekâr olsun, koca kadına 
küfüv21 ise kadın akıllı ve buluğ çağına ermiş ise ve hiç kimse kadına ve-
lilik yapma yetkisine sahip değildir. Kadın evlilik akdini bizzat yapabilir.22 
Zâhiru’r-rivaye’ye göre koca kadına küfüv olsun olmasın yapılan evlilik 
geçerlidir. Şayet koca kadına küfüv değil ise kadının velileri nikâhın fes-
hini talep edebilir. İmameyn den İmam Muhammed (rh. a.) ‘‘kadının ken-

15 Akgündüz, ‘‘Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi’’, 441.
16 Akgündüz, ‘‘Fetâvâ-yı Ebüssuûd Efendi’’, 442.
17 Abdurrahman Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, trc. Mehmet Keskin (İstanbul: Çağrı 

Yayınları, 1994 ) c. 5, 2041. 
18 Fahrettin Atar, ‘‘Nikâh’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 33 (Ankara: TDV 

Yay. , 2007), 112.
19 Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, 2076.
20 Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, 2101.
21 Ebû Sehl Ebû Bekr Muhammed b. Ahmed es-Serahsî, Mebsût, edt. Mustafa Cevat Akşit 

(İstanbul: 2008) c. 5, 14.
22 Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, 2101.
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disine küfüv olan ve ya olmayan bir erkeğe nikâhlama söz konusu olursa, 
evliliği velisinin onayına bağlı olur.’’demiştir.23

Cumhur ise veli olmadan yapılan nikâh akdinin yani evliliğin geçersiz 
olduğunu söylemişlerdir. ‘‘Büyük olsun, küçük olsun; akıllı olsun deli ol-
sun kadın, hiç bir halde kendi başına evlilik akdini yapamaz. Yalnız eğer 
dul ise, izin ve rızâsını almadan velîsinin kendisini evlendirmesi sahih 
olmaz.’’24 

Mezhepler arası farklı görüşler hatta aynı mezhep içerisinde bile ay-
rılıklar görülmüştür. Ebu’s-Suud Efendi’nin fetvasına bakacak olursak 
şöyle ki;

ومن شراط النكاح الويل وهو شرط الصحة العقد يف الصغار واجملانني واملماليك واختلفوا يف العاقلة 
طل، وروى أبو حفص عنه أنه إن  البالغة إذا زوجت نفسها، روى أبو سليمان عن حممد أن نكاحها 
مل يكن هلا ويل جيوز و إن كان هلا ويل يتوقف على إجازة الويل إن أجاز جاز وإن رد بطل سواء كان 

الزوج كفؤا أو مل يكن. 25(قاضيخان)
Zikr olunan Kâdîhân mes’eleleriyle hükm eden hâkimin hükmi nâfiz 

olur mu?
El-Cevâb: Sene ihdâ ve hamsîn ve tis‘a-mi’ete tarihinde kuzât velî izin-

siz nikâhı kabûl etmemekle me’mûrlardır. 
Ketebehû Ebüssu‘ûd-Ufiye ‘anh-26

Osmanlı Devleti’nde belirli bir döneme kadar Hanefi mezhebinde ge-
nel görüş olan veli izinsiz nikâh fetvası uygulanmıştır. Lâkin fethedilen 
yerlerin, Osmanlı tebaasına dâhil olan milletlerin ve farklı görüşteki in-
san sayısının artmasıyla toplumda ahlaki bozukluklar meydana gelme-
ye başlamış, bu bozukluklar artmaya yüz tutmuş ve büyük kötülüklere 
sebebiyet27 vermeye başlamıştır. Bunun üzerine Şeyhülislam Ebu’s-Suud 

23 Serahsî, Mebsut, 14.
24 Cezîrî, Dört Mezhebe Göre İslâm Fıkhı, 2108.
25 ‘‘Evlenme akdinin şartlarından biri de, velinin rızâsıdır. Bu küçükler, akıl hastaları ve 

kölelerin nikâhlarında akdin sıhhat şartlarındandır. Aklı başında ve bâliğa olan kadının 
kendi kendisini tezvîc eylemesi halinde ise, fıkıhçılar farklı görüşlere sâhibdirler; Ebû 
Süleyman’ın İmâm Muhammed’den naklettiğine göre, bâliğanın kendi başına yaptığı 
akid bâtıldır. Ebu Hafs’ın rivâyetinde ise, velisi yoksa câiz olduğu ve velisi bulunması 
durumunda akdin velinin icâzetine bağlı olacağı kaydedilmektedir. Velinin icâzet verme-
si halinde, akid geçerli ve reddetmesi halinde ise bâtıl olur. Kocanın küfüv olup olmadı-
ğına bakılmaz. Kâdîhân.’’(Akgündüz, Ahmed Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 
İstanbul 1992, c. 4, 38).

26 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, (İstanbul: Fey Yay. , 1992), 
c. 4, 38.

27 Ömer Lütfi Barkan, ‘‘Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi’’, Cumhuri-
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Efendi daha önce uygulanan fetva yerine, İmam Muhammed’in ileri sür-
müş olduğu görüşü fetva olarak uygulamaya koymuştur. Yani veli izinsiz 
ve kadı bilgisi dâhilinde olmayan nikâh geçersiz sayılmıştır.

Her ne kadar hak ve özgürlükler kısıtlanıyormuş gibi görünse de veri-
len bu yeni fetvayla birlikte kadının hakları korunmaya çalışılmıştır. Veli-
sinden izinsiz evlilik yaptığı vakit eşi ile anlaşamama, şiddet, geçimsizlik 
vb. gibi durumlarda kadın tek başına bu olayların üstesinden gelmesi ge-
rekmektedir. Ve buda kadında psikolojik sıkıntılara sebebiyet verir. Oysa-
ki tam tersi durumda yani veli onaylı nikâhta buna benzer olumsuz olay-
larda tek başına sıkıntıları halletmek yerine kendisinin her daim yanında 
olan ailesi ile sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalışır. Başka bir açıdan 
bakıldığında ise bize göre bu fetvayla kadının kötü yola girmesinin, kadın 
ticaretlerinin engellenmeye çalışılmıştır.

E. ARÂZÎ-İ MÎRİYYE ( MİRİ ARAZİ)
‘‘Rakabesi beytülmâle ait bulunan ve tasarruf hakkı devlet tarafın-

dan mutasarrıflara ihale ve tefvîz edilen arazi’’28 demektir. Hanefîler 
bu araziye ‘‘beytülmâl arazisi, arz-ı taz’if, arâzî-i memleket’’29 gibi adlar 
vermişlerdir. Cumhur ise ‘‘müslümanlara vakf’’adını vermişler ve bunu 
demekle ‘‘rakabesi devlete ve tasarruf hakkı da bazı malî mükellefiyet-
ler karşılığında re‘âyâya tefvîz edilen Müslümanlara vakıf arazi’’30 mana-
sını kastetmişlerdir. Osmanlı devleti döneminde mîri arâzi meselesinin 
mimarı Ebu’s-Suud’dur. Ebu’s-Suud mîri arâzi rejiminin ilham kaynağı-
nın Hanefîlerin haraç arazisi olarak kabul ettikleri, cumhur ulemanın ise 
Müslümanlar için vakıf arazi olarak kabul ettikleri Irak arazisi meselesi-
nin olduğunu söylemiştir.31 ‘‘Budin hakkında yaptığı düzenlemeler miri 
arazinin hukuki mahiyetini ortaya koyması bakımından’’32 önem teşkil 
etmiştir. Ebu’s-Suud’un mîri arâzi ile ilgili görüşü ve fetvası Budin Eyâleti 
Kanunnâmesi’nde özel bir yer teşkil etmektedir. Şöyle ki;

yetin 50. Yıldönümü Semineri, Seminere Sunulan Tebliğler, (Ankara, 1975), 62.
28 Halil Cin, ‘‘Arazi’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 16 (Ankara: TDV Yay. , 

1991), 344.
29 Cin, ‘‘Arazi’’, 344.
30 Ahmed Akgündüz, İslam Hukuku Ve Osmanlı Tatbikatı Araştırmaları, (İstanbul: OSAV Yay. 

, 2009), 341.
31 Cin, ‘‘Arazi’’, 344.
32 M. Macit Kenanoğlu, ‘‘Mîrî Arazi’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 30 (An-

kara: TDV Yay. , 2005), 158.
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Lillâhi Mülk’üs-Semâvâti V’el-ardı ve mâ fîhinne Ve Hüve Alâ Külli 
Şey’in Kadîr

…
Ve zirâ‘at ve hirâset ede-geldikleri tarlaları dahi ellerinde mukarrer 

ola. Lâkin zikr olunan malları gibi mülkleri olmayub belki sâir Memâlik-i 
Mahmiyye’de arzı mîrî demekle ma‘rûf olan arâzî-i memleket gibi rakabe-i 
arz beyt-i mal-i müslimîn33 olub âriyet tarîki ile re‘âyâ tasarrufunda olub 
envâ‘-i hubûbâtdan ve sâir mezrû‘âtdan her ne dilerler ise eküb biçüb öşür 
adına olan hârâc-ı mukâsemesin ve sâir hukukun edâ edüb nice dilerler 
ise istiğlâl edeler.34 

Mademki, arzı ta‘tîl etmeyüb kemâ yenbeğî zirâ‘at ve hirâset ve ta‘mîr 
edeler bî-kusur hukûkun edâ edeler, kimesne dahl ve ta‘arruz eyleme-
ye, fevt oluncaya değin tasarruf edeler. Fevt oldukda oğulları kendiler 
makâmına kâim tafsîl-i mezkûr üzere tasarruf edeler. Oğulları kalmaz ise, 
sâir memâlik-i ma‘mûre arâzisi üslûbı üzerine ta‘mire kâdir kimesnelere 
ücret-i mu‘accelesi alınub tapuya verile. Anları dahi tafsîl-i sâbık üzerine 
tasarruf edeler.

Ve bağlarının ve bağçelerinin yerleri dahi bu kâbilden olub üzerinde 
imâreti harâb oldukda yerleri sâir tarlalar gibi tasarruf olunub üzerindeki 
bağ ve bağçe gibi mülkleri olmak tevehhüm olunmaya.

Vallâhu Te‘âlâ A‘lem ve Ahkem
Ketebehû El-Abd’ül-Fakîr Ebussuûd Muhammed
–Ufiye Anh-35 

Yukarıda da açıkladığımız üzere Ebu’s-Suud Efendi burada Hanefi 
hukukçular dışındaki İslâm hukukçularının görüşlerini esas alarak harâcî 
arazi statüsünde ve müslümanlara vakıf adı altında mîrî araziye36 çevir-
miştir. Ömer Lütfi Barkan Türkiye’de Din Ve Devlet İlişkileri makalesinde 
miri arazi rejimini şer’i göstermek için hiçbir izaha gerek olmadan uygu-
landığını ve caiz olduğunu açıklamak gerekince de, hiçbir sıkıntı çekilme-

33 Beyt-i Mâl-i Müslimîn: Mirî arazi anlayışını açıklarken Hanefiler dışındakilerin kullan-
dıkları ve ‘‘müslümanlara vakıf’’ anlamına gelen tabiridir (Akgündüz, Ahmed, Osmanlı 
Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri, c. 5, 269).

34 ‘‘Mîrî araziyi bütün özellikleriyle bu madde anlatılmaktadır. Buradan da anlaşılaca-
ğı gibi, mîrî arazi aslında harâcî arazi statüsündedir.’’ (Akgündüz, Ahmed, Osmanlı 
Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri, c. 5, 269).

35 Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri Ve Hukukî Tahlilleri, c. 5, 268-269.
36 Ahmed Akgündüz, İslam Hukuku Ve Osmanlı Tatbikatı Araştırmaları (I), (İstanbul: OSAV 

Yay. , 2009), 342.
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diğinden bahsetmektedir.37 Fakat Akgündüz İslam Hukuku ve Osmanlı 
Tatbikatı Araştırmalarında Ebu’s-Suud’un arazi ile ilgili yapmış olduğu 
düzenlemenin ‘‘şer-i şerifin sınırlarına tecavüz etmediğini ve Osmanlı ka-
nunlarının şer’i hükümlere göre en güzel şekilde’’38 düzenlediğini belirt-
miştir. 

Ebu’s-Suud’un vermiş olduğu fetvaya bakıldığı zaman toprak üze-
rinde satım, hibe gibi haklara sahip olmayan sadece toprağı işlemeye ve 
elde ettiği ürünlerden faydalanan ve aynı zamanda ariyet hakkına sahip 
olan kimse ile –ki genelde bu kişiye veya kişilere köylü denmekte- devlet 
arasında bir kira sözleşmesi vardır. Lakin bu kira sözleşmesi uzun süreli 
olduğundan dolayı klasik kira tanımına uymaz.

Bu fetvayla birlikte araziler konusunda bütün yetkiler devlet yönetici-
sinde toplanmış ve tek otoriter güç yönetici olmuştur. Devlet bu arazilerin 
parçalanmaması ve bütünlüğünün korunması için varisler arasında miras 
hukukuna göre paylaşım yapmayarak gerekli tedbiri almıştır. Şayet de-
diğimizin tam tersini yapsaydı yani paylaşıma gitseydi devlet hazinesine 
girecek olan maddi kazanç zamanla azalmaya yüz tutacaktı. Bu şekilde 
bir strateji uygulayarak hem toprak üzerindeki otoritesini kaybetmeyip 
kendisinden habersiz işlem yapılmasının önüne geçilmiş hem de almakta 
olduğu vergilerin devamını sağlayarak devletin maddi açıdan güçlenme-
sine olanak vermiştir. Yani hülasa kelam Şeyhülislam Ebu’s-Suud Efendi 
verdiği fetva ile devletin bütün yönlerden bekasının daim olmasını sağla-
mıştır.

Her ne kadar hukuki ve ticari yönüyle arazilerin konumlarından bah-
setmeye çalışsak ta siyasi açıdan da miri arazi önem arz etmektedir. Bir 
devletin sahip olduğu toprak, arazi ne kadar fazla ise bu diğer devletlere 
karşı onda bir güç kaynağı oluşturur. Devletin sahip olduğu topraklarda-
ki verimlilik, ham madde gibi unsurlarda o devletin zenginleşmesini ve 
değer kazanmasını sağlar. ‘‘Çünkü toprak bir devletin zenginlik ve iktidar 
kaynağıdır.’’39 

F. PARA VAKIFLARI
Öncelikle vakfın tanımı yapmamız gerekirse Ömer Nasûhî Bilmen vakfı 

şöyle izah etmektedir: “Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip ‘aynını Al-

37 Barkan, ‘‘Türkiye’de Din ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi’’, 58-59.
38 Akgündüz, İslam Hukuku Ve Osmanlı Tatbikatı Araştırmaları (I), 342.
39 Kenanoğlu, ‘‘Mîrî Arazi’’, 159.
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lah Te’âla’nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten müebbeden 
men‘etmektir ki bu tarif İmâmeyne göredir, İmam Azam’a göre vakıf bir 
mülkün ‘aynı, sahibinin mülkü hükmünde kalmak üzere menfaatinin bir 
cihete tasadduk edilmesidir. Vakfeden zâta “vâkıf”, vakfedilen şeye “mev-
kuf”, bir ‘aynın menfaati kendisine vakf ve tahsis edilen şahsa veya mahalle 
tahsis edilen cihete de “mevkufun aleyh, meşrutun leh”40 denilir.

Osmanlı devleti zamanında birçok vakıf bulunmaktadır. Bunlar içe-
risinde önemli olan ve üzerinde tartışmaların çokça yapıldığı para vakıf-
larıdır. Bu konuda öncelikle fıkhî mezheplerin genel görüşünü bilmek 
kanaatimizce önemlidir.

Maliki mezhebinde ‘‘mutemet görüşle Şâfiî ve Hanbelî fakihlerinden 
bir kısmına göre câiz ve geçerli sayılan’’ para vakfı Hanefi mezhebinde 
‘‘hakkında nas ve teamül bulunmadığı’’ndan dolayı câiz görülmemiştir. 
Mezhep içerisinde zayıf bir görüşe göre ise teamül ve örfte yer alması du-
rumunda câiz olacağı belirtilmiştir. Hatta Hanefî fakihlerinden İmam Zü-
fer para vakıflarına ‘‘kayıtsız şartsız cevaz’’ vermiştir.41

Ebu’s-Suud, İmam Züfer’in görüşüne göre hareket etmenin doğru ola-
cağını ve kendi zamanında da böyle bir durum söz konusu olduğundan 
dolayı para vakfının caiz olduğunu söylemiştir. Ve bu konu ile ilgili de 
‘‘Risale Fî Vakfil-Menkuli ven-Nükûd’’ adlı meşhur risalesini42 yazmıştır. 
İmam Birgivi de Ebu’s-Suud’un bu risalesine cevaben ‘‘Es seyfüs-Sârim 
Fî Ademi Cevazi Vakfil-menkuli Ved’Derâhim’’ adlı risalesini43 yazmış 
fakat Ebu’s-Suud ‘un fetvasını geçersiz saymamıştır. Ebu’s-Suud Efendi, 
para vakıfları konusunda problem olarak görülen hususları ele almış ve 
tartışmıştır. Bu problemlerden birini zikretmek gerekirse teamül ve örfle 
ilgilidir. ‘Şöyle ki: Para vakfının cevazına dayanak olabilecek ve genel ku-
ralın (kıyas) dışına çıkmayı gerektirecek teamül (örf) bir müçtehidin dev-
rinde mevcut olmalı ve onun onayından geçmelidir. Zamanımızda oluşan 
teamüllerde bu nitelik yoktur.’44 Ebu’s-Suud’un buna itirazını özetlemek 

40 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kâmûsu, (İstanbul: Bilmen 
Yay. , 1951), c. 4, 155. 

41 Hacı Mehmet Günay, ‘‘Vakıf’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 42 (Ankara: 
TDV Yay. , 2012), 477.

42 Akgündüz, ‘‘Ebüssuûd Efendi’’, 368.
43 Emrullah Yüksel, ‘‘Birgivî’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 6 (Ankara: 

TDV Yay. , 1992), 193. 
44 Kaşif Hamdi Okur, ‘‘Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni Ve Ebussuud 

Efendinin Hukuk Anlayışı Üzerine Bazı Değerlendirmeler’’, Gazi Üniversitesi Çorum İlahi-
yat Fakültesi Dergisi 4, sy. 7-8 (Ocak-Şubat 2005): 47.
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gerekirse; ‘‘Örf (teamül) objektif ve gözlemlenebilir bir olgudur. Onun 
tespiti için ayrıca müçtehidin onayına gerek yoktur. Müçtehidin fonksi-
yonu örfün kaynak olup olmaması, istihsana dayanak teşkil edip etmeme-
si noktasındadır.’’ Ve ayrıca ‘‘örflerin çoğu bölgeden bölgeye değişiklik 
gösterir.’’45 cevabını vermiştir.

Ebu’s-Suud’un bu konu ile ilgili fetvası şu şekildedir:
“Derâhîm ve denânîr vakfı şer‘an caiz olur mu? El-Cevab: İmam Züfer 

kavli üzere caiz olur. Şerâit-i şer‘iyesi ile müftâ bih budur.”
Ketebehû Ebüssu‘ûd-Ufiye ‘anh-46

Fetvasından ve yukarıda bahsettiğimiz durumdan anlaşılacağı üzere 
para vakıflarını İmam Züfer’in görüşüne dayandırarak caiz olduğunu 
söylemiştir. Bilindiği üzere para vakıfları faiz gelirleri ile ayakta duru-
yordu yani geçimini ondan sağlıyordu. Ebu’s-Suud döneminde ve ondan 
önceki şeyhülislamların işin içerisinde faiz olduğu için bu vakıfların caiz 
olmadığını, bu yüzden kaldırılması gerektiğini söylemişler ve buna yö-
nelik fetvalar vermişlerdir. Şayet vakıflardan faiz uygulaması kaldırılırsa 
vakıf, ekonomik açıdan sıkıntıya girecek ve faaliyetlerini devam edemez 
hale gelip kapanması söz konusu olacaktı. Kapatılmaları söz konusu olur 
ise öğrencilere yardım amaçlı verilen burs, imar faaliyetleri, hamam ve 
han yapımları kesintiye uğrayacaktı. Yani her iki durumda da zarar olmuş 
olacaktı. Bu sebeple Ebu’s-Suud vakıfların kapatılıp saymış olduğumuz 
olumsuzluklar ve daha nicelerinin yaşanmaması için faiz sorununu çöz-
meyi amaçladı ve çözümü muamele-i şer’iyye yöntemini kullanarak faizi 
zikretmeyerek tabiri caizse gizleyerek, örterek vakıfların işleyişinin deva-
mını sağlamıştır. 

Muamele-i şer’iyye’ye örnek bir fetva verecek olursak;
Geçerli olabilmesi için bir hukuki işlem nasıl yapılmalıdır?
Cevap: Vakıf mütevelliyi Amr’a bir malı 1100 akçeye hukuki olarak sa-

tar. O malı Amr’a teslim eder ve o da aldıktan sonra onu Bekir’e 1000 ak-
çeye satar. (Malı) aldıktan sonra Bekir şöyle der: ‘Bunun parasını Zeyd’e 

45 Okur, ‘‘Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni’’, 48.
46 Okur, ‘‘Para Vakıfları Bağlamında Osmanlı Hukuk Düzeni’, 50.
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ver’. Ve malı da mütevelliye 1000 akçe karşılığında rehin olarak verir. Bu-
nun caiz olduğu söylendi.

Ketebehû Ebüssu‘ûd-Ufiye ‘anh-47

Para vakıflarının Osmanlı Devleti hazinesine nakit birikim sağlaması 
açısından, halkın refahı açısından çokça faydası olmuştur ve hedeflenen 
amaçlar doğrultusunda pek çok hizmet vermiştir.

Sonuç
16. yüzyılın Şeyhülislamı olan Ebu’s-Suud Efendi’nin vermiş olduğu 

fetvalar gerek kendi döneminde gerek sonraki dönemlerde özgünlüğünü 
korumuştur. Bu özgünlüğün sebebi, geleneksel görüşlerin dışına çıkarak 
dönemin örf, adet ve sosyo-politik gibi durumları göz önüne alarak fetva 
vermesi olmuştur. Ebu’s-Suud’un bu hususta örfî hukuka özellikle devleti 
ilgilendiren siyasi meselelerde yer verdiğini söylemek mümkündür. İslam 
hukuku bu konuda devlet-siyaset-toplum maslahatı hususunda yenilen-
meye açıktır. Ancak İslam hukukunun bu esnekliği yanında bu görüşleri 
sebebiyle birçok kimse tarafından da eleştirildiğini görmekteyiz. Ancak, 
Ebu’s-Suud’un fetvalarını en iyi şekilde anlamak, onları dini bakımından 
değil dönemin şartlarına göre yorumlamakla mümkün olacaktır. Bu nok-
tada Ebu’s-Suud’un fetvada gözettiği amacın ve toplumsal yararın en iyi 
şekilde ortaya konulması gerekir. 
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MUHAMMED HAMİDULLAH’IN 

PERSPEKTİFİNDEN İSLAM’IN HUKUK 

İLMİNE KATKILARI

ZEYNEP AYAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAM İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
İslam hukuku sadece Müslümanlar için değil, Dünyadaki hukuk sistemleri ara-
sında da payı yadsınamayacak derecede büyük bir ilimdir. Daha önce benzeri gö-
rülmemiş birçok konu İslam âlimleri tarafından alana sunulmuş ve modern huku-
kun da istifade ettiği kaynaklardan birisi haline gelmiştir. İslam hukukunu diğer 
hukuk sistemlerinden farklı kılan yegâne şey ilahi kaynaklı oluşudur. Biz tebliği-
mizde İslam’ın ve İslam âlimlerinin hukuka olan katkılarını, Prof. Dr. Muhammed 
Hamidullah’ın İslâm’ın Hukuk İlmine Katkıları adlı eseri ve diğer bazı kaynaklar ör-
nekliğiyle ele alacağız.

Anahtar kelimeler: İslam Hukuku, Modern Hukuk, Muhammed Hamidullah, Hu-
kuk İlmi, İslam Âlimleri
From The Perspective Of Muhammed Hamidullah
Islam’s Contribution To The Science Of Law
Abstract
İslamic law is a very important law not only for Muslims but also law systems aro-
und the World. Most of the subjects that hadn’t been studied before are presented 
by Islamic scholars. Islamic law differs from other laws because the origin of Islamic 
law depends on divine source. In our notification, we are going to deal Islam and 
Islamic scholars contribution to law and in this study we are going to present Islam’s 
contributions to the science of law by Pr. Dr. Muhammed Hamidullah and some other 
sources.

Keywords: Islamıc Law, Modern Law, Muhammed Hamidullah, Jurisprudence, 
Islamic Scholars.
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GİRİŞ
İslam öncesinde Çinlilerin, Babillilerin, Hinduların, Yunanların, Ro-

malıların ve diğer toplumların sadece kânunları vardı, fakat insanların 
hareket alanının kurallarına dair teorik bir hukuk ilimleri yoktu.1 Hukuk 
kelimesi bir kavram olarak Müslümanlarda modern dönemde kullanıl-
maya başlanmıştır. Müslümanlar bu kelime yerine bilindiği gibi el-Fıkh 
kelimesini (hukuk mânâsına) kullanırlar.2 Bugün Dünya’da birçok hukuk 
sistemi bulunmaktadır. İslam hukuku da bu sistemler arasında ciddi bir 
yer işgal etmektedir. İslam hukuku, günümüzde bütün yönleriyle hiçbir 
İslam ülkesinde uygulanmıyorsada bazı İslam ülkelerinde büyük ölçüde, 
bazılarında ise kısmen uygulandığı bir gerçektir. Ancak İslam hukuku-
nun günümüzde tam anlamıyla uygulanmayışı böyle bir hukukun var ol-
duğu gerçeğini değiştirmez. İslam hukuku başlı başına bir sistem olarak 
uygulanmasa da modern hukuka yaptığı katkılarla çoğu hukuk sistemin-
de kendisini göstermektedir. Bu bağlamda ana konumuza geçmeden önce 
Müslümanların hukuk ilmine yaptığı katkıları eserleriyle birlikte bizlere 
sunan ve bizimde çalışmamızı hazırlarken örnekliğine başvurduğumuz 
Prof. Dr. Muhammed Hamidullah’ı tanımanın büyük bir önem arz ettiği-
ni düşünmekteyiz. 

A-Muhammed Hamidullah
19 Ocak 1908’de Hindistan’ın Haydarâbad kentinde doğmuştur. Aile-

sinden aldığı ilköğrenimin arkasından, medrese öğrenimine başlamış, yük-
seköğrenimini ise Osmaniye Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Lisansüstü 
çalışmasını İslam Devletler Hukuku alanında yapmıştır ve Almanya’da 
bulunan Friedrich Wilhelm Ren Üniversitesi’nde doktorasını tamamla-
yarak 1933 yılında Devletler Umumi Hukuku alanında doktor unvanını 
almıştır. Daha sonra Hindistan’a dönerek Osmaniye Üniversitesi’nde dev-
letler hukuku profesörü olarak görev yapmıştır.

Hamidullah, başta Fransa, Mısır, Pakistan ve Türkiye olmak üzere bir-
çok ülkenin üniversitelerinde dersler ve konferanslar vermiştir. 1952’de 
İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya başlamış, uzun yıllar Edebiyat Fa-
kültesi İslam Araştırmaları Enstitüsü ile Erzurum’da Atatürk Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Paris’teki Bilimsel 

1 Muhammed Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, (İstanbul: BEYAN Yay., 2005), 
16.

2 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 18.
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Araştırmalar Ulusal Merkezi’nin (CNRS) üyesi olan Hamidullah’ın beş 
ayrı dilde (Arapça, Urduca, İngilizce, Fransızca ve Almanca) yazdığı ve 
yayımladığı çalışmaları, İslam’ı temel kaynaklarına inerek kavramada ve 
günümüz şartlarına uygun biçimde yeniden anlamlandırmada etkili ol-
muştur. Batı dünyasında İslam’ın doğru biçimde tanınmasında önemli bir 
rol oynamıştır ve 17 Aralık 2002’de Amerika’da vefat etmiştir.

B-Tarihte Hukuk ve İslâm Hukukunun Genel Yapısı
İnsanlığın bilinen tarihinde, dünyanın hemen her yerinde çok eski de-

virlerden beri, hukukun izlerine rastlanır. Buna örnek olarak Babil kralı 
Hammurabi’nin kânunlarını, Hint Brahmanlarının Puruna, Veda, Simit-
rilerinin metinlerini, Çinli Konfiçyüs’ün Şu-King gibi hukuk kitaplarını, 
İranlıların Avesta’sını, Yahudilerin eski bir hukuki metin olarak bilinen 
Tevrat’ını, Eski Yunanlıların On iki Levha Kanunlarını ve Romalılarda Ön 
Asyalı Gaius’un ve Bizans İmparatoru Justinien’in hukuk müdevvenatını 
gösterebiliriz.3

İslamiyet’ten önceki bütün bu örnekler hukuk ilmi için çok kıymetli 
eserlerdir. Müslüman hukukçulara göre bu eserler ‘’hukuk ağacının dalla-
rı’’ yani furû olup asla ‘’hukuk ilmi’’ yani usûl sayılmazlar. Birçok hukuk 
içeriğine ve bunların detaylı açıklamalarına dünyanın her tarafında rast-
lanabilir. Fakat saf anlamda hukuk ilminden bahseden bir eser Latinlerde 
ayrı tutulmamak şartıyla, ne Doğu ve ne de Batı toplumları tarafından 
meydana getirilmiş değildir.4 
İslam hukukuna gelince ise ilk vahiy5 geldiğinde İslam hukuku de-

nen bir şey elbette ki yoktur. Kur’an ve sünnette yer alan fıkhî düzenle-
meler daha sonraları ve özellikle Medine döneminde yavaş yavaş ortaya 
çıkmıştır.6 İlk başlarda bu hukuk, Mekke Müslümanları tarafından da 
sahiplenilen Mekke adetlerinden ve uygulamalarından oluşmuştur. Bu 
sebeple Mekke’nin örfî hukuku, açıkça değiştirilip, yasaklanıncaya kadar 
İslam’ın geçici hukuku haline gelmiştir.7 İslam’ın ilk döneminde yasa-
ma/teşrî faaliyeti çok sade bir biçimde olmuştur. Hz. Peygamber gerek 

3 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 54.
4 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 55.
5 Alak 96/1-5.
6 Ahmet Yaman,” Sünni Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açı-

sından Muhammed Hamidullah’’, bilimname Dergisi 2, sy.5 (2004): 11, http://dergipark.
gov.tr/bilimname.

7 Muhammed Hamidullah, İslam’ın Doğuşu, (İstanbul: BEYAN Yay., 1997), 276-277,280.
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gördüğü, gerek konuşulduğunu duyduğu herhangi bir konuyla ilgili ola-
rak bir düzenleme yapma ihtiyacını hissettiğinde faaliyete geçmiş, değişti-
rilmesini veya neshedilmesini gerekli gördüklerinin dışında, müminlerin 
uyguladıkları bütün eski adet ve geleneklerin devamına izin vermiştir. Bu 
izin, ticaret ve benzeri gibi sadece dini olmayan konularda değil, aynı za-
manda ceza hukuku ve hatta hac gibi tamamen dini olan meselelerde de 
söz konu olmuştur.8 

Eğer bir hukuk kaidesini ve kânunu peygamber koymuşsa, değiştiri-
lemeyeceğini de söylemişse, peygambere inananlar o kâideyi ebediyen 
değiştiremezler. Fakat kâideyi koyan, peygamber olmayan bir insansa, 
başka bir insan tarafından değiştirilebilir demektir ve insanlar böyle de-
ğiştirilebilecek kâide ve kânunlara saygı duymamaktadırlar.9 Şu evren-
sel kabul görmüş bir ilkedir ki, bir kânun ya kânun koyucu tarafından 
ya da ondan daha yüksek bir otorite tarafından değiştirilebilir. Allah bir 
hüküm koymuşsa, onu sadece O değiştirebilir. Bir peygamber bir hüküm 
vermişse, onu ancak o veya başka bir peygamber veya elbette ki Allah 
değiştirebilir. Peygamberden daha aşağı statüdeki bir kimsenin, mesela 
bir fakihin, peygamberin koyduğu bir hükmü değiştirme yetkisi yoktur.10 
Fıkhın bu şekilde ilahî bir kaynağa bağlı oluşu, ona, diğer hukuk sistem-
lerinde bulunmayan hususiyetler kazandırmıştır.11 Hamidullah, bu kaza-
nımlar içinde şu ikisine dikkati çekmektedir:

a. İnsanların tesis ettiği kanunlarda rastlanmayan bir yaptırım gücüne 
sahip oluşu,

b. İnsanın hem bedenî hem de ruhî yönüyle ilgilendiği, bu yönlerden 
birini diğeri lehine terk etmediği için bütüncül ve kuşatıcı olması.12 
İslam hukukuna dair bir kitabı okuyan kişiyi büyüleyen ilk şey, bu huku-

kun insan hayatının bütününü, maddi cephesini olduğu kadar manevi cep-
hesini de yönetmeye çalışması olacaktır. İslam’ın temel hukuk kaynağı olan 
Kur’an ve sünnet, her hukuki, meselenin mutlaka bütün detaylarını vermiş 
değildir.13 Eğer İslam hukuk kâideleri ve hukuki meseleler sadece Kur’an 
ve sünnetten ibaret olsaydı, İslam hukuku, insanların değişen ihtiyaçlarına 

8 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi ,(İstanbul: BEYAN Yay., 1966), 2:896-898.
9 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 22.
10 Hamidullah, İslam’ın Doğuşu,135.
11 Yaman, ‘’Sünni Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından 

Muhammed Hamidullah,’’ 9.
12 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 2: 896.
13 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 23-24.
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cevap veremezdi. Bu sebepten, Hz. Peygamber bize hukuki gelişme imkânı 
vermiş, aslî kanunda yani Kur’an ve sünnette bulunmayan hükümler ko-
nusunda içtihat ile hüküm koyma yolunu açmıştır.14vİslam hukuku insan 
tabiatıyla ve insan toplumunun gelişmesiyle tam bir uyum içindedir.15

İSLAM ÂLİMLERİNİN HUKUK İLMİNE KATKILARI
A- Fıkıh Usûlü İlminin Ortaya Çıkması
Hukuk usulü (felsefesi) ilmi İslamiyet’ten önce diğer hukuk sis-

temlerinde mevcut değildir. İslam öncesi dönemlerde hukuk metinleri 
elbette ki vardır. Ancak bunun yanında hukukun teorik yönüne ve fel-
sefesine dair herhangi ilim dalına rastlanılmamıştır. Eski dönemlerde 
insanlar bu ilimden sistematik bir hale gelmese dahi tedvin etmeksizin 
yararlanmışlardır.16 
İslam hukukunda ise fıkıh ilminin yanında fıkıh usûlü dediğimiz hu-

kukun kaynakları, felsefesi, hüküm çıkarma, akıl yürütme, delil getirme 
gibi konuları içine alan ayrı bir ilim dalı mevcuttur. Fıkıh usûlü hem me-
tot, hem yorum anlamına gelir.17 Fıkıh usûlü fıkhın kaynaklarını ve bun-
lardan hüküm çıkarma yöntemlerini inceleyen bilim dalıdır ve ‘’İcmali 
delilleri ve fıkıh istinbâtına ulaştıran kâideleri bilmek’’18 şeklinde tanım-
lanır. Bu ilim, İslâm dininin temel kaynakları olan Kur’an ve sünnetteki 
hükümleri doğru anlamak ve bu kaynaklardan gerekli hükümleri elde et-
mek için bir ölçüdür. Fıkıh usûlüne fıkhın mantığını ortaya koyan bir ilim 
olarak bakmak da mümkündür.19 

Usûlün gelişip sistemleşmesine geçecek olursak, bu konuda Hami-
dullah’a göre iki isim ön plana çıkar. Bu isimler Ebû Hanîfe (v.150/767) ve 
İmam Şafiî (v.204/820)’dir. 

Ebu Hanife fıkıh dersleri gördüğü hocasının vefatıyla arkadaşları ta-
rafından başa getirilmiş ve talebe olduğu derslere öğretici olarak devam 
etmiştir. Bu dersler sonucunda kırk kişilik bir ders halkası oluşturmuştur. 
Halkadaki bu kişiler farklı alanlarda uzman kişilerdir. Böylelikle İslam 

14 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 23.
15 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 24.
16 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 36.
17 Abdullah Kahraman, Fıkıh Usulü Giriş Deliller Hükümler Hüküm Çıkarma Yöntemleri, (İs-

tanbul: RAĞBET Yay., 2014),32.
18 Asım Cüneyd Köksal ve İbrahim Kafi Dönmez, ‘’Usûl-i Fıkıh’’, DİA, c.42 (Ankara: TDV 

Yay., 2012), 201.
19 Kahraman, Fıkıh Usulü Giriş Deliller Hükümler Hüküm Çıkarma Yöntemleri, 32.
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hukukunun ilgilendiği tüm alanlara hâkim olmak amaçlanmıştır. Bu ça-
lışmalar sonucunda yarım milyon kuralın oluştuğu söylenir.20 Fıkıh usûlü 
konusunda yazılan ilk eser Ebu Hanife’nin er-Rey isimli eseridir ve gü-
nümüze kadar ulaşmamıştır. Günümüze ulaşan en eski Fıkıh usûlü eseri 
İmam Şafiî’ye ait olan er- Risâle adlı eser olarak bilinir. er-Risâle en eski eser 
olarak bilinsede onu oluşturan unsurlar çok daha eskidir. Bu eserde husn-
kubh bahsi hariç hemen hemen bütün fıkıh usûlü meseleleri mevcuttur.21 
İmam Şafiî, sahâbe, tabiîn ve kendinden önceki fıkıh bilginlerinden kendi-
sine kadar ulaşan fıkıh servetini hazır bulmuş, İmam Mâlik(v.179/795)’ten 
aldığı Medine fıkhı ile İmam Muhammed(v.189/805) aracılığı ile aldığı Irak 
fıkhını birleştirici bir yol izlemiştir. Mekke fıkhını da iyi bildiği için, bu ko-
nuda ki sağlam alt yapısı sebebiyle, İslam hukukunun genel metotlarını 
belirleme yeteneği kazanmış ve bunun sonucunda fıkıh usûlünü tedvin 
ederek bir ilki gerçekleştirmiştir. Şafii’nin er- Risalesi hukukun evrensel 
tarihinde bir devir teşkil etmektedir. Bu kitap bizlere kadar ulaşmıştır ve 
birçok yazması mevcuttur. Amerika’da, son olarak İngilizce tercümesi de 
yayınlanmış bulunmaktadır.22 Hamidullah’a göre İmam Şafii’den sonra 
gelen âlimler fıkıh usûlü ilmine yeni bir şey ilave etmemişlerdir. Bunun 
tek istisnası İmam Pezdevî(v.482/1089)’dir. Pezdevî’de önceki ulemânın 
söylediklerini tekrar etmiştir. Fakat icmâ konusunda kendisine has yeni 
bir görüşü bulunur. Bu görüş, ‘’Yeni bir icmânın eski bir icmâyı neshet-
mesi caizdir. Yeni icmânın, eski icmânın asrında veya sonraki asırlarda 
olması arasında fark yoktur, eski icmâyı neshedebilir.’’ görüşüdür. Bura-
da İmam Pezdevî icmânın neshedilebileceğini savunur.23 İmam Pezdevi 
haricinde ki diğer âlimler kendilerinden önceki eserlere şerhler yazmışlar, 
konuları farklı tarzda düzenlemişler, örnekleri çoğaltmışlar, kimi bilgileri 
ayıklamışlarsa da yeni bir şey getirmemişlerdir. Fıkıh usûlü ilminin huku-
ka kazandırılması Müslümanların bu alanda yaptıkları katkıların belki de 
en büyüğü ve en kapsamlısıdır.

B- Devletler Genel Hukuku’nun (Siyer) Somutlaştırılması
Yeryüzünde bağımsız iki devletin var olduğu günden bu yana devlet-

20 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 88.
21 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 50.
22 Risale, Abdulkadir Şener- İbrahim Çalışkan tarafından Türkçeye de çevrilmiş, Türkiye 

Diyanet Vakfınca Yayınlanmıştır. 
23 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 52.
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ler hukukunun varlığından söz edilebilir.24 Uluslararası ilişkiler diye nite-
lendirilebilecek ilk temaslardan itibaren insanoğlu, barış dönemi ve savaş 
zamanlarında ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözümlemeye yönelik kurallar 
belirlemeye çalışmıştır.25 Fakat bu, belki de zamanların bir gereği olarak hu-
kuki olmaktan ziyade siyasi bir mâhiyeti arz etmiştir. Dolayısıyla devleti 
temsil eden şahısların keyif ve takdirine dayalı bir uygulamaya sahip olan 
ve yaptırım gücünden yoksun bulunan bu kurallara bütün haliyle devletler 
hukuku demek mümkün değildir. İslam’dan önce devletler genellikle kendi 
vatandaşlarına veya kendi ülkelerinde yaşayan yabancılara yönelik hukuki 
metinler oluşturmuşlardır. Hindistan’da Ariyenlerle Malecchler arasında 
ayrım yapan Brahmanlar, Amâlika ile geriye kalan Gentil (kendilerinden 
olmayan, kâfirler) arasında bir ayrım yapan Yahudiler, Yunanistan’daki 
şehir-devletleri vatandaşları ile barbarlar arasında ayrım yapan Yunanlılar, 
kendileriyle anlaşma yapılmış olan devletlerle olmayanlar arasında ayrım 
yapan Romalılar eski dönemdeki devletler hukuku için örnek teşkil eder.26 
Yeni Avrupa’ya bakıldığında ise Hıristiyan Avrupa devletleri arasında onlar 
için uygulanan bir takım kâideler olduğu görülür. Bunun dışında dünyada-
ki diğer devletlere de uygulanması gereken kâidelere rastlanmaz. Avrupa’da 
devletler hukuku, 1865 tarihine kadar yalnız Avrupalılar içindir.27 
İslam’ın ilk döneminde devletler hukuku için kaynaklarda ‘Siyer’ keli-

mesi kullanılmıştır.28 Siyer, klasik fıkıh literatürü içinde özel bir türün, fıkıh 
sistematiği içinde ise özel bir bölümün ismidir. Günümüzde ise devletler 
genel ve devletler özel hukuku diye adlandırılan alanlara dair doktriner 
görüşlerin bütününü ifade eden bir terimdir.29 Siyer terimi, toplumlara-
rası ilişkilerin hemen her boyutuna dair hükümleri kuşatan bir muhteva 
zenginliğine sahiptir. Bu geniş muhteva içinde savaş, barış, diplomatik 
ilişkiler, uluslararası ticaret, kânunlar ihtilafı, yabancılar hukuku gibi gü-
nümüz devletler hukuku konularının yanında, zimmet sözleşmesi, İslam 
dininden dönenler ve meşru siyasi otoriteye başkaldıranlarla ilişkiler gibi 

24 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 133.
25 Ahmet Yaman, ‘’İslam Hukukunda Devletlerarası İlişkilerin Temel Niteliği’’ İlam Araş-

tırma Dergisi, c.2 sy.1 (Ocak-Haziran 1997): 23, http:// http://ilam.org.tr/ilam-arastirma-
dergisi-cilt-2-sayi-1.html.

26 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 147.
27 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 136.
28 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 133.
29 Ahmet Yaman, ‘’Siyer’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.37, (Ankara: TDV 

Yay., 2009) 316.
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fıkhın kendine özgü yapısı gereği işlenen konular da bulunmaktadır.30 İs-
lam hukukçuları devletlerle olan ilişkinlerini dâru’l İslam ve dâru’l harp 
olarak ikiye ayırmışlardır. Dâru’l İslam Müslümanların hâkimiyeti altın-
da bulunan yerlerdir. Dâru’l harp ise Müslümanlar ile aralarında anlaş-
ma bulunmayan gayri Müslimlerin hâkimiyeti altında bulunan yerlerdir. 
İslam Devletler Hukukunda bütün yabancılara yapılan muamele birdir.31 
İslam’da Devletler Umumi Hukuku anlayışı, bütün yabancıları eşit mua-
meleye tabi tuttuğu için tarihte tektir ve isyan hariç, Müslüman milletle-
rin arasında ayrı bir devletler hukuku meselesi olmamıştır.32 İlk çağlarda 
Devletler hukuku siyaset ve devlet idaresi ilminin bir kısmını oluşturur-
ken, İslamiyet bu ilmi, bunlardan ayırmış ve ona bağımsız bir varlık verip 
ayrı bir ilim dalı haline getirmiştir.

Devletlerarası hukuk konusunda yazılmış en eski esere baktığımızda 
Zeyd b. Ali(v.122/740)’ye nispet edilen el-Mecmu’ fi’l –Fıkh eserinin için-
de ‘’Kitabu’s Siyer’’ adlı bir bölüm olduğu görülür. Ancak bu eser dev-
letlerarası hukuka ait müstakil bir eser değildir.33 İbn Hacer(v.852/1449) 
Tavali’ü-t Te’sis fi Maali Muhammed b. İdris adlı eserinde bu konuya ait ilk 
kitap yazan kişinin Ebu Hanife olduğunu belirtmiştir.34 Ebu Hanife’nin 
yazdığı eserin ismi Kitabu’s Siyer’dir. Ebu Hanifenin öğrencileri de bu 
mevzuda eserler yazmışlardır. Ebu Yusuf(v.182/775)’un risalesi, İbrahim 
el-Fezari(v.190/806)’nin aynı konuda ki eseri, İmam Züfer(v.158/775)’in 
Kitabu’s Siyer adlı çalışması ve İmam Muhammed’in Kitabu’s Siyeri’i-Sağir 
ve es-Siyeru’l-Kebîr adlı eserleri devletlerarası hukuk alanında yazılmış 
eserlerin örnekleridir.35

C- Tarihteki İlk Yazılı Anayasa ‘’Medine Vesikası’’
İslam öncesi dönemlerde hiçbir yönetici, kendi devleti için yazılı bir ana-

yasa hazırlamamıştır. Eski devletlerde belirli pratik kanunlar vardır. Ancak 
devletin genel işleyişine ve genel hukukun teorik yapısını oluşturan ana ko-
nulara dair belirli bir anayasa mevcut değildir.36 Kuşkusuz tarihte Aristo ta-
rafından yazılmış bir Atina Anayasası vardır, fakat bu bir tarihçi tarafından 

30 Yaman, ‘’Siyer’’,316.
31 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 149.
32 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 147.
33 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 141.
34 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 141.
35 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 143.
36 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 11.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII238

yapılan tarihi bir tanımlamadır. Resmi bir yazılı emir veya devlet başkanı ta-
rafından ilan edilmiş bir anayasa değildir.37 İslamiyet’ten önceki dönemlerde 
devlet yöneticileri kendi kişisel istekleri doğrultusunda devletlerini yönettik-
leri ve yaptıkları işler sebebiyle de hesap vermelerini gerektirecek bir duru-
mun oluşmasını istemedikleri için yazılı bir anayasa oluşturmamışlardır. 
İslam hukukunda ise Muhammed Hamidullah dünyada ki ilk yazılı 

anlaşmanın Hz. Muhammed tarafından yapılan Medine Sözleşmesi oldu-
ğunu ifade eder. Medine Sözleşmesi devlet tarafından resmen ilan edilip 
uygulanması ile dünya tarihinde bir ilktir. Bu anayasa, Hz. Peygamber’in 
Medine’ye hicretten sonra, Müslüman olan ve olmayan Araplar ile Yahu-
diler arasında yaptığı sözleşmeyle belirlenmiştir.38 Kırk yedi maddeden 
oluşan oldukça kısa bir metin olmakla beraber içerdiği mânalar açısından 
toplumun her türlü maddi ve manevi ihtiyacına cevap verecek yeterliliğe 
sahiptir. Bu sözleşme, Medine devletinin sınırları, vatandaşlık ve savun-
ma, suçun şahsiliği, sigorta, adalet, din özgürlüğü ve takva, Müslümanla-
ra yönelik maddeler ve yürürlük maddeleri gibi konuları içerir. Tarihteki 
ilk yazılı anayasa olması sebebiyle de hukukta ki yeri oldukça önemlidir.

D- Verginin Kurala Bağlanmış Oluşu
Günümüzde vergi, devletin kamu giderlerini karşılamak üzere kişiler-

den cebren ve karşılıksız olarak topladığı ekonomik değeri ifade eder.39 
İslam’dan önceki anayasalar, vergilerden söz ederken vergi toplamak 
ve geliri çoğaltmak amaçlarından başka bir şey düşünmemişlerdir. İster 
dünyevi ister dini olsun eski dönemlerin hiçbir kitabı, yalnızca devlet baş-
kanının isteğine bırakılmış olan devlet gelirinin harcanmasını bir kurala 
bağlamamıştır.40 İlk defa ve yalnızca mukaddes Kur’an, İslam devletinin 
bütçe prensiplerinden bahsetmiş ve onu belirlemiştir. İslam’da yalnız ru-
hunun yücelmesi veya yalnız bedeninin yücelmesi insanın tümüyle yü-
celmesi anlamına gelmez.41 Namaz ve oruç üzerinde önemle ısrar eden 
İslam, hükümete vergi vermeyi de aynı önemle zikreder. Kur’an’da yirmi 
kadar yerde ‘’namaz kılınız’’ emri vergi (zekât) veriniz emriyle yan yana 
verilmiştir.42 Burada ki zekât merhamet güdüsüyle verilen para anlamı-

37 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 11.
38 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 272.
39 Mustafa Macit Kenanoğlu, ‘’Vergi’’ DİA, c.43, (Ankara:2013), 52.
40 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 14.
41 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 13.
42 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 13.
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na gelmez. Hz. Peygamber ve Râşid Halifeler döneminde Müslümanla-
rın verdiği her çeşit vergiye zekât denilmektedir.43 Bugün yalnız, tasar-
ruf edilmiş paranın üzerinden verilen vergi, halk arasında zekât olarak 
bilinmektedir. Fakat ne Kur’an’da ne de İslam’ın ilk dönemlerinde zekât 
bu çeşit vergiyle sınırlı değildir. Hükümete vergi vermek zorunluluğunu 
vicdanlara yerleştirmek amacıyladır ki İslam, onu imânın rükünlerinden 
biri derecesine yükseltmiştir.44 İster dünyevi ister dini olsun daha önceki 
hukuk sistemleri, vergi politikasını devlet başkanının kendi iradesiyle be-
lirlemesine bırakmışken, ilk defa Müslümanlar, vergilerin tarh, tahakkuk 
ve sarfını kurala bağlamış, bütçe ilkelerini tespit etmişlerdir.45

E- Niyet Kavramının İlk Kez Kullanılması
İslam âlimlerinin hukuk ilmine yaptıkları katkıların en önemlilerinden 

birisi de ‘’Niyet’’ kavramının ilk kez ortaya çıkarılmasıdır. Niyet ‘’kalbin 
hemen veya sonucu itibariyle maksada uygun bulduğu, yani bir yararı sağ-
layacağına yahut bir zararı savacağına hükmettiği fiile yönelmesi’’ şeklinde 
tanımlanabilir.46 Eski dönemde Romalılar arasında, davaların belli şekil şart-
larına uygun olması kaidedir. Romalıların On iki Levha Kanunlarına göre, 
davacının şikâyetinde ‘’üzüm ağacı’’ tabirini yazmış olması gerekir. Gaius, 
şayet bu söylem yerine ‘’üzüm asması’’ yazarsa mahkemenin şikâyeti hiç 
meşgul olmadan reddetmesi gerektiğini emreder. ‘’Dişe mukabil diş’’ şek-
lindeki kısas fikri, her yerde hakkaniyetli bir uygulama olarak görülebilir, 
fakat ‘’Hammurabi Kanunu’’ sırf mantıki kıyas yoluyla hareket ederek ‘’bir 
şahıs diğer bir şahsın ineğini öldürürse, suçlunun ineği öldürülmelidir.’’ 
hatta ‘’bir kimse diğer bir kimsenin kızını öldürürse, esas cezaya çarptırı-
lacak olan suçlunun kendisi değil kızıdır.’’ demiştir. İngilizlerin dahi Mah-
keme Teşkilat Kanunu (Judicature Act) ilân edilinceye kadar, bir insan, bir 
duvar veya gemi darbesiyle hayatını kaybedecek olursa duvarı veya gemiyi 
cezalandırmak gerekir şeklinde kuralları vardır.47 Bu örneklere baktığımız-
da modern hukukta çok önemli bir konuma sahip olan niyet kavramının 

43 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 13.
44 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 14.
45 Yaman,’’ Sünni Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından 

Muhammed Hamidullah,’’ 11.
46 İbrahim Kafi Dönmez, ”Niyet’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi c.33, (Ankara: 

TDV Yay., 2007), 169.
47 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkılar, 56.
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Hz. Peygamber’in “Ameller niyetlere göredir.” 48 hadisine kadar meçhul 
bir kavram olduğu görülür.49 İslam hukukunda ameller niyetlere göre de-
ğerlendirilir. Bilerek yapılan haksızlık ile istenmeyerek yapılan haksızlık, 
hukuk tarafından aynı düzeyde değerlendirilmez. Ve bu kâide İslam huku-
kunun temel taşlarından birisi olarak sayılabilir.

F- Husn-Kubh Meselesi
İyilik ve kötülük fikri (mâruf ve münker), çok eskiden beri kabul edilen 

bir fikirdir. Bu fikir eski İran’da Zervaniler ile Maniheistler arasındaki en 
temel tartışma konusunu oluşturmuştur. Zervaniler, hem iyilik tanrısı ka-
bul ettikleri Ahura Mazda’nın hem kötülük tanrısı saydıkları Ehrimen’in 
Zervan adlı tanrıdan neşet ettiğine, dolayısıyla bütün iyiliklerle kötülükle-
ri tanrı Zervan’ın yarattığına inanmışlardır. Maniheistler ise insanın iyilik 
ve kötülük yapma iradesine sahip olduğunu söyleyerek onların görüşünü 
reddetmişlerdir. Brahmanlar iyilik ve kötülüğün akıl yürütülerek bilinebi-
leceğinden peygamberlere ihtiyaç duymadıklarını öne sürmüşlerdir. Hı-
ristiyan İlahiyatçılardan bazıları50 insandan bağımsız bir kötülüğün mev-
cut olmadığını iddia etmiştir. Descartes, Tanrı’nın en iyi ve en mükemmel 
olanı dilediğini söylerken Malebranche bunun ancak kâinatın bütünlüğü 
içinde aranması gerektiğini vurgulamıştır. Voltaire, Nietzche gibi filozof-
lar ise kötülüğün reel varlığı üzerinde durmuşlardır.51 
İslam’da ise husn-kubh meselesi hukukun kendisi üzerine dayandırıl-

dığı oldukça önemli bir konudur. Şafii ve çağdaşı Mutezili hukukçular 
Yukarıdaki örneklerde saydığımız fikirleri İslam hukukuna uygulamış-
lardır. İslam hukukunun bütün düzen, emir ve ruhsatları klasik beş bö-
lüm içinde düşünülmüştür.52

1. Bir şey iyiyse zorunlu olarak kabul edilmeli (vâcib).
2. Bir şey kötüyse zorunlu olarak kaçınılmalı (haram).
3. Bir şeyde iyilik ağır basıyorsa tavsiye edilmeli (müstehab).
4. Bir şeyde kötülük ağır basıyorsa çekinilmeli (mekruh).
5. İyilik ve kötülük yönü eşit veya bu vasıflardan hiç biri yoksa şahsi 

tercihe bırakılmalı (mubah).

48 Buhari, “Bedü’l Vahiy”, 1.
49 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkılar, 56.
50 Saint Agustin, Saint Thomas.
51 İlyas Çelebi, ‘’Hüsün ve Kubuh’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi c.19 (Anka-

ra: TDV Yay.,1999), 60.
52 Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkılar, 96.
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Husn-Kubh meselesi İslam hukuku hariç diğer bütün hukuk sistemle-
rinde bu denli büyük bir yer işgal etmez ve yine İslam hukuku haricindeki 
sistemlerde hukuk genel olarak bu kaideler üzerine kurulmuş da değildir.

G- Hukukun Maddi Yaptırımların Yanında Manevi Yaptırımlarla da 
Kuvvetlendirilişi

Sosyal hayatı düzenleyen kurallara aykırı davranılması karşısında uğra-
nılan tepkiye yaptırım denir. Yaptırım, kişileri bir kuralın koymuş olduğu 
emirlere uygun biçimde davranmaya veya onun yasakladığı davranışlarda 
bulunmaktan kaçınmaya zorlar. İnsan iradesiyle oluşturulan hukuk sistem-
lerinde yaptırımlar devletin yöneticilerinin istekleri doğrultusunda meyda-
na getirilir. Kişiler bu kurallara mecbur oldukları için uyarlar. Otoritenin 
görmediği yerde kurallara uyma ihtiyacı hissetmezler. İslam hukuku bu ko-
nuda ilahi kaynaklı olmayan hukuk sistemlerinden ayrışır. Çünkü gerçek 
bir Müslüman kamu otoritesinin veya diğer insanların takibinin söz konusu 
olmadığı yer ve zamanlarda da uyması gereken kurallara uyar ve yapması 
gereken davranışları sergiler.53 Bu şekilde İslam hukukunun manevi yaptı-
rımlarla desteklenmesi diğer hukuk sistemlerine nazaran devletin düzeni-
nin daha kolay bir şekilde sağlamasına yardımcı olmuştur.

SONUÇ
Bu çalışmada görüldüğü üzere İslam’ın ve İslam âlimlerinin hukuk il-

mine yapmış oldukları katkıları açıklamaya çalıştık. Çalışmamızda; Müs-
lümanların hukuk ilmine olan katkılarının, düşünüldüğünden çok daha 
fazla olduğunu gördük. Araştırmalarımız sonucunda hukuk, geçmişten 
günümüze kadar tüm insanlık için yeri doldurulamaz bir kavram olarak 
karşımıza çıktı. Çalışmamızın ana konusunun anlatıldığı ikinci bölümde 
bulunan başlıkları açıklarken, ilgili konuların eski dönemde ki uygulanışı 
ile İslam’dan sonra ki uygulanışını ele almaya çalıştık. Araştırmalarımız 
sonucunda hukuk sisteminin var olduğu devletlerde, İslam hukuk kai-
delerinin ‘’İslam Hukuku’’ adı altında uygulanmasa dahi etkilerinin var 
olduğunu gördük. İslam hukuku belirli bir dine ait olduğu için özel bir 
sistem olarak görünse de, aslında etkileri evrenseldir. Bu bağlamda İslam 

53 Yaman,’’ Sünni Paradigmaya Çağdaş Bir Nefes: İslam Hukuku Araştırmaları Açısından 
Muhammed Hamidullah,’’ 11.
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medeniyetinin büyüklüğünü anlamanın bizlerin hayatı için büyük ölçüde 
yol göstereceği kanaatindeyiz.
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MÂVERDİ’NİN EL-AHKAMU’S-SULTANİYYE 

ESERİNİN İSLAM SİYASET BİLİMİNE 

KATKISI

FATMA ÜÇPINAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Mâverdi (450/1058) Siyasetçi, Devlet adamı, Hukukçu, Tefsirci, Felsefeci gibi birçok 
kimliği birlikte taşıyan bir âlimdir. El-Ahkamu’s-Sultaniyye Mâverdi’nin, siyaset ve 
hilâfetle ilgili görüşlerini yansıtan kamu hukuku alanını tek bir kitapta derleyen 
ilk eserdir. Mâverdi kendi döneminin siyasal sistemini meşrû sınırlar içerisinde 
şekillendirmiştir. Bu çalışmada Mâverdi’nin İslam siyaset bilimine olan katkısını 
dönemin durumunu göz önüne alarak değerlendirdik. Bu noktada, eserinin özgün-
lüğünü, amacını, teorik bilgiyi pratik hayata uygulamasını ve hilafet kurumunun 
görevlerini sistemleştirmesini ele aldık.

Anahtar Kelimeler: Mâverdi, el-Ahkamü’s-Sultaniyye, Siyaset, Hilafet, Devlet

Contribution Of The Work Of Maverdi’s Handicraftsman Sultan To Islamic Political 
Science

Abstract
Mâverdi is a scholar who carries some identity like politician, statesman, lawyer, 
philosopher, and commentator. El-Ahkamu’s-Sultaniyye is the first work which ref-
lects Mâverdi ‘s opinion about politics and caliphate and that work compiles public 
law body.Maverdi formed the politics system within legimate boundaries in his 
own period. In that work, we consideringly about the history situation that belongs 
his period evaluated Maverdi’s contribution upon Islamic science. In that point, we 
approached that point, we approached that individuality his work.

Keywods: Mâverdi, el-Ahkamü’s-Sultaniyye, Politics,Caliphate,State
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GİRİŞ
İslam dünyası için tarihsel süreçte siyaset ve yönetim konusu önem-

li bir ilgi odağı olmuş ve birçok filozof ve düşünür bu konularda fikir 
yürütüp eserler ortaya koymuştur.1 İslam dini teşekkülünden günümü-
ze kadar geçen süreçte dünyanın dört bir yanında devletler kurmuş ve 
İslamiyet’in doktrinleri ekseriyetinde bir yönetim gerçekleştirmeye çalışıl-
mıştır. Kur’an’da belirli bir yönetim şekli belirtilmemekle birlikte adaletle, 
hak ile hevâya uymayarak, zulmetmeyerek, işi ehline vererek, istişare ile 
yönetilmesi gerektiğini tekrar tekrar vurgulamıştır2. Resul-i Ekrem ha-
yatta iken hem peygamber olarak Allah’tan aldığı vahyi insanlara tebliğ 
etmiş hem de Müslümanların dünyevi işlerini düzene koymuş, hukuki 
ihtilaflarını çözümlemiş, ahlak bakımından onları eğitmiş, siyasi birliğin 
tamamlanmasından sonra devlet başkanlığı ve ordu kumandanlığı gö-
revlerini üstlenmiştir. İslam âlimleri Hz. Peygamber’in vefatıyla peygam-
berliğin sona erdiği, buna karşılık toplumun idaresiyle ilgili diğer işleri 
bir kişinin üstlenip bunları tek başına veya bazı görevleri yetkili şahıs ve 
mercilere devrederek yürütmesi, böylece Müslümanların düzen içinde 
yaşamasını temin etmesi gerektiği üzerinde görüş birliğine varmışlardır. 
Halife ”bir kimsenin yerine geçen onu temsil eden kimse” demektir. Müs-
lüman toplumlarda devlet başkanlığına hilâfet denmesi, halifenin risâlet 
görevi hariç Hz. Peygamber’in yerine geçerek onun dünyevi otoritesini 
temsil etmesi anlamına gelir.3 İslam toplumunun siyasal ve hukuki bir-
liğinin amacıyla sahabe tarafından farklı modellerle iş başına getirilen 
ilk dört halifenin seçim biçimi, günümüze kadar geçen hilafet tartışma-
larında önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle âlimler tarafından daha 
önceki modeller incelenmiş, meşruiyet noktasında irdelenmiştir. İlk dört 
halifenin hilâfeti ideal ve İslam’a uygun olarak görülürken, daha sonraki 
hilâfet modellerinin meşruiyetlerinin tespitinde zorluk çekilmiştir. Onlara 
hilâfet adı verildiği gibi saltanat, mülk, krallık adları da verilmiştir. Eme-
vilerden sonra Abbâsi hilâfeti de ideal olarak görülmeyince Abbâsilerin 
son asırlarında hem teorik hem de pratik olarak alternatif “başkanlık mo-
delleri” oluşturuldu. Bu dönemde yöneticiler ve muhalifler arasında bir-

1 Toi Mohammad Wahib, “Marverdi’ye Göre Devlet, Siyaset ve Hilafet”, (Yüksek Lisan 
tezi, Erciyes Üniversitesi,2016),4.

2 Ahmet Bülent Ünal,” İslam ve Siyaset Üzerine Düşünceler”, 9 Eylül Ün. İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, sy.12-13(2001):178

3 Casim Avcı, ‘’Hilafet’’ Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c.8 ( Ankara: TDV Yay., 
1993), 539
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takım mücadeleler başlamış, bu durum devam ederken bazı âlimler de 
gidişata karşı duyarsız kalmamışlar, ya yöneticilerden, ya muhaliflerden 
yana tavır takınmışlar veyahut her iki kesim tarafına geçmeden hakemlik 
rolünü oynayarak yönetimle ilgili değişik tavsiyelerde bulunmuşlar, fark-
lı yönetim modelleri geliştirmişlerdir. İşte bu âlimlerden birisi de İmam 
el- Mâverdi’dir. el- Mâverdi Abbasiler döneminde yaşayan bir alim ola-
rak “el- Ahkâmu’s- Sultaniyye adlı bir eser yazmış ve bu eserde dinin temel 
kaynaklarından istifadeyle çağının siyasi ve sosyal şartlarına uygun bir 
yönetim anlayışı geliştirmiştir. Bu sebeple el-Maverdi’nin yaşadığı çağın 
çalkantılı siyasi durumuna binaen hilâfet konusuyla alakalı olarak yazmış 
olduğu el-Ahkamu’s-Sultaniyye eserinden hareketle İslam Siyaset Bilimine 
katkısını inceleyeceğiz.

el-MÂVERDİ’NİN HAYATI
Mâverdi H. 364 ( M.974) yılında Basra’da dünyaya gelmiştir. Ali b. Mu-

hammed b. Habib Ebu’l-Hasen el- Basri el- Mâverdi’dir. Lakabı ise kay-
naklarda el-Mâverdi, Kâdi’l-Kudat (Baş kadılık), el-Basri, el- Mısri ve eş- 
Şafi şeklinde, künyesi de yine aynı kaynaklarda Ebu’l-Hasen şeklinde zik-
redilmektedir. Mâverdi kelimesi gül suyu anlamına gelen “mau’l-verd” 
tamlamasından oluşmuştur. Mâverdi’nin babası gül suyu üretimi ve ti-
caretiyle meşgul olması sebebiyle bu lakapla meşhur olmuştur.4 Mâverdi 
başlangıçta Basra ve Bağdat’ta zamanın meşhur hocalarından ders alarak 
yetişmiş; tahsilini tamamladıktan sonra da müderris olmuştur. Bir müd-
det Nişabur yakınında Üstüva’da baş kadılık yaptıktan sonra devamlı 
yerleşmek için ilim ve kitap merkezi Bağdat’ı seçip oraya yerleşmiştir. 
Medreselerde hocalık yapmış kıymetli talebeler yetiştirmiştir.5 Kendisi 
Şafiî fıkıh imamlarındandır. Basra, bilâhere Bağdat’ta tahsilini tamamla-
mış olması hilafet merkezinin sosyo-kültürel ve siyasi hayatını, Büveyhi 
yönetimini ve bu yönetimin vesayetindeki hilâfetin durumunu yakından 
müşahede etme imkanı elde etmesini sağlamıştır. Mâverdi’nin hayatına 
dair verdiğimiz bilgilerin ortaya koyduğu gibi, o, Büveyhiler zamanın-
da, bir başka ifadeyle Abbâsi hilafetinin büyük bir kriz içinde bulunduğu 
dönemde sadece bir hukukçu/baş yargıç ve bir bilgin olarak değil aynı 
zamanda üstlendiği konum itibariyle bir politikacı ve bir diplomat ola-

4 Ali Şafak, ‘’el- Ahkâmu’s- Sultaniyye”, 22
5 Cengi Kallek, ‘’Mâverdi’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.28, (Ankara: TDV 

Yay., 2003), 180
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rak yaşadı özellikle Abbâsi halifeleri el- Kâdir ve el-Kâim dönemlerinde 
siyasi ve diplomatik yönleri ağır basan birçok görev üstlendi. Abbâsilerin 
içinde bulunduğu kritik dönemde halifenin Mâverdi’nin siyasi bilgisine 
olan güveni sebebiyle Selçuklu ve Büvehyiler gibi emirliklere elçi vasfı 
ile gönderilmiş ve halifeye bağlılığı sağlamıştır. Böylece bizzat yaşayarak 
hem halife ve onun başında bulunduğu hilâfet kurumunu, hem de devrin 
bir realitesi olan mahallî devletleri ve onların emir ve hükümdarlarını ya-
kından tanıma imkanı bulmuştur.6 Reisürüesa İbnu’l Müslime’nin vezir-
liğe getirilmesinden sonra siyaset sahnesinden çekilen Mâverdi tamamen 
tedris ve telif faaliyetleriyle meşgul oldu. Bu tarihsel deneyim muhakkak 
ki, onun hilafet/ devlet idaresi hakkında bir eser yazacak zihni fikri sevi-
yeyi kazanmasında etkili olmuştur.7 Görüldüğü üzere Mâverdi siyasetçi, 
devlet adamı, hukukçu, tefsirci, edebiyatçı ve felsefeci gibi birçok kimliği 
taşıyan bir âlimdir. Mâverdi Bağdat’a dönüşünden sonra (450/1058) yılın-
da 86 yaşında vefat etmiştir. 

el-AHKÂMU’S-SULTANİYYE
“Galebe ve hakimiyet (sulta)” anlamı taşıyan bir kökten gelen sultan, 

Arapça’da “hüccet, delil, burhan” manasına geldiği gibi, yönetimi elinde 
bulunduran kimseye de yeryüzünde Allah’ın hücceti olması, kendisi vası-
tasıyla delil ve hukukun ikame edilmesi veya hakimiyeti elinde bulundur-
ması sebebiyle sultan denir. Nitekim İslam literatüründe devlet başkanı 
için halife, imam, emir gibi sultan kelimesi de kullanılmaktadır. Devlet 
başkanı, devletin esas teşkilatı, idari, mali, kazaî yapısı ve işleyişiyle ilgi-
li hükümlere “Ahkâmu’s- Sultâniyye” dendiği gibi, bu terim, adı geçen 
konuları ele alan hukuk dalına ve ilgili bazı eserlere de unvan olmuştur. 
Eserin tam adı “el-Ahkâmu’s-Sultâniyye ve’l-Vilâyetü’d-Dîniyye’dir. Eser yir-
mi bölümden meydana gelmektedir. Bunlar sırasıyla; Halife Tayini ve 
Hukûkî Durumu, Vezirlik ve Vezirler Tayini, Eyâlet Vâlileri Tâyini, Ordu 
Kumandanları Tayini, Dâhili Huzuru Temin- İç İsyanlara Kumandanlar 
Tayini, Yargı(Adliye) İşleri, Fevkalâde Mahkemeler, Nüfûs İşleri, Namaz-
larda İmam Tayini, Hacc Emirleri ve Haccı İdare, Zekat ve Zekat İdaresi, 
Feyy ve Ganimetlerin Taksimi, Cizye ve Harac, Şartları Değişik Bölgeler, 
Araziyi İhya ve Sular Çıkarma, Otlak Yerleri ve İrtifak Hakları, Arâzîyi Bir 

6 Ahmet Güner, Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış II, Dokuz 
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sy17. (2003),225

7 Güner, Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış II, 235
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Şahsa Verme, Dîvanlar Tesisi ve Hükümleri, Suçlar ve Hükümleri ,Beledi-
ye İşleri-İyilikleri Emir ve Kötülüklerden Nehiy bölümlerinden oluşmak-
tadır. Görüldüğü üzere Mâverdi’nin ele aldığı konular devletin esas teş-
kilatı, hukûki, idâri ve mâli yapısıyla ilgili ana meseleleri kapsamaktadır. 
Klasik İslam hukuk sisteminde kamu hukuku-özel hukuk ayrımına yer 
verilmediğinden, Batı hukukunda özel ve kamu hukuku alanına giren ko-
nular fıkıh kitaplarında “münekahât”(aile hukuku), “muamelât”(borçlar, 
ticaret ve usul hukuku), “ukûbat” (ceza hukuku) ana bölümleri altında 
veya tâli bölümler halinde ele alınıp incelenmiştir. Bu yönüyle sahasın-
da en orijinal kitap olduğu görüşü yaygındır. Bununla birlikte, devletin 
esas teşkilat ve idaresiyle ilgili hükümler, birbirleriyle olan yakın ilişki-
leri ve pratik hayatta duyulan ihtiyaç sebebiyle sonraları beraber ele alı-
nıp incelenmeye başlanmış ve bu konuya dair müstakil eserler meydana 
getirilmiştir. Özellikle devlet başkanlığı ve vezirlik ile ilgili müstakil ve 
telif bakımından daha erken dönemlere ait eserler yanında genel olarak 
esas teşkilat ve idare hukuku, mâli hukuk ve arâzî hukuku, adlî teşkilat 
ve usûl hukuku, ceza ve harp hukukuyla ilgili konuları bir bütün halin-
de ele alan ve bu türün ilk örneklerini teşkil eden iki önemli eser vardır. 
Günümüze kadar gelmiş ve her ikisi de el-Ahkâmu’s-Sultaniyye adını taşı-
yan bu eserlerden biri Ebü’l Hasan el-Mâverdi’ye (v.450/1058), diğeri de 
Ebu Ya’lâ el-Ferrâ’ya (v.458/1066) aittir.8 Mâverdi, eserini kaleme alırken, 
kendi yaşadığı dönemden önce geçmiş olan dört asırlık kamu hukuku 
uygulamalarını, devlet yönetimine ait örf ve adetleri büyük ölçüde göz 
önünde bulundurmuştur. Öncelikle Allah’ın Rasûlü’nün uygulamalarını, 
dört meşhur halifenin devlet yönetimi ile ilgili tatbikatlarını her zaman ön 
sırada dikkate almıştır. Konuları işlerken genellikle dört mezhebin fıkhî 
görüşlerini tarafsız olarak vermiş ve ihtilaflı konularda Şafiî’nin görüşle-
rini benimsemiş olsa da bu görüşlerin arasında yeri geldikçe tercihlerde 
bulunmuştur.9Bazen de sadece mezheplerin görüşlerini ortaya koymakla 
yetinmiş, aralarında bir tercih yapmamıştır. Bu yönüyle Mâverdi, serbest 
içtihat taraftarı bir Şafiî hukukçu olarak görünmektedir. Eser yabancı dil-
lere de tercüme edilmiş, belli bölümleri de pek çok Batılı araştırmacı ta-

8 Ali Şafak, ‘’el- Ahkamu’s- Sultaniyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
c.01(Ankara: TDV Yay.,1988), 555

9 Wahib, “ Maverdi’ye Göre Devlet, Siyaset ve Hilafet”,
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rafından inceleme konusu yapılmış, Ali Şafak tarafından da Türkçemize 
kazandırılmıştır.10

El-MÂVERDİ DÖNEMİNİN SİYASİ DURUMU VE ESERİN 
YAZILIŞ AMACI

el-Mâverdi’nin yaşadığı devir, Abbâsilerin ikinci dönemi olup halife-
nin otoritesinin zayıfladığı ve Büveyhioğulları’nın halifeye baskı yapıp 
onu kendi menfaatlerine yönlendirmeye çalıştıkları bir dönemdir. Bü-
veyhiler, Abbâsi iktidarında şecaat ve çalışkanlığıyla temayüz etmiş, as-
keri ve idari alanda komutanlık ve vezirlik gibi yüksek makamlarda gö-
revler almışlardır. Halifeye bile egemen olan Büveyhiler, Şiî mezhebin-
den olup Abbasilerin kolladıkları sünniliğe muhaliftirler. Bundan dola-
yı siyasi ve sosyal gerekçelerle halifeye yapmacık bir bağlılık göstermiş-
lerdir. Onlar, politikalarına muhalif olan halifeleri çeşitli entrikalarla 
yerinden edebiliyor ve öldürüyorlardı. Büveyhi emirleri bazen o kadar 
ileri gidiyorlardı ki, camilerde Abbâsi halifesinin adını hazfedip kendi 
adlarına hutbe okutuyorlar, kendi adlarına para bastırabiliyorlardı. Bu-
nun da ilerisinde, Büveyhi emiri Muizzu’d-Devle örneğinde olduğu 
gibi, kendilerine “Emiru’l-Mü’minin” ünvanını verebiliyorlardı. Nite-
kim bir seferinde Muizzu’d-Devle, halifeliği Abbasoğullarından alıp Hz. 
Ali’nin evladından olan bir aileye geçirmek istemişti. Ancak yaptığı 
müşavereler sonucunda Müslümanların büyük çoğunluğunun tepkisini 
çekeceğinden, sahip olduğu bu iktidarı kaybedip Abbâsilere dini bir ge-
reklilik açısından bağlı olan Müslümanlar tarafından cezalandırılacağı 
korkusundan dolayı bu düşüncesinden vazgeçti ve buna muvaffak ola-
madı. Büveyhi emirlerin yanı sıra Türkler ve Selçukilerin de hilafet mer-
kezi ve taşra da etkisi vardı. O dönemin siyasi durumunu Harun Han 
Şirvani şöyle özetlemektedir: “Oldukça muğlak olan siyaset makinesi 
hakikaten birbirinden bariz farklarla ayrı; biri zirvesinde halifenin şah-
sı, diğeri ya Selçuk yahut Büveyh soyundan memleketin hakiki 
hâkiminin üzerinde temerküz etmiş iki kısımdan ibaret bulunuyordu. 
Halife her iki siyasi gerçekliği kabul etmek ve onların rol ve kudretini 
itiraf etmek zorundaydı. Bu sebeple onları kontrol altında tutmak ve 
gönüllerini alabilmek için her iki tarafa da ılımlı davranıyor, Büveyhio-

10 Mehmed Erkal, “Ahkamu’s-Sultaniyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.01 
(Ankara: TDV Yay.,19), 10
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ğullarına Muizzu’d-Devle, İmadu’d-Devle, Ruknu’d-Devle gibi ünvanlar 
tercih ederken, Selçukileri ve Gazneli Mahmud’u Yeminu’-Devle, 
Eminu’d-Devle ve Sultan ünvanıyla mükafatlandırmıştır. Siyasi olarak 
durumun bu şekilde olduğu bu dönemde dini açıdan da Şiîler ve Sün-
niler arasında büyük bir rekabet ve münakaşa vardı. Büveyhiler mensu-
bu oldukları Şiî /Alevi düşüncenin propagandasını yapıyorlar, İslam 
toplumu içerisinde bir takım karışıklıklara sebep oluyorlar, Ehl-i Beyt 
sevgisi gölgesi altında müstakil bir Şii devlet kurmak istiyorlar, hatta 
İslam devleti emrindeki topraklarda yaşayan ve İslam’a karşı olan Ya-
hudi, Hristiyan, Mecusi gibi farklı din mensuplarının bir kısmı da dev-
lete karşı olan muhalefetlerini Şiilik ve Ehl-i Beyt perdesi altında sürdü-
rüyorlardı11. İşte Mâverdi yaşadığı çağın siyasi sorunları ve Abbâsilerle 
Büveyhilerin ve diğer beyliklerin siyasi ve idari rekabet ve manipülas-
yonların yoğun olduğu, dışarda ise haçlı ve Moğol tehlikesinin bulun-
duğu bir dönem de yaşadı. Dini, siyasi ve sosyal alanda en verimli çağı-
nı Abbâsi halifelerinden el-Kâdir Billâh(422-1031) ve el-Kâim Billâh(467-
1075)’ın tahtta olduğu zamanda geçirmiştir.12 Muhammed Abdülkadir 
Ebu Faris çalışmasında Mâverdi’nin eserinin 421/1030 yılını geçmeyen 
bir tarihte yazdığını belirtir. Bu tarih esas alındığı takdirde, Mâverdi’den 
eserin yazılmasını isteyen kişinin Abbâsi Halifesi Kadir-Billah (422/1031) 
olması gerekmektedir. Aynı konuda görüş beyan eden müsteşrik Gibb 
de el- Ahkamu’-Sultaniyye’nin adı geçen halife veya onun oğlu Kaim 
Billah’ın isteği üzerine yazıldığını söyler. Söz konusu iki halife döne-
minde de Abbasi hilafeti üzerinde Şii-Büveyhi hakimiyetinin zayıflama-
ya başladığı, Abbasi hilafetinin güçlenmesi ve sünniliğin yeniden hâkim 
kılınması için çalışıldığı görülmektedir. Dolayısıyla, böyle bir siyasi ve 
içtimai vasat içinde, hem meselenin teorik yönüne ışık tutmak, hem de 
yürütülen siyasi mücadeleye hukuki bir dayanak bulmak maksadıyla 
böyle bir eseri kaleme almasının Mâverdi’den istenmiş olması kuvvetle 
muhtemeldir. Öte yandan Mâverdi’nin, İslam hukuku sahasındaki şöh-
reti ile halifenin elçisi olarak Büveyhi emiri ve Selçuklu sultanı nezdin-
de yaptığı görüşmelerdeki diplomatik başarılarının bu talepte önemli 
payı olsa gerekir.13 Bununla beraber, Mâverdi’nin eserlerini ölünceye 

11 Mehmet Salih Geçit, ‘’Mâverdi’nin Hilafet Anlayışında Meşruiyet Sorunu’’, EKEV AKA-
DEMİ Dergisi, sy.57, (Güz 2013),314

12 Geçit, ‘’Mâverdi’nin Hilafet Anlayışında Meşruiyet Sorunu’’ 315
13 Erkal, “el-Ahkamu’s-Sultaniyye”, 555
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kadar yayınlamadığı ve toplum hayatına sunmadığına dair bir rivayet 
vardır. Bu rivayet(doğru olması halinde) halifenin el-Ahkâmu’s-
Sultaniyye’yi muayyen bir amaç için yazdırmış olması ile çelişmektedir. 
İbn Hallikan’ın kaydettiği bu rivayete göre, “Mâverdi, hayatı boyunca 
kaleme aldığı eserleri bir yerde toplayarak, bunlardan hiçbirini kimseye 
göstermedi. Ölüm vakti yaklaşınca güvendiği bir kişiye şöyle dedi “ Fi-
lan yerde bulunan kitapların hepsini ben yazdım; onları ortaya çıkarıp 
yayınlamadım. Çünkü bulanıklıktan uzak ve Allah’ın rızasına tamamen 
uygun bir niyet taşıdığımdan emin olamadım. Ölüm vakti gelipte can 
çekişme durumuna düştüğümde elini elimin üzerine koy. Elini kavra-
yıp sıkarsam, anla ki, bu kitaplardan hiçbiri kabul edilmedi; dolayısıyla, 
doğruca kitapların bulunduğu yere git ve onları geceleyin Dicle nehrine 
at. Elimi açıp senin elini sıkmazsam, anla ki, onlar kabul edildi ve ben, 
temiz niyetime dair umduğuma ulaştım.” Bu şahıs diyor ki “O ölüme 
yaklaşınca elimi eline koydum. Elini açtı ve elimi sıkmadı. Bunu, onla-
rın kabul edildiğine bir işaret olarak kabul ettim. Bundan sonra hemen 
kitapları açığa çıkarıp yayınladım.”14 Bu rivayet Mâverdi’nin eserlerini 
ölünceye kadar yayınlamadığına kanıt olabilecek güçte midir? Bu soru-
ya olumlu cevap vermek oldukça zordur. Öyle görünüyor ki bu rivayet 
mezhep taassubu yüzünden veya kişisel sebeplerle Mâverdi’nin eserle-
rinin doğruluğunu ilahi iradeye onaylatmak isteyen bilginin dostlarınca 
ortaya konmuş bir düşüncedir. Nitekim İbn Hallikan bizzat kendisi ri-
vayeti ‘denildi’ lafzıyla nakletmekte ve kaynağını zikretmemektedir. 
Şafi Tabakatı’nın yazarı es-Subki bu rivayeti İbn Hallikan’ dan aynen 
naklettikten sonra, rivayetin muhtemelen Maverdi’nin el-Hâvi adlı eseri 
hakkında geçerli olabileceğini söyler. Çünkü o, el-Hâvi dışındaki birçok 
eserinin üzerinde, onların müellifin hayatında talebelerine okunduğuna 
işaret eden yazısının bulunduğunu gördüğünü kaydetmek tedir.15 El- 
Maverdi ve diğer âlimlerin kendi zamanlarında işbaşına geçirilen hali-
felerin durumunu İslam’ın devlet ve devlet başkanlığına dair getirdiği 
hükümlere uygunluk açısından tahlil etmek, Kur’an ve sünnete uyan ve 
uymayan yönetim biçimlerini özgürce ve tüm açıklığıyla analiz edip 
günün yıpranmış hilafet sistemini revize etmek yerine İslam dininin ge-
tirdiği ölçüleri de kullanarak seçilmiş veyahut atanmış halifenin meşru-

14 Güner, “Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arka Planına Bir Bakış II”,237
15 Güner, “Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arka Planına Bir Bakış II”, 237
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iyetini ispat etmeye gayret göstermeleri şaşırtıcı gelmemelidir. Zira o 
gün hiçbir otorite sahibi, hilafete veya iktidara nasıl gelebilirim diye 
âlimlere danışmamış, tam tersine hilafeti ve gücü eline geçirdikten son-
ra mensubu oldukları mezhebi ve dini anlayışın âlimleriyle işbirliğine 
gitmişlerdir. Bundan dolayı ulemanın söz konusu güç sahiplerinin meş-
rutiyetini muhakeme etme, İslam hukukuna aykırı iş başına gelenleri 
azletmeye çalışmalarının ve iktidarlarının meşru olmadığını ifade etme-
lerinin pek de işe yaramayacağını söyleyebiliriz. Bu açıdan el-Mâverdi 
ve benzerlerinin böyle bir gerekçeyle İslam birliğinin sağlanması ve 
ümmetin menfaatlerinin gözetilmesi için farklı çözüm arayışlarının içe-
risine girdiklerini söylemek mümkündür. Antony Black’in: “el-Mâverdi, 
dini liderlik ile baskıcı güç arasında radikal ayrılığı fiili hükümdarlar 
(Sultanlar ve Emirler) ile Abbâsi halifeliği arasında yeniden bağ kura-
rak ortadan kaldırmaya çalıştı. Aralarındaki ilişkiyi şeriata göre yeni-
den tanımlayarak hükümdarları yeniden din sisteminin içine soktu” 
ifadesi Mâverdi’nin amacını göstermektedir.16 Nitekim sultanın nihaî 
amacının da “halkın refah içinde ve onun adaletinin gölgesinde yaşaya-
bileceği şartları gerçekleştirmek” olduğunu söyler.17Çünkü onun devlet 
anlayışında halkın ihtiyaçlarının giderilmesi ve müşterek hayatın geliş-
mesine yardım eden sosyal bir organizasyon olduğu gerçeği yatar. el-
Mâverdi imamet konusunu teorik münakaşa alanından alıp pratik ya-
şam alanına çekmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında zamanın şartları 
çerçevesinde ümmetin ihtiyaçlarını ve karşı karşıya kaldığı problemle-
rin çözümünü kendisine esas olarak kabul etmiş, bu sebeple imamet ve 
devlet işlerini ihtiyaca göre değerlendirmiş, Müslümanların siyasi ya-
şamda ihtiyaç duydukları dini hükümleri hukuki formasyon içinde is-
tinbat etmiş, çağının siyasi beklentilerine cevap vermeye gayret göster-
miştir. Onun, yaşadığı çağın beklentilerine cevap verme işinde en başa-
rılı olduğu husus, hilafet kurumuna kazandırdığı dini meşruiyet, birleş-
tirici misyon ve siyasi statüdür. Şimdiye kadar anlatılanlardan anlaşıla-
bileceği gibi Mâverdi çağının siyasi ve sosyal şartlarının bir gereği ola-
rak “vakıayı tespit etme” ve “realiteye göre hareket etme” metodunu 
kullanarak gerçekçi bir yöntemle birliği koruma gayretinde 
bulunmuştur.18

16 Geçit, Maverdi’nin Hilafet Anlayışında Meşruiyet Sorunu,324
17 El-Maverdi, Ahkamu’s-Sultaniyye (İSTANBUL:BEDİR Yay., 2017),35.
18 Geçit,” Maverdi’nin Hilafet Anlayışında Meşruiyet Sorunu”323
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MÂVERDİ’NİN SİYASET BİLİMİNE KATKISI: EL-AHKÂMÜ’S-
SULTANİYYE

Mâverdi’nin eserinin yaklaşık ilk onda birlik kısmı hilafet konusunu 
kapsar. Bu bölümde, hilafetin tanımından başlayarak, halife olacak kimse-
lerde bulunması gereken şartlar, halifenin seçilmesi, seçicilerin özellikle-
ri, seçim şekli, halifenin görev ve sorumlulukları, halife karşısında halkın 
hukuku ve halifenin görevine son verilmesi gibi konular ayrıntılı olarak 
incelenir. Eserin diğer kısımları ise bir anlamda, halifenin uhdesinde bu 
görevlerin ayrıntılı açıklaması mahiyetindedir. Halifenin yetkisindeki din 
ve devlet işleri ve bunların yerine getirilmesi için teşkil edilmiş değişik 
devlet kurumları, bu kurumların işlevleri ve bunlarla ilgili tarihi tatbikat 
veya tartışmaları ihtiva etmektedir.19 Mâverdi’nin, toplumu veya devleti 
“cisme”, halkı organlara, yöneticiyi başa benzetmesi buna örneklik teş-
kil eder. Ona göre cisim “kafa” olmadıkça hayatını sürdüremez.20 İmam 
el- Mâverdi halifelik için bazı şartlar belirlemiştir, bu şartlar içerisinde en 
dikkat çekeni (yedincisi) neseb, yani Kureyş kabilesine mensup olmaktır. 

Soy bakımından, Kureyş soyundan olmak. Zira bu hususta hadis-i şerif 
mevcuttur. Geçmişteki Müslümanlar bu konuda fikir birliğine varmışlar-
dır. Her ne kadar bazı hukukçularca bu şart tenkid edilmişse de insanların 
hepsi sonunda kabul etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir, Ensarın devlet başkanı 
–halife- olarak Sa’d b. Ubade’ye biat etmesi üzerine Sakife günü Ensara, 
Peygamberin (s.a.v) “Devlet Başkanı (imam) Kureyştendir” 21 hadis-i şe-
rifini delil getirdi. Ensar da ihtilafı bırakarak “Hz.Ebu Bekir’in rivayetini 
tasdik ve teslim için bizden bir emir, sizden de bir emir” fikrinden vazgeç-
tiler. Hz. Ebu Bekir’in; “Bizler amirleriz, sizlerse vezirlersiniz”22 sözün-
den memnun kaldılar. Peygamber de (s.a.v): “Kureyş’i öne alınız, ona baş-
kalarını tercih edip öne geçirmeyiniz” buyurmuştur. Bütün Müslüman-
larca kabul edilen bu delile karşı duranın bir şüphesi ve muhaliflerin de 
bir sözü ve beyanı da mevcut değildir.23 Mâverdi’nin bu hususta titizlik 
göstermesi, maddeyi formüle ederken Sünni delilleri peş peşe sıralayarak 
görünüşüne bir kesinlik vermek istemesi, öyle görünüyor ki, bu şartın bu 
dönemde çok daha önemli hale gelmesiyle ilgilidir. Çünkü bu dönemde 

19 Güner,” Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış II”,239
20 Mustafa Sarıbıyık, “Maverdi’nin Siyasi Düşüncesinde İnsan ve Toplum, Dicle Üniversite-

si İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.2 (2003).97
21 Müsned-i Ahmed 3/129, 183, 4/421
22 Buhari, Fezail-i Ashab 5, Müsned-i Ahmed 1/5
23 el- Maverdi,” el- Ahkamu’s- Sultaniyye”, 32. 
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devletin içerisine nüfuz eden Türkler ve Farslar iktidarı paylaşıyorlardı. 
Bu sebeple halife sadece resmi unvandan ibaret kalmıştı. Halife ise Arap 
olup sembolik bir şekilde hepsini temsil ettiği için Türkler ve Farslar bu 
kurumu lav etme imkanı bulamamışlardı. Ama yine Arap ve Kureyşî ol-
mayan, başka bir kökene dayanan başka bir halifenin seçilmesine yönelik 
bir iddia da ortaya atılmıştır. İşte işin bu aşamasında halifeliğin Araplar 
içinden Kureyşî olan birine ait olduğunu, başkalarının halife olamayaca-
ğını ifade edecek bir düşünceye ihtiyaç gittikçe büyüyordu. Nitekim el- 
Mâverdi çıkıp imamete ehil olup iktidarı elinde bulunduracak şahsın taşı-
ması gereken nesep şartını savundu. 24 

Mâverdi’ye göre siyasette asıl olan zaruret ve kamu yararıdır. Bu se-
beple Abbâsi hilafetini bütünüyle ayağa kaldırmanın imkansızlığını bil-
diğinden mevcut tarihsel durumu ve belki de ileride olabilecekleri de he-
saba katarak devlet ve toplum siyasetine bir çekidüzen vermek istemiş ve 
“İstilâ Emirliği” kavramını ortaya atarak ve onun hukuki dayanaklarını 
sağlamaya çalışmıştır. 25 İstilâ vâliliği, bir mecburiyet bir emr-i vaki sonu-
cu meydana gelen valiliktir. Bir şehri, ülkeyi asker zoru ile ele geçirdikten 
sonra o şehrin sevk ve idaresine imam tarafından asker zoru ile ele geçi-
ren şahsın görevlendirilmesidir. Ülkeyi kuvvetle ele geçirmesi sebebiyle 
siyaset ve idaresinde müstebid olur imamın böyle bir şahsın valiliğine 
izin vermesi de, bozukluktan dürüstlüğe, zararlı durumdan iyi duruma 
dönmesi, dini işlerin geçerli olması sebebiyledir. Bu şekilde bir vâlilik, 
şartları bakımından örfe aykırı ise de dini hükümlerin yerine getirilmesi, 
hükümlerin askıda kalmaması, sakat ve yanlış işlerin yapılmaması sebe-
biyle normal karşılanır. Serbestçe tayin tasarrufunun yapılmasına aykırı 
düşmesine, kudret ve acizlik şartları arasında ayrılığın vukuuna rağmen 
o kişinin zorla vali olmasına cevaz verilmiştir. Müstevlinin vali olarak ta-
yini, onu meşru tanımayı gerektirici yedi dini sebep vardır. Bu sebeplere 
göre imamın onun işlerine iştirakı gerekir. 

1. Peygambere (s.a.v) halef olması sebebiyle hilafet makamını koru-
mak, topluluğun işlerini yürütmek, bu hususta makamı için gereken şey-
leri yapmak, toplumun haklarını gözetmektir. 

2. Hilâfete beslenen dini itaat, müstevliyi vali tayin etmekle kalkar. Ha-

24 Geçit,” Maverdi’nin Hilafet Anlayışında Meşruiyet Sorunu” 322
25 Güner, “Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış II “249
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lifeliğe aykırı düşen bir vebal altına girilir. Ama bu vebal zorla vali olan 
müstevlide kalır çünkü amme menfaati müstevliyi tanımayı gerektirmiştir. 

3.Yardımlaşmaya dostluğa dair hususlarda birleşmek icap eder. Bu şe-
kilde Müslümanlar düşmana karşı birlik gösterirler.

4.Dini ve dünyevi idarelerin sıhhatli, dini anlamdaki hükümlerin ve 
kararların tesirli olması lazımdır. Fasit bir anlaşma ile batıl hale konul-
mamalıdır. Yapılacak bu tayinlerin sözleşmelerin geçerliliği de müstevliyi 
halifenin tanımasıyla mümkündür. 

5.Dinin koymuş olduğu vergiler toplamı, onlardan istifade etmek, dini 
vergilerini verenlerin bu tasarrufların hukuken geçerli olması için müs-
tevlinin valiliğini halife tanır. Böylece işler aksatılmamış olur.

6.Cezalar, cezaları vermeye ehil olan kimseler tarafından verilmeli, 
ceza hak edene uygulanmalıdır. Mümin tarafını, koruma ancak Allah’ın 
koyduğu haklarla ve takdir ettiği cezalarladır. Bu cezaların tatbiki ise 
imam ve görevli memurlar vasıtasıyladır. Bu bakımından müstevlinin va-
liliğinin meşruluğu kabul edilir.

7.Vali dini hükümleri koruma ve hükümlerini yerine getirmede 
Allah’ın haramlarından sakınmalıdır, itaat olduğunda da halkın hakkını 
vermelidir. Halkının dini emirlere karşı gelmesinde de onları doğruya ça-
ğırmalıdır.

Sözü geçen ve dini esaslardan çıkarılan bu yedi sebeple hilafetin hakları-
nı korumak, müstevlinin bulunduğu ülke halkının yararlarını gözetmek için 
zoraki valiliğin meşruiyetini hukuken tanıması gerekmiştir.26 Her şeyden 
önce bu satırlarda üzerinde durulan mesele daha önce işaret edildiği gibi 
asla teorik/nazari değildir. Mâverdi tarihsel bir gerçek olan fakat gayri hu-
kuki gibi görünen problemi kendisinden önce hiçbir hukukçunun yapmaya 
cesaret edemediği bir biçimde hukuki bir zemine çekmeye çalışmaktadır. 
Bu problem karşısında daha önce bulunan çözüm, halifelerin, sanki bir zor-
lama karşısında değillermiş gibi, zor kullanan emirlere yetki vermeleri ve 
böylece onların yönetim tasarruflarını onaylamaları şeklinde olmuştur. 27

SONUÇ
Bu çalışmada çağının ilmi ve sosyo-politik seviyesini aşarak bir “hilâfet 

ve siyaset tasavvuru” oluşturan Mâverdi’yi, el-Ahkâmu’s- Sultaniyye adlı 

26 el-Maverdi, el-Ahkamu’s Sultaniyye 85-86.
27 Güner,”Maverdi’nin Hilafet Kuramının Tarihsel Arkaplanına Bir Bakış II”, 249
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eseri ile anlamaya ve siyasi düşünceye olan katkılarını incelemeye gayret 
gösterdik. El-Mâverdi, İslam Siyaset Düşüncesi Tarihi’ni kendisinden ön-
ceki fiili tecrübelerden ve teorik verilerden hareketle oluşturduğu siyaset 
ve imamet nazariyesinde birkaç adım ileriye taşımıştır. Onun geliştirdiği 
model günümüze kadar etkili olup Sünni dünyanın yönetim anlayışını 
şekillendirmiştir. İmamet konusu etrafında oluşmuş kelamî nazariyeleri, 
hukuki bir zemine oturtmuş, konuyu teorik münakaşa alanından pratik 
siyasi yaşam alanına çekmiştir. Bir başka açıdan bakıldığında zamanın 
şartları çerçevesinde ümmetin ihtiyaçlarını ve karşı karşıya kaldığı prob-
lemlerin çözümünü kendisine esas olarak kabul etmiş, bu sebeple imamet 
ve devlet işlerini ihtiyaca göre değerlendirmiştir. Müslümanların siyasi 
yaşamda ihtiyaç duydukları dini hükümleri hukuki formasyon içinde is-
tinbat etmiş, çağının siyasi beklentilerine cevap vermeye gayret göster-
miştir. Onun, yaşadığı çağın beklentilerine cevap verme hususunda en ba-
şarılı olduğu konu, hilafet kurumuna kazandırdığı meşruiyet, birleştirici 
misyon ve siyasi statüdür. Tüm bu gerçekliklerin yanında unutulmaması 
gereken en önemli husus Abbasi hilafetinin büyük bir kriz içindeyken ese-
rini kaleme almış olmasıdır. Kendi çağına ve dönemin sosyal şartlarına 
özgü bir siyasal iktidar modelini ortaya koymuştur. Bu bağlamda mevcut 
halifeyi koruyucu, aynı zamanda halkı kollayıcı bir misyon yüklenmiştir. 
Mâverdi’nin el-Ahkâmu’s-Sultâniyye adlı eserinde İslam siyaset bilimine 
katkısına dair görüşleri incelemeye çalıştık. Kanaatimizce bu kıymetli eser 
her yönüyle araştırılmaya ve değerlendirilmeye açık, istifade edilmesi ge-
reken bir kaynak niteliğindedir.
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ÖZGÜN FIKHIN ÖZGÜR SİMASI: 

EBU HANİFE

ABDUSSAMET YILDIRIM

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT BÖLÜMÜ 4. SINIF, İLAMER İSLAM 

TARİHİ ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Dünya hukuk tarihinde ilk yazılı devlet anayasası olan Medine Sözleşmesi ile dik-
kat çeken ve tamamıyla Müslümanlara özgü olan İslam Hukuku, kendisini esas 
alan İslam toplumlarında genel olarak adaleti tesis edebilmiştir. Hz. Peygamber’den 
sonra başta sahabe olmak üzere bu alanda birçok fakih/hukukçu yetişmiş, kaliteli 
ve zamanlarını aşan eserler çıkarabilmişlerdir. Bunlardan birisi de hiç şüphesiz Ebu 
Hanife’dir. Onun eserleri, metodu, düşünceleri, yaşantısı ve karakteri bugün hala 
konuşulmakta ve etkisini sürdürmektedir. O, İslam düşüncesinin anlaşılması için 
üzerinde durulması gereken önemli şahsiyetlerden birisidir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, İslam Hukuku, Fakih, Özgünlük, Ebu Hanife, 
Özgürlük, Fıkıh

Abstract
Islamic Law, which draws attention with the Constitution of Medina that is the 
first written state constitution in the history of the world and entirely belongs to 
Muslims, was able to establish justice in the Islamic societies based on it. After the 
Prophet, especially among companions, many faqīh/ jurists were raised in this area 
and they were able to produce works that exceeded their quality and time. One of 
them was undoubtedly Abu Hanifa. His works, methods, thoughts, experiences and 
character are still talked and these have influence on today. He is one of the most 
important personalities that must be emphasized for the understanding of Islamic 
thought.
Keywords: The Prophet, Islamic Law, Faqīh, Originality, Abu Hanifa , Liberty, 
Fiqh
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GİRİŞ
Fıkıh ( الفقه ) kelimesi, bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak, derinlemesi-

ne kavramak1, bilinen bir bilgi ile bilinmeyene ulaşmak2 anlamlarına gelir. 
Kelimenin, anlayışı iyi olan, bir şeyi iyi bilen anlamındaki ism-i faili ise fa-
kih ( الفقيه ) şeklinde gelmektedir. Kelime, terim olarak sözlük anlamını ko-
rumakla beraber zaman içinde birçok farklı anlamlarda da kullanılmıştır. 
İslam’ın ilk dönemlerinde, Kitap ve Sünnet’in üzerinde durduğu itikat, 

ahlak ve ameller ile alakalı hükümleri ifade etmek için kullanılan fıkıh 
terimi, bunlara ek olarak, dinin iktisadi, siyasi ve hukuki alanlarını da içi-
ne aldığı hatta bazı âlimlerin bu kavrama zühd kelimesini de dâhil ettiği, 
yaptıkları tanımlarda görülür.3 

Hicri ikinci yüzyıla kadar fıkıh terimi bahsi geçen anlamlarda kulla-
nıldı. Ebu Hanife’nin (ö.150) Fıkhu’l-Ekber’i kelami bir eser olmakla, bu 
kelimenin onun tarafından da kelamı kapsayacak şekilde kullanıldığını 
gösterir.

Fıkıh terimi halife Me’mun (ö.218) dönemindeki tercüme faaliyetleri 
ile kelamdan ayrılmış ve “aklın kullanılması” olarak anlaşılmaya başlan-
mıştır. Bir zaman sonra “akıl ve re’ye dayanan bilgi” olarak ifade edilen 
kelimenin anlamı, hicri beşinci yüzyıldan sonra sadece hukuki literatür 
için kullanılacak halde daralmış ve bu alanda uzman olan kişiye de -fakih 
kelimesiyle aynı anlamda kullanılan- müçtehit denmiştir.4 Bu son anlamı 
ile fıkıh, müçtehitlerin her bir ameli meseleyi ilgilendiren delilleri tek tek 
inceleyip onlardan çıkardıkları hükümlere denir.5

Kur’an-ı Kerim’de yirmi ayette çeşitli kalıplarda geçen fıkıh kelimesi, 
anlamak, yeterli bilgi sahibi olmak, kavramak ve akletmek manalarında 
kullanılmıştır.

1 Ebü’l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, (Beyrut: 
Dar-ı Sadr, tsz.), 12:522.

2 Ebü’l-Kāsım Hüseyn b. Muhammed b. el-Mufaddal er-Râgıb el-İsfahânî, Müfredât, trc. 
Abdulbaki Güneş, Mehmet Yolcu (İstanbul: Çıra Yay., 2012), 804.

3 İbrahim Çalışkan, “Fıkıh İlminin Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, İslam Hukuku I içinde, (An-
kara: ANKUZEM Yay., 2012), 6.

4 Hayreddin Karaman, “Fakih”, DİA, c. 12 (İstanbul: TDV Yay., 1995), 126-7.
5 Zekiyyüddin Şa’ban, İslam Hukuk İlminin Esasları, trc. İbrahim Kafi Dönmez (Ankara: 

TDV Yay., 2014), 27.
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ْنِذُروا  يِن َولِيـُ َفقَُّهوا ِيف الدِّ تـَ اِئَفٌة لِيـَ ُهْم طَٓ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفرَْقٍة ِمنـْ َلْوَال نـَ افًَّة فـَ ْنِفرُوا كَٓ ” َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيـَ
ْوَمُهْم ِاَذا رََجعُٓوا اِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َحيَْذُروَن“ قـَ

“Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların 
her kesiminde bir gurup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi elde etmek ve 
kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için geride kalmalı-
dır. Umulur ki sakınırlar” (Tevbe, 9/122).

 
ْفَقُهوَن  ُهْم َال يـَ ِْم فـَ ُلِو ُهْم ٰاَمُنوا ُمثَّ َكَفرُوا َفُطِبَع َعٰلى قـُ ٰذِلَك َِنـَّ

“Bu, onların önce iman edip sonra inkâr etmeleri, bu yüzden de kalple-
rine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar” (Münâfikûn, 
63/3).6

Hadislerde ise fıkıh kavramı, sözlük anlamında kullanılmakla beraber 
Kitap ve Sünnet’ten çıkarılan mana ve hüküm olarak da kullanılmıştır.

ُقُهوا َهِب، ِخَيارُُهْم ِيف اْجلَاِهِليَِّة ِخَيارُُهْم ِيف اْإلِْسَالِم ِإَذا فـَ ِة وَالذَّ النَّاُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن اْلِفضَّ
“İnsanlar, gümüş ve altın madenleri gibi madenlerdir. Cahiliye döne-

minde iyi olanlar Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki, İslam’ı 
tam olarak kavrasınlar” (Müslim, “Birr”, 160).

يِن قِّْهُه ِيف الدِّ اللهم فـَ
“Allah’ım, onu dinde mütehassıs kıl”(Buhari, “Vudû”, 10). Hz. 

Peygamber’in İbn Abbas için yaptığı bu duada fıkıh kelimesi dindeki de-
rin anlayış olarak kullanılmıştır. 

İslam Hukuku’nun Gelişim Süreci ve Fıkıh Ekolleri
İslam Medeniyetini bir Fıkıh Medeniyeti olarak nitelendirebiliriz. Çün-

kü tamamıyla İslam’a mahsus olan ve bu medeniyetin düşünsel neticesi 
olan fıkıh üzerine bu medeniyet tesis edilmiştir.7 

Fıkıh tarihinde hicri ikinci yüzyıldan üçüncü yüzyılın sonlarına kadar 
geçen yaklaşık 200 senelik zaman zarfında, müçtehitlerin yetişip eserler 
verdiği ve onlara ait görüşlerin belirginleşip sistemleşerek ortaya koy-
duklarının tedvin edildiği dönem olarak kabul edilmektedir. Emeviler 

6 Bu kelimenin kullanıldığı diğer ayetler için bkz.: Nisa, 4/78; En’am, 6/25,65,98; A’raf, 7/179; 
Enfal, 8/65; Tevbe, 9/81,87,127; Hud, 11/91; İsra, 17/44,46; Kehf, 18/57,93; Taha, 20/28; Fe-
tih, 48/15; Haşr, 59/13; Münafikun, 63/7.

7 Muhammed Âbid Cabiri, Arap-İslam Aklının Oluşumu, trc. İbrahim Akbaba (İstanbul: Ki-
tabevi Yay., 2001), 108.
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zamanında Hicazlılar (Medine Ekolü) - Iraklılar (Kûfe Ekolü) olarak or-
taya çıkan fıkhî gruplaşmalar daha sonra ehl-i hadis ve ehl-i re’y olarak 
anılmaya başlanmıştır. Bu ayrım sadece fıkhî anlamda olmamış, kelam, 
felsefe ve tasavvufta da kendisini hissettirmiş ve bu isimlendirme altına 
girerek asırlar boyu devam etmiştir.8 

Hz. Peygamber zamanında başlayan ve Hz. Ömer devrinde zirve ya-
pan ilk dönem İslam fetihlerinde, sınırların genişlemesi, yeni yerlerin yö-
netimi ve İslam Dini’nin bu fethedilen yerlerdeki yeni Müslüman olanlara 
öğretme vb. işlerini beraberinde getirdi. Hem bu nedenden dolayı hem 
de siyasi hedeflerden dolayı, sahabenin önde gelen fakihleri ile beraber 
hicazdan birçok Müslümanlar yeni yerlere göç edip yerleştiler. Buralarda 
oluşturulan meclislerde, çoğunluğu Arap olmayan ve mevali olarak ad-
landırılan Müslümanlara, hadis, tefsir, özel manada fıkıh vb. ilimler, is-
teyenlere öğretilmeye ve ayrıca kayıt altına alınmaya başlandı.9 İlerleyen 
evrelerde bu meclisler ekolleşmeye, sistemli hale gelmeye başladı.10 

Hicaz’da Hulefa-i Raşidin ile beraber Hz. Aişe (ö.58), Abdullah b. Ömer 
(ö.73), İbn Abbas (ö.68), Zeyd b. Sabit (ö.45) gibi sahabiler ve ardından on-
ların öğrencileri olan, Fukaha-i Seb’a 11 nitelemesi ile de meşhur olan Urve 
b. Zübeyr (ö. 93), Saîd b. Müseyyeb (ö.94), Ubeydullah b. Abdullah (ö.98), 
Hârice b. Zeyd (ö.100), Süleyman b. Yesâr (ö.107), Kasım b. Muhammed 
b. Ebû Bekir (ö. 107) ve bunların yedincisi olarak üzerinde ihtilaf bulu-
nan, Ebû Bekir b. Abdurrahman (ö.94), Ebû Seleme b. Abdurrahman b. 
Avf (ö.94) ve Sâlim b. Abdullah b. Ömer’dir (ö.106). Zühri (ö.127), Nafi 
(ö.117), Yahya b. Said (ö.143) gibi Medine kadıları bu fukahanın talebele-
ridir. Nihayet bu Hicaz Ekolü’nün netice verdiği en parlak sima, malikî 
mezhebinin imamı Malik b. Enes (ö.179) olmuştur. Daha çok Medine fı-
kıh ekolü olarak bilinen bu akımın özelliği hakkında herhangi bir hüküm 

8 Salim Öğüt, “Ehl-i Hadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 10 (İstanbul: 
TDV Yay., 1994), 508.

9 Muhammed Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, ed. Vecdi Akyüz (İstanbul: Be-
yan Yay., 2015), 44.

10 Bu süreçle alakalı bkz. Albert Hourani, Arap Halkları Tarihi, trc. Yavuz Alogan (İstanbul: 
İletişim Yay., 1997), 95-98; Muhammed Hamidullah, İmam-ı Azam ve Eseri, (İstanbul, Ca-
ğaloğlu Yay., 1963), 13-24, 29-30; Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 36-53; Bene-
dikt Koehler, İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu,trc. İsmail Kurun (Ankara: Li-
berte Yay., 2016), 208; Halil İbrahim Bulut, İslam Mezhepleri Tarihi (Ankara: Ankara Okulu 
Yay., 2016), 95.

11 Cengiz Kallek, “Fukaha-i Seb’a”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 13 (İstan-
bul: TDV Yay., 1996), 214.
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bulunmayan hususlardaki ictihadlarında kıyas yerine daha çok adalet 
çerçevesi içinde halkın yararına olan çözümleri (maslahat) gözetmeleri ve 
farazî hususlarda fetva vermemeleridir. Bunun sebeplerinden birisi onla-
ra göre Rasulullah’ın farazi hüküm vermemiş olmasıdır. Bu ekolde daha 
sonraları Şafii (ö.204) ve Ahmed b. Hanbel’in (ö.241) de ismi anılmaya baş-
lanacaktır. Mihne sonrası bu ekol, kendi gibi düşünmeyen hem fıkhî hem 
de kelami ekollere baskın çıkacak ve Ahmed b. Hanbel’in şahsında zirve 
dönemini yaşayacaktı.12 

Irak’ın ise altyapısında Hz. Ömer (ö.23), Hz. Ali (ö.40) ve Abdullah b. 
Mesud (ö.32)’un re’ye dayalı görüşleri bulunur. İkinci nesil olan Esved b. 
Yezid (ö.75), Mesrûk b. Ecda (ö.63), Alkame b. Kays (ö.62) ve Amr b. Şu-
rahbil (ö.63) gibi âlimlerin öncülüğünde birçok fakihi yetiştiren bu ekol, 
İbrahim en-Nehai (ö.96) ve ardından onun öğrencisi Hammad b. Ebu 
Süleyman (ö.120) ile devam edip öğrencisi Ebu Hanife (ö.150) ile zirve 
yapmıştır.13 Ebu Hanife’nin öğrencileri Züfer (ö.158), Ebu Yusuf (ö.182) 
ve Muhammed eş-Şeybani (ö.189) ile de bu ekolün ve özelde Hanefi mez-
hebinin görüşleri kayıt altına alınıp sistemleştirilmiştir.14 

“Kûfe’de oluşan ehl-i re’yin Medine merkezli ehl-i hadîsten belki de en 
önemli farkı hadisleri kabulde daha ihtiyatlı davranması, hakkında nass 
bulunmayan konuda hemen re’ye başvurarak meselenin çözümüne yö-
nelmesi, re’y ile hüküm vermeyi farazî meseleleri de kapsayacak şekilde 
geliştirip sistemleştirmesi olarak özetlenebilir.”15 Kûfe’nin hadislere karşı 
bu tavrının nedenlerinden bazıları da, rivayet edilen güvenilir hadislerin 
sayısının Hicaz’a göre az olması, bir kısım rivayetler üzerinde ihtilaf ol-
ması16 ve yine Hicaz’a göre siyasi çalkantıların daha çok yaşandığı bir 
konumda bulunmasından dolayı, rivayet elden hadisin mevzu olması ih-
timaline karşı ihtiyatıdır.17 

12 Bu konuyla alakalı bkz.: Mehmet Ümit, “Mihne Sürecinde Hanefîler”, Hitit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi 9, sy. 17 (2010/1): 123-127.

13 İbrahim Çalışkan, “Fıkhi Mezhepler ve Karakteristik Özellikleri”, İslam Hukuku I, (Anka-
ra: ANKUZEM Yay., 2012), 96-97.

14 İbrahim Çalışkan, “Fıkhi Mezhepler ve Karakteristik Özellikleri”, 95, 99-101.
15 M. Esad Kılıçer, “Ehl-i Re’y”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 10 (İstanbul: 

TDV Yay., 1994), 522.
16 Talat Koçyiğit, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar, (Ankara: TDV Yay., 1989), 

51.
17 Hicaz (ehl-i hadis) ve Irak (ehl-i re’y) ekolleri, bu ikisinin düşünüş tarzları ve izledikleri 

yolları benimseyen diğer ekollerin aralarındaki bazı tartışmalar için bkz.: Mehmed Said 
Hatiboğlu, İslam’ın Aktüel Değeri Üzerine-II,(Ankara: OTTO Yay., 2009), 32-33; Cabiri, Arap-
İslam Aklının Oluşumu, 115-117; Koçyiğit, Hadisçilerle Kelamcılar Arasındaki Münakaşalar,112 
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İslam Hukuku ekollerinin oluşmaya başladığı bu merkezlerden baş-
ka, Mısır, Hicaz-Suriye-Yemen etrafında da oluşumlar olmuş ve ayrıca Şia 
ekolü de ortaya çıkmaya başlamıştır.18

Fıkhî ekollerin bakış açısında kaynak olarak Kur’an19, Sünnet, İcma ve 
Kıyas üzerinde ittifak olmakla beraber bunun haricinde kullandıkları Sa-
habi Kavli, Mesalih-i Mürsele, İstihsan, İstishab gibi kaynaklarda ve bu kay-
nakların kullanımında ihtilaf vardır.20 

Burada bir noktaya daha temas etmek gerekiyor. Dünya hukuk tari-
hinde, hukuk usulünü yazan ilk kişi Şafii’dir. Eseri er-Risale, o zamana 
kadar ulaşılan ve kaynak teşkil eden fıkhî hükümlerin nasıl verildiğine 
dair takip edilen metotların tedvinidir. Sahasında en eski kaynak olması 
sebebiyle çok önemlidir.21 

İslam Hukuku’nun Eklektik Olması İddiası
İslam Hukuk Tarihi, araştırmalarının yeterince gelişmediği, bilgilerin 

eksik olduğu zamanlarda bazı oryantalistler, kısa bir zamanda doğup 
muhteşem bir gelişme gösteren İslam hukukunun kaynağı için Kur’an ve 
Sünnet’i görmezden gelip bunlar dışında bir kaynak aramaya çalışmışlar 
ve kendilerince Yahudi, Cahiliyye, Roma, Sasani vb. kanunlarını kaynak 
olarak öne sürmüşlerdir. İslam hukukunun bunlardan biri veya birkaçın-
dan iktibas edilmiş olduğunu söylemişler fakat bu iddialarını ilmi delil-
lere dayandıramamışlardır.22 Bu iddiaya karşı çıkan, ilmi belgelere, tari-
hi olaylara ve İslam hukukunun özgünlüğüne dayanan, bu noktalardan 
hareket eden yerli ve yabancı bazı araştırmacılar ise, İslam hukukunun 
orijinal, vahiy kaynaklı, kendi iç dinamikleri ile gelişmiş bir hukuk oldu-
ğunu açıklamışlardır.23 Mesela Joseph Schacht “…Mekke’nin bu örfe da-

vd.; Ebu Zehra, Ebu Hanife, 119-131; İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anla-
yışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, (Ankara: DİB Yay.,2012), 28-40.

18 Bu ekoller ve görüşlerinin ayrıntıları için bkz.: Çalışkan, “Fıkhi Mezhepler ve Karakteris-
tik Özellikleri”, 92-126.

19 Mualla Selçuk v.dğr., Kur’an ve Birey (Ankara: Turhan Kitabevi Yay., 2010), 11-13.
20 Şa’ban, İslam Hukuk İlminin Esasları, 45-46.
21 Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usulü, trc. Ruhi Özcan (Ankara, Atatürk Üniversitesi Yay., 

1979), 38; Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 55-58; Murteza Bedir, “Er-Risale”, 
DİA, c. 35 (İstanbul: TDV Yay., 2008), 117.

22 İbrahim Sarıçam v.dğer., İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru (An-
kara: Nobel Yayın Dağıtım, 2011), 206; Murteza Bedir, “Oryantalizm ve İslam Hukuku”, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 4 (2004): 13 vd.

23 Ali Şafak, İslam Hukukunun Tedvini, (Erzurum, Atatürk Üniversitesi Basım Evi, 1978), 
125-139; Cabiri, Arap-İslam Aklının Oluşumu, 109-110; İbrahim Çalışkan, “Fıkıh İlminin 
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yanan ticaret hukuku, pek çok Avrupa ticaret hukukuna oldukça benzer 
bir tarzda, tacirler tarafından kendi aralarında tatbik edilmiştir. Medine 
için ortaya atılabilecek ziraî akitlerin de bazı izleri bulunmaktadır. Bunun-
la birlikte İslam’ın mülkiyet, akitler ve borçlar hukukunun ana hatlarının, 
İslam öncesi Arapların örfi hukukunun bir parçasını teşkil ettiği sanılma-
malıdır. Böyle bir faraziyenin dayandığı düşünce, İslam hukuku tarihine 
ait yeni araştırmalar neticesinde geçerliliğini kaybetmiştir”24, “İslam fıkhı, 
mevcut olan bir hukuktan doğmamış, kendi kendisini yaratmıştır”25 der. 
Yüzyıllar boyunca dünyanın büyük bir kısmına hükmetmiş, kişiler ve 
topluluklar arasındaki ilişkileri düzenlemiş bulunan bir hukukun, diğer 
hukuk sistemleri ile karşılıklı tesirden uzak kalması düşünülemez. İslam 
hukuku ve kurumları, hâkim olduğu yerlerde bazı örf ve adet kaidelerini 
almıştır. Çünkü bunlar, adalet, maslahat ve bunlara bağlı olarak zaruret 
çerçevesinde İslam hukukuna uygun bulunmuştur. Devleti yönetenlere, 
bu çerçevede iktibaslar için İslam imkân tanır. Yani bu örf ve adetler İs-
lam kaynaklarının asli hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ya kabul 
edilmiş ya da bu hükümlere uygun hale getirilerek alınmıştır.26 Bununla 
beraber tabii olarak İslam Hukuku da devletin hâkim olduğu yerlerdeki 
birçok ülkenin hukukunu, az veya çok etkilemiştir. Bu bir gerçektir ve do-
ğaldır. Ancak İslam Hukuku, bütün halinde (özel ve genel hukuk olarak) 
vahye dayalı, ilahi irşadın ışığında işleyen fukaha ictihadından (aklından) 
doğmuş, gelişmiş bir hukuktur. İslam hukuku bu özelliği ile bile diğer 
hukuk sistemlerinden onlardan kesin çizgilerle ayrılmaktadır.

Ebu Hanife’nin Hayatı ve İlmi Kişiliği
Tam adı Nu‘mân b. Sâbit b. Zûtâ b. Mâh olan Ebû Hanîfe, 80 yılın-

da Kûfe’de doğdu. Bir kızı olmamasına rağmen kendisine Ebu Hanife27 
denmiştir. Bu künye ile meşhur olmuş ve kendinden sonra yolundan 
gidenlerce sistemleştirilmeye çalışılan mezhebe de bu lakaba atfen Hane-

Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, 25-27; Hamidullah, İslam’ın Hukuk İlmine Katkıları, 259-271. 
Ancak Hamidullah İmam-ı Azam ve Eseri adlı kitabında Hz. Peygamber’in gençliğinde 
ticaret yaptığı yerlerin kanunlarının, kendisinin daha sonraki bazı hukuki kararlarına 
etkisinden söz eder. Bkz.: s. 7.

24 Joseph Schacht, İslam Hukukuna Giriş, trc. Mehmet Dağ, Abdulkadir Şener (Ankara: AÜİF 
Yay., 1986), 17-18.

25 Joseph Schacht, İslam Hukukuna Giriş, 118.
26 Şa’ban, İslam Hukuk İlminin Esasları, 196,199. 
27 Bu künyenin ona atfedilmesi ile alakalı bkz.: İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebu Hanife’nin 

Hadis Anlayışı, 16.
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fi denmiştir.28 Kumaş ticareti yapan ve çok zengin olan aile dürüstlüğü 
ve cömertliği ile meşhurdur.29 Dedesi Hz. Ali’yi görmüşEbu Hanife her 
çocuk gibi ilim öğrenirken bir taraftan da ailesinin işleri ile de meşgul 
olmuştur. Küçük yaşta eğitimine başlanan Ebu Hanife’nin doğduğu Kûfe 
şehri, hadis, tefsir, fıkıh ve kelam ilimleri bakımından zengin bir yer oldu-
ğundan, ders aldığı ve görüştüğü birçok âlim vardı. Onun yaşadığı dönem 
Ömer b. Abdülaziz’in (ö.101) ilmi noktadaki teşviklerinin olduğu önemli 
bir döneme denk gelmiştir. Ebu Hanife öncelikle Kur’an’ı hıfzetmiş, daha 
sonra kıraat ilmini, kıraat’ı seb’a âlimlerinden olan Asım b. Behdele’den 
(ö.127) öğrenmiştir. Bunun yanında sarf, nahiv, şiir, edebiyat, felsefe gibi 
ilimleri de öğrenmiştir. Kûfe, Basra ve Bağdat’ın ileri gelen üstatlardan 
hocası Hammad’dan başka, Mekke’de yaşamış olan, Ata b Ebu Rebah 
(ö.114), İkrime el-Berberi (ö.105) ve Nafi (ö.117)’den ders almış, çağdaşı 
bulunduğu ve “El-Mecmu” adlı fıkıh kitabının sahibi İmam Zeyd (ö.122) 
ve İmam Ca’fer-i Sadık’la (ö.138) da görüşmüştür.30 Ticaret ile meşguli-
yeti kendisini bazen bu meclislerden uzaklaştırsa da kopmamış, nihayet 
Şa’bi’nin (ö.104) teşvikiyle mesaisini ilme adamış31 ve ticareti ile de ortak-
ları üzerinden ilgilenmeye başlamıştır.32 Önceleri özel olarak kelam ilmi 
ile meşgul olan Ebu Hanife33 daha sonra fıkha yöneldi ve bu alanda ken-
dini yetiştirdi.34 Hocası Hammad’ın derslerine on sekiz yıl devam eden 
Ebu Hanife, hocasının vefatından sonra (h.120) onun yerinde otuz yıl ders 
verdi. “Ebu Hanife hakkında birçok övücü söz söylenmiştir. Bunlar Ebu 
Hanife’nin yaşadığı dönemde saygın kişiliğini, salih bir insan olduğunu, 
ilimde son derece yetkin, zeki ve kavrayışı çok yüksek bir ilim adamı ol-

28 Ali Bardakoğlu, “Hanefi Mezhebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 16 (İs-
tanbul: TDV Yay., 1997), 1-2.

29 Muhammed Ebu Zehra, Ebu Hanife, trc. Osman Keskioğlu (Ankara: DİB Yay., 1999), 41-
43.

30 M. Esad Kılıçer, “Büyük İslam Fakihi İmam-ı A’zam Ebu Hanife”, DİB Dergisi 7, sy.74 
(Temmuz 1968): 149-150; Mustafa Öztoprak, “Tarih-u Bağdad’da Ebu Hanife ile İlgili Ri-
vayetlerin Değerlendirilmesi” (Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2006), 9-10; Cem 
Zorlu, Alim ve Muhalif-İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Otorite Karşısındaki Tutumu, (İs-
tanbul: İz Yay., 2011), 38.

31 Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku Tarihi, (İstanbul, Arı Sanat Yay., 2006), 81; Ebu Zehra, 
Ebu Hanife, 31.

32 Ebu Zehra, Ebu Hanife, 32.
33 Ebu Hanife Ehl-i Sünnet kelamının ilk temsilcisi addedilir. Bkz.: Muhit Mert, Kelam Ta-

rihinin Problemleri, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2008),106-107. Ayrıca Abbasiler döne-
minde Mürcie’nin manevi lideri kabul edilir. Bulut, İslam Mezhepleri Tarihi,171; Ahmet 
Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, (Ankara: OTTO Yay., 2017), 212.

34 Ali Şafak, İslam Hukukunun Tedvini, 61-62.
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duğunu göstermektedir. Ayrıca bütün bu rivayetler Ebu Hanife’nin hem 
şahsi hem ilmi açıdan kendine güvenen, ilim vakarına yakışır davranan 
ve muhataplarının fikrine saygılı bir insan olduğunu ifade etmektedir.”35 
Bunu derslerinde de görüyoruz: 

“Ebu Hanife’nin ders ve fetva verme yöntemi, rivayet ve ananecilerin 
sema (dinleme) yönteminden farklıydı. Ebu Hanife’nin ders halkasında 
iki turlu müzakere yapılmaktaydı:

• Öğrenciler icin takip edilen düzenli fıkıh dersleri 
• Ders halkasının dışından ve halktan cevabı istenen sorular (istifta)
İmam Ebu Hanife cevabı istenen meseleyi ortaya koyar ve mesele acık 

olarak tartışılırdı. Meselenin incelenmesi sırasında hazırlığı olanlar ve ic-
tihad yapacak derecede olanlar fikirlerini ve o mesele hakkındaki ictihad-
larını bildirdikten sonra bu konu hakkındaki müzakere bitmiş sayılır ve 
mesele hakkındaki goruslerini belirtmek üzere sıra imama gelmiş olurdu. 
İmam meseleyi yeniden açıkladıktan, öğrencilerin konu ile ilgili mütala-
alarını belirledikten, kendi mütalaalarını, ictihadlarını ve delillerini orta-
ya koyduktan ve gerekli düzeltmeler yapılıp sorulara cevap verildikten 
sonra alınan karar, çoğunlukla delillerden tecrit edilerek son derece veciz 
cümlelerle bizzat imam tarafından imla edilirdi. İşte bu imla vecizeleri 
daha sonra fıkıh kaideleri haline gelmiştir. İmam, müzakeresini yeterli 
görmediği ve kesin kanaatinin oluşmadığı meselenin yazı ile tespitine izin 
vermezdi. Ebu Hanife’nin bu ilim halkaları basta kendilerinin daha sonra 
da arkadaşlarının fıkhi nezaret ve salahiyetleri altında çalışan ilmi bir isti-
sare meclisi niteliğinde idi. Bu ders halkalarında Müslümanlığın ameller 
hakkındaki bütün öğretileri yeni bastan gözden geçirilerek incelenmiş ve 
düzenlenmiştir. İbadetlerden başka aile hukuku, muamelat, hudud, uku-
bat, sulh ve cihad hükümleri, miras vb. konuları ihtiva eden ve daha sonra 
kendisinin önde gelen öğrencisi İmam Ebu Yusuf’un arkadaşı müçtehit 
İmam Muhammed b. Hasan es-Seybani tarafından derlenip, Zahiru’r-
Rivaye adı ile anılan büyük eserlerin metinleri, iste bu ders halkalarında 
karara bağlanarak belirlenen konulardır.”36

Bununla beraber onu tenkit edip eleştirenler de vardır. Bu eleştirile-

35 Murat Şimşek, “İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe: Hayatı ve Eseri”, Bütün Yönleriyle İmâm-ı 
A‘zam ve Hanefilik Sempozyumu içinde, ed. Ahmet Kartal, Hilmi Özden (Eskişehir: Eskişe-
hir Osmangazi Üniversitesi, 2015), 20.

36 İbrahim Çalışkan, “Fıkhi Mezhepler ve Karakteristik Özellikleri”, 93-94.
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rin içinde, ilmi kıskançlıktan olanlar olduğu gibi aşırıya gidip bir kısım 
iftiralara,37 hatta eserlerini tahrif etmeye kadar varanlar da olmuştur.38

Ebu Hanife meşhur birçok âlim yetiştirmiştir.39 Bunlardan önde gelen-
leri Züfer (ö.158), Ebu Yusuf (ö.182) ve Muhammed eş-Şeybani (ö.189)’dir. 
Kendisinden sonra Hanefi mezhebini sistemleştiren ve hocalarından al-
dıklarını kitap haline getirenlerin başında bu üç âlim vardır. 

Ebu Hanife’nin eserlerinden günümüze ulaşanlardan bazıları şun-
lardır: el-Müsned (Ebu Hanife’nin içtihatlarında yararlandığı hadisleri ihtiva 
eder), el-Fıkhu’l-Ekber (kelami görüşlerini içeren bir ederdir), el-Alim ve’l-
Müteallim(soru cevap tarzında Ehl-i Sünnet’in görüşleri açıklanmıştır), er-
Risale (akaid ile alakalı ithamlara cevaptır).40

Ebu Hanife ve Siyaset
Hayatının elli iki yılı Emeviler, on sekiz yılı Abbasiler döneminde ge-

çen Ebu Hanife, Emevi halifesi Abdülmelik b. Mervan’dan (ö.86) başlaya-
rak, Abbasi halifesi Mansur’a (ö.158) kadar gelişen bütün olaylara şahit 
olmuştur. 

Ebu Hanife Ehl-i Beyt’e karşı kalbi yakınlığı, sevgisi ve saygısı vardı. 
Yalnız Ebu Hanife’nin değil o dönemde genel olarak hem toplumun hem 
de hakkaniyetli âlimlerin de muhabbeti vardı. Emevilerin Ehl-i Beyt’e kar-
şı olan tutumu sertleşince Ebu Hanife de Emeviler’i açıktan eleştirmekten 
çekinmemiştir. O zamana kadar hem mevaliye karşı hem Ehl-i Beyt’e karşı 
yapılanlar hem de birçok haksız uygulamalar ülkeyi baştanbaşa kaynatı-
yordu. 121 yılında Emevi iktidarına karşı buna benzer birçok nedenden 
dolayı ayaklanan Zeyd b. Ali’yi (ö.122) Ebu Hanife, hem maddi olarak 
desteklemiş hem de fetvalarıyla yanında olduğunu göstermiştir. Bu ayak-
lanma 122’de Zeyd’in öldürülmesiyle sona ermiş, daha sonra oğlu Yahya 
125’te Horasan’da ayaklanmış ve o da öldürülmüştür. Bu olaylar üzerine 
halk ve âlimler açıktan açığa yönetimi tenkit etmeye başlamış, öteden beri 
devam eden Emevi-Haşimi çekişmesi iyice alevlenmiş, yönetime karşı 
Ali evladının ve taraftarlarının öfkesi artırmıştır. Emevi Devleti’nin son 
halifesi II. Mervan (ö.132), gönüllerini almak ve yönetime karşı olan ten-

37 Muhammed Ebu Şehbe, Sünnet Müdafaası, trc. Mehmet Görmez, M. Emin Özafşar (An-
kara: Rehber Yay., 1990), 1: 364-368, 402-403; Zorlu, Alim ve Muhalif, 78-81; Hamidullah, 
İmam-ı Azam ve Eseri, 30-32. 

38 Mustafa İslamoğlu, Kader Risalesi, (İstanbul: Düşün Yay., 2012), 77.
39 Zorlu, Alim ve Muhalif-İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Otorite Karşısındaki Tutumu, 42.
40 Mustafa Uzunpostalcı, “Ebu Hanife”, DİA, c. 10 (İstanbul: TDV Yay., 1994), 134.
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kit ve muhalefetlerini yumuşatmak için halkın kanaat önderleri olan bu 
âlimlere Irak valisi İbn Hubeyre vasıtasıyla memuriyetler teklif edilmiştir. 
Ebu Hanife’ye de Kûfe kadılığı veya Beytü’l-Mal sorumluluğu teklif edil-
di. Bir kısım âlimler bu görevleri kabul ettilerse de Ebu Hanife bu görevi, 
yönetimin ve diğer görevleri kabul eden âlimlerin tüm ısrarlarına rağmen 
reddetti. Yaşanan isyan hadisesine desteğini de duyan vali, bunun da etki-
siyle onu hapse attırdı ve ona işkence ettirdi.41 Durumu ağırlaştığı valiye 
haber verildiğinde onun tekrar düşünmesi ve arkadaşları ile istişare et-
mesi için serbest bırakmış, Ebu Hanife de bundan yararlanarak Mekke’ye 
gitmiştir.42 Emevi iktidarı yıkıldıktan sonra Abbasiler yönetime geçip 136 
yılında Mansur halife olduktan sonra Kûfe’ye gelen Ebu Hanife, bu süreçte 
de Ali oğullarına iyi davranacağını vadeden Abbasi Devleti’nin kurucula-
rını desteklemiştir ve yönetimin yanında olmuştur. Bu arada yapılan yan-
lışları yine çekinmeden ifade eden Ebu Hanife’nin genellikle yönetimden 
yana olan bu tavrı, Muhammed en-Nefsüzzekiyye’nin 145’te Medine’de, 
İbrahim’in de Irak’ta Abbasi hilafetine karşı ayaklanmaları üzerine öldü-
rülerek isyanların bastırılması ve 140 yılından beri hapiste olan babaları 
Abdullah’ın da aynı yıl hapiste ölmesine kadar devam etmiştir. Bundan 
sonra açıkça ihtilalcileri desteklemeye ve onlara karşı olanları ikna etmeye 
çalışmıştır. Bu mesele ile alakalı Muhammed Hamidullah şöyle der: 

“Ebu Hanife’nin üstün bilgisi kabul etmiş olmasına rağmen Mansur’un 
Ebu Hanife’nin yerine İmam Malik’den fıkhın tedvinini talep etmiş olma-
sı, İmam Ebu Hanife’nin o tarihlerdeki ihtiyarlığından ileri gelmiş olabilir. 
Bundan fazla olarak onun siyasi meselelerde korkmadan fikrini söylemesi 
ve düşüncede istiklaline sahip olmasının da buna sebep olması muhte-
meldir. Emeviler devrinde açıktan açığa yeni siyasi durum lehinde sem-
pati besliyordu. İmam Zeyd b. Ali siyasi bir değişiklik için çalıştığı sıralar-
da İmam Ebu Hanife paraca büyük yardımlarda bulunmuştu. Abbasiler 
iktidara gelince bir zaman sabretti. Sonra Mansur’un aleyhine hicretin 
148. senesinde isyan olunca müşarünileyh aleni olarak Mansur’un aley-
hinde bulundu. İmamı Malik de bidayette Mansur’a biatin cebren yapıl-
dığını ve bu itibarla gayrı muteber olduğuna dair fetva vermişti. Lakin 
Saymuri daha mühim bir vakadan bahsediyor ki şöyledir: Mansur İbn 
Ebi Zi’bi’l-Amiri, İmam Ebu Hanife ve İmam Malik her üçünü çağırarak 

41 İslamoğlu, Kader Risalesi, 55.
42 Uzunpostalcı, “Ebu Hanife”, 133.
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onlara kendisinin hilafete ehil olup olmadığını sordu. İbn Zi’ib ve imam 
Ebu Hanife Mansur’un ahlaki noksanlarını açıktan açığa yüzüne söyledi-
ler. Lakin İmam Malik pek hoş bir tarzda şöyle cevap verdi: ‘Allah seni bu 
vazifeye layık görmeseydi, ümmetin muamelatını senin eline vermezdi 
ve Peygamberden (akrabalık bakımından) senden fazla uzak olanları üm-
metin muamelatından uzaklaştırmazdı.’ Bu manalı ve filozofça cevaptan 
Mansur’a emniyet geldi. İmam Malik’e İhsan’da bulundu.”43

Halife Mansur bundan rahatsız olup Ebu Hanife’ye, hem denemek hem 
de kendi yanına çekme düşüncesi ile Bağdat kadılığını teklif etmiştir. Acıma-
sızlığı ile bilinen Halife Mansur’un bu tavrı Ebu Hanife’nin nüfuzu sebebiy-
ledir. Çünkü Ebu Hanife’nin arkadaşlarından ve talebelerinden memuriyette 
olanlar vardı. Ayrıca Ebu Hanife’nin halk nezdinde de çok güçlü bir otoritesi 
vardı.44 Ebu Hanife Halife Mansur’un kadılık teklifini, talebelerinin ve çevre-
sindekilerin, halifenin kendisine zarar vereceğinden korktuklarından, kabul 
etmesi gerektiği yönündeki ısrarlarına rağmen kabul etmemiştir. Sonuçta bu 
tavrının üzerine Ebu Hanife’nin hapis hayatı tekrar başlamıştır.45 Bağdat’ta 
hapse atılan ve işkence yapılan Ebu Hanife, hapisten çıktıktan kısa bir süre 
sonra 150’de 70 yaşında vefat etmiştir.46 Bağdat’ta defnedilmiştir. 

Ebu Hanife’nin yönetime karşı olan bu tavrı ile alakalı yönetimin keyfi 
uygulamalarına alet olmaktan kaçındığı, ilminin izzetine halel getireceği 
kararlar almak zorunda kalacağı, makam hırsı ve sevgisinden uzak duru-
şu, haksızlığın karşısındaki dik duruşlu karakteri vb. nedenler sayılabilir. 
Kendisi de bu nedenlerden ötürü kabul etmediğini söylemiştir.47

Sonuç
İslam’ın ilk dönemlerinden başlayarak sürekli gelişme gösteren fıkıh 

ilmi, Ebu Hanife ile adeta zirve yapmış ve bir çıta koyulmuştur. Bu çıta 
hedef olarak sonraki âlimler tarafından önemsenmiş ve böylece yeni fi-
kirler, yeni içtihatlar ortaya konularak, bu ilim çok renkli hale gelmiştir. 
Aslında bu ilme bir bütün olarak bakıldığında kendi içinde doğal olarak 
oluşan, gelişen, kendi düşünsel tarzını yansıtan ve kendine özgü kural-
larıyla disiplin haline gelen bir orijinallik/ özgünlük kesinlikle görülür. 

43 Hamidullah İmam-ı Azam ve Eseri, 11, (1) numaralı dipnot.
44 Zorlu, Alim ve Muhalif-İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin Siyasi Otorite Karşısındaki Tutumu, 

311.
45 Bu gerilimin nedenlerinin detayları ile alakalı bkz.: Zorlu, Alim ve Muhalif, 312-315.
46 Ünal, İmam Ebu Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefi Mezhebinin Hadis Metodu, 26-27.
47 Zorlu, Alim ve Muhalif, 151-152.
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Bu özgünlüğü anlamanın ve anlatmanın en iyi yollarından birisi de hiç 
şüphesiz Ebu Hanife’nin özgürlüğüne düşkün ilmi karakterini anlamak-
tır. Ebu Hanife bu karakteri ile fıkıhta otorite olmuş ve kendi künyesine 
nispet edilen Hanefi fıkhı ortaya çıkmıştır. 
İslam’ın zaman ve mekânı kapsayan evrensel ve çağa uygun çözüm-

ler sunabilecek yapısını ihtiyaca göre ortaya koyacak, İslam Hukuku’nun, 
asla donuk olmayan kendi özündeki hareketli mekanizmasını günümüze 
yansıtacak, fikrinin özgürlüğüne düşkün ve hakkın yanında âlimlere su 
ve hava gibi ihtiyaç vardır. Bu zamanda bu işe namzet olanlar da bize göre 
içinde bulunduğumuz bu kurumdur. 
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MÜZAKERELER

SAİD ALİ KUDAYNETOV

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ/ İSLAM 

HUKUKU ABD DOKTORA ÖĞRENCİSİ

İlk tebliğcimiz Ayşenur Eğilmez bize “İslam Hukukunda İlk Kanunlaş-
ma Hareketi: Kerhî Ve Külli Kaideler” başlıklı tebliğ sundular. Öncelikle 
Ayneşur kardeşimizi İslam hukuku gibi bir alanı tercih ederek özellik-
le de usûl-i fıkıh konularıyla ilgili olan bir konuyu çalışmasından dolayı 
tebrik ediyorum. Bu cesareti bazen erkek olan öğrenci arkadaşlarımızda 
göremiyoruz. 

Araştırması için seçmiş olduğu konu gerçek anlamda İslam hukuku 
alanının temelini oluşturan bir konudur. Fıkhî kaideler uzun zaman içe-
risinde fıkıh ve usûl-i fıkıh ulemânın karşılaştıkları fıkhî meselelerini ele 
alarak, inceleyerek, hüküm vererek derledikleri bir kurallar niteliğini taşı-
maktadır. Bu açıdan baktığımızda arkadaşımızın ele aldığı konunun zor-
luğu ve önemi açık bir şekilde görülmektedir. 

Kerhî’nin Mu‘tezilî olduğunu belirten araştırmacımız fıkhî mezhepte 
Hanefî olmakla birlikte itikâdî mezhepte ise farklı bir mezhebe mensup ola-
bileceğini göstermiştir. Nitekim genel olarak bilinen şey şudur: Fıkhî mez-
hepte Hanefi olanlar itikâdî mezhepte Mâturîdî geleneklerine sahiptirler. 

Küllî kaidelerin öneminden söz eden araştırmacımız temel bir noktaya 
değinerek bu konuda Mûsâ Cârullâh’ın şu sözlerini nakletmektedir: “Külli 
kaideler fıkıh ilminin ruhudur. Külliyatı hıfzedip anlayan kimse fıkhî hü-
kümleri tamamıyla ihata eder. İslam şeriatının felsefesine gereği gibi vâkıf 
olur. Mahkemelerde hükmederken veya fetvâ verirken basiretli olur.” Tabi 
bu ifadeleri direk olarak Mûsâ Cârullâh’ın Kavâid-i Fıkhıyye veya Mecelle-i 
Ahkâmı Şer‘ıyye adlı eserlerinden nakletmesi daha uygun olurdu. 
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Araştırmacımızın çalışmasında naklettiği Kerhî’ye ait otuz dokuz kai-
deye baktığımızda gerçekten onlara niye el-Asl olarak isim verdiği anla-
şılmaktadır. Genel olarak kısa olmakla birlikte bu kaidelerin ihtiva etti-
ği manalar gerçek anlamda İslam hukukunun temelini oluşturmaktadır. 
Her ne kadar araştırmacımız bu kaidelerin o dönemin ihtiyaçlarına cevap 
veren kurallardan oluştuğunu ve günümüz için uygulanması pek doğru 
bulmadığını ifade etse bile kanaatime göre İslam hukuku bu kaideler da-
iresi içerisinde ictihâd yoluyla rahat bir şekilde toplumun önüne gelecek 
tüm meselelere cevap verebilme kapasitesine sahiptir. Tabi bu kaidelerin 
yanı sıra elimizde bulunan diğer kaideleri dikkate almakla birlikte. Bu da 
İslam hukukunun dinamizmini ortaya koyarak evrensel bir hukuk oldu-
ğunun altını çizmektedir. 

Ayrıca bu çalışma esnasında uyguladığı yazı ve dipnot kurallarına ge-
lince arkadaşımıza bir takım önerilerim olacaktır. Bu tür çalışmalarımız-
da ana kaynağa gitmek esas olduğunu unutmamamız gereklidir. Meselâ 
Kerhî’nin doğduğu tarih ve yeri gösterdiği kaynak çağdaş bir kaynaktır. 
Onun yerine Hanefîlerin tabakât kitaplarından bir tanesine başvurması 
daha doğru olacaktır. Bununla birlikte her hangi bir ıstılâhın sözlükteki 
manasını vermek istediğimizde lüğat vasfını taşımayan bir çağdaş esere 
değil lüğate başvurmak en doğrusu olacaktır. 

Genel olarak ise güzel ve önemli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. 
İslam hukuku alanında ele alınması ve daha detaylı araştırılması gereken 
konulardan biridir. Nitekim Dünyada, toplumda cevap verilmesi, hüküm 
çıkartılması gereken yeni meseleler zuhur etmekte ve devam edecektir. 
Dolayısıyla bunları doğru bir şekilde ortaya koymak İslam hukukçuların 
aslî görevidir. 
İnşallah ilerideki zamanlarda arkadaşımız kavâid-i külliye ile ilgili özgün 

bir konu ele alarak lisansüstü bir çalışma ortaya koyması temennisiyle. 
İkinci tebliğcimiz Rukiye Tuğçe YÜKSEL kardeşimiz bize “Siyasi Mas-

lahat Bağlamında Ebu’s-Suud’un Özgün Fetvaları” konulu tebliğ sun-
du. Araştırmacı kardeşimiz konuya giriş kısmında çok güzel bir şekilde 
ilmin faziletini ve gerekliliğini ortaya koyan âyet-i kerîmeyi hatırlatmış 
bulunmaktadır. Bu “Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru 
değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde (dinî ilimlerde) geniş bilgi 
elde etmek ve kavimleri (savaştan) döndüklerinde onları ikaz etmek için 
geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar.” Gerçekten bu âyet-i kerîme’de 
insanlara ilim tahsil etmenin savaşmaktan daha faziletli ve gerekli oldu-
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ğunu anlatmaktadır. Nitekim aksi takdirde toplumu bilgilendirme vazife-
sini üstlenen kimse kalmamaktadır.

Fetva gibi bir konunun önemini vurgulayarak araştırmacı kardeşimiz Hz. 
Peygamber döneminden bugüne dek geldiğinin altını çizmiştir. Nitekim bu 
toplumun temel ihtiyacı haline gelmiştir. Şöyle düşünelim, günümüzde % 
99 Müslüman olan Türkiye gibi bir ülkede fetvâ verecek merci olmasa top-
lum ne yapar. Devletin yönetim sistemi her ne olursa olsun toplum Müs-
lüman bir toplum ise her zaman İslam hukukuna ihtiyaç hissetmektedir. 
Nitekim bunu aile, miras, alış veriş ve benzeri konularda açık olarak gör-
mekteyiz. Meselâ Müslüman toplumlarında bazen miras meselelerini İslam 
hukukunun normları çerçevesinde çözme çabalarına rastlamaktayız. 

Belirttiğimiz gibi İslam toplumları için fetvâ veya şer‘î hüküm önemli 
bir yer teşkil etmektedir. Ebu’s-Su‘ûd Efendî’nin fetvâlarının en önem-
li özelliği ise Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar yapılan bütün 
hukukî düzenlemelere temel teşkil ettiğidir. 

Araştırmacımızın örnek olarak verdiği “veli olmadan yapılan nikâh” 
meselesine gelince bu konuda sadece şunu kaydetmek istiyorum. İlk dö-
nemlerde hatta yakın dönemlerde nikâh veya talâk ile ilgili verilen fetvâlar 
tabi ki İslam hukukçuları için önemli yer teşkil etmektedir. Nitekim bu 
fetvâların dayanakları şer‘î nass ve ictihâdlardır. Ancak günümüzde bu 
konuda verilen tüm fetvâlarla amel etmek doğru olmayabilir. Nitekim o 
dönemlerdeki sosyal, coğrafî, örfî v.b. durum günümüzden çok farklıdır. 
Dolayısıyla “zamanın değişmesiyle ahkâmın değişmesi inkar edilemez” 
külli kaideyi dikkate alarak bu konuda yeni ictihâdlar ve fetvâlar gerekli 
olduğu kanaatindeyim. 

Mirî arazisi ile ilgili meseleye gelince bu konuda Ebu’s-Su‘ûd Efendî’nin 
siyasî bir fetvâ niteliğini taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu fetvâyla birlikte 
araziler konusunda bütün yetkiler devlet yöneticisinde toplanmış ve tek 
otoriter güç yönetici olmuştur. Bu fetvâyla aynı zamanda devletin maddi 
açıdan güçlenmesine de yardımcı olmaktadır. 

Para vakıfları ile ilgili meselede ise mezhep içerisinde zayıf bir görü-
şe istinaden câiz olduğuna dair fetvâ verdiğini söyleyen araştırmacımız 
vakıf ile ilgili konularında Hanefîlerin furû fıkıh kitaplarına bakmasına 
tavsiye ederim. Nitekim Hanefîler özellikle İmâm Ebû Yûsuf vakıf konu-
sunda çok geniş davranmaktadır. Böylece örf ile birlikte genel olarak top-
lumun maslahatını göz önünde bulundurarak vakıf ile ilgili konularda 
daha rahat davranılmaktadır. 
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Ayrıca bu çalışma esnasında uyguladığı yazı ve dipnot kurallarına ge-
lince arkadaşımıza bir takım önerilerim olacaktır. Bu tür çalışmalarımız-
da ana kaynaklara gitmek esas olduğunu unutmamamız gerekir. Meselâ 
fetvâ, muftî, musteftî veya maslahat ve nikâh kelimelerinin sözlük anlam-
larını çağdaş bir kaynaktan ziyade klasik bir lügatten verilmesi daha doğ-
ru olur. Aynı şekilde ıstılâh anlamlarını da klasik ilk dönem eserinden 
vermesi daha doğrudur. 

Son tebliğcimiz Zeynep AYAN genç kardeşimiz bize “Muhammed 
Hamidullah’ın Perspektifinden İslam’ın Hukuk İlmine Özgün Katkıla-
rı” konulu tebliğini sundu. Öncelikle genç kardeşimizi tebrik etmek isti-
yorum. Nitekim zor bir alan seçmiş bulunmaktadır. İslam hukuku alanı 
günümüzde özellikle toplum nezdinde talebi olan ve İslam hukukunun 
evrensel ve kapsayıcı rolünden dolayı önem arz etmektedir. Nitekim hu-
kuk deyince hem maddi hem manevi boyutu içermektedir. İslam hukuku 
tabiri, kimi zaman fıkha kavramsal açıdan denk bir içerikte, çoğunluk-
la da ibadetler dışında kalan ve yalnızca hukukî nitelik taşıyan kurallar 
bütününü belirtmek için kullanılır. Bu açıdan günümüzde İslam hukuku 
alanının daha detaylı bilinmesi çok önemli olduğu kanaatindeyim.

Genel anlamda araştırmacı kardeşimiz çalışmasında çok kapsayıcı ve 
dolu bilgiler sergilemektedir. Bu bilgileri detaylı bir şekilde ele alınması 
durumunda bir lisansüstü tezi düzeyinde bir çalışma yapılması da kana-
atime göre mümkündür. 

Kardeşimiz İslam hukukun günümüzde bütün yönleriyle hiçbir İslam 
ülkesinde uygulanmadığının ancak bazı İslam ülkelerinde büyük ölçüde, 
bazılarında ise kısmen uygulandığı belirtmiştir. Bu güzel bir tespit olup 
çok geniş bir analize ihtiyacı olan bir meseledir. Böyle bir uygulamanın 
nedenleri araştırılıp ortaya konulması gerektiği kanaatindeyim.

Kardeşimiz çalışmasında güzel bir şekilde genel anlamda bilinen Hu-
kukun ve İslam hukukunun doğuşundan itibaren bir tarihsel sıralamayı 
da ihmal etmemiştir. 

Müminlerin uyguladıkları bütün eski âdet ve geleneklerin devamına izin 
verildiğini kaydeden araştırmacımız İslam hukukunun içinde örf ve gelene-
ğin yerinin de önemli olduğunu göstermiştir. Ticaret ve benzeri gibi sadece 
dînî olmayan konularda değil, aynı zamanda ceza hukuku ve hatta hac gibi 
tamamen dînî olan meselelerde de söz konusu olduğunu belirtmiştir.

“Eğer bir hukuk kaidesini ve kânunu Hz. Peygamber koymuşsa, de-
ğiştirilemeyeceğini de söylemişse” ifadelerinin yanı sıra taabbudî hüküm 



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII276

olarak nitelendirdiğimiz, yani Allah veya Hz. Peygamber tarafından be-
lirlenmiş ve daha sonra Hz. Peygamber hayatta iken neshedilmemiş bir 
hükmün de hiçbir şekilde değişikliğe uğratılamayacağı bilgisini de ver-
mesi uygun olurdu. 

Araştırmacı Kur’an ve Sünnet, her hukukî meselenin mutlaka bütün 
detaylarını vermiş olmadığı gerçeğini belirtmiştir. Böyle olsaydı İslam hu-
kuku, insanların değişen ihtiyaçlarına cevap veremezdi ve evrensel bir hu-
kuk sistemi olabilme şansını taşımazdı. Böylece araştırmacımızın ictihâd 
kapısının da kıyamete kadar açık olduğunu belirtmesi uygun olurdu. 

Devletler hukuku meselesine gelince “siyer” tanımını ele alan araştır-
macımız genel anlamda kapsayıcı bir şekilde tarif ve anlamını vermekte-
dir. Ancak “Gayri Müslimlerden herhangi bir gruba diğerlerinden farklı 
olarak ayrı bir muamele yapılmamıştır” ifadelerinin tam olarak doğru 
bir tespit olmadığı kanaatindeyim. Nitekim Serahsî’nin es-Siyeru’l-Kebîr 
adlı eserine yaptığı şerhte şöyle bilgiler mevcuttur: “Kendisine emân ve-
rilen kişi, zinâ ve hırsızlık gibi had cezasını gerektiren suçlardan birini 
işlediğinde İmâm Ebû Yusuf’a muhalif olarak İmâm Ebu Hanîfe ve İmâm 
Muhammed’e göre had cezası uygulanmaz. İmâm Muhammed görü-
şünün sıhhatini şöyle delillendirmektedir: Zimmîlere bu cezaların uy-
gulanıp uygulanmayacağı ko nusunda müslümanlar ihtilaf etmişlerdir. 
Medine âlimlerine göre had uygulanmaz. Ancak bu cezaların kendileri-
ne uygulanması için davaları kendi milletine mensup hâkimlere havale 
edilir. Bu görüş Hz. Ali’den rivayet edilmiştir. İmâm Muhammed’e göre 
zimmîler konusundaki bu ihti laflar aynı zamanda emân altında olan bi-
rine bu cezaların tatbik edilmemesi üzerinde ittifak sayılır. Her ne kadar 
Hz. Peygamber, zinâ etmiş olan yahudinin recmedilmesini emrettiyse de 
zimmî hakkında varid olan bu nass, emân altındaki kişiye aynı hükmün 
uygulanmasını gerektirmez. Çünkü zimmî muamelat işlerinde İslam 
ahkâmına riayetle mükelleftir. Zi ra ülkenin vatandaşıdır. İçki içme cezası 
dışında bütün cezalar kendisine tatbik edilir. Çünkü içkinin haram oldu-
ğuna kendisi inanmamaktadır. Ama emân altındaki kişi vatandaş değil-
dir. Hükümlerimizi de kabullenmiş değildir. Sadece ihtiyacını gidermek 
için yurdumuza gelmiş, sonra yurduna dönecektir. Kendi yurduna dö-
nüşten alıkonulamaz.” Serahsî, Ebû Bekr Ahmed b. Ebî Sehl (ö. 490/1096), 
Şerhu’s-Siyeri’l-Kebîr, (tkd. Kemâl ‘Abdulazim el-‘Annânî), Dâru’l-Kutubi’l-
‘İlmiyye, Beyrût 1997/1417, I/215-216. 

Dünyadaki ilk yazılı anlaşmanın Hz. Peygamber tarafından yapılan 
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Medine Sözleşmesi olduğunu ifade eden araştırmacımız devlet tarafın-
dan resmen ilan edilip uygulanması ile dünya tarihinde bir ilk olmuştur. 
Örnek olarak seçtiği “vergi” meselesindeki bilgiler ise çok etkileyicidir ve 
İslam hukukunun üstünlüğünü ön plana çıkarmaktadır. 

Aynı şekilde ‘’Hammurabi Kanunu’’ sırf mantıkî kıyâs yoluyla hareket 
ederek ‘’bir kimse diğer bir kimsenin kızını öldürürse, esas cezaya çarptı-
rılacak olan suçlunun kendisi değil kızıdır’’ ifadeleri ve İngilizlerin Mah-
keme Teşkilat Kanunu (Judicature Act) ilân edilinceye kadar, bir insan, 
bir duvar veya gemi darbesiyle hayatını kaybedecek olursa duvarı veya 
gemiyi cezalandırmak gerekir şeklinde kuralları gördüğümüzde İslam 
hukukunun hem mantıksal hem hukuksal anlamda ne kadar üstün bir 
Hukuk olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Gerçek bir Müslüman İslam hukukunda yer alan kurallara kamu otori-
tesinin veya diğer insanların takibinin söz konusu olmadığı yer ve zaman-
larda da uyar tespiti ise gerçek anlamda önemli ve iman sahibi olan ile 
imana haiz olmayan insanların arasındaki en temel farka işaret etmekte-
dir. Bu ise hukuka uyulup uyulmaması meselesidir. Gerçek anlamda ima-
nı olan bir insan Allah’ın onu gözettiğini bilerek hukuk normlarına uyar. 

Genel olarak güzel bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Sadece şu hu-
susu dikkate almalarını rica ediyorum. Çalışmada sadece çağdaş eserler 
ve makaleler yer almaktadır. Bu ise çalışmanın özgünlüğünü eksik göster-
mektedir. Bu çalışmaya ilk dönemlere ait klasik usûl-i fıkıh, furû ve özel 
olarak siyer kitabından bilgiler eklenmesi gerektiği kanaatindeyim.

Sema GÜLDOĞAN: Hocamıza müzakeresinden dolayı teşekkür ede-
riz. İkinci müzakerecimiz: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel 
İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi 
Hatice Alsaç hocamızı kürsüye davet ediyorum.
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ÖĞR. GÖR. HATİCA ALSAÇ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / İSLAM HUKUKU ABD

Saygıdeğer hocalarım, değerli arkadaşlar. Öncelikle sekizincisi dü-
zenlenen İLAMER sempozyumu düzenleme kurulundan katılımcı arka-
daşlara kadar herkese teşekkür ediyorum. Bu tarz çalışmaların faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da faydasına şahidim. Arkadaş-
larımızın derslerinin, sınavlarının telaşlarının arasında vakit ayırarak bir 
konu hakkında çalışma yapmaları ve bu çalışmaları hocaların ve öğrenci 
arkadaşların karşısında sunmaları çok büyük bir iş. Bu açıdan öncelikle 
hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Oturumun son 
konuşmacısı olarak da fazla uzatmadan değinmek istediğim bazı hususlar 
var. Benim müzakeresini yapacağım tebliğler Fatma Üçpınar ve Abdussa-
met Yıldırım arkadaşlarımızın tebliğleridir. Ben müsaadenizle iki tebliği 
ayrı ayrı değerlendirmek istiyorum. İlk olarak Fatma arkadaşımızın teb-
liği ile başlamak istiyorum. Fatma arkadaşımız tebliğ için “Maverdi’nin 
Ahkam’us-Sultaniye Eserinin Siyaset Bilimine Katkısı” şeklinde bir başlık 
seçmiş. Ben başlık seçiminin oldukça iddialı olduğu kanaatindeyim. Zira 
Maverdi’nin Siyaset Bilimine tam anlamıyla katkılarıyla, büyün yönle-
riyle incelemek için öncelikle siyaset biliminde kuvvetli bir alt yapımızın 
olması gerekiyor. Bunun devamında da konuyu Maverdi özelinde ele al-
dığımız için El-Ahkam’us-Sultaniye ve gerektiğinde el-Havi’il-Kebir’in il-
gili bölümlerin incelenmesi ve bunun sonucunda ortaya bir şey konulması 
gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan ben şu şekilde tavsiye de bulunmak 
istiyorum: konu ve başlık seçimlerinde mümkün olduğunca daraltmaya 
gidebilirsek çalışmamızdan bekleneni daha somut bir şekilde verebiliriz 
diye düşünüyorum. 
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Zira arkadaşımızın tebliği özelinde söyleyecek olursak arkadaşımız 
tebliğ için bu şekilde geniş bir başlık seçmiş olmakla birlikte mesela içeri-
ğinde istila emiri, hilafetin şartları gibi konularda yoğunlaşmaya çalışmış. 
Mesela bunlardan birisi özellikle seçilerek daha ayrıntılı bir şekilde ele 
alınsaydı ortaya daha doyurucu bir metin çıkabilirdi diye düşünüyorum 
arkadaşlar ki; kendisi de belirtti zaten El-Ahkam’us-Sultaniye’nin olduk-
ça yoğun bir kısmı Hilafet ile ilgilidir. Çalışmasının belli bir bölümünde 
özellikle Hilafette aranan şartlarda mezhep konusu üzerinde biraz daha 
yoğunlaşmaya çalışmış. Bu çabayı devam ettirseydi çok daha güzel bir 
şey ortaya çıkardı. Çalışmada dikkatimi çeken noktalardan birisi benden 
önceki müzakereci hocam da belirttiler. Kaynak kullanımıdır. Ben yine 
de tekrar etmek istiyorum arkadaşlar. Bir ilahiyat öğrencisi olarak yavaş 
yavaş ana kaynakları kullanma noktasında da bir çaba sarf etmemiz gere-
kiyor. Ana kaynakların kullanılması çalışmalarımızın kalitesini artıracak 
ve çalışmalarımızın daha doyurucu hale gelmesini sağlayacaktır ki ana 
kaynaklara ulaşma imkanımız varken bu imkanlardan da yararlanmamak 
olmaz. Çok şükür kütüphanelerimiz bu konuda oldukça zengin. Aynı za-
manda arkadaşlarımızın çalışmalarında yararlanmaya çalıştığı eserlerin-
de tahkikli baskıları mevcut sanıyorum. Tabi şu da var: dilimizde yapıl-
mış çalışmalardan tabiki faydalanacağız. İlgili eserlerin tercümelerinden 
de tabiki faydalanacağız ama sadece o kaynaklardan faydalanma özellikle 
tercümeler için söylüyorum şu şekilde bir sonuç ortaya çıkabilir: bizim 
yazarı tercüme eden kişinin anladığı gibi anlamamız ortaya çıkacaktır. Bu 
da bizi binevi sınırlandırmış olacaktır. Kaynak konusunda değinmek iste-
diğim bir diğer noktada şu: yine arkadaşımızın tebliği özelinde söylemek 
istiyorum. Maverdi’nin Siyaset Bilimine Katkısından bahsederken yol 
gösterici kaynak olması açısından Maverdi üzerinde yapılmış akademik 
çalışmalarında tabiki gözden geçirilmesi gerekir. Arkadaşımız bu konuda 
bazı çalışmalara değinmiş ama ben özellikle Anabilim Dalımızda yapıl-
mış bir doktora tezini gözlerim aradı yani çalışmalar arasında. Mehmet 
Birsim tarafından “Maverdi’nin Devlet Anlayışı” isimli bir doktora tezi 
yapılmıştı. Prof.dr İbrahim Çalışkan hocamın danışmanlığında yapılmış 
bir çalışmadır. Doğrudan konumuzla alakalı olduğu için not etmende iyi 
olur kanaatindeyim. Çalışmayı ilerletecek olursan dikkate alman gerekir. 
Kaynakların belirlenmesi kadar, tebliğde kaynakları ne şekilde kullandı-
ğımız da önemlidir. Bu çalışmada dipnot konusunda biraz cimri oldu-
ğunuz kanaatindeyim. Somut pek çok bilgi aktarıyoruz ama bu aktarmış 
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olduğumuz bilgileri delillendirme de kaynak vermiyoruz. Bu durumda 
aktardığımız bilgiler sanki bize aitmiş sonucunu doğuruyor. Tüm bu söy-
lediklerimiz arkadaşlarımızın çalışmalarında daha dikkatli olmaları nok-
tasında tavsiye niteliğindedir. Ben arkadaşımıza Maverdi gibi bir ismi tek-
rar gündeme getirdiği için teşekkür ediyorum. Ve çalışmasının sonunda 
da belirttiği gibi Maverdi’nin eserlerinin daha ayrıntılı olarak araştırılması 
ve değerlendirilmesi gerektiğine dair tespitlerine de katıldığımı belirtmek 
istiyorum. 
İkinci olarak da Abdussamed Yıldırım arkadaşımızın tebliğini ele al-

mak istiyorum. Arkadaşımız tebliğ için “Özgür Fıkhın Özgün Siması: Ebu 
Hanife” şeklidedir. Oldukça dikkat çekici bir başlıktır. Kaynak konusun-
da söylediğim şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama klasik kaynak konu-
su kesinlikle çok önemli arkadaşlar. Ana kaynaklara gitme durumunda 
ikincil, üçüncül kaynaklara gitme durumu ki bu kaynaklar ders kitabı 
niteliğindeki kaynaklar olarak karşımıza çıkıyor. Akademik çalışmalarda 
bunlardan yararlanmak çok uygun değil. Bazen şöyle bir durum oluyor: 
çalışmalarımızda bazı ifadeleri aktarıyoruz. Biz o ifadeleri ikincil, üçün-
cül kaynaklardan aktardığımızda sanki ana kaynaktan almışız gibi bir 
durum söz konusu oluyor. Bu da benim için biraz göze batan bir durum 
açıkçası. Çalışmalarımızın ilmi değeri sorgulanabilir hale getirmemiz ge-
rekmektedir. Tebliğde fıkıh kavramı ve ekollerin oluşma süreci ile ilgili 
kısımlar yeni benim tespit edebildiğim kadarıyla deyim, Ebu Hanife ile il-
gili kısımlardan daha yoğun bir şekilde verilmiş. Ebu Hanife ve özgürlük 
konusu Ebu Hanife’nin yönetim ile ilişkileri bağlamında oldukça muh-
tasar bir şekilde ve bir birey olarak Ebu Hanife çerçevesinde ele alınmış. 
Ancak kendi adıma deyim: tebliğin başlığına bakınca içeriğinden farklı 
şeylerden bahsedilmesini bekledim. Yani belki de Ebu Hanife’yi daha çok 
fakih oluşu gerçeğiyle düşündüğüm için tebliğde asıl vurgulanması gere-
ken yerin tebliğ başlığına bakınca Ebu Hanife’nin fıkha özgün katkılarıyla 
ilgili olacağını düşündüm. Ebu Hanife bir birey olarak özgürlüğe düş-
künlüğü ilmi yönde de elbette ki yansımıştır. Bu bakımdan özgürlük ve 
özgünlük bağlamında Ebu Hanife’nin diğer İslam Hukukçularından ayrı-
lan içtihatlarından, fetvalarından farklı yaklaşımlarında bahsedilebilirdi. 
Ebu Hanife’nin vermiş olduğu hükümlerde insan özgürlüğüne verdiği 
değer açısından pek çok örneğe rastlıyoruz. Önceki tebliğlerde değinilen 
bir konu vardı. Mesela nikahta kadının velisinin rızasının aranması veya 
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aranmaması ile ilgili bir durum. Bu durum mesela Ebu Hanife’nin özgür-
lük bağlamında öne çıkan görüşlerinden biridir. 

Yine aynı şekilde sefil kişinin, borçlu kişinin mali tasavvurların kısıt-
lanabilirliği ile ilgili görüşü diğer İslam Hukukçularından bu anlamda 
özgürlüğe yapmış olduğu vurgu açısında kendisini ayırmaktadır. Tebliğ 
özelinde söylemek istediğim diğer bir şey: metin içerisinde geçen isimle-
rin vefat tarihlerinin verilmiş olmasıdır. Ben bu hassasiyet için arkadaşıma 
ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah devam eden çalışmalarında da 
bu hassasiyeti sürdürür. Çünkü bu konudaki kronolojik akışı takip etmek 
açısından çok önemli bir durumdur. Son olarak değinmek istediğim nokta: 
çalışmalarda, başlık kısmı çalışmanın ana kısmını oluşturur. Dolayısıyla 
okuyucu için en heyecan verici en doyurucu açıklamaların yapılacağı kıs-
mın bu kısım olması beklenir. Orantısal olarak ifade edecek olursak giriş 
mahiyetindeki kısmın toplam çalışmamızın beşte birini geçmemesi gere-
kiyor. Yani esas konu ile ilgili kısmın diğer bölümlere göre yoğun olması 
gerekir. Ama ben bizim çalışmalarımızda bu durumun göz ardı edildiğine 
şahit oluyorum. Bu iki tebliğ özelinde ifade edecek olursam Maverdi’nin 
hayatı ve yaşadığı dönemle ilgili bilgiler çalışmamızın esas konusu olan 
siyaset bilimi ile ilgili bilgilerden hacim olarak daha fazla. Yine benzer şe-
kilde Abdussamed arkadaşımızın tebliğinde de fıkıh ve fıkhın ekolleri ile 
ilgili verilen bilgiler Ebu Hanife’nin yönetim karşısındaki özgün duruşu 
ile ilgili kısımdan hacim olarak daha fazla. Bunları söyledikten sonra her 
iki arkadaşıma hem vakit ayırarak hem de çaba sarf ederek ortaya koymuş 
oldukları çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu çalışmaların inşallah ileride 
daha uzun soluklu daha derin çalışmalar yapmaları için atılmış bir adım 
olması temenni ediyor ve değerlendirmemin de ileride yapacağı çalışma-
lara katkı sağlayacağını umuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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OTURUM BAŞKANI: FATMA NUR ERDEM

Bismillahirrahmanirrahim, saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, 
değerli öğrenci arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 
bu sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta muhterem Lüt-
fü Doğan ve Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız olmak üzere tüm hocalarımıza 
teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu yıl 8.’si düzenlenen İLAMER Öğrenci 
Sempozyumunun 4. Oturumunu hayırlara vesile olmasını temenni ede-
rek açıyorum. Ben Fatma Nur Erdem, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 
Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve 
Sanatları Araştırma Grubunda öğrenim görmekteyim. Vaktinizi daha faz-
la almadan tebliğlere geçmek istiyorum. İlk tebliği yapacak arkadaşımız 
Merve Yücetürk, kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğ-
rencisidir. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sanatlarında Araştırma 
Grubu öğrencisidir. Konusu ‘’Muhammed Hamidullah ve İslam Tarihin-
deki Metodolojisindeki Özgünlüğü’ ’dür. Sözü kendisine bırakıyorum. 
Süreniz on iki dakikadır
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MUHAMMED HAMİDULLAH’IN 

İSLÂM TARİHÎ METODOLOJİSİNDEKİ 

ÖZGÜNLÜĞÜ

MERVE YÜCETÜRK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4. SINIF,İLAMER İSLÂM TARİHİ ARAŞTIRMA 

GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Ülkemizde ‘’İslâm Peygamberi’’ adlı eseriyle tanınan Muhammed Hamidullah, ulus-
lararası platformda siyer alanında yaptığı çalışmalarla meşhur olmuş bir Müslüman 
âlimdir. Siyer çalışmalarında tercih ettiği metotlar dâhilinde menkıbevî üsluptan 
ziyade bilimsel üslup kullanarak muasır tarihçilerden bir adım öne çıkmıştır. Yir-
minci asrın en büyük âlimlerinden biri olan Hamidullah’a göre tarih, takmir ke-
limesi ile anlaşılmalıdır. İslâm tarihi ise tarihin başlamasıyla teşekkül etmektedir. 
Müellifin metodolojisindeki özgünlüğünü doğuran unsurlardan en önemlisi tarihçi 
olarak sahip olduğu vasıflardır. Hamidullah’ın metodolojisinde ki özgünlük tari-
hi hadiseleri incelerken kullandığı yöntemlerdir. Bunlar: soru-cevap, şahsi gözlem, 
dini ve dönemsel mukayese, tarihi aktarmada çağdaş kelimelerden istifade etme 
metodu, hâdiseyi modern ilimler mihengine vurma metodudur. Bu metotlardan 
bazısı ender sayıda tarihçi tarafından istifade edilmesi sebebiyle, bazı metotlar ise 
tarihçiler nezdinde kullanımı hatalı görülmesine rağmen olayın idraki mevzu bahis 
olmasından dolayı yazara özgünlük katmaktadır. Bu bağlamda Hamidullah özgün-
lüğü yakalamış olan bir tarihçidir.
Anahtar Kavramlar: Hamidullah, Metodoloji, Tarih, Tarihçi, Özgünlük

Abstract
Muhammad Hamidullah, known in our country with his book ‘’ The Prophet of 
Islam ‘’, is a Muslim scholar who has become renowned for his studies in the field 
of prophetic biography on the international platform. Within the methods that he 
preferred in his prophetic biography studies, he took a step forward from contem-
porary historians by using scientific style rather than anecdotic style. According to 
Hamidullah, one of the greatest scholars of the twentieth century, history must be 
understood with the word “takmir”. The history of Islam is formed at the beginning 
of history. The most important of the factors that give rise to the authenticity of the 
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author’s methodology is the qualities he possessed as a historian. The originality in 
Hamidullah’s methodology is the methods he used while examining the historical 
events. These are: question-answer, personal observation, religious and periodical 
comparison, method of using contemporary words in historical transliteration, ev-
lauating the event on the ground of modern sciences. Despite the fact that some of 
these methods are used by a few historians, and some methods are misleading in 
the presence of historians, they add to the originality of writing because the subject 
is the cognition of the event. In this context, Hamidullah is a historian who has ca-
ught the authenticity.
Key Words: Hamidullah, Methodology, History, Historian, Authenticity

A. Hamidullah İçin Tarih ve Tarihçi
Tarih ilmini öğrenmeye niyetlenmiş her talebenin metot bilmesi zaruri-

dir. Çünkü usulsüz vusul olmaz. Biz de yakın dönem tarihçileri arasında 
duayen olan Muhammed Hamidullah’ı bu hedef ile inceleyeceğiz. 

Muhammed Hamidullah’ın bir tarihçi olarak kullandığı metotlara geç-
meden önce kendisinin tarih ve İslâm tarihi tanımlarına göz atmamızın ça-
lışmamız için daha sağlıklı olacağı kanaatindeyiz. Çünkü Hamidullah’ın 
tarih metodolojisindeki özgünlüğünü sistematik olarak anlamamız için 
bu alanın en temel tartışmalarından olan tarih ve İslâm tarihi nedir soru-
larına verdiği cevapları anlamamız önem teşkil etmektedir. Hamidullah, 
tarih kelimesini etimolojik olarak inceler. Şöyle ki insan zamanın ezelili-
ğinin farkındadır ve dolayısıyla zamanı sınırlandırmak ve bilmek ister. 
Bunun için de Ay’ı kullanmaktadır. Arapça ‘’تقمري’’ kelimesi gökteki ay ve 
bu ayın muhtelif durumları ile vakti sınırlandırmak manasındadır. Yani 
gökteki ay ile ‘’vakit tahdidi’’ anlamındaki tarih kelimesi bu kelimeden 
gelmektedir.1

Hamidullah tarih tanımı yaptıktan sonra, İslâm tarihi ile tarihi aynı za-
man diliminden başlatır. Çünkü İslâm’ın kesintisiz, devamlı ve istisnasız 
şümul dini olması hasebiyle, sonsuz bir olgu olduğu kanaatindedir.2

Hamidullah’ın çalışmalarındaki orijinalliği, bir tarihçi olarak meseleye 
yaklaşımında aramaktayız ancak buna değinmeden önce müellifimizin 
bir tarihçi olarak diğer tarihçilere verdiği tavsiyeleri inceleyelim. Çünkü 
kendisinin bu metotları tercih etmesinin altında yatan sebep, nasıl bir ta-
rihçi olduğuyla bağlantılıdır.

Hamidullah için tarihçi, vahiy almayan sıradan bir insanın hayatı 

1 Muhammed Hamidullah, İslâm Tarihine Giriş, trc. Ruhi Özcan, (İstanbul: Beyan Yayınları, 
2015), 15-16.

2 Hamidullah, İslâm Tarihine Giriş, 11.
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ile 23 yıllık süre içerisinde sürekli vahiy ile etkileşim halinde olan Hz. 
Peygamber’in hayatı arasındaki ayrımlara dikkat etmelidir. 3 

Tarihçi ele aldığı zatın kendinden önceki bütün peygamberlerin sıfat-
larını bünyesinde barındırması sebebiyle birçok konuya hâkim olmalıdır.4 
Bu bağlamda siyer tarihçisinin donanımlı olması zaruridir. Bu donanım, 
bireyin alan hakkında çalışırken disiplinler arası diyaloğu kurma beceri-
si ile paralellik arz eder. Bu diyaloğu kurmak içinde tarihçinin edebiyat-
tan siyasete, psikolojiden sosyolojiye muhtelif alanlarda bilgisi olmalıdır. 
Mesela Hamidullah’a göre Hz. Peygamber’in katıldığı savaşları çalışan 
tarihçilerin gözden kaçırdıkları nokta, hâdiseyi küllî manada anlama 
metodunda askerlik biliminden istifade etmemeleridir. Kendisi, bu sa-
vaşların, hem tarihî gerçekler hem de askerlik bilimi ile birlikte çalışıldığı 
bir kitap daha halen okumadığını belirtmektedir. 5Hamidullah ise Hz. 
Peygamber’in katıldığı savaşları incelerken savaşların seyrini gösteren ha-
ritalar çizmiştir.6 Nihayetinde, askerî bilginin tarih aktarımında istifade 
edilmesi gereken bir bilim olduğunu çalışmalarında göstermiştir.

Hamidullah’a göre, Hz. Muhammed, önceki peygamberlerden farklı 
olarak sadece şümullü bir din sistemi getiren biri değil aynı zamanda yö-
netici, kanun koyucu, fâtih, mutasavvıf ve ahlakçıdır. Bu bağlamda yazar 
, ele alınan zatın hayatının manevî, dünyevî, sosyal ve ahlakî olarak ince-
lenmesi gerekliliği üzerinde durmuştur. Dolayısıyla bu aşamalardaki her 
davranışın ve sözün Hz. Muhammed’in toplumu için ebedî ve değişmez 
kabul edildiğini belirterek, Hz. Peygamber’i anlamak isteyen bir tarihçinin 
edep çizgisinden çıkmaması gerektiğini satır arasında vurgulamaktadır.7

B. Hamidullah’ın İslâm Tarihî Metodolojisi
Muhammed Hamidullah’ın müstakil olarak ele aldığı bir tarih meto-

dolojisi çalışması mevcut olmasa da eserlerindeki özgünlüğün, kendisinin 
olayları değerlendirme metotlarından neşet ettiğini düşünmekteyiz. Bu 

3 Muhammed, Hamidullah, İslâm Peygamberi, trc. Salih Tuğ, (Ankara: Beyan Yayınları, 
1990), 1:7.

4 Muhammed, Hamidullah, İslâm’ın Doğuşu, trc. Murat Çiftkaya, (İstanbul: Beyan Yayınla-
rı, 2002), 171.

5 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, trc. Nazire Erinç Yurter, (İstanbul: Beyan Yayın-
ları. 2015),14-15.

6 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, trc. Nazire Erinç Yurter, (İstanbul: Beyan Yayın-
ları. 2015), 62,128.

7 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, trc. Ülkü Zeynep Babacan, (İstanbul: Beyan 
Yayınları, 2014),13-14.
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bağlamda Hamidullah’ın sıklıkla kullandığı metotları incelemeye gayret 
ettik. 

Müellif’in tespit edebildiğimiz tarihî hadiseleri inceleme metotları şun-
lardır: soru-cevap, şahsi gözlem, dini ve dönemsel mukayese, tarihi ak-
tarmada çağdaş kelimelerden istifade metodu , hâdiseyi modern ilimler 
mihengine vurma metodu.

1. Soru-Cevap Metodu
Hamidullah’ın metodolojisinin belirgin özelliklerinden biri mercek al-

tına aldığı konuyu derinlemesine araştırmasıdır. Tarihî hâdise hakkında 
çözüme kavuşturamadığı sorunu ihtimaller üzerinden ya da soru-cevap 
metodu ile aydınlatmaya çalışmıştır. Bu metodun özgünlüğü, yazarın ko-
nuyu araştırırken yürüttüğü zihnî faaliyeti, okuyucunun eserlerden takip 
etme imkanını sunmasıdır.

Hamidullah, Arabistan Yarımadasında Mekke’den çok daha güçlü put-
perest kabilelerin varlığından bahseder ve bütün bu kabilelerin neden bir-
leşip Müslümanlara karşı gelmediği sorusunu sorar. Ona göre tarihçileri 
şaşkına uğratanın ise, Mekke’nin fethi için yirmi yıllık bir süre geçmesine 
rağmen daha güçlü olan kabilelerin fethinde daha az süre ve daha az çaba 
harcayarak başarı elde edilmesidir.8

Müellif, Akabe biatında Hz. Peygamber’i dinleyen ve iman eden Haz-
recli Araplar ile Hz. Peygamber’e düşman kesilen Araplar arasındaki far-
kın ne olduğunu sormuş ve cevap arayışına, ilk olarak Hz. Peygamber ve 
Hazrec kabilesi arasındaki nesep ilişkisine değinerek başlamıştır. 9

Hamidullah, Uhud Savaşı sonrasında Ebû Süfyan’ın saldırıya açık ko-
numda bulunan Medine’ye neden saldırmadığını da soru-cevap metodu 
ile ele alır. Nihayetinde yazar, sorduğu soruların hiçbirisi hakkında mev-
cut kesin bir veri bulunmadığını ilave etmektedir.10

2. Şahsi Gözlem Metodu
Hamidullah için günümüze intikal etmiş veriler yararlıdır ancak hiçbir 

rapor kişisel gözlem ile bir tutulamaz. Kendisi bizzat olay mahallini ince-
lemiş ve bu gezilerden elde ettiği verileri eserlerinde kaynak niteliğinde 
kullanmıştır. Pek çok tarihçinin göz ardı ettiği, şahsî gözlem yapma meto-

8 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 147.
9 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 21-22.
10 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1:237.



MUHAMMED HAMİDULLAH’IN İSLÂM TARİHÎ METODOLOJİSİNDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ 287

dunu yazarın sıklıkla kullanması, kendisini muasır tarihçilerden bir adım 
öne çıkarmıştır. Bu bağlamda saha araştırması ,Hamidullah’ın metodolo-
jisindeki özgün yönlerden biridir.11

Hamidullah’ı bizzat alana çeken sebeplerden birinin merak olduğunu 
düşünmekteyiz. Çünkü kendisi, Uhud savaşı öncesinde Mekkeli istilacı-
ların güneyden gelmelerine rağmen Medine’ye saldırmak için şehrin gü-
neyinde durmak varken neden daha da ilerisine gidip şehrin kuzeyine 
karargâh kurduklarını çok uzun süre merak ettiğini belirtmiştir. Yıllar 
boyu çevirdiği kitaplarda olsun, konuştuğu ve mektuplaştığı kimselerde 
olsun bunu bir türlü anlayamadığını, ne zaman bölgeyi ziyaret etmişse 
o zaman konunun açıklığa kavuştuğunu dile getirmiştir.12 Bu bağlamda 
Hamidullah’ın araştırmalarına duyduğu merakın şiddeti kendisini ilim 
seferleri düzenlemeye sevk etmiştir. Eserlerinde ki özgünlüğün ortaya çı-
kış sebeplerinden biri de hakikati aramaya duyduğu merak olgusudur.
İlâveten şu noktaya değinmekte faydalı olacaktır: Hamidullah şahsî 

gözlem yapma metodunu kullanmaları için tarihçileri şevklendirmekte-
dir. Çünkü orijinal çalışmalar için özgün metotlar kullanılmalıdır. Bu bağ-
lamda Arabistan hükümetinden izin alındığı takdirde bu coğrafyada daha 
sonraki nesiller için çok faydalı olabilecek saha çalışmalarının varlığından 
bahseder.13 

3. Dinî ve Dönemsel Mukayese Metodu
Hamidullah’ı özgün bir tarihçi yapan, dönem ve din mukayesesini ça-

lıştığı konularda göz ardı etmemesidir. Yazar, çalışacağı konuya dar bir 
perspektiften bakmaktansa kuş bakışı eğilmeyi yeğler. Ele aldığı konuyu 
sadece hayat bulduğu dönem bazında değil bilâkis önceki dönem, sonra-
ki dönem ve dönemin çevre kültürler ve dinlerle etkileşimi ile mukayese 
ederek çalışır. Böylece küllî bakış açısıyla tarihî hadiseleri okuyucuya ve 
insanlığa sunmaktadır. 

Hamidullah, kutsal kitapların mahiyeti hususunu çalışırken mukayese 
metodu ile konuya açıklık getirmiştir. Bu bağlamda Tevrat bir aile tarihi, 
İncil Hz. İsa’nın biyografisi, Kur’ân ise beşeriyetin tarihidir. Yazarımız için 
İslâm’ın bireyin hayatına etkisi diğer dinlere nispeten çok daha fazladır. Bu 

11 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 128.
12 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 56-57.
13 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 170.
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dinler ne kadar kuşatıcılık iddiasında olsalar da muhtesipleri arasında ırk 
ve renk ayrımcılığını ortadan kaldırmayı başarabildikleri söylenemez.14

Müellif, İslâm’ın öğretilerinin değişmeden uygulan kaideler olmasının 
Müslümanlar için övünç kaynağı olduğunu dile getirir ve akabinde diğer 
dinlerdeki kaidelerin değişimlerinden bahsederek okuyucunun mukayese 
etmesini belirtmektedir. Mesela kendisi Brahmanist Hint İlâhiyatçılarının 
‘’Yürürlükte olan kanun, en iyi kanundur’’ görüşüne eserinde yer vermiş-
tir. İlaveten Tevrat’ta açık hükümlerin değil, hahamların fikirlerinin ön 
planda olduğunu vurgular. Hıristiyanlar da ise durumun daha vahim bir 
hal aldığını ve oy birliğiyle yerleşik ve çok eski bir dogmanın değişebile-
ceğini nakleder. 15

Yazar, mukayese metoduyla kutsal kitaplardaki bilgileri de tahlil et-
miştir. Mesela kesin ve reddedilmez deliller bulunmamasına rağmen 
Ölü Deniz’de ortaya çıkan ve Hz. İdris’e atfedilen bir kaç sayfanın çevi-
risinde, Son Peygamber hakkında gaybî haber olduğunu belirterek, aynı 
haberin Yeni Ahd’de ki ‘’Yehova’nın Mektupları’’nda da bulunduğunu 
zikretmiştir.16

Hamidullah, Hz. Peygamber dönemi geleneklerini çalışırken ‘’sünnet 
‘’ olma geleneğini Tevrat ile mukayese etmektedir. Tevrat’ta bu geleneğin 
Hz. İbrahim tarafından Allah’a teslimiyetin bir sembolü olarak başlatıldı-
ğını açıklamaktadır. Ancak kendisinin, İslâm öncesi Arap geleneklerinin 
ve İslâm’ın bu inanışı taşımadığını, bunun sıhhi açıdan bir gereklilik ola-
rak gördüğünü vurgulamaktadır.17

4. Tarihi Aktarmada Çağdaş Kelimelerden İstifade Metodu
Tarih aktarımında Hamidullah, tarihî verileri günümüz kelimeleriy-

le ifade etmektedir. Yazarın amacı, tarihi hâdisenin asrımızın zihin ya-
pısındaki karşılığını vererek olayı günümüze yakınlaştırmak, anlamayı 
kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda bu metot, anakronizm tartışmasını gün 
yüzüne çıkarsa da Hamidullah’ın tarih metodolojisine özgünlük katan 

14 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 274.
15 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 209.
16 “Ölü Deniz civarındaki bazı mağaralarda bir kaç tomar keşfedilmiştir. Bu tomarlardan 

biri, Hz. İdris’ten başkası olmayan Enoch’a atfedilmektedir. Bu kitaptan İngilizceye yapı-
lan birkaç çeviri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Kesin ve reddedilemez deliller bulun-
mamasına rağmen, bugüne kadar yapılan araştırmalar, bu kitabın en eski Peygamber’in 
kitabı olarak kabul edilebileceğini ortaya koymaktadır.” Hamidullah, İslâm’ın Doğuşu, 
13,14.

17 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 263.
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unsurlardan olduğu kanaatindeyiz. Mesela, Hz. Peygamber’i kendi şe-
hirlerinden taşlayarak çıkartan Taifliler için ‘’Mekkelilerden daha mater-
yalistler’’ tabirini kullanmıştır. Çünkü Taiflilerin ürünleri için tek pazar 
yeri Mekke idi ve bu sebeple Mekkeli tüccarları karşılarına almaya cesaret 
edememişlerdi.18 

Hamidullah, Mekke’deki yönetim biçimini muhatap olduğu kesi-
min anlayacağı şekilde ‘’devlet içinde devlet’’ ile ifade etmiştir. Çünkü 
Mekke’deki Müslümanlar devletin meşruluğunu tanımayıp, devlete itaat 
etme meselesini hiç gündemlerine getirmemişlerdir.19 Nihayetinde Müs-
lümanlar ‘’Mekke Şehir Devleti’’nde yaşıyordu ancak bütün işlerinde Hz. 
Peygamber’e başvuruyorlardı. Hz. Peygamber de toprak sahibi olmak ha-
ricinde bir devlet reisinin bütün yetkilerine sahipti. 20 

Yazar beşeriyet tarihinde devlet kurmak için atılan ilk adımın ‘’aile tipi 
devlet’’ olduğundan bahseder. Akabinde kendisi, devletin tedricen gelişe-
rek köy ve belde devleti haline geldiğini daha sonra krallık ve imparator-
luk evrelerini yaşadığını ilave eder. 21Hz. Peygamber’in ise ‘’Medine’de 
şehir devleti’’ kurduğunu, kısa süre sonra bu devletin alanlarını geniş-
leterek imparatorluğa dönüştüğünü belirtmiştir.22 Hamidullah, yirminci 
yüzyıl toplumu için imparatorluk kavramını kullanarak on dört asır önce-
sinin yönetim şeklinin kolaylıkla anlaşılmasını hedeflemektedir. 

Müellif, Medine Vesikası’nın dünyanın ‘’ilk yazılı anayasası’’ olduğu 
kanaatindedir. Hamidullah’ın bu kelimeyi tercih etmesinde, hitap ettiği 
kesimin anlam dünyasının farklılığı ile hareket ettiğini görmekteyiz. Bu 
farkındalık ile Hamidullah’ın kullandığı metot, kendisinin tarih metodo-
lojisine özgünlük katan yönlerinden biridir. Akabinde Yazar, bu vesika-
dan önce tarihte anayasa niteliğinde karşımıza çıkan Aristo’nun ‘’Atina 
Anayasası’’ndan bahsetmiş ancak bu kitabın devletin kanunu olmadığını 
belirtmiştir. Aristo’nun muasırlarından Kautılya’nın da ‘’Aytra Şastra’’ 
adında bir kanun kitabı kaleme almış olduğu ancak bunun da devlet ana-
yasasından ziyade öğretici niteliğinin ön planda tutulduğunu vurgula-
mıştır. 23

Hamidullah, Medine’de ilk inşa edilen mescide ‘’ilk yatılı üniversite’’ 

18 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 18.
19 Hamidullah, İslâm’ın Doğuşu’’, 161.
20 Hamidulah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 186.
21 Hamidullah, İlk İslâm Devleti’’, 13-14.
22 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 187.
23 Hamidullah, “İslâm Tarihine Giriş’’, 77.
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demektedir. Çünkü bu mescidin bir bölümü gündüzleri okul, geceleri ise 
gidecek yerleri olmayan öğrenciler için yurt görevi görmüştür. 24 Yazar, 
yirminci yüzyılın güncel zihin yapısını -üniversite denince akla gelen yurt-
ta kalmak ve eğitim görmek olgularını- tarih aktarımında göz önünde 
bulundurması kendisinin tarih metodolojisine özgünlük katmaktadır. 

Müellif, Kur’an’ı ana ders kitabı olarak görmektedir. Bu çıkarım ta-
mamen Hamidullah’a özgü bir kanaattir.25Yazarı yaşadığı dönemden 
ayırmadan değerlendirdiğimiz de kendisinin ana ders kitabından anla-
dığı şeyin, Hz. Peygamber döneminde Kur’an okutmanın mantığı ile aynı 
düzlemde olduğunu söyleyebilmekteyiz. Bu bağlamda Hamidullah’ın 
günlük hayatta çok basit diyebileceğimiz kavramlarla verileri aktarması, 
metodolojisine özgünlük katan unsurlardan biridir. İlâveten günümüzde 
bu kullanım anakronizm olarak eleştirilmekle beraber, Hamidullah’ın hi-
tap ettiği kesimin on dört asır öncesinin eğitim mantığını anlamaları için 
faydalı bir yöntemdir. 

Hamidullah, tarihî müesseseleri de hitap ettiği kesimin kullandığı lite-
ratür ile ifade etmektedir. Nitekim yazar, Dâru’n-nedve’nin Mekke Şehir 
Devletinin parlamentosu niteliği taşıdığından bahsetmektedir.26 Bu me-
tot, tarihî kurumları ve hâdiseleri zihnî altyapıya uygunluğu göz önünde 
bulundurması bakımından kendisinin tarih metodolojisine ait özgün bir 
yaklaşımdır.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra bir grup insanın halifelik mües-
sesini lüzumsuz görmesini Hamidullah anarşi olarak nitelendirmektedir. 
Bu kelimeyi kullanma sebebi yazarın, bunu dile getiren güruhun başsız 
hür bir cemaati savunuyor olmalarıdır ki bu da çok makul sonuçlar do-
ğurmaz. 27. 

5. Hadiseyi Modern İlimler Mihengine Vurma Metodu 
Hamidullah, tarih metodolojisinde ki özgünlüğüne disiplinler arası 

diyalog ile büyük bir fark katmaktadır. Çünkü tarihçi olarak yazar, di-
siplinler arası diyalogun incelenecek olan metnin hem bütünselliği hem 
de sıhhati açısından ne kadar önemli olduğunun farkındadır. Dolayı-

24 Hamidullah, “İslâm’ın Doğuşu’’, 263.
25 Hamidullah, ‘’İslâm’ın Doğuşu’’, 269.
26 Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, trc. İhsan Süreyya Sırma, (İstanbul: Beyan Yayın-

ları, 2016), 45.
27 Hamidullah, İslâm Müesseselerine Giriş, 86.
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sıyla muhtelif ilimler vasıtasıyla yaptığı tahlillerini, araştırmalarında ya-
rarlanabileceği materyaller olarak kullanmaktadır. Mesela, Hamidullah 
Amerika’nın Kristof Kolomb’dan önce Müslümanlar tarafından keşfedil-
diğini söylerken, tarih-etimoloji disiplinlerini kullanarak Brezilya kelime-
sinin kökenini incelemiştir. 28

Müellif’in tarihî hadiseleri anlama metodunda çokça faydalandığı bir 
diğer ilimde psikolojidir. Hz. Peygamber’in ruh halini anlamayı hedefle-
yen Hamidullah, onun makam ve rütbe hırsından uzak olarak yetişmesini 
yetim olarak doğup büyümesiyle ilişkilendirmektedir. Hz. Muhammed’in 
ince ruhlu bir tabiata sahip olmasını da bununla irtibatlandırmaktadır. 29 
Hamidullah, Ebû Tâlib’in iman etmeme nedenlerini incelerken bu şah-
sın içinde bulunduğu psikolojiyi de göz önünde tutar. Ebû Tâlib’in ata-
larından gelen dini bırakıp, kendinden yaşça küçük olan yeğenine itaat 
etmesinin o dönemin şartları bağlamında zorluğundan bahseder.30 Tarihî 
hâdiselerde psikolojik arka planı göz ardı etmemesi Hamidullah’ın metot 
olarak özgünlüğünün göstergelerinden biridir. 

Yazar, hadisenin vukû bulduğu ortamın sosyolojik arka planını gör-
mezden gelmemiştir. Mesela Hamidullah, Hudeybiye Barış Antlaşması-
nı incelerken bu aşamaya gelene kadarki Mekkelilerle yürütülen sosyal 
ilişkileri incelemiş ve Hz. Peygamber’in barış için yeterli ortamı en güzel 
biçimde hazırladığı sonucuna ulaşmıştır.31 Bu bağlamda Hamidullah so-
nuç odaklı tarih anlayışından ziyade süreç odaklı tarih anlayışına sahiptir. 
Kullandığı bu metotta, metodolojisini özgün kılan unsurlardan biridir.

Sonuç 
Muhammed Hamidullah, üzerinde çalıştığı konuları insanlar okuyup 

âlim olsunlar gayesi ile değil, kendi ilmî birikimini arttırmak için yazdığı-
nı eserlerinde belirtmektedir. Biz de bu gaye ile harekete geçen yirminci 
asrın kıdemli tarihçilerinden biri olan Muhammed Hamidullah’ın İslâm 
metodolojisindeki özgünlüğü incelemeye çalıştık.

Her tarihçinin fıtratının farklı olması hasebiyle çalışmalarında kulla-
nacağı yöntemlerinde farklı olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Bu sebeple 
Hamidullah’ın eserlerinde istifade ettiği metotları umumî kâide olarak 

28 Hamidullah, İlk İslâm Devleti, 123.
29 Hamidullah, İslâm Peygamberi, 1:29.
30 Hamidullah, Allah’ın Elçisi Hz. Muhammed, 75.
31 Hamidullah, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, 72,73.
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değerlendirmemiz abes kaçacaktır ancak hedefimiz yirmi birinci asrın de-
ğerli âlimlerinden olan Hamidullah’ın eserlerinde kullandığı metotların 
özgün olup olmamasıdır.
İncelenen metotların Hamidullah’ın metodolojisindeki özgün yön-

lerini değerlendirecek olursak: Soru-cevap metodu ile yazarın konuyu 
araştırırken yürüttüğü zihnî faaliyeti, okuyucunun eserlerden takip etme 
imkanını sunması bakımından özgün bulmaktayız. Şahsi gözlem yapma 
metodu hem pek çok tarihçinin göz ardı etmesi hem de hâdiseleri farklı 
bir metot ile aydınlığa kavuşturması bakımından yazarın metodolojisine 
özgünlük kattığını düşünmekteyiz. Dini ve dönemsel mukayese metodu 
yazarın çalışacağı konuya dar bir perspektiften bakmaktansa kuş bakışı 
eğilmeyi tercih ettiğini göstermektedir. Bu sebeple ele aldığı konuyu sa-
dece hayat bulduğu dönem bazında değil bilâkis önceki dönem, sonra-
ki dönem ve dönemin çevre kültürler ve dinlerle etkileşimi ile mukayese 
ederek çalışması küllî bakış açısıyla tarihî hadiseleri okuyucuya ve insan-
lığa sunmaktadır. Dolayısıyla bu metot özgünlüğüyle karşımıza çıkmak-
tadır. Tarihi hadiseleri aktarırken çağdaş kelimelerden istifade metodu 
anakronizm tartışmasını gün yüzüne çıkarsa da Hamidullah’ın tarih me-
todolojisine özgünlük katan unsurlardan olduğu kanaatindeyiz. Çünkü 
metot, hâdiseyi asrımızın zihin yapısındaki karşılığını vererek anlamayı 
kolaylaştırmaktadır. Hadiseyi modern ilimler mihengine vurma metodu 
ise disiplinler arası diyaloğu kurması bakımından yazarın metodolojisine 
özgünlük katmaktadır.

Sonuç olarak Hamidullah, kullandığı metotlar ile özgünlüğü yakalaya-
bilmiş Müslüman alimlerimiz arasındadır.
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Fatma Nur ERDEM: Arkadaşımız Hamidullah’ın tarih metodolojisin-
deki yöntemlerini beş madde halinde toparlayarak bize anlattı. Maddele-
mesi anlatımı daha kuvvetlendirdiğini düşünmekteyim. Sayın Yücetürk’e 
sunumlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İkinci tebliği sunacak ar-
kadaşımız Kadir Uzunoğlu, kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si 2. Sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları 
Araştırma Grubu öğrencisidir. Tebliğinin konusu ‘’İbni Haldun’un Sosyal 
Bilimler Alanındaki Özgün Yönleri ve Katkıları’’dır. Süreniz on iki daki-
kadır, buyurun.
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İBN HALDUN’UN SOSYAL BİLİMLER 

ALANINDAKİ ÖZGÜN YÖNLERİ VE 

KATKILARI

KADİR UZUNOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ, İLAMER İSLAM TARİHİ 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Tarih ilmi üzerine yeni bir anlayış geliştiren İbn Haldun, rivayetleri derinlemesine 
eleştiren ve tarihsel-sosyolojik açıklamaya dayalı bir tarih anlayışı benimsemiştir. 
Olayları neden-nasılcı anlayışla incelerken sadece tarih ilmi ile yetinmemiş, diğer 
ilimlerden de faydalanmıştır. Tarihi doğru yorumlamak için toplumlar üzerine yö-
nelen İbn Haldun, toplumların tabiatlarını incelemiş ve açıklamaya çalışmıştır. Bu 
bağlamda Sosyoloji biliminin temellerini attığını söyleyebiliriz. 
Özgün fikir ve yöntemleriyle İbn Haldun’un etkileri sadece yaşadığı devir ile sınırlı 
kalmamış günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmamızda İbn Haldun’un sosyal bi-
limlerdeki bilhassa tarih, sosyoloji ve siyaset felsefesine katkılarını inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: İbn Haldun, Sosyal Bilimler, Özgünlük, Tarih İlmi, Umrân 
İlmi. 
Abstract
Ibn Khaldun developed a distinctive and an original understanding of history. He 
was very critical about the narratives of history and embraced a socio-historical ba-
sed understanding of history. While investigating historical events in the context 
of causes and effects, he did not confined himself only to history but made use of 
other diciplines too. In order to understand history correctly he had a proclivity to 
observe and examine the nature of societies and tried to deduce a comprehensive 
explanation. In that regard we can say that he set the foundations sociology.
Ibn Khaldun’s influence with his original ideas and methods, was not limited only 
to the period of time that he lived, rather his influence persists until today and in 
this work we will examine the contributions of Ibn Khaldun to social sciences, in 
particular to history, sociology and philosophy of politics.
Keywords: Ibn Khaldun, Social Sciences, Authenticity, History, Ilm al-umran.
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GİRİŞ
İbn Haldun’un tam adı Abdurrahman bin Muhammed bin Hâldun 

el-Hadramî’dir. 1 Ramazan 732’de ( 27 Mayıs 1332) Tunus’ta doğdu. 26 
Ramazan 808’de (17 Mart 1406) Kahire’de vefat etti. Aslen Yemen’in Had-
ramut bölgesinden olduğu için kendisi Mukaddime’de Hadramî nisbesini 
kullanmıştır.1 14. yüzyılın büyük düşünürlerinden olan İbn Haldun mo-
dern tarihyazımının, tarih felsefesinin, sosyolojinin ve iktisadın öncüle-
rinden kabul edilir. Farklı sebeplerden dolayı Tunus, Fas, Gırnata, İsken-
deriye, Kahire, Şam, Hicaz, Kudüs gibi birçok memleketi gezmiş, devlet 
kademelerinde ve büyük medreselerde önemli görevlerde bulunmuştur. 
Birçok alanda yeni ve özgün fikirler geliştiren İbn Haldun, yaşadığı çağa 
göre yüksek bir ilmi seviyeye sahiptir. Bu çalışmamızda İbn Haldun’un 
sosyal bilimlere yapmış olduğu katkıları ve özgün yönlerini inceleyece-
ğiz. 

Birinci kısımda İbn Haldun’u tarih ilmi kapsamında değerlendireceğiz. 
İkinci kısımda İlm-i Umrân’ı - sosyoloji bilimi - değerlendireceğiz. Üçün-
cü kısımda ise İbn Haldun’un Osmanlı Ulemâsına yapmış olduğu etkiyi 
değerlendirmeye çalışacağız. Sonuç bölümünde genel bir değerlendirme 
yaparak çalışmamıza nokta koymayı planlıyoruz. 

1) İbn Haldun ve Tarih İlmi
İbn Haldun Mukaddime’nin ilk sayfasında tarih ilmi için, “Bütün top-

lumların ve nesillerin önem verip ilgilendiği ilimlerden biridir. Herkes ta-
rih ilmine yönelir, sıradan insanlar bile tarihi bilmek ister, hükümdarlar 
ve reisler tarih bilgisine sahip olmak için yarışır.”2 demektedir. İfadede 
açık bir şekilde anlaşıldığı üzere tarih, sıradan insanlar için bile ilgi çekici 
ve önem verilen bir ilimdir. Ancak tarihi anlama noktasında âlimler ve ca-
hiller eşit gibi görülür. Çünkü görünüşte tarih, geçmiş dönemleri, geçmiş-
teki olayları ve devletleri haber vermekten ibarettir. Tarih ilmini sadece 
basit anlamıyla düşünürsek yani geçmişteki olayları geleceğe aktarma işi 
olarak görürsek, tarihçi ile sıradan bir insan arasında hiçbir fark kalmaya-
caktır. Zira olay bu kadarla sınırlı olsaydı rivayetçi yöntemi benimseyen 
bir tarihçi ile olayları sağda solda anlatan sıradan bir insan arasında tek 
fark kalırdı. Tarihçi, rivayetleri yazı ile kaydederek haberleri aktarırken, 

1 Süleyman Uludağ, “İbn Haldûn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 19 (An-
kara: TDV Yay., 1999), 538-543

2 Ibn Haldûn, Mukaddime, terc. Halil Kendir (Ankara: ,Yenişafak Yay., 2004), 25-26.
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sıradan bir insan rivayetleri sözlü bir şekilde aktarırdı. O halde tarihçiyi 
tarihçi yapan rivayetleri yazarak iki kapak arasına toplamak mıdır? 

Tarih ilminde haberlerin tenkit edilmesi gerektiğine çokça değinen İbn 
Haldun, tarih ilmini sadece haberleri olduğu gibi rivayet etmek sanan ta-
rihçileri ağır bir şekilde eleştirmiştir.
İbn Haldun, “nakledilen haberler çok az araştırılmış, doğruların yan-

lışlardan ayıklanması işi ise yok denecek kadar zayıf kalmıştır. Bu yüz-
den yanlışlar ve vehimler, bu haberlerin yarânı ve ayrılmaz bir parçası 
olmuştur.“3 demiştir. Hicri III. asırdan itibaren çoğu din kaynaklı ilim 
sistematik hale gelip zirve yaptı. Ancak daha sonra gelen ulemâ çoğu za-
man bir önceki ulemânın geldiği noktayı en iyi seviye olarak kabul etti 
ve üzerine bir şey koymak yerine ya o eserlerin benzerlerini yazdı ya da 
o eserlere ufak çapta şerhler, eklemeler ilave etmekle yetindi. İbn Hal-
dun bu tip insanları, körü körüne taklit etmekle, ilimlerde hiçbir emek 
harcamadan başkalarının hazırına konmakla eleştirmiştir. Bu durumun 
cehâletten kaynaklandığını, cehâletin insanların derin ve yaygın bir özel-
liği olduğunu ifade etmiştir.4 

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi tarihçinin görevi rivayetleri yazarak iki 
kapak arasına toplamak mıdır sorusuna cevaben İbn Haldun, ilmi sahada 
ilerleme kat etmek için tenkitin en önemli unsur olduğunu, ilmin ancak bu 
şekilde gelişip parlayacağını ifade eder.5 Bu noktadan itibaren yönümüzü, 
doğru tenkit nasıl yapılabilir sorusuna çeviriyoruz. Tarih, olayların haber 
verilmesinden ibaret değildir. Bu tarihin görünen, yüzeysel tarafıdır. Bu 
ilmin iç yüzü, bütün bu olayların, sebepleri ve temelleriyle birlikte çok ince 
bir şekilde araştırılıp değerlendirilmesine dayanır. İbn Haldun, “tarih ilmi 
olayların nedenselliğini ve sebeplerini derinliğine inceleyen bir ilimdir.”6 
diyerek tarih ilmini sınıfsal olarak felsefi-akli kategoriye koymuştur. Böyle 
bir kategorileme yapmasının nedeni oldukça önemlidir. Çünkü İslam’da 
ki tarih yazımının kökenleri kurumsal ve teolojikti. İslamî bakış açısından 
tarih, ilahî planın pratik tezahürü olarak görülebilir. İslam’da tarih yazı-
mının özü ve temeli sonraki nesillere ders vermektir.7 İlk dönem siyer ve 
megâzî kaynaklarını incelediğimiz zaman, birçok İslamî ilim gibi tarih 

3 İbn Haldûn, Mukaddime, 26.
4 İbn Haldûn, Mukaddime, 26.
5 İbn Haldûn, Mukaddime, 26.
6 İbn Haldûn, Mukaddime, 26.
7 Zaid Ahmed, “Müslüman Tarih Felsefesi”, Tarih Okulu XIII (Sonbahar-Kış 2012): 184
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ilmi de hadis ilminin içerisinde yer almaktadır. Çünkü dini ilimler nak-
lidir, rivayetlerin nakline dayanır. Bu yüzden ilk dönem İslam ulemâsı 
arasında ilim diyince akla ilk olarak hadis ilmi gelmektedir. Diğer ilimler 
bu nakilleri veri, kaynak olarak kullanır. Zamanla ilmi seviye ilerledikçe 
birçok ilim, hadis ilminden ayrılarak müstakil ilimler haline geldiler. An-
cak hadis ilminde kullanılan yöntemleri terk etmediler ve kendi müstakil 
ilimlerinde bu yöntemleri kullanmaya devam ettiler.

Bu konudaki en önemli hadis ilmi, cerh ve tadildir. Cerh ve ta’dil 
ilmi, bir takım özel lafızlar kullanarak rivâyetlerin kabulü veya reddi 
yönünden râvilerin durumlarından ve haklarında kullanılan lafızların 
delâletlerinden bahseden bir ilimdir.8 Özet olarak, cerh ve tadil ilmi için 
kişi tenkitine yönelik bir ilimdir diyebiliriz. Ancak yukarıda belirttiğimiz 
gibi İbn Haldun, tarih ilmini dini-nakli bir ilim olarak değil, felsefi-akli 
bir ilim olarak kategorileştiriyor. Buradan hareketle dini-nakli ilimler için 
yeterli olabilecek kişi tenkiti yönteminin tarih ilmi kapsamında yetersiz 
olacağını ifade ediyor. Tarih ilmi için birinci sırada olması gereken tenkit 
yöntemi, metne yönelik olan tenkittir. Kişiye yönelik tenkit ancak ikinci 
sırada gelebilir.
İbn Haldun “basiretli ve dikkatli birinin tarihçilerin naklettikleri ha-

berleri değerlendirmede esas alacağı bir ölçü vardır.”9 diyerek metne 
yönelik olacak tenkitin neliğini ve nasıllığını açıklamıştır. İbn Haldun’un 
bahsettiği ölçü, onun tabiri ile “Umrân” hakkındaki bilgi yani o toplu-
mun durumudur. Çünkü ona göre her toplumun bir tabiatı ve kendine 
özgü durumları mevcuttur. Nakledilen haberler bu durumlarla uyuşma-
lıdır. Zira o toplumun durumuna uygun olmayan bir haberin onlara is-
nat edilmesi kabul edilemez. İbn Haldun, bir tarihçi için metin tenkitinin 
önemini açıkladıktan sonra bu tenkiti doğru bir şekilde yapabilmek için 
gerekli gördüğü “ûmran” bilgisine ancak belli yöntem ve yasalara daya-
nan “Umrân İlmi” ile ulaşabileceğini ifade eder. İşte İbn Haldun’un özgün 
tarafı burada ortaya çıkmaktadır. Çünkü o, tarih ilminin geçmiş toplum-
larda bile mevcut olduğunu ancak bu ilmi doğru ve güvenilir bir şekilde 
yapabilmek için yardımcı unsur olarak gördüğü Umrân İlmi’nin ilk defa 
kendisi tarafından kurulduğunu söylemektedir. Umrân İlmi hakkındaki 
tafsilatı ikinci bölümde vermeye devam edeceğiz.

8 Ahmet Yücel, Hadis Usûlü, (İstanbul: Marmara Üniversitesi Fakültesi Vakfı Yay., 2016), 220.
9 İbn Haldûn, Mukaddime, 27.
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Yukarıdaki ifadelerimizi daha somut ve anlaşılır hale getirmek için İbn 
Haldun’un eserinde verdiği örneklerden birini aktarmak istiyoruz. Tarih-
çiler, tarihi olayları hikmet terazisine vurmadan, gözlem ve incelemeyi 
hakem kılmadan, sadece nakledilen haberlere itibar ederek, doğrulardan 
sapıp vehimlerin ve yanlışların içine çokça düşmüşlerdir.10 Bahsedilen 
hataya, en fazla nakledilen haberlerdeki malların ve askerlerin sayıları ko-
nusunda düşülmektedir.

Örneğin birçok tarihçi İsrailoğulları askerlerinin sayısı konusunda bu 
tür bir yanılgıya düşmüşlerdir. Rivayete göre Hz. Musa, Tih Çölü’nde or-
dusunu saydığında altı yüz bin veya daha fazla askerinin bulunduğu riva-
yet edilmiştir.11 İbn Haldun bu rivayeti ifade ettiği kaideler kapsamında 
değerlendirerek abartıldığı sonucuna varmıştır. Çünkü Mısır veya Şam’ın 
o zamanki şartları göz önüne alındığında bu kadar büyük bir orduyu çı-
karabilecek bir nüfus bölgede bulunmamaktır. Ayrıca o günün şartlarında 
böyle bir ordunun sefere çıkması, gereksinimlerinin karşılanması - askeri 
teçhizat, gıda ve su ihtiyacı vs. - oldukça zor gözükmektedir. Ek olarak bu 
büyüklükte bir ordu savaş durumunda nasıl düzen içerisine girebilir ve 
birbirinden haberdar olabilir. İşte İbn Haldun bu gibi birçok nedeni saya-
rak bu rivayetin abartıldığı hükmüne varmıştır. İbn Haldun’un verdiği 
örneğe ve eleştiriş şekline baktığımız zaman, birçok faktörü hesaba kata-
bilen, birbirinden farklı alanlarda bilgi sahibi olan bir şahsiyet olduğunu 
anlamaktayız.

2) İbn Haldun ve İlm-i Umrân 
Umrân kelimesinin kökünü incelediğimiz zaman sözlük anlamı ola-

rak; bir yerde oturmak, yaşamak, bir yeri ziyaret etmek, bir bina inşa et-
mek, iyi durumda tutulmak gibi farklı anlamlar karşımıza çıkmaktadır.12 

İbn Haldun’dan önce bu kelimenin genel olarak Arap literatüründe, özel 
olarak Arap coğrafyacılarının eserlerinde bu değişik anlamlarında sık sık 
kullanıldığı görülmektedir. Esas olarak bu kelime canlıların ortaya çık-
ması ve hayatlarını sürdürebilmeleri için uygun iklim şartlarına, coğrafi 
özellikleri içinde barındıran yerleri ve bu yerlerde beliren türlü faaliyetleri 
ifade etmek için kullanılmaktadır.13

10 İbn Haldûn, Mukaddime, 31-32.
11 Ibn Haldûn, Mukaddime, 32.
12 Ahmet Arslan, İbni Haldun, (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2014), 73.
13 Ahmet Arslan, İbni Haldun, 73-74.
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İbn Haldun umrân kelimesinin belirttiğimiz anlamlarını kabul ettikten 
sonra bu kelimeye daha özel ve daha teknik bir anlam yüklemiştir. Birinci 
olarak, özü itibariyle “insanî” olan bir olayı ifade etmekle sınırlandırmış-
tır. İkinci olarak da bu olayın temeline insanın “toplumsal hayatı ve örgüt-
lenmesi” konulmaktadır. Yani sözü edilen umrânın, insanın toplumsal ha-
yatından çıktığını ve onunla birlikte yürüdüğü fikri temele alınmaktadır.14 

Tarih ilminde sadece siyasi olaylara ilgisini yoğunlaştıran bir tarihçinin 
tarihsel olayları açıklamakta yetersiz kalacağını düşünen İbn Haldun, ta-
rihi olayların içine her türlü toplumsal etkenin - ekonomi, din, bilim, kül-
tür - dâhil edilerek incelenmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu bağlamda 
umrân ilminin konusu, insanın toplum halinde yaşamasından doğan her 
türlü olayları, kurumları ele alacağı anlaşılmaktadır. Böylece en basitten 
en karmaşık topluma kadar her çeşit toplumsal birim, toplumsal gelişim-
de ki bütün aşamalar, bu aşamalarda gerçekleşen her cins faaliyetler ve 
bunlardan doğan çeşitli kurumlar, bu ilmin inceleme alanına girmektedir. 
Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman günümüz sosyal bilimleri bilhassa 
sosyoloji bilimi benzer amaçlara yönelmiş durumdadır. 

Tarih ve umrân ilmi konuları itibariyle benzer alanlara yönelik olduğu 
için akla “bu ilimler aslında tek bir ilim midir?” sorusu gelmektedir. İbn 
Haldun’a göre tarih ve umrân ilmi farklı ilimlerdir. Tarihin umrân ilmine 
ihtiyaç duyduğunu fakat ondan farklı olduğunu düşünmektedir. Zira bi-
rinci bölümde aktardığımız gibi tarihin zaten var olduğunu, kendisinin 
tarihin değil umrân ilminin kurucusu olduğunu fakat bunun dar anlam-
da tarih olmadığını söylemektedir. Umrân ilmi tarihi olayların arka pla-
nındaki nedensel ilişki tiplerini tarihçiye vererek olaylar arasında bu tip 
nedensel ilişkileri kurabilmesini sağlayan bir nevi malzeme deposudur. 
Umrân âlimi, tarihçinin bakış açısına göre olaylara bakmamalıdır. Çünkü 
tarihsel vak’aları inceleyen bir tarihçi olayların somut ve bireysel özellik-
lerini ararken umrân âlimi, olayların benzerliklerini, tekrarlayan ve değiş-
mez yasalarını bulmalıdır. Zira İbn Haldun’a göre toplumlarda değişmez 
ortak özellikler olduğu gibi kültürlerin doğup yıkılışına kadar geçen evre-
ler belli yasalara dayanmaktadır. Ancak bu noktada yanlış anlaşılmaması 
gereken bir durum mevcuttur. İbn Haldun, değişmez yasaların mevcu-
diyetinden bahsederken tarihi olayların değişmezliğinden ve sabitliğin-
den bahsetmemektedir. Zira o şöyle demektedir: “İmdi çağlar, o çağlarda 

14 Ahmet Arslan, İbni Haldun, 74.
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meydana gelen meselelerin, kabilelerin ve asabiyetlerin değişmesiyle de-
ğişir, maslahatların değişmesiyle farklılık gösterir. Her çağın kendine has 
bir hükmü vardır.”1615 Bu ifadeden anlaşılacağı üzere her dönem yaşanan 
olaylar, kendi iç dinamikleri sayesinde sürekli bir değişim içerisindedir. 
Hatta İbn Haldun, bu şekilde süreklilik ve düzenlilik arz eden değişimin 
genel kurallarını ve temel dinamiklerini keşfettiğini iddia eder.16 Yani de-
ğişimi temel noktaya alan İbn Haldun, döneminde kabul edilen çizgisel 
– lineer – anlayış yerine döngüsel anlayışı benimser. Bahsettiği değişmez 
yasalara gelecek olursak, bu yasalar tarihi olayların arka planında işleyen 
sistemlerdir diyebiliriz. Değişmezlik arka planda işleyen bu yasalardadır 
yoksa belli dönemler içinde gerçekleşen olaylar sürekli bir değişim içeri-
sindedir. Mesela İbn Haldun’a göre tarihte her zaman ve her yerde, her 
toplumda bir egemenlik olayına rastlanır. Herhangi bir toplumsal örgüt-
lenmenin içinde belli bir egemenlik olayı ortaya çıkmaksızın gerçekleşme-
si mümkün değildir. Ancak umrân ilmi herhangi bir tarihsel egemenlik 
olayının değil, egemenlik olayının kendisini ele almaya çalışacaktır.17 
İbn Haldun, egemenlik arzusundan doğan toplumsal değişimi tek un-

sura, asabiyet kavramına indirgemiştir. İbn Haldun asabiyet kavramını 
tek bir tanıma dayandırmamıştır. Bu yüzden kesin ve belirli bir tanım ya-
pamasak da genel anlamıyla asabiyet, toplum içinde güç ve taraftar sahibi 
olmak için temelde kan bağına dayanan kabilecilik anlayışıdır. Ona göre 
toplum iki temel kısma ayrılır. Birinci kısım, zor şartlar altında gruplar 
halinde göç ederek yaşayan bedevîlerdir. İkinci kısım ise yerleşik olan ve 
refah içinde yaşayan hadarîlerdir. Bu açıdan asabiyet bedevî toplumlarda 
ortaya çıkmak zorundadır. Çünkü İbn Haldun’a göre bâdiyede ikamet et-
mek, ancak asabiyet sahibi kimselerin güç yetirebileceği bir durumdur.1918 

Yapmış olduğu kısımlandırmadan da anlaşılacağı üzere İbn Haldun, 
coğrafya ve iklimin insan üzerindeki etkisine büyük önem vermektedir. 
Çünkü coğrafya ve iklimin etkisini, dar kapsamıyla bedevîlik ve hadarîlik 
ayrımının temelinde, geniş kapsamıyla toplumları şekillendiren ve ilkel-
likten medeniyete taşıyan temel unsurlardan biri olarak görmüştür.
İbn Haldun kendisinin kurduğunu iddia ettiği umrân ilminin, yeni bir 

15 İbn Haldûn, Mukaddime, trc. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yay., 1988), 583.
16 Akif Kayapınar, “Ibn Haldun’un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım”, 
İslam Araştırmaları Dergisi 15 (2006): 86.

17 Ahmet Arslan, İbni Haldun, 64.
18 Kayapınar, “Ibn Haldun’un Asabiyet Kavramı: Siyaset Teorisinde Yeni Bir Açılım”, 88.
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ilim dalı olduğu kanıtlamak için bazı ilimler ile kıyaslamalarda bulunmuş 
ve umrân ilminin diğer ilimlerden bağımsız, kendine has konusu olan 
yeni bir ilim olduğunu kanıtlamıştır. Birinci kıyası olan Hitabet’in konusu 
İbn Haldun’a göre “halkı, herhangi bir görüşü kabul etmeye veya ondan 
uzaklaşmaya yarayan ikna edici sözlerdir.” Bu ilmin kendine has bir ko-
nusu olmadığını, herhangi bir söz üzerine ikna etmeye dayalı olduğunu 
ifade etmiştir. Oysa umrân ilminin kendine has belli bir konusu vardır ve 
amacı da bu konu hakkında zorunlu “doğru” bilgilere erişmektir.19 İkinci 
kıyası Fıkıh Usûlü, umrân ilmi gibi alan itibariyle toplumla bağlantılı oldu-
ğu için kıyasa tâbi tutulmuş olması mümkündür. Ancak Fıkıh Usûlü’nün 
toplumsal alanla ilişkisinin dolaylı ve ilineksel olduğu görüşündedir. Bu 
ilmin amacı umrâna yönelik değil şeriat hükümlerini doğru bir şekilde 
koymaya yöneliktir. Oysa umrân ilminin doğrudan konusu toplum ve 
onun bilgisidir. Üçüncü kıyası Siyaset ilmidir. İbn Haldun’a göre siyaset 
ilmi halkın çıkarını ve refahını gözeten, ev ve şehrin ahlak ve hikmetle 
yönetilmesini sağlayan – tedbir el-menzil ve’l-medine – pratik bir ilimdir. 
Oysa umrân ilminin pratik bir amacı olmadığı gibi, toplumun nasıl idare 
edileceği sorunu ile ilgilenmez.

3) İbn Haldun ve Osmanlı Ulemâsına Felsefî Etkisi
İbn Haldun’un siyaset felsefesi ve çöküş teorisi hakkındaki fikirleri bil-

hassa Osmanlı İmparatorluğu’nu XVI. ve XIX. yüzyıllar arasında etkile-
miştir. Zira bu yüzyıllar arasında devlet durgunluk ve çöküş dönemini 
girmiş, idari ve ilmi sınıf mensupları İbn Haldun’un fikirlerinin önemini 
ve özgünlüğünü fark ederek ondan faydalanmak istemişlerdir. 
İlk olarak İbn Haldun’un en önemli kuramlarından biri olan organiz-

macı devlet kuramına değinelim. İbn Haldun, yaşadığı devrin siyasal is-
tikrarsızlığının etkisi altında kalarak yaşadığı devirde doğan, büyüyen ve 
gelişen devletlerin bir süre sonra varlıklarını kaybettiklerini ve yerlerine 
yenilerinin kurulduklarını gözlemleyerek, bu gözleminden insan organiz-
ması ile devlet arasında bir benzerliğin var olduğunu ortaya koymuştur.20 
Bu bağlamdan yola çıkarak insan gibi devletinde belli bir ömrü olduğunu 
düşünen İbn Haldun, devletlerin kaçınılmaz olarak yıkılacağı sonucuna 
varmıştır. Bu kuramı temel alan ikinci bir kuram ise tavırlar kuramıdır. 

19 Ahmet Arslan, İbni Haldun, 66, 67.
20 A. Ezeli Azarkan, “İbn Haldûn’un Devlet Görüşü (Yönetimler Döngüsü)”, Elektronik Sos-

yal Bilimler Dergisi 4, www.esosder.org
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Devleti insan ömrüne benzeten İbn Haldun’a göre büyüme, gelişme ve 
çökme devirlerinden geçen devlet sonunda yok olacaktır. Geçirilen bu de-
virlere “siyasi toplumun geçireceği tavırlar” ismini veren İbn Haldun, bu 
tavırları beş ile sınırlıyor. Sırayla geçen bu beş tavır; zafer tavrı, istibdat 
tavrı, fera tavrı, sulh tavrı ve israf tavrıdır.21 Açıkladığımız kuramlardan 
anlaşılacağı üzere İbn Haldun katı bir determinist-fatalist anlayışa sahip-
tir. Devletin her halükarda belli aşamalardan geçerek yıkılacağı görüşünü 
savunmuştur.
İbn Haldun’un Mukaddime adlı eseri, yabancı bir dile, Türkçeye ilk kez 

Osmanlı ulemâsı tarafından çevrilmiştir. Mukaddime’nin büyük bir kısmı-
nı Şeyhülislam Pirizâde Mehmed Sahib Efendi 1730 yılında, ondan ka-
lan bir kısmını da 19. yüzyıl ortasında Cevdet Paşa Türkçeye çevirmiştir.22 
Ancak Mukaddime, bu tarihlerden çok önce Osmanlı ulemâsı tarafından 
bilinen ve faydalanılan bir eserdir. Misal verecek olursak, Kınalızâde 
Ali Efendi (1510-1572) 16. yüzyılda Osmanlı’da yaşamış, zamanının en 
önemli ilim adamlarından biri olmuştur. Kınalızâde Ali Efendi, sosyal 
konuları ele alırken İbn Haldun’dan etkilendiğini gösteren yaklaşımlar 
sergilemektedir.23 Bazı iddialara göre İbn Haldun, Avrupa tarafından 
keşfedilen, oryantalizmin bir ürünüdür. Ancak Osmanlı ulemâsı, oryan-
talistlere göre yüzyıllar önce İbn Haldun’u keşfetmiştir. Bu bağlamda İbn 
Haldun, Osmanlı ulemâsı kanalıyla Batı’ya açılmıştır diyebiliriz.
İbn Haldun’un görüşlerini dikkate alan Osmanlı ulemâsı, devletin çö-

küşle yüz yüze gelmemesi için tedbirler almaya çalışmış, bu yönde fikri 
gelişmeler sergilemişlerdir. Bu bağlamda İbn Haldun’un katı determinist-
fatalist anlayışını kabul etmeyip devleti çöküşten kurtarmaya yönelik ça-
lışmalar yapmışlardır. Anlaşılan o ki İbn Haldun’un görüşlerinden etki-
lenen Osmanlı ulemâsı, karamsarlığa kapılmamış ve fikri anlamda pasif 
kalmamışlardır. Tarih açısından bakacak olursak İbn Haldun’un etkisiyle 
Osmanlı ulemâsı rivayetçi tarih anlayışından, neden-nasılcı bir tarih anla-
yışına geçmeye başlamıştır. Son olarak, Osmanlı ulemâsının İbn Haldun’a 
olan ilgisi ilk dönemlerde fazlayken, son dönemlerde modernleşme çaba-
ları bu ilgiyi azaltmıştır.

21 Azarkan, “İbn Haldûn’un Devlet Görüşü (Yönetimler Döngüsü)”, www.esosder.org
22 Ejder Okumuş, “İbn Haldun’un Osmanlı Düşüncesine Etkisi”, İslam Araştırmaları Dergisi 

15 (2006), 142
23 Okumuş, “İbn Haldun’un Osmanlı Düşüncesine Etkisi”, 149-154.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İbn Haldun, tarih ilminin önemini belirtmiş ancak bu ilim için ta-

rihçilerin gerekli hassasiyeti göstermediklerini, rivayetleri herhangi bir 
tenkite tabi tutmadan olduğu gibi kabul edip birçok vehim ve hataya 
yol açtıklarını ifade etmiştir. Kişiye yönelik olan tenkitin tarih ilmi için 
yetersiz kaldığını düşünerek metne yönelik tenkitin önemine dikkat 
çekmiştir. Metne yönelik yapılacak tenkitin doğru şekilde yapılabilmesi 
için önemli bir etken bulunduğunu, bu etkenin ise toplumun durumu 
yani umrân hakkındaki bilgi olduğunu ifade etmiştir. Bu açıdan umrâna 
yönelik bilgiye doğru ve sistemli bir şekilde ulaşmak için umrân ilmini 
kurduğunu söylemiştir. Yaşadığı çağda genel kabul gören çizgisel tarih 
anlayışını yerine döngüsel tarih anlayışını benimsemiştir. Ayrıca riva-
yetçi tarih anlayışı yerine neden-nasılcı tarih anlayışını savunmuştur. 
Bahsettiğimiz fikirleriyle tarihyazımı ve tarih felsefesi alanlarında bü-
yük katkılarda bulunmuştur.

Sosyoloji biliminin batı dünyasında doğduğu ve kurucusunun A. Comte 
(1798-1857) olduğu genel kabul gören bir gerçektir. Ancak İbn Haldun’un 
kurduğu İlm-i Umrân dikkate alınırsa bu genel kabul tartışılabilir. Çünkü 
Umrân ve Sosyoloji bilimi kıyaslanırsa amaçsal ve yöntemsel benzerlik-
lerin olduğu görülecektir. İbn Haldun’un, A. Comte’tan yaklaşık beş asır 
önce teorik olarak bu ilmin temellerini attığını unutmamak gerekir. 

Modern tarih biliminde dünya çapında ses getiren Annales 
Okulu’nun fikirleri ile İbn Haldun’un tarih ilmi kapsamındaki fikir-
leri kıyaslandığı zaman birçok benzerlik dikkatimizi çekmektedir. İbn 
Haldun geleneksel rivayetçi tarih anlayışını terk edip rivayetleri eleş-
tirmiş, olaylara nedensel yaklaşmıştır. Sadece siyasete odaklanan bir 
tarih anlayışı yerine insan faaliyetlerine yönelmiş, dikkati bu noktaya 
çekmiştir. Bu yönelme amacını gerçekleştirebilmek için diğer ilimler-
den faydalanılması gerektiğini söylemiştir. İşte bu bahsettiğimiz yak-
laşımlar ile Annales Okulu’nun tarih anlayışı benzerlik göstermekte-
dir. 20. yüzyılda varlık bulmuş modern bir tarih ekolü ile 14. yüzyılda 
yaşamış bir tarihçinin benzer fikirlere sahip olması dikkat çekilmesi 
gereken bir noktadır. Bu bize İbn Haldun’un fikirlerinin yaşadığı çağın 
çok ilerisinde olduğunu göstermektedir. 6 asır önce yaşamış ve eser-
ler yazmış olan İbn Haldun’un özgün ve yenilikçi fikirleri günümüzde 
halen önemini koruyup etkilerini sürdürmekte ise bu onun büyük bir 
düşünce adamı olduğunun en net göstergesidir.
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF İLAMER DİN BİLİMLERİ 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Üç kıtada uzun yıllar boyunca hüküm süren Osmanlı devleti çok farklı etnik ve 
dini grubu içerisinde barındıran bir toplum yapısına sahiptir. Osmanlı devletin-
de benimsenen çok kültürlülük anlayışı millet sisteminin temelini oluşturur. Bu 
sistem; Türk-İslam geleneğinin etkisinde ve İslam’ın Zimmi hukuki çerçevesinde 
Osmanlı’da ki çeşitli etnik, din ve mezheplerin devlet yapısına uyum sağlamasıyla 
teşekkül eden özgün ve özgürlükçü bir toplumsal yapılanmadır. Osmanlı devleti-
nin uzun yıllar boyunca hüküm sürmesinin nedenlerinden biri olarak kendi toplum 
yapısına uygun özgün bir sisteminin olmasıdır. Batı Avrupa merkezli önemli siyasi 
ve toplumsal gelişmelerin Osmanlı toplumunu etkilemesi sonucunda millet sistemi 
işlevini yitirmeye başlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Millet Sistemi, Din Özgürlüğü, Gayrimüslimler 

Abstract
The Ottoman state, which has been ruling for many years in the three continents, 
has a society structure that is housed in a very different ethnic and religious group. 
The understanding of multiculturalism adopted in the Ottoman state is the basis of 
the nation system. This system; ıt is a unique and libertarian social structure which 
is formed by the adaptation of the various ethnic, religious and sects in the Ottoman 
Empire to state structure under the influence of the Turkish-Islamic tradition and 
the Islamic Zümmi legal framework. One of the reasons for the reign of the Ottoman 
stat efor many years is that is has an original system suitable for its own society 
structure. As a result of the influx of important political and social developments 
centered on Western Europe, the Ottoman society has begun to lose its function as 
a nation system.

Keywords: Ottoman State, Nation System, Freedom of Religion, Non-Muslims
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Giriş
Din özgürlüğü; bireyin ve toplumun, inançlarını ve inançlarının ge-

rektirdiği yükümlülükleri özel ve toplumsal olarak yerine getirebilme 
hakkının tanınmasıdır. Aynı şekilde din değiştirme ve herhangi bir dine 
inanmama da din özgürlüğüne dâhildir. Geçmişten günümüze din ha-
yatın merkezinde olmuş, din savaşların oluşmasında bir etken olmuştur. 
Bazı devletleri kendi dini dışında başka bir dine mensup olan insanların 
varlığını kabul etmemiş, baskı kurarak kendi inancını dikte etmeye ça-
lışmıştır. Kısaca bireyi asimile etme ve benliğinden uzaklaştırma yoluna 
gidilmiştir.1

Din özgürlüğü, bireye var olma hakkının tanınmasıdır. Hak ve hürriyet 
bağlamında en önemli faktördür. İslam dini de din özgürlüğünü üzerinde 
durmuş Kuran-ı Kerim’de ‘Dinde zorlama yoktur…’ (el-Bakara 2/256) ve 
‘O halde sizin dininiz size benim dinim bana.’ (El-Kâfirun 119/6) diyerek 
insanları inançları konusunda özgür bırakmıştır. Osmanlı da bu düşün-
ceyle hareket etmiş ve kendine özgü bir sistem oluşturmuştur. Birçok ırka 
ve dine mensup olan insanlar Osmanlıda bir arada yaşamış ve onlara din 
özgürlüğü sağlanmıştır. Bu bağlamda Osmanlı Devleti millet sisteminin 
üzerinde durmak faydalı olacaktır.
İlber Ortaylı’nın ‘üçüncü Roma’ olarak adlandırdığı Osmanlı Devleti,2 

Selçuklu-Bizans sınırlarında küçük bir beylik olarak ortaya çıkmıştır. Ku-
ruluşundan kısa bir süre sonra güçlü bir devlet haline gelmiştir. 600 yılı 
aşkın varlığı sürecinde dini ve sosyal grupların birlikte yaşamaları konu-
sunda tarihi bir örnek durumundadır.3 Toplumların yapısal özellikleri, 
devlet yönetiminin şekillenmesinde belirleyici rol oynar. Osmanlı toplum 
yapısı da Osmanlı yönetim şeklini etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nin yöne-
timi ve toplumsal yapısı ırk esasına değil, düşünce ve inanç temeline göre 
örgütlenmiştir. Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler yan yana ibadet 
etme ve kendi kültürel kimliklerini zenginleştirme imkânı bulabildikle-
ri gibi her toplumun farklı hukuki gelenek ve inanışlarına saygı duyu-
larak, bunlara gelenek ve yaşantılarını uygulama fırsatı sağlanmıştır. Bu 
anlamda Osmanlı Devleti Orta çağ ve modern zamanlarda, semavi dinle-

1 Şener Aktürk, “Osmanlı Devleti’nde Dini Çeşitlilik: Farklı olan neydi?”, Doğubatı dergisi, 
134.

2 İlber Ortaylı, Osmanlı Barışı, (İstanbul: Ufuk kitapları, 2004).13-22. 
3 Uğur Kurtaran, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, sayı: 8, 2011, s. 58.
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ri resmen tanıyan, etnik ve dinsel gruplarıyla birlikte uyumlu bir şekilde 
bir arada yaşamalarını güvence altına alan tek siyasi organizasyondur.4 
İspanya, Fransa gibi ülkelerde dinlerinden dolayı baskı ve zulüm gören 
gayrimüslimlere hoşgörülü davranan Osmanlı Devleti’nde Müslüman 
olmayanlara da ibadet ve vicdan özgürlüğü tanınarak, onlara dinlerini 
değiştirmelerinde baskı yapmamış, asimilasyon ya da kültürel sindirme 
politikası izlememiştir. Aksine böyle bir politika yerine her inanç toplulu-
ğunu kendi içinde serbest bırakarak onlara belirli bir özerklik tanımıştır. 
Bu durum sonucunda ortaya çıkan millet sistemi hoşgörü, adalet, başka 
din, dil ve milletlere karşı saygı ile İslam dinindeki Zimmi hukuku çerçe-
vesinde birleşerek oluşmuştur. Millet sistemi sayesinde toplumun çeşitli 
dini ve kültürel kesimleri bir arada yaşamış ancak benliklerini kaybetme-
miştir. Her grup inancını özgür bir biçimde yaşayabilmiştir. Bu noktada 
öncelikle millet sisteminin ortaya çıkışını ve oluşumunu ele almak yerinde 
olacaktır.

Millet Sisteminin Teşekkülü
Osmanlılar da millet kavramı İslami literatürde din ile eş anlamlı olma-

sının yanında belli bir dinin mensuplarını ifade eder. Osmanlı Devleti’nde 
de klasik dönemden itibaren dini zümreleri ifade için kullanılmıştır.5 

Millet sistemi bir bölgenin İslam topraklarına katılmasından sonra 
gayrimüslimlerin İslam devletinin idaresi altına girmesinden doğan öz-
gün bir hukuki varlıktır. Bu sistem Osmanlı topraklarının genişlemesiyle 
oluşmaya başlamıştır. Fetihle birlikte gayrimüslimlerin de Osmanlı top-
lumuna dâhil olması hem hukuk hem yönetim açısından değişikliklere 
ihtiyaç duyulmuştur. Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde Anadolu’da 
ve Balkanlar’da yönetim altındaki Müslüman olmayan nüfusa ilişkin uy-
gulama İslam hukukuna göre gerçekleşmiştir.

Erken dönemden itibaren Zimmiler, Osmanlı idaresinde belirli bir 
oranda yer almış, bu sayı İstanbul’un fethi (1453) ile artmıştır. İdare ko-
laylığı sağlamak amacıyla geliştirilerek özgün bir kurum haline dönüştü-
rülen millet sistemi de Fatih Sultan Mehmet zamanında kurumlaşmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devletin hiyerarşik yapısında bir 
statü tanınmamıştır.6

4 Kurtaran,” Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi” 59
5 İlber Ortaylı, “Osmanlı’da millet sistemi”, DİA, XXX, s.56
6 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, (İstanbul: Ağaç yay., 1992), 20
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Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethettikten sonra ilk önce işlevini yi-
tirmiş Ortodoks patrik kilisesine dinin geleneklerine uygun bir patrik se-
çilmesini istemiştir. Patrik’in seçilmesinden sonra burada yaşayan halka, 
hakları ve yükümlülüklerini belirten bir ahitname vermiştir. Bu ahitna-
mede mallarına dokunulmayacağı, ticarette serbest oldukları, rızası olma-
dan kimsenin Müslüman edilmeyeceği, devlete şer’i haraç vereceklerini 
ve kendileri arasında bir lider seçebileceklerini belirtmiştir.7 Buradaki 
halka din özgürlüğü sağlanmış ve kendi liderleri seçme hakkı tanınmıştır. 
Seçilen Patrik’e “millet başı” unvanı verilmiştir. Böylece dini yetkilerinin 
yanında resmi haklarda tanınmıştır. Devletin hiyerarşisinde yüksek bir 
konuma getirilmiştir. Patrik, Divan-ı Hümayunda Ortodoksları temsil et-
miştir. Tanınan bu haklar sadece Ortodokslarla sınırlı kalmamış Ermeni 
ve Yahudi milletlerine de tanınmıştır.

Ermenileri ele alırsak, Bizans’ın baskı ve tahakkümü altında kalmış, 
sadece Bizans vatandaşı olarak Orta Anadolu ve Kilikya’da yaşamışlardır. 
Osmanlı da ise bir millet statüsünde kabul edilmiş, dini inanç ve gele-
neklerinde özgür bırakılmıştır. Yahudilere de aynı şekilde haham başı ön-
derliğinde kendi havralarına sahip olma kendi inançlarını yaşama hakkı 
tanınmıştır. Osmanlı’nın Yahudilere karşı hoşgörülü yaklaşımı sayesinde 
Osmanlı’ya göç etmiş ve sığınmışlardır. Örneğin İspanya’da Hıristiyan 
yöneticiler tarafından Yahudilere “ya vaftiz ya ölüm” sloganıyla din de-
ğiştirmeleri için baskı kurmuş ve işkencelere maruz bırakmışlardır.8 Ya-
hudilik yasa dışı ilan edilmiş bu yüzden Yahudiler dinlerini gizli bir şekil-
de yaşamak zorunda kalmışlardır. 1469 yılında kovma fermanı yayınlan-
mıştır. İspanya’dan kovulan Yahudilerin büyük bir çoğunluğu Osmanlı 
devletine sığınmıştır. Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne sığınmalarında ki 
en büyük etken Osmanlıların izlediği hoşgörü, bireye ve seçimlerine saygı 
duyulup din seçimlerinde özgür bırakılmasıdır. Sadece Yahudilere değil 
dini ne olursa olsun aynı saygı gösterilmiş ve kişinin tercihine bırakılmış-
tır. Nüfus yoğunluğu az olan Katoliklere de millet statüsü verilmese bile 
dinlerini yaşaması bakımından özgür bir ortam sağlanmıştır. Bu ortamın 
sağladığı faydası ve kanıtı olarak şu örnek verilebilir.

Fatih Sultan Mehmet fetihlerini genişleterek Sırbistan sınırlarına 
geldiği zaman, iki ateş arasında kalan Sırplar, Macaristan ile Osmanlı 

7 Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi, 32
8 Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi,25.
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Devleti’nden birini seçmek zorunda kalmışlardır. O dönemde Sırplar Or-
todoks, Macarlar ise Katolik mezhebine mensuptur. Sırbistan kralı George 
Brankoviç, kendisini Osmanlı’ya karşı isyana teşvik eden Macaristan’a bir 
heyet göndererek “Macarlar Türklere galip gelirse, Sırplıların mezhepleri 
olan Ortodoksluk hakkında ne gibi müsaadelerde bulunacaksınız?” diye 
sormuştur. Macaristan kralının verdiği cevap ise, insana ve onun hak ve 
hürriyetlerine olan saygılarının derecesini yansıtması açısından çok ilgi 
çekicidir. Cevabı şudur: Sırbistan’ın her tarafında Katolik kiliseleri tesis 
edeceğim, Ortodoks kiliselerini yıkacağım. Aynı soruyu sormak üzere 
bir heyeti de Fatih Sultan Mehmet’e göndermiş ve cevabı şöyle olmuştur: 
“Her caminin yanına bir kilise inşa edilecek.”9

Bu cevabı alan Sırbistan kralı kendi dinine mensup olan Macaristan’a 
değil, Müslüman olan Osmanlı Devleti’ne itaat etmiştir. Burada etkili olan 
Osmanlı’nın diğer dinlere olan saygısı ve onlara özgür bir ortam sunul-
masıdır. Böylece millet sistemi hem devlet açısından yönetim kolaylığı 
sağlarken, toplumunda huzur ve birlikte yaşama imkânı sağlamıştır. Bu 
bağlamda, etnik ve dini açıdan çok sayıda insanları barındıran Osmanlı, 
din özgürlüğünün sağlanmasında kendine özgü bir sistem oluşturması 
açısından güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bu nokta da millet sisteminin 
genel özelliklerine değinmek faydalı olacaktır.

Millet Sisteminin Genel Özellikleri
Millet sistemi oluşturulurken birçok faktör etkili olmuştur. Devletin 

fetihlerle topraklarını genişletmesi sonucu ortaya çıkan farklı ırklar, farklı 
din ve mezhepler ve bunların birleşimiyle ortaya çıkan çok kültürlülük 
millet sisteminin temelini oluşturmaktadır. Millet sisteminde ki amaç 
farklı parçaları koruyarak onlardan bir bütün oluşturabilmektir. Bu an-
lamda millet sisteminin en önemli özelliği topluluklar arasındaki etkileşi-
min dönüştürücü olmamasıdır.
İstanbul’un fethinden sonra Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Ro-

manya kiliseleri dinsel, yönetsel ve ekonomik alanlar da Fener Patrikha-
nesine bağlanarak patriğin protokol konumuna ek olarak dinsel konumu 
da güçlendirilmiştir. Ancak Fener Patrikhanesinde geçerli olan yönetim, 
ibadet ve eğitim dilinin Rumca olması zorunluluğunun yerel dil varlığını 

9 Ahmed Akgündüz ve Said Öztürk, Bilinmeyen Osmanlı, (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları 
Vakfı, 1999),359
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olumsuz etkilemesi önlenmiştir.10 Bu açıdan bakıldığında millet sistemi-
nin temel özelliği sadece dinsel alanda özgürlüğü değil dilsel alanda öz-
gürlüğü ve kişilerin kimliklerini koruyabilmelerini sağlamış olmasıdır. 

Genel olarak her alanda hoşgörü politikası izleyen Osmanlı fethedilen 
yerlerdeki kiliseleri yıkmamış, sadece merkez kilisesini fethin işareti ola-
rak camiye çevirmiş, diğer kiliselerin faaliyetlerini kontrol edip destekle-
mişlerdir. Bu anlamda merkezi izne tabi olan kiliselerin ihtiyaçlarını kar-
şılamışlar, ibadethane vakıflarını korumuşlar ve din adamlarını vergiden 
muaf tutmuşlar, ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için düzenlemeler 
getirmişlerdir.11 Toplumun milletler temelinde ayrılması, sosyal karma-
şanın önlenmesi ve politik açıdan olup, farklılıkları ötekileştirmesi söz 
konusu olmamıştır. Aksine farklı olanın özgünlüğüne saygı duyulmuş, 
uyumlu bir birliktelikle yaşam kültürü genişletilmiş ve bu kültür devlet 
tarafından desteklenmiştir. 

Sonuç olarak millet sistemi sadece din özgürlüğünün teminatını değil 
her alanda özgürlüğün sağlanması konusunda etkili olmuştur. Hem dev-
letin yönetimi açısından kolaylık sağlanmış hem de özgün ve özgürlükçü 
bir sistem oluşturulabilmiştir. Osmanlı’nın getirdiği bu sistem sayesinde 
Osmanlı Devleti’ne mensup insanlar asırlarca her türlü görüşleriyle İslam 
kültür ve medeniyeti çerçevesinde korunmuşlardır. Bu çok kültürlü ya-
şam sayesinde asırlardan beri Orta Doğu’da, Kafkaslarda ve Balkanlarda 
huzur ve asayiş sağlanmıştır.12 Ancak zamanla bu sistem değişmeye ve 
işlevini yitirmeye başlamıştır. Bu noktada bu sistemin bozulmasına ve iş-
levini yitirmesine temas edilecektir. 

Millet Sisteminin Bozulması ve İşlevini Yitirmesi 
Osmanlı millet sistemi altı asır gibi uzun bir dönemi statik bir şekil-

de geçirmemiş, değişen şartlar ve zaman içerisinde bu sistemde de bir 
takım bozulma ve değişimler meydana gelmiştir. Reform sürecinde gay-
rimüslimlerin elde ettikleri siyasal ve ekonomik kazanımların en önemli 
sonuçlarından biri azınlık burjuvasının ortaya çıkmasıdır. Bu sınıf ayanla-
rın yönetici konumuna yükselmesiyle değişen geleneksel Osmanlı toplum 

10 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda İktisadi ve Sosyal Değişim- makaleler 1- , (Ankara: 
2000), 282-283

11 Gürsoy Akça, “Osmanlı Millet Sisteminin Dönüşümü”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştır-
maları, 2007,59

12 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Tarihi, (İspanya: Turan Neşriyat Yurdu, 1969), 2:189-
192
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yapısını sarsmıştır.13 Osmanlıda ki kent ve nüfuzlu kişilerin oluşturduğu 
ayan hareketi toplumdaki küçük grupları destekleyerek grupların merke-
zi otoriteye karşı varlık iddiası ortaya koymaları bakımından önemlidir. 
Ayrıca ayan hareketi devlet kurma potansiyeli taşıması noktasından ay-
rılıkçı milliyetçi hareketleri tetikleyebilme potansiyeline sahiptir. Bu du-
rum çok milletli Osmanlı devleti için daha bir önem kazanmıştır. Ayan 
hareketi ile beliren özerklik düşüncesi azınlık burjuvasının desteğinde 
bağımsızlık şeklinde gayrimüslimlerin arasında yer almaya başlamıştır. 
Gayrimüslimlerin liderleri ilk başta cemaatleri üzerinden etkin bir nüfuz 
imkânı sunulduğundan milliyetçi ayaklanmaları desteklememişlerdir. 
Daha sonra bazı etkenlerle nüfuz imkânı azaltıldığından ayrılıkçı ayak-
lanmaları desteklemişlerdir. Osmanlı’nın din özgürlüğünün yanında dil 
özgürlüğü sağlaması ve bunun sonucunda ortaya çıkan dil farklılığı milli-
yet düşüncesinin yaygınlaştığı 19. Yüzyılda devletin toplulukları kontrolü 
imkânsızlaştırılmış ve gayrimüslim unsurlar genişlettikleri okul ağlarıyla 
ulusal bilinçlerini canlı tutma imkânını da sahip olmuşlardır. Bu da millet 
sisteminin bozulmasında etkin bir rol oynamıştır. 

Diğer sebeplerden biri de Avrupa da ortaya çıkan Milliyetçilik düşün-
cesi ve bu düşüncenin Osmanlı Hıristiyan toplumunda yaygınlaştırılma-
sıdır. Bu düşünce Osmanlıyı toplumsal açıdan etkilediği gibi siyasi açı-
dan da etkilemiştir. Öyle ki bu dönemde Karlofça anlaşmasıyla ilk toprak 
kaybına uğrayan, Kırım ve Ortodoks halkında etkisini kaybeden Osmanlı, 
kendi içinde çıkan ayaklanmaları da diğer devletlerin desteğiyle bastıra-
bilmiş ve bu desteğin sonucunda bazı kapitülasyonlar verilmiştir.14 Ka-
pitülasyonların sonucunda Batı, Osmanlı devletini daha çok etkilemiştir. 
Batılı büyük devletler, kapitülasyonlar aracılığıyla Osmanlı da ki gayri-
müslimlerin koruyuculuğunu üstlenmiş ve bunun bağlamında onların 
kültürel farklılık temelinde bilinçlenmelerine katkı sağlamışlardır.15 Orta 
çağ yönetim anlayışı çerçevesinde dinsel farklılıkların devamlılığı teme-
linde işleyen ve döneminde işlevsel önemi tartışılmaz olan millet sistemi, 
toplumsal bütünleşmenin dil\kültür eksenine kaymasıyla işlevini yitir-
meye başlamıştır. Batılı güçlerin kışkırtma ve destekleri sonucunda ortaya 
çıkan Yunan bağımsızlığı (1829) ile millet sistemi ilk defa parçalanmıştır.16 

13 Murat Tazegül, Modernleşme sürecinde Türkiye, (İstanbul: Babil Yayınları,2005),87
14 Akça, “Osmanlı Millet Sisteminin Dönüşümü”60.
15 Akça, “Osmanlı Millet Sisteminin Dönüşümü” 61-62.
16 Kurtaran, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”,64
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Bunların sonucunda çözüm arayışlarına gidilmiş ve bozulmaların önüne 
geçebilmek için fermanlar yayınlanmıştır.

Millet Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi
1839 yılından başlayarak 1876 yılına kadar devam eden Tanzimat 

döneminde Batılı ülkelerin gelişmesi ve gelişmeyle birlikte ortaya çıkan 
fikir akımları Osmanlı’nın çok etnik bir yapıya sahip olmasından kay-
naklı olumsuz açıdan etkilemeye başlamıştır. Bunun etkisini azalmak 
ve Osmanlı’da ki bütünlüğü korumak adına Tanzimat fermanı ilan edil-
miştir. Daha sonra bu fermanla kalınmayıp Tanzimat fermanı ile tanınan 
haklar Islahat fermanı ile biraz daha genişletilmiştir. Fermanla birlikte 
toplumdaki herkes eşit hale getirilmiştir. Fermanın hükümleri büyük öl-
çüde gayrimüslimlerle ilgilidir. Bu ferman kopma noktasına gelen top-
lum bağlarını yeniden kuvvetlendirme çabasıyla ortaya çıkan bir batılı-
laşma hareketidir.17 Bu fermanla Avrupa büyük devletlerinin baskı ve 
müdahilleri altındaki gayrimüslim cemaatlerin Türk ve diğer Müslüman 
cemaatlerle bir arada yaşayabilecekleri bir birlik kurulmaya çalışılmıştır. 
Bu çerçevede Tanzimat ile Müslüman toplumda görülen muhtar, ihtiyar 
meclisi gibi din dışı yönetim unsurları gayrimüslim toplumlara da teşmil 
etmiştir. Bunun sonucunda özellikle Hıristiyan köylerinde ki muhtar ve 
kocabaşılar “millet başı” olarak isimlendirilmişlerdir. Ferman her ne ka-
dar düzeltme ve yenilenme hareketi olarak yayınlansa da Müslümanları 
memnun etmediği gibi gayrimüslimlerin bazılarını da sevindirmemiştir. 
Öyle ki siyasi olarak ülkenin hâkim milleti konumunda olan Türkler ve 
Osmanlı’nın belli bir kısmını oluşturan Rumlardan bazıları “devlet bizi 
Yahudilerle beraber etti. Biz İslam’ın üstünlüğünde razıydık” diyerek tep-
ki göstermişlerdir.18 Tanzimat ve özelliklede Islahat fermanının getirdi-
ği yeni haklarla Osmanlı devleti içerisinde yaşayan azınlıkların durumu 
Müslümanlara kıyasla daha iyi bir duruma gelmişlerdir. Bu şekilde 1839 
ve 1856 tarihli fermanda bahsedilen politikalar ve diğer kanunların yürür-
lüğe girmesi gayrimüslim halkın güvenlik, eşitlik, adalet ve hukuk mah-
kemelerinde yeterli derecede temsil edilmelerini sağlamıştır.19

17 Kurtaran, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”64
18 Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde Millet Sistemi,28.
19 Kurtaran, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi”,66
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Din Özgürlüğü Teminatında Osmanlı Devleti-Batı Avrupa Karşılaş-
tırması: İngiltere, Fransa, İspanya ve İtalya 

Osmanlı döneminde din özgürlüğünü iyi bir şekilde sağlanmıştır. 
Öyle ki din özgürlüğünün sağlanması açısından kendine özgü özgürlük-
çü bir sistem oluşturmuştur. Batı Avrupa devletlerine gelindiğinde ise 
toplumundaki diğer dinlere mensup kişi sayısını kesin tespit etmek bu 
dönemde zor olsa genel olarak bilgilendirme yapılabilir. Avrupa’da erken 
modern dönemde dini çatışma ve hoşgörüyü ele alan Benjamin Kaplan 
Hristiyan batı dünyasında neredeyse hiçbir Müslüman topluluğunun 
bulunmadığını daha doğrusu varlığına izin vermediğini söylemektedir.20 
Ancak bazı istisnai Müslüman toplumları vardır. Bunlara da din özgür-
lüğü sağlanmamış baskı ve tahakküm altında bulunmuşlardır. Örneğin 
İspanya’nın fethi sırasında kısa bir süreliğine de olsa Katolik hakimiyetin-
de yaşamış Müslüman Endülüs Halkı ve bunlardan, dinlerini değiştirme, 
İspanya’yı terk etme ya da öldürülme seçenekleri arasından ilkini seçtikle-
ri halde İslam inanç ve ibadetlerini gizli olarak sürdüren moriskolar mev-
cuttur. Ancak 1568 yılında Moriskolar köleleştirilmiş 1566 ve 1609’da gizli 
Müslüman oldukları gerekçesiyle 250 morisko, halkın önünde yakılarak 
öldürülmüştür. Yine 1609’da Moriskolar gizli ibadet ettiği gerekçesiyle 
300.000 morisko sürgün edilmiş ve bu da erken dönemin en kitlesel dini 
sürgün olayı olarak tarihe geçmiştir.21 

Batı Avrupa’nın Yahudilere tavrına bakacak olursak İngiltere de Yahu-
diler 1290 yılından sınır dışı edilmişlerdir. Yahudilere din özgürlüğü sağ-
lanmamış ve hem yasal hem de kamusal alanda Hristiyan olmak zorunda 
kalmışlardır. 1290’dan 1655’e kadar Yahudilerin İngiltere Nüfusu içerisin-
deki oranı %0 iken, 1655’ten 1900’lere kadar bu oran %1’in altındadır. Fran-
sa da İngiltere’nin durumuna benzerlik göstermektedir. Fransa’da da üç 
yüzyıllık bir süre boyunca Yahudilerin yaşamasına izin verilmediğinden 
17. Yy dan 20. Yy kadar bu oran %1’in üzerine çıkmamıştır. İspanya’da ise 
Müslümanlara sergilenen tutum aynı şekilde Yahudilere de sergilenmiş-
tir. 1492 yılından itibaren Yahudiliğin İspanya’da yasak olduğu için top-
lumun %100 Katolik\Hristiyan olduğu görülmektedir. İtalya ise 1570 de 
devlet olarak ortaya çıkmıştır. 13. Yüzyılın ortalarından itibaren İtalya’da 
hiçbir Müslüman azınlık olmadığı gibi, ufak bir Yahudi toplumu dışında 

20 Aktürk “Osmanlı Devleti’nde Dini Çeşitlilik: Farklı olan neydi?”,137
21 Aktürk, “Osmanlı Devleti’nde Dini Çeşitlilik: Farklı olan neydi?”,139. 
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kayda değer başka bir din bulunmamaktadır. Osmanlı’da ise etnik ve dini 
mensuplar arasında çeşitlilik fazladır. 

Din Nüfus Toplam Nüfusa Oranı

Müslüman 20,550,000 %58,13

Ortodoks 13,730,000 %38,84

Katolik 900,000 %2.55

Yahudi 100,000 %0.48

Kaynak: Eryılmaz, Osmanlı Devleti’nde millet sistemi,50

Batı Avrupa devletlerinde ise durum aşağıdaki gibidir.
Katolik Musevi Çoğunluktaki dinin oranı

İngiltere %100 %0 %100

İspanya %100 %0 %100

İtalya %98-99 %1-2 %98-99

Fransa %100 %0 %100

Kaynak: Aktürk, “Osmanlı Devleti’nde Dini Çeşitlilik: Farklı olan 
neydi?”,141

Görüldüğü üzere Osmanlı din özgürlüğü ve diğer özgürlükler bağ-
lamında bireye var olma hakkını sağlamıştır. Batı Avrupa devletleri ise 
kendi dinin dışında herhangi bir dinin varlığını kabul etmemiş ve asimile 
etmeye çalışmış asimile edilmeyen kişilere de baskı kurmuş, öldürmüş ya 
da ülkeden sınır dışı etmişlerdir.

Sonuç
Din özgürlüğüne saygı insanlığa saygı ve kişinin en temel hakkıdır. 

Osmanlı devleti de din özgürlüğü konusunda özgün bir yapılanma oluş-
turmuş ve farklı parçalardan bir bütün oluşturmaya çalışmıştır. Kurul-
duğu günden itibaren başka dine mensup insanları ötekileştirmemiş ve 
kendi parçasının bir unsuru olarak görmüştür. 

Toplumda ki çeşitliliğin artmasıyla hem yönetimin kolaylığını hem de 
farklılıkların özgünlüğünü korumak için Fatih Sultan Mehmet zamanında 
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hukuki bir varlık olan millet sistemini oluşturmuştur. Günümüzde Batı-
nın insan hakları konusunda gelişmiş olsa da tarihi geçmişe baktığımızda 
19. Yüzyıla kadar hak ve hürriyet bağlamında tarihlerinde kayda değer 
bir veri bulunmamaktır. Ancak Orta doğu diye adlandıkları Osmanlı dev-
leti insan hakları konusunda tarihi bir örneklik teşkil etmiştir. Yaklaşık altı 
yüz yıl hüküm sürmüş Osmanlı hem kendi döneminde mührünü vurmuş 
hem de altı yüz asır sonra bile incelenecek bir sistem kurmuştur.
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NİZAMÜ’L-MÜLK’ÜN ‘SİYASETNÂME’ 

ÖRNEĞİNDE ÖZGÜNLÜK

SEMA GÜLDOĞAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM 

DALI YÜKSEK LİSANS

Öz
İslam Siyaset Düşüncesinde önemli bir yere sahip olan Siyasetname türü literatü-
rün şüphesiz en öne çıkan Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetnamesi diğer adıyla Siyerü’l-
Müluk’u dür. Bu eseri diğerlerinden farklı kılan özellikleri nedir? Bu soruyu onun 
hayatına ve bir idareci olarak başarısına bakarak cevaplamak mümkündür. Birçok 
siyasetname müellifi idareci olmayıp dışarıdan bir gözle teorik bir çalışma ortaya 
koymuştur. Ancak Nizamülmülk ise içeriden bakan bir göz olarak bir vezir olarak 
bu eseri yazdığından vermiş olduğu örnekler olsun pratik karşılığı vardır. 
Anahtar Kelime: NizamülMülk, Siyasetname, Siyerülmüluk, Siyaset, Vezir 

Abstract
Siyasetname, which has an important place in Islamic Political Thought, is undoub-
tedly the most prominent Nizam al-Mülk’s Political Statement, also known as Siyer 
al-Muluk. What are the characteristics of this artifact different from the others? It 
is possible to answer this question by looking at his life and success as an admi-
nistrator. Many politicians are not administrators of the philosopher but have put 
forward a theoretical work with an external eye. However, Nizam al-Mülk is a prac-
tical example as an example of a vizier who wrote this work as an insider’s eye.
Keywords: Nizam al-Mülk, Siyasat-name, Siyer al-Muluk, Siyasa, Vizier

Giriş
İslam geleneğinde önemli bir alan olan Siyasetnameler İslam siyaset 

düşüncesini yansıtan yapıtlardır. Birçok düşünür tarafından siyasetna-
me türü eserler meydana getirilmiştir. Geniş bir yelpazeye sahip olan bu 
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alanda muhakkak farklı değere sahip eserler mevcuttur. Şüphesiz hep-
si birbirinden değerli çalışmalardır. Ancak özgünlük açısından konuya 
bakıldığından farklı değerlendirmelere gidilebilmektedir. Bizim konu-
muz özgünlük olduğundan siyasetnameleri bu filtreden geçirdiğimizde 
Nizamü’l-Mülkün Siyasetnamesi göze çarpmaktadır. Kendisi bizzat dev-
lette vezir olarak görev yapmış bir şahsiyet olarak kaleme aldığı bu eserini 
diğerlerinden ayıran temel unsur hayalî bir varsayıma dayanmamasıdır. 
Hayatın içinden pratiğe yönelik varsayımlar üzerinden konulara açıklık 
getirdiğinden veya öğüt verdiğinden hayata geçirilmesi daha kolay ve 
uygun kurallar ortaya koymaktadır. Yani problemleri ve dikkat edilmesi 
gereken hususları bizzat görüp fark ettiğinden gözlemlerini aktarmıştır. 
Ayet ve Hadislere, başka siyasetnamelerde olduğu gibi, fazlaca değinme-
mesi, daha çok geçmiş topluluklardan örnekler vermesi vs. gibi hususlar 
onun eserinin özelliklerindendir.

Özgünlük açısından Siyasetnameyi incelerken ilk olarak siyasetname 
geleneğinin ne olduğundan bahsederek konuya açıklık getirip sonrasında 
Nizamü’l-Mülkün hayatından aktarımlar yapacağız. Son olarak eserini in-
celeyip aktarımlar yaparak özgünlüğünü ortaya koymaya çalışacağız. 

1. Siyasetnâme
Siyasetname, devlet yönetiminde dikkat edilmesi gereken hususların 

konu edinildiği bir edebiyat türüdür denebilir. Köken olarak iki kelime-
nin birleşmesinden meydana gelmiştir. Kelimelerden biri arapça olup po-
litika, bir devleti yönetme anlamına gelen ‘siyaset’ diğeri ise farsça kökenli 
yazı, mektup anlamına gelen ‘name’ dir. Devlet adamları için bir ‘elki-
tabı’ mahiyetinde olan bu eserler doğrudan devlet başkanına yazıldığın-
da ‘nasihatü’l-Müluk’ veya ‘adabu’l-müluk’ ismini aldığı da görülnüştür. 
Mesela Gazzali(1058-1111)’nin bu alanda yazmış olduğu eser Nasihatü’l-
Müluk ismini almıştır. Eğer devlet başkanları dışında vezir veya yönetici-
leri ithaf edilmişse ‘nasihatü’l-vüzera’ olarak isimlendirilir.1

İçerik olarak bu eserler incelendiğinde, yönetimin temel ilkeleri, devlet 
adamlarında bulunması gereken hasletler, dikkat edilmesi gereken husus-
lar, devlet kurumlarının denetimi, beytülmal ile ilgili hususlar, devletlera-
rası ilişkiler, hükümdarın sorumlulukları gibi konular göze çarpmaktadır. 

1 Hasan Hüseyin Adalıoğlu, “Siyasetname”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 37 
(Ankara: TDV Yay., 2009), 304-305
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Genellikle teorik bilgiler içerirken bunun yanı sıra pratiğe yönelik geçmiş 
hükümdarlardan örnekler vererek yöneticilere tavsiye mahiyetinde öğüt 
verilmek hedeflenmiştir.2

İslam tarihinde bu alanda yazılmış ilk eser olarak Hz. Ali’nin Malik el-
Eşter en-Nehaiye göndermiş olduğu mektup kabul edilir. Malik el-Eşter 
en-Nehai Mısıra vali olarak görevlendirildiğinde Hz. Ali ona hacimli bir 
mektup yazarak görevinde nelere dikkat etmesi gerektiği açıklar. Bu se-
bepten siyasetname türünde kaleme alınmış ilk örnek olarak gösterilmek-
tedir. 3

Filozoflardan Fakihlere kadar bir çok âlim tarafında bu tarz eserler mey-
dana getirilmiştir. En meşhurları şunlardır, Farabi(ö.950)’nin el-Medinetü’l 
Fazılası, Maverdi(ö.1058)’nin Ahkamu’s-Sultaniyyesi, Endülüslü alim 
Turtuşi(ö.1126)’nin Siracü’l-Müluk’u, Yusuf Has Hacib(ö.1070)’in Kutad-
gu Bilig’i, tebliğimizin konusu olan Nizamü’l-Mülk(ö. 1092)’ün Siyerü’l-
Müluk’u ve Gazzali(ö. 1111)’nin Nasihatü’l-Müluku.4

2. Nizamü’l-Mülkün Hayatı ve Şahsiyeti 
Asıl adı Ebu Ali Hasan bin Ali bin İshak et-Tusidir. Pers kökenlidir. 

1018 yılında Horasanın Tus şehrinde bağlı bir köyde dünyaya gelmiştir ve 
bundan dolayı ona Tusî lakabı verilmiştir.5 Abbasi Halifesi Kaaim bi Em-
rillah tarafından Nizamü’l-Mülk ve Kıvamüd-devle lakapları verilmiştir.6 
Melikşah tarafından ise Ata-Bey ünvanını alan ilk vezir olur.7 Babasının adı 
Ali b. İshaktır ve Gazneliler Devletinin Nukan kasabasının reisliğini yap-
mıştır. Kendisinin eğitimini babası üstlenmiştir ve bunu karşılayacak eko-
nomik durumları uygundu. Hayatının ilk dönemiyle ilgili yeterince bilgi 
bulunmamaktadır daha çok siyasi alandaki faaliyetleri ele alınmıştır.8

Eğitim hayatına kısaca bakmak gerekirse, dönemin şartlarına paralellik 
arz ederek birçok ‘ilim yolculukları’ yaptığını görmekteyiz. Halep, İsfahan, 
Nişabur ve Bağdat gibi ilim merkezlerinde devrin önemli âlimlerinden 
farklı dersler almıştır. Abdullah el-Halebi, Muhammed b. Ali b. Muham-

2 Adalıoğlu, “Siyasetname”, 305
3 Adalıoğlu, “Siyasetname”, 304
4 Adalıoğlu, “Siyasetname”, 304-305
5 Mehmet Altay Köymen, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Bası-

mevi, 1999), 16 
6 Köymen, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, 16
7 Köymen, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, 17
8 Mehmet Taha Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 

Yay., 2017), VIII
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med, Abdulkerim er-Kureşi, Ebu’l-Hattab b. Batr gibi âlimlerden hadis 
dersleri almıştır. Hadisin yanı sıra edebiyat ve özellikle şiir meclislerinde 
bulunmuş ve hitabetini geliştirme fırsatı bulmuştur.9

Siyaset alanındaki görevlerine ilk olarak babasıyla birlikte Gazneliler 
Devletinde başlamışlardır. Horasanın Selçuklu Devletinin hâkimiyeti al-
tında girmesiyle Nizamü’l-Mülk Selçukluların hizmeti altına girdi.10 Bu 
dönemden itibaren Nizamü’l-Mülk 30 yıl vezirlik yaptığı makamına doğru 
ilerlemeye başladı. İlk olarak Çağrı Bey(ö.106)0’in yanında idari hizmetler-
de bulundu büyük ilgi gördü ve Çağrı Bey tarafından Alparslan(ö.1072)’a 
takdim edildi. Nizamü’l-Mülk’ün önemli ilk rolü Tuğrul Bey(ö.1063)’in 
ölümü üzerine ortaya çıkan taht kavgalarında üstlendiği görevdir. Tuğrul 
Bey oğlu Süleyman’ı veliaht gösterir ancak Alparslan da taht iddiasında 
bulunur ve bunun üzerine taht için iki ismin savaşı ve bunun yanı sıra 
vezirlerin çekişmesi başlamış olur. Süleyman’ın veziri Kundurî(ö1064) 
Alparslan’ın henüz resmi görevli olmayan veziri Nizamü’l-Mülk diğer 
adıyla Hasan Tusî. İki taraf birbiriyle mücadeleye girişir ve Alparslan hak-
kını alarak Selçuk Devletinin Sultanı olur. O sıralarda Kundurî devletin 
resmi görevli veziriydi ancak tahta geçtikten hemen sonra Sultan Alpars-
lan onu azledip öldürterek yerine Hasan Tusî’yi getirtir ve Nizamü’l-Mülk 
vezir olarak görevine başlar. Taht kavgasında Alparslan’ı desteklemesi 
onun güvenini kazandırdı ve vezir oldu.11

Alparslan’ın ölümünden sonra yeniden taht mücadelesi başlar. Bu 
seferki tarafların birinde Alparslan’ın oğlu Melikşah(ö. 1092) ve vezir 
Nizamü’l-Mülk diğerinde ise Kavurd vardır. Bu çekişmeli mücadelede 
vezir Nizamü’l-Mülk Sultandan tam yetki alarak Kavurd ve destekçilerini 
devre dışı bırakarak devleti tekrar kurtarır ve Melikşah’ın da güvenini 
tamamen kazanır. Melikşah vezirin hamlelerinden ötürü onu ihsanlara 
boğar ve Ata-Bey ünvanını verir.12 Nizamü’l-Mülk Melikşah döneminde 
ciddi bir nüfusa sahip olmuştur hatta devlet içinde devlet olduğunu söy-
leyenler bile bulunmaktadır. Oğullarını ve damatlarını önemli makanlara 
yerleştirmiştir denebilir. Bu durum bazen Nizamü’l-Mülkün başını dara 
sokmuşsa da durumu iyi idare edebildiğinden çok büyük bir problem-
le karşılaşmadığını söyleyebiliriz. Ancak devlet içindeki düşmanların 

9 Abdulkerim Özaydın, “Nizamülmülk”, DİA, c.33 (Ankara TDV Yay., 2007), 194
10 Özaydın, “Nizamülmülk”, 194
11 Köymen, Nizamü’l-Mülk, 16-17
12 Köymen, Nizamü’l-Mülk, 17 
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oluşması sonucu Nizamü’l-Mülk de düşmanlar edinmiştir. Bunların en 
başında Terken Hatun, Tacü’l-Mülk ve Hasan Sabbah gelmektedir. Farklı 
oyunlarla Melikşah ve Nizamü’l-Mülk ün arasını açmayı başarmışlardır.13 
Bir hadise üzerine Vezir ve Sultan arasında kaynaklarda geçen bilindik 
konuşma gerçekleşmiştir: 

Sen benim devletimi ve memleketimi istila eyledin, evlatlarına ve da-
matlarına verdin. Bunlar benim adamlarıma saygı göstermiyor, halka zu-
lüm yapıyorlar; sen de bunları tedip etmiyorsun. İster misin ki vezirlik 
divitini elinden ve sarığı başından alayım ve halkı tahakkümünüzden 
kurtarayım? […]Devlete ortak olduğumu henüz bilmiyorsun? Bu vezirlik 
diviti ile sarık senin tacın ile o derece bağlıdır ki, diviti aldıktan sonra taç 
da kalmaz gider!14

Bu diyalogdan da anlaşılacağı üzere sultan ve vezir arasında çok sıkı 
bir bağ vardır ve bunun yanı sıra Nizamü’l-Mülk devlet ortağı olduğunu 
iddia edecek derecede kendisine güvenmektedir. 

Çağrı Bey ile başlayan siyasi kariyerine Alparslan ile yükselmeye baş-
lamıştır ve Melikşah ile zirveye ulaşmıştır diyebiliriz. Onun vezirliği sıra-
sında Selçuklu Devleti bir İmparatorluğa evrilmiştir. Devlet yönetiminde 
Türk ve İran/Pers unsurunu sentezleyerek yeni bir yöntem ortaya koy-
muştur diyebiliriz. Özellikle ikta sistemini düzenlemesiyle ülkenin refah 
düzeyi yükselmiştir. Aynı şekilde orduyu genişleterek veya düzenleyerek 
güçlü bir ordu haline getirmiştir hatta dönemin en güçlü ordusu Selçuk 
Devletinin ordusu olmuştur diyebiliriz. Birçok kurumu düzenleyerek 
devletin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuştur.15 
İslam geleneğinde eşi benzeri görülmemiş Nizamiye medreseleri ismi-

ni Nizamü’l-Mülk’den almıştır. Medreseleri kuran kişi olarak Nizamü’l-
Mülk gösterilmektedir. Ancak Mehmet Altay Köymen’e göre bu medre-
seleri kuran kişi Alparslan’dır yani onun emriyle bu medreselerin kurul-
duğunu iddia etmektedir.16 Bu medreseleri kimin kurduğundan ziyade 
vermiş olduğu hizmetlerin daha önemli olduğunu düşünüyoruz. 

Kişilik olarak ise adaletli olmasının yanı sıra cömertliğinin ön planda 
olduğunu görüyoruz. Hayatı boyunda birçok âlime ve öğrencilere karşı-
lıksız burslar verdiğini ve ekonomik olarak desteklediğini kaynaklarda 

13 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, IX 
14 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, X
15 Özaydın, “Nizamülmülk”, 195
16 Köymen, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, 18
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görmekteyiz. Her yıl fakihlere ve sufilere 300 bin dinar yardımda bu-
lunuyormuş ve bu durum onun aleyhinde bile kullanılmış.17 Hayatıyla 
bir başarı öyküsü haline gelen Nizamü’l-Mülk bir devletin yapı taşı olan 
vezirliğin en üst noktasını temsil etmekteydi. Tarihe adını altın harflerle 
yazdırmış bir idarecidir. Aksi halde 30 yıl devlet idaresinde bulunması 
imkânsız gözükmektedir. Sultanları desteklemesiyle yakın bir dost devle-
ti idare etmede başarılı bir vezir örneği oluşturmaktadır. Ancak bu kadar 
başarılı bir vezirin/idarecinin ölümü maalesef eceliyle olmamıştır. 

1092 yılında Sultan Melikşah ve yanında sarayın önde gelen isimle-
riyle birlikte Nizamü’l-Mülk Bağdata giderken tebdili kıyafette bulunmuş 
biri tarafından hançerlenerek öldürülmüştür. Ölümüyle ilgili üç varsayım 
mevcuttur. İlk olarak Melikşah tarafından öldürüldüğüdür. Vezirin gitgi-
de güçlenmesini gözlemleyen Melikşah bunu durdurmak için öncesinde 
yapmış olduğu tehdidi hayata geçirerek öldürtmesi. İkincisi Terken hatun 
ve diğer vezir Tacü’l Müluk tarafından öldürüldüğü varsayımı. Sonuncu-
su ve çoğunlukla kabul edilen görüş ise Bâtıniler tarafından suikast yoluy-
la öldürüldüğüdür.18

3. Siyasetname- Siyeru’l-Müluk 
Saltanatının son yıllarında Melikşah, devlette yolunda gitmeyen bazı 

olayları fark edince devlet adamlarından yani vezirlerinden bu problem-
leri gidermelerinde yardımcı olacak, eski padişahların uyguladıklarını 
tespit edip onları hayata geçirmek için bir eser tertip etmelerini ister. As-
lında bir tür rapor oluşturmalarını istemiştir diyebiliriz.19 Sunulan eserler 
arasında Nizamü’l-Mülkün eserin Melikşah tarafından çok beğenilerek 
kabul edilir. 

Eser 51 bölümden oluşmaktadır ve çoğu bölümde kendisi konuyu 
özetleyerek mütalaa eder sonrasında ayet, hadis, hikâye veya bir rivayet 
ile destekler. Eser bir elkitabı olmanın dışında Nizamü’l-Mülkün aynı za-
manda bir hatıratıdır diyebiliriz çünkü hayatı boyunca biriktirmiş oldu 
tecrübeleri yazıya dökmüştür. Özellikle Pers geleneğinde yönetim ala-
nında başarılı olmuş hükümdarların hayatından örnekler vermesi dikkat 
çekmektedir. Hikâyelere yer vererek onlardan ders çıkarmayı veya onla-
rın örnek alınmasını istemiştir. Bu yönüyle eserin salt teorik bir kitap ol-

17 Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 199
18 Kafesoğlu, Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu, 203-204
19 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, XI 
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madığını bize açıkça göstermektedir. Bu duruma şaşırmamak gerekir zira 
kendisi Pers kökenlidir. Bu eserinde yapmaya çalıştı en bariz şey Türk ve 
İran yönetim geleneğini sentezleyerek devletin en uygun ve başarılı şekil-
de yönetilmesini sağlamaktır. 

Konulardan dikkat çeken diğer bir husus Şafii ve Hanefi Mezhepleri 
dışında mevcut olan mezheplere karşı katı bir tutumda olmasıdır. Bunun 
sebebi ise o dönemlerde özellikle Rafızi veya Bâtıni tehlikesinin ilerlemiş 
olmasıdır. Buna ek olarak Kadınların kesinlikle yönetimden uzak tutul-
ması gerektiğini şiddetle savunur.20

Nizamü’l-Mülk’ün eserinde işlemiş olduğu ana konu adalettir. Kita-
bının merkezinde Adalet kavramı yer almaktadır. Bunu göstermek adına 
Nizamü’l-Mülk’ün meşhur sözünü hatırlatmakta fayda vardır, “Küfr ile 
belki amma zulm ile paydar kalmaz memleket.”21 Bir devleti iyi yönetmenin il 
şartı adil olmaktan geçmektedir ve onun için tarihteki en adil hükümdar 
Pers sultan Nuşirevan dır. Bu örnekte tekrardan onun pers kökenini sez-
mekteyiz.

Siyasetnamesinde Nizamü’l-Mülk sadece yönetimin felsefi temelini 
anlatmakla yetinmez onları açıklar kendi bakış açısını aktarır ve gerekir-
se ayet ve hadislerle destekler. Eğer sadece geçmiş hikâyeleri aktarsaydı 
kuru bir masal kitabı olmaktan kurtulamazdı. Ayet ve Hadislere ağır-
lık olarak yer verseydi bir vaaz kitabından farkı olmazdı. Tüm bu yön-
temleri birleştirdiğinden eserinin bu derece önemli ve özgün olduğunu 
düşünüyoruz.22 

Örnekler vererek yukarıda sunmuş olduğumuz konuları açıklamaya 
çalışalım. Hükümdarın yükümlülüklerinden bazılarını açıkladığı ikinci fa-
sıl dan dan Allah’ın rızasını kazanma üzerine şunları söyler; 

Padişahlara şanı yüce Hakk Teala’nın rızasını gözetmek gerektir. Hakk 
Teala rızası halka yapılan ihsan ve onlara arasında yaygınlaştırılan lütuf 
ile sağlanır. Tebanın hayır duası daimi olunca o memleket ayakta kalır 
ve her geçen gün gelişir. Ol melik, ol devr ü devletten nimetlenir ve bu 
cihanda iyi bir nami öte cihanda kurtuluşa ererek vereceği hesap pek ko-
lay olur. Nitekim atalar demişlerdir ki: Saltanat küfür ile devam bulur; 
amma zulüm ve gaddarlıkla paydar olmaz. Rivayet olunmuştur ki Yusuf 

20 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, XIX
21 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, XIII
22 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, XXV
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aleyhisselam bu dünyadan göçünce, onu atalarının civarına gömmek için 
[…]23

Bu paragrafta görüldüğü gibi konuya ayet veya hadis ile başlamayıp 
doğrudan kendi düşüncesini aktararak geçmiş topluluklardan örnek ve-
rerek konuya devam eder. 

‘Vezirlerin ve Mutemetlerin Hallerine Dair’ isimle bölümde padişahın ve-
zirlerini kontrol etmesi gerektiğinden şöyle bahsetmektedir. 

Görevlerini noksansız yerine getirip getirmediklerini görmek için pa-
dişahın vezirleri ve mutemetlerini gizlice sürekli denetlemesi lazımdır. 
Padişahın ve memleketin esenlik yahut kargaşası onlara bağlıdır. Vezir 
iyi tabiatlı biriyse o memleket kalkınır, ordu ve reaya hoşnut ve huzurlu, 
padişah ise kaygulardan azade olur. Vezir şirret birisi ise memlekete telafi 
ve tedavisi imkânsız hasarlar verir ve bu sebeple padişahın gönlü daralır, 
zihni bulanır ve memlekette karışıklıklar zuhur eder.24

Bu kısımda yazarın aslında kendini bir vezir olarak tarif ettiğini açık-
ça görmekteyiz. İyi bir vezirin padişah ve memleket üzerinde ne derece 
etki ettiğini aktarmaktadır. Kullanmış olduğu ifadelerden de kendisinin 
bir idareci olduğunu ve tecrübelerinden bahsettiğini kolaylıkla anlayabil-
mekteyiz.

Sonuç
Yukarıda değinmiş olduğumuz hususlar çerçevesinde konuyu ele aldı-

ğımızda, Siyerü’l-Müluk isimli siyasetname alanda yazılmış diğer eserler-
den farklı olarak özel bir konuma sahiptir. Gerek kitabın ele alınışı, içeriği, 
verilmiş örnekler, öğütler ve uslubu olarak bir özgünlüğe sahiptir. Özel-
likle eseri kaleme alan Nizamü’l-Mülkün üç Sultan döneminde yaklaşık 
otuz yıl idari görevde bulunup vezirlik yapmış olması bu esere bir değer 
katmaktadır. Zira doğrudan tecrübelerden yola çıkarak hazırlanmış bir 
siyasetname idari görevde bulunmamış bir Fıkıhçının veya bir Filozofun 
yazmış olduğu siyasetnameden çok daha farklı olduğu aşikârdır. İncele-
miş olduğumuz eser sadece bir siyaset elkitabı değil aynı zamanda müel-
lifin bütün birikimini yansıtır ve aynı zamanda bir hatırattır. Eseri okur-
ken de bu fark kesinlikle anlaşılmaktadır çünkü çok akıcı bir dile sahip-
tir ve hayatta karşılığı olan mevzular vardır. Hariçten gazel okunmamış 

23 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, 15
24 Ayar, Nizamü’l-Mülk Siyasetname, 29
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olduğundan okuyucuya iyi bir rehberlik yapmaktadır. Son olarak eserin 
değerini müellifin kendi sözlerinden okuyalım, “Bir tek padişah ve buyruk 
yoktur ki bu kitabı görmezden gele…” 25
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. İLYAS UÇAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ABD

Sayın başkan teşekkürler. Kıymetli meslektaşlarım, kıymetli misafir-
ler, sevgili öğrenciler sözlerime başlamadan önce Allah’ın selamıyla hepi-
nizi selamlıyorum. Bende diğer müzakereci arkadaşlarım olduğu gibi ka-
tılan tüm tebliğci kardeşlerime bu medeni cesaretlerinden dolayı gerçek-
ten çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerek tebliğ hazırlamadaki okuma ve 
değerlendirme aşaması gerek tebliğ yazma ve gerek ise tebliği sunma 
aşaması bizde işin içerisinde olduğumuzdan dolayı biliyoruz ki çok emek 
gerektiren zaman, sabır gerektiren bir iştir. Böyle zorlu bir işi üstlendikle-
rinden dolayı tekrardan hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Ben birinci 
ve ikinci tebliğleri sunan Merve Yücetürk ve Kadir Uzunoğlu kardeşleri-
mizin tebliğlerini müzakere yapacağım. Tabi ki bunlardan teknik olarak 
söyleyeceğimiz hususlar bir eleştiri mahiyetinde değil de bundan sonraki 
yaşantılarında eğer akademik manada bir şeyler ortaya koyacaklarsa 
bunlara dikkat etmeleri mahiyetinde değerlendirirlerse sevinirim. Kimse-
yi eleştirme gibi bir lüksümüz veya haddimizde yok. Bunu da öncelikle 
belirtmek isterim. Birincisi Merve Yücetürk kardeşimizin tebliği ‘‘Mu-
hammed Hamidullah’ın İslam Tarihi Metodolojisindeki Özgünlüğü’’ baş-
lığı, sunarken Muhammed Hamidullah’ın Tarih Metodolojisi diye sundu 
ama değişti mi yoksa sehven mi söylendi sehven, tamam o zaman ona 
göre bir yorum yapacaktım çünkü tarih ve İslam Tarihi’nin her ne kadar 
aynı olduğu yönünde bir takım ifadeler kullanmış olsa da ben öncelikle 
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akıcı sunumundan dolayı gerek slayt kullanımı, gerek üslubu, dili ve akı-
cılığından dolayı özel tekrar teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yani 
bir metni okumak var bir de anlatmak var bir de sunmak var hepsini ga-
yet güzel bir şekilde, başarılı bir şekilde yerine getirdi. Ben ilk sayfadan 
son sayfaya kadar tebliğini değerlendirmek istiyorum gerekirse tebliğini 
de kendisine takdim ederim. Öncelikle beklenti o ki yani akademik bir 
çalışma da veya herhangi bir eser ortaya konulduğunda tezin başlığı ka-
dar başlıkta geçen ifadelerin tanıtımı veya onların önce takdim edilmesi 
beklenir. İslam Tarihindeki metodolojisinden önce Muhammed 
Hamidullah’ın hakkında biraz bilgi vermiş olsaydı her ne kadar resmini 
kullanmış olsa da ben en azından nerede doğduğunu, hangi çağlarda ya-
şadığını, ölüp ölmediğine dair mesela İslam âlimi dedik ama birçoğu bel-
ki de yaşıyor olarak olabiliyor mahiyetinde belki biraz bilgi verilebilirdi. 
Bu bir eksiklik olarak not edilebilir. Onun haricinde genelinde tebliğin ta-
nımlara ve terimlere ve bunların açıklanmasına gayret göstermiş. Bu artı 
sayılacak olumlu sayılacak bir hususiyet. Sadece sormak istediğim veya 
belki değerlendirilmesini yapmamız gereken bir hususiyet. İlk başta İs-
lam Tarihi ve Tarihi hangi zaman diliminden başlatır diye bir ifade kul-
lanmışsınız zannediyorum. Metinde bu var zaten. Ancak hemen iki pa-
ragraf sonrasında Hamidullah, Tarihçiyi yani İslam Tarihçisini değil de 
Tarihçiyi 23 yıllık sürede vahiy alan bir peygamberle vahiy almayan nor-
mal bir insan arasındaki münasebeti olarak değerlendirdi. Bu sanki tarih-
çiyle İslam Tarihçisinin farklı kişiler olduğu veya bu farkın olması gerek-
tiğini gösteriyor. Bu iki cümle birbiriyle biraz tezat gibi belki bu bir de-
ğerlendirme ile geçiştirilebilirdi. İkinci yine eksiklik yani eksiklik deme-
yim de belki kullanılabilecek argümanlardan birisi olarak şöyle bir cümle 
kullanmışsınız ‘’Muhammed Hamidullah savaşlarla ilgili özellikle metot-
larında savaşları işlerken hem tarihi gerçekler hem de askerlik bilimiyle 
ilgili çalışılan bir savaş kitabı veya tarih kitabı olmadığından’’ bahsetmiş-
siniz tabi ki bu eski bir söylem olduğu için günümüzde bunun açıldığını 
belki ifade edebilir ve örnek olarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde gö-
revli olan Yrd. Doç. Dr. Cafer Acar hocanın ‘’Cahiliye ve Asr-ı Saadet Sa-
vaş Olgusu’’ adlı doktora tezini belki değinilebilirdi. Bu bağlamda bu 
söylenebilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde metotlarını madde 
madde ele alınması gayet güzel, okuyucu ve dinleyicilerimizin anlaması 
açısından bence olumlu zaten slayt olarak da bunu sahneye sunmuştu-
nuz. Ancak ben bu maddeler ışığında tebliğin başlığının yenilenmesini 
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düşünüyorum. Yani tebliğin başlığı ‘‘Muhammed Hamidullah’ın İslam 
Tarihi Metodolojisindeki Özgünlüğü’’ yerine sanki kaynakçada da sadece 
Muhammed Hamidullah’ın tüm eserleri yani tüm kaynakça Muhammed 
Hamidullah’ın kitaplarından oluşuyor. Başka bir eser kullanılmamış. 
Tebliğin içi sanki Muhammed Hamidullah’ın eserlerindeki özgünlük ara-
yışları ya da Muhammed Hamidullah’ın eserlerindeki özgünlüğü yansı-
maları gibi sadece onun eserlerinden yansıtarak bir şeyler sunmaya çalış-
mışsınız. Böyle yapılsa tebliğ içerik ve başlık olarak daha uyumlu olurdu 
diye düşünüyorum. Birinci başlıkta Muhammed Hamidullah’ın metodo-
lojisi olarak vermiş olduğunuz soru-cevap metodu var. Metodu açıklayıp 
ardından üç tane örnek sundunuz. Zaten onları da burada ifade ettiniz. 
Bence gayet güzel, hem açıklamış hem de örnekleri açısından bu bölüm 
gayet güzeldi. İkincisi şahsi gözlem metodu dediniz. Ben buraya katılmı-
yorum. Şahsi gözlem metodunu şu anda mevcut tüm tarihçiler hemen 
hemen kullanıyor. Hatta kullanılmadığında büyük bir eleştiri olarak kar-
şısına çıkıyor. O yüzden sadece bunu Muhammed Hamidullah’ın bir öz-
günlüğü veya ona ait bir özellik gibi sunmak bence doğru değil. Tamam, 
belki eski olması hasebiyle ilk kullananlardan birisi olarak ifade edilebi-
lirdi ama pek çok tarihçi bunu yapıyor. Örnek olarak da Uhud Savaşı ile 
ilgili hususiyete değindi. Uhud Savaşını bir türlü anlayamadığını, bunu 
anlamak için oraya gittiğini ve gözlemlediğini artık bunu hemen hemen 
tüm tarihçiler yapıyor. Bende Medine’ye çalışıyorum. Gidip Medine’yi 
bizzat baştan sona inceledim ki daha rahat yazabileyim daha rahat oku-
yabileyim ki danışmanım Doç. Dr. Fatih Erkoçoğlu’nunda Uhud’la ilgili 
hem fotoğraf arşivi hem de ‘’Uhud Savaşı Üzerine Bazı Mülahazalar’’ 
diye gayet detaylı gayet güzel bir araştırması da mevcuttur. Burada yine 
Muhammed Hamidullah’ın eski olması hasebiyle onun zamanında böyle 
özellikler daha azdı o yüzden onun bir artısı olarak değerlendirilebilir bir 
şekilde geçilebilirdik diye düşünüyorum. Dini ve Dönemsel Mukayese 
Metodu ilgili olarak güzel örnekler verilmiş. Gerek kutsal kitaplarla ilgili 
gerekse diğer metinlerle ilgili karşılaştırmalar yapılmış. Burada yine sa-
dece Muhammed Hamidullah’ta varmış gibi bu metot verilmiş ama ben-
ce yine sadece Muhammed Hamidullah’ta yok mesela Ali Osman Ateş 
hocamızın ‘’İslam’a göre Cahiliye ve Ehli Kitap Örf ve Adetleri’ kitabı 
hem İncil hem Tevrat hem de Kuran açısından örf adet uygulamaları kar-
şılaştırması açısından çok değerli bir kitap, böyle eserler ve çalışmalar ol-
duğunu bilmemiz gerekir. En azından hatırlatılması gerekir diye düşü-
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nüyorum. Dördüncü başlıkta da şu husus bence önemliydi. Tarihi Aktar-
mada Çağdaş Kelimelerden İstifade Metodu dediniz. Birçoğu beni de il-
gilendirdiği için özel çalışmam olduğu için diyorum. Evet, bu kavramlar 
var, İlk anayasayı orayı söylemediniz ama metinde var. Medine Vesikası-
nın ilk anayasa olması, Medine’nin ilk şehir devleti olması devlet olarak 
nitelendirilmesi hatta Mescidi Nebevinin ilk yatılı Üniversitesi olması, 
Suffe’nin ilk dershane olması veya siz burada yurt yazmışsınız, yurt ola-
rak da nitelendirenler var. Hatta orayı yazmamışsınız ama Muhammed 
Hamidullah, Hz. Peygamberin ilk dekan olduğunu ilk İslam Üniversite-
sini ilk dekanı olarak da baya modern tabirler kullanıyor. Anakronizm 
dediniz ama Becker diyor ki anakronizma üzerine biraz bir şey anakro-
nizmayı belki dinleyebilir dinleyiciler anakronizma’nın ne olduğu tanı-
mını bir iki cümleyle ifade edebilirdiniz diye düşünüyorum. Çünkü gü-
nümüz tarihçileri şiddetle eleştirdiği ve Muhammed Hamidullah hocada 
bundan nasibini aldığı bir dönemden geçiyoruz. Anakronizma bence 
önemlidir. Buna değinmedik. Modern ilimlerde ki bilgisinde de yine bel-
ki Mantık, Coğrafya, Belagat gibi ilimlerden de örnek verilebilirdi. Psiko-
loji, Sosyoloji ve Etimolojiyi kullanmışsınız, üç tane ilim dalında. Özellik-
le Hadis mesela dediler ki, İslami İlimlerdeki olan bağlılığını. Çünkü Mu-
hammed Hamidullah çağdaş hadis araştırmacılarına göre ‘’İslam Tarihin-
deki Yeri’’ diye müstakil bir doktora çalışması var. Hadisle olan bağlantı-
sını da kursanız da güzel olurdu. Tadından yenmezdi diye düşünüyo-
rum. Ama her halükarda çok başarılı çok güzel, sunum itibarıyla hazır-
lanması itibariyle gayet güzel bir çalışma olmuş. Birkaç tane tavsiyem 
olacak, yine teknik olarak noktalama, imla ve dipnot kullanımı ile ilgili 4. 
Sınıf öğrencisisiniz okulu bitirme teziniz olacak muhtemelen. Burada da 
işinize yarar diye onlara da biraz daha özen gösterirseniz gayet güzeldi 
ama ufak tefek bir iki tane şey vardı. Birde tavsiye olarak Muhammed 
Hamidullah’ın ‘’El-Vesaiku’l Siyasiyye’’ adlı çok önemli bir eseri var. Bel-
ki de özgünlüğü bağlamında bu esere önemli, özellikle yer verilmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Çünkü gerek Medine Anayasası gerekse hüküm-
darlara gönderilen mektupların önemli olması hasebiyle bu eserin farklı 
kategoride özel olarak değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Tek-
rardan teşekkür ediyorum. İkincisi Kadir Uzunoğlu kardeşimizin tebliği 
‘’İbni Haldun’un Sosyal Bilimler Alanındaki Özgün Yöntemi ve 
Katkıları’’dır. Yine tebliğin başlığıyla başlamak istiyorum. Bence tebliğin 
başlığı Kadir kardeşimizde de bir yanlışlık söz konusu neden içerikle 
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bağlamlı olmalı. Sosyal Bilimler diyor ama Sosyal Bilimlerin Hukuk, Eği-
tim sonra Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe gibi çok kapsamlı bir başlık olması 
hasebiyle ve Kadir kardeşimizin sadece Sosyolojiye ve Tarih’e değinilme-
si hasebiyle biraz eksik kaldığını düşünüyorum. Belki sadece Sosyoloji 
bağlamında değil sadece o isimle değerlendirseydi veya Sosyoloji değil 
de Sosyal Bilimler diyorsak önce Sosyal Bilimlerin tanımının ne olduğu-
nu ve Sosyal Bilimlerin hangi ilim bilim dallarını içerdiğini şeklinde baş-
laması uygun olabilirdi diye düşünüyorum. Onun haricinde İbni Haldun 
ile ilgili giriş cümleleri, tanıtım bilgileri gayet yerinde. İbni Haldun ve ta-
rihçiliği, tarih ilmi hakkındaki görüşleri yine gayet yerinde ve güzeldi. 
Tabi ki İbni Haldun bir derya olduğu için onu üç cümleyle beş cümleyle, 
üç beş sayfa ile ifade edebilmek çok zor. En önemli hususiyet Buhran ko-
nusuydu zaten Buhran konusunu da detaylı bir şekilde işledi. Çünkü bu 
kavramı ilk kullanan ve tek kullanan kişi kendisidir. Daha önce hiçbir 
kimsenin kullanmadığı bir kavram. Bu açıdan gerçekten İbni Haldun’un 
özgün olduğunu hem Batılı ilim adamaları hem doğulu ilim adamları 
hem de bizler bir şekilde kabul ediyoruz. Çünkü gerçekten özel bir kav-
ram. Bunu da zaten detaylı olarak ele aldı. Yalnız burada biraz daha de-
taylandırıp onun özelliğini ön plana çıkaracak kuramlarına, teorilerine 
biraz daha fazla yer verilebilirdi diye düşünüyorum. Kaldı ki bazı kav-
ramları açmadı mesela yani Çöküş Teorisi dedi ama Çöküş Teorisinin ne 
olduğundan bir şeyler bahsedebilirdi veya Fatalist Yaklaşım dedi sonra 
Determinist Yaklaşım dedi ama dinleyicilerin kafasında bunlar nedir diye 
soru işareti olmuştur diye düşünüyorum. Belki bunlarla ilgili birkaç tane 
tanımla veya onları açacak şekilde birkaç cümleyle bunlar geçebilirdi 
diye ben metin olarak, metnin içeriği olarak bunları tavsiye ediyorum. 
Dediğim gibi zaten İbni Haldun üzerine çok fazla konuşmaya çok fazla 
değerlendirmeye gerek yok. Metin için son söyleyeceğim şey sonuç kıs-
mında Annales okuluna değinmişsin ama metin içinde Annales okuluyla 
ilgili bir bilgi yok. Sonuçta veriyorsun ama ben bu Anneles nerden çıktı 
diye sordum. Çünkü metinde Anneles diye bir şey geçmedi. Birde Au-
gust Comte ‘an yine bahsettin sonuç kısmında, ama yine metinde August 
Comte’la ilgili herhangi bir bilgi yoktu. En azından değerlendirme kısmı 
demişsin öncesinde biraz bilgi vermeliydin ki sonuç kısmında bunu de-
ğerlendirme açısından bir mana ifade etsin. Kaynakların yerinde ama 
İbni Haldun’u değerlendirirken İslam Ansiklopedisi İbni Haldun madde-
sini okumaman veya buradan yararlanmaman bence büyük bir eksiklik. 
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Süleyman Uludağ diye bir madde almışsın ama yeterli değil çok uzun bir 
madde o, orası tam manasıyla belki detaylandırılabilirdi. Onun haricinde 
teknik şeyler var. Diğer arkadaşlarımızda olduğu gibi dipnot kullanımı 
ve yazımlar mesela bazı yerlerde İbni Haldun, bazı yerlerde Ibnı Haldun 
olmuş hani teknik olarak bunlar eş tür olarak değil de yarın öbür gün 
başka bir yerlerde bir şey çalışırken dikkat etmeniz gereken bir husus 
olarak dikkat çekebilir. Yine özne-yüklem uyumsuzlukları okurken kula-
ğımı tırmaladı. Yine zaman uyumları, cümle farklı bir zamanla başlayıp 
farklı bir zamanla bitince tırmalıyor ister istemez. Onun haricinde söyle-
yeceğim belki İbni Haldun’un önemini ifade edecek çalışmalara da yer 
verilebilirdi. İbni Haldun büyük, önemli bir insan dedik ama İbni 
Haldun’u tanıtacak önemli eserlerinden mesela 1930 yılında yazılmış 
Nata May, kimlikli bir sosyolog, Tarihçi-Sosyolog olarak İbni Haldun’u 
tanıtıyor ki çok değerli bir eser. Yine Muhammed Abdullah İnan 1933 yı-
lında yazdığı ‘’İbni Haldun Hayatuhu ve Türatüh fikri’’ adlı eserinden 
belki birkaç pasajda olsa önemine dair bilgiler verilebilirdi diye düşünü-
yorum. Tekrardan bu medeni cesaretinizden ve sunumunuzdan dolayı, 
vermiş olduğunuz bu 8. Uluslararası Öğrenci Sempozyumuna katkıdan 
dolayı, bize de burada müzakereci olarak şans tanımalarından dolayı 
hem başta Eyüp Baş hocamıza, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür-
leri bir borç bilirim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Fatma Nur ERDEM: Bu yol gösterici müzakerelerinden dolayı Sayın 
İlyas Uçar’a teşekkür ediyorum. Şimdi de Büşra Durmuş ve Sema Gül-
doğan arkadaşlarımızın tebliğlerinin değerlendirmelerini yapmaları için 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları, 
İslam Tarihi Anabilim Dalı doktora öğrencisi Şükrü Çetin’i kürsüye davet 
ediyorum.
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ŞÜKRÜ ÇETİN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ABD 

DOKTORA ÖĞRENCİSİ

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Öncelikle Allah’ın selamıyla herkesi 
selamlıyorum. 8. Uluslararası İLAMER Sempozyumunda emeği geçenle-
ri ve katkısı olanları kutluyorum. Ben Diyanet İşleri Başkanlığı’nda ça-
lışıyorum. Dolayısıyla akademiye dışardan devam ediyorum. Prof. Dr. 
Eyüp Baş Hocamın doktora öğrencisiyim. Eyüp Hocamız saolsun, bizim 
değerlendirme yapmamızı takdir etmişler. Biz de bu vesile ile sizinle 
beraber olduk. Ben öncelikle Büşra kardeşimizin tebliğinden başlayaca-
ğım. Büşra kardeşimizin seçtiği konu şu dönemde önemli bir konu. Bu 
bağlamda başlık gerçekten önemli bir başlık. İnşallah ileri ki zamanlarda 
daha detaylı çalışmak kendisine kısmet olur. Çünkü bizimde Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nda sık sık karşılaştığımız bir durum. İslama fobinin te-
meli ortak yaşayamamak ve bir ötekine tahammül edememek. Osmanlı 
Devleti millet sistemini kurarak bunu başarmış. Bu millet sistemini karşı 
tarafa iyi anlatabilmek ancak yaşayanlar ve bunu iyi bilenler vasıtası ile 
olur. Bu açıdan Büşra kardeşim inşallah bu konuda ilerde yapacağı aka-
demik çalışmalarla ve araştırmalarla bunları gün yüzüne çıkarmak sure-
tiyle savunuculuğunu yapar inşallah. Bu konu vasıtasıyla İslama fobinin 
de karşısında duranlardan biri olur inşallah. Kendisi dini özgürlüğün 
tanımlamasıyla metne başlamış. Bu çok önemli bir konu, din özgürlüğü 
nedir? Sınırları nedir? Din özgürlüğü nerede başlar ve nerede biter? Millet 
kavramıyla ilgili olarak bu kavram ilk nerede ortaya çıktı? Osmanlı’dan 
önce böyle bir kavram var mıydı? Bu sorulara da cevap verebilirdi. Aynı 
zamanda Osmanlı’dan önceli Müslüman devletlerden de konuya ilişkin 
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örnekler verilebilirdi. Bir de “tek tanrılı dinler” ifadesini kullandı. Sadece 
İslam tek tanrılıdır. Bu ifadenin yerine “semavi dinler” şeklinde bir ifade 
kullanabilirdi. Diğer bir husus millet kavramının tanımlaması ve etimo-
lojik geçmişi verilebilirdi. Bir de din adına yapılan savaşlar diye vurgu 
yapmış. Din savaşlarda motivasyon sağlar fakat ana neden değildir. Bu 
ifadeyi batı özellikle bizim dilimize dolandırıyor ve insanların din algısını 
olumsuz yönde etkileme çalışıyor. Bu yüzden be bu ifadeye karşıyım. Din 
adına savaşları Hristiyanlar yapmıştır. Müslümanlar İlah-i kelimetullah 
için gitmiştir. Müslümanlarda sırf din adına savaş yoktur, diğer insanların 
huzuru ve selahiyeti için yapılmıştır. Bir başka husus da millet sistemi-
ni oluşturan birçok faktör var diyorsun fakat bu faktörlerden bahsetmi-
yorsun. Bir yerde “dinsel hiyerarşi” demişsin. Bunun yerine dinler arası 
hiyerarşi dersen daha anlamlı olur. Dinsel hiyerarşi dediğin zaman tek 
bir algılanabilir. Diğer dinlere verilen özgürlüklerden bahsetmişsin fakat 
sadece dinini yaşama ve ibadet özgürlüklerine vurgu yapmışsın. Bu öz-
gürlüklerin yanında farklı dinlere mensup insanların ticarette sosyal ha-
yatta ve hukuki alanda daha birçok özgürlükler var. Bu özgürlüklere de 
yer vermen gerekir. Millet sisteminin yeniden düzenlenmesi konusundan 
tanzimat fermanının hangi maddeleri millet sistemini ilgilendiriyordu bu 
inceleyebilirdin. Din özgürlüğü noktasında Osmanlı Devleti-Batı Avrupa 
karşılaştırması yapmışsın. Bu karşılaştırmayı yaparken Batı Avrupanın 
din özgürlüğü noktasında sayısal veriler ve somut örnekler vermişsin fa-
kat Osmanlı’nın din özgürlüğü noktasındaki duruşunu aktarırken sade-
ce özgürlük verdik demekle yetinmişsin. Bu anlamda somut örnekler ve 
sayısal veriler vermeliydin. Bunun sonucunda din özgürlüğü noktasında 
Batı Avrupa baskın gelmiş senin metninde. Onun dışında kaynak çeşit-
lemesi güzel. Lisans 3. Sınıf öğrencisine göre metnin insicamı ve sunum 
gayet başarılıydı. Özellikle sunarken dikkat ettim, metni hatim etmişsi-
niz. Metin genel anlamda iyi ama belirttiğimiz hususlara zenginleştirilirse 
ve somutlaştırılırsa çok daha başarılı bir çalışma ortaya çıkar. Başta da 
belirttiğim gibi konunuz gayet güzel bir konu, günümüzün konusu. Bu 
alanda çalışmaları daha da ilerletebilirsiniz. Allah yolunu açık etsin. Ba-
şarılar diliyorum. İkinci tebliğci arkadaşımız Sema Güldoğan. Tebliğin 
başlığı “Nizamü’l-Mülk’ün Siyasetname örneğinde özgünlük” Nizamü’l-
Mülk gibi bir devlet adamının özgün olmadığını iddia edemeyiz. Kendisi 
Selçuklu Devleti’ni sıçratmış bir insan. Siyasetname’nin tanımını etimolo-
jik olarak yapmışsınız, bu güzel olmuş. Giriş kısmında şöyle bir şey var; 
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Siyasetname’nin özgün olduğunu ve başarılı olduğunu söylüyorsunuz 
fakat kıyaslamanın kimlere göre olduğunu ve Siyasetname’i kıyasladığı-
nız eserler hakkında bilgi vermiyorsunuz. İlk siyasetname örneği olarak 
Hz. Ali’nin mektubunu vermişsiniz. Ben bu konuda araştırma yapmadım 
fakat konuyu somutlaştırma açısından böyle bir örneklendirme yapma-
nız güzel olmuş. Nizamü’l-Mülk’ün hayatına ilişkin doyurucu bilgi su-
nulmuş. Fakat özgünlük açısından değerlendirme bölümü hayatıyla ilgi-
li kısmın gölgesinde kalmış. Hayatıyla ilgili kısım oldukça kapsayıcı ve 
derinlemesine işlenmiş. Buna karşılık değerlendirme kısmı biraz sönük 
kalmış. Bir de Nizamü’l-Mülk’ün kadınların yönetimden uzak tutulması 
gerektiği yönündeki düşüncesine metinde yer vermişsiniz. Bunu açıkla-
manızda fayda var. Nizamü’l-Mülk neden kadınların yönetimden uzak 
tutulması gerektiğini düşünüyor? Buna metin içerisinde cevap vermeli-
siniz. Başka bir husus da kaynak çeşitlendirmesi. Kaynak sayısı beş ile 
sınırlı kalmış. Kaynak sayısını artırabilirsiniz. Bunların dışında dili akıcı, 
üslubu güzel, özlü cümleler var. Kendini daha az terimlerle ifade etmiş. 
Anlatmak istediğini anlatabiliyor. Söylediğim şeylere dikkat edilirse daha 
güzel olur. İncelemiş olduğum her iki tebliğin de başlıkları güncel baş-
lıklar, bu açıdan ben çok beğendim. Allah yolunuzu açık etsin. Başarılar 
diliyorum. Bu sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese canı 
gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.

Fatma Nur ERDEM: Hocamıza müzakeresinden dolayı teşekkür ede-
riz. Güzel sunumlarından dolayı tebliğcilerimizi ve müzakereci hocaları-
mızın müzakerelerinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Özellik-
le de sabırla bizi dinleyen siz dinleyicilerimize teşekkür ederim. Bugünün 
dördüncü oturumunu burada kapatıyorum. İyi günler diliyorum. 
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OTURUM BAŞKANI: FEYZA KAPLAN

Saygı değer hocalarım, kıymetli misafirler, değerli öğrenci arkadaşla-
rım sizleri Allah’ın selamıyla selamlıyorum. Bu yıl sekizincisi düzenlenen 
İslam Medeniyetinin Yapı Taşları adlı sempozyumunun son gününün ilk 
oturumunun hayırla vesile olmasını Allah’tan temenni ederek açıyorum. 
Ben Feyza Kaplan Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf 
öğrencisiyim aynı zamanda İLAMER İslam tarihi ve Sanatları araştırma 
grubunda öğrenim görmekteyim. Kıymetli misafirler oturumumuz iki kı-
sımdan oluşmaktadır. İlk kısımda dört tebliğcimiz tebliğlerini sunacaklar. 
İkinci kısımda ise müzakereci hocalarımız değerlendirmelerini yapacak-
lardır. İlk tebliğcimiz Sayın Şulenur Demirbilek kendisi Süleyman Demi-
rel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisidir. Tebliğinin konusu 
Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda Özgün Tespit ve Yaklaşımlar 
şeklindedir. Sözü Sayın Demirbilek’e bırakıyorum. Buyurun süreniz 12 
dakikadır.
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SEZAİ KARAKOÇ’UN MEDENİYET 

TASAVVURUNDA ÖZGÜN FİKİR ARAYIŞI

ŞULENUR DEMİRBİLEK

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öz
Kelimeler oluşturulmak istenen düşüncelerin karşıya aktarılmasını sağlar. Bu akta-
rımda oluşturulmak istenen düşüncenin hangi kavramla ifade edildiğine dikkat et-
mek gerekir. Çünkü kavramın barındırdığı anlamın kapsamı ne kadar geniş olursa, 
ortaya çıkarılmak istenen düşünce güçlü bir şekilde ifade edilmiş olur. Medeniyet 
kavramı bu anlamda ele alındığında, barındırdığı anlam geniş bir düşünce alanını 
kapsar. Sezai Karakoç, medeniyet kavramının yayılmış olduğu geniş alanı özellikle 
diriliş kavramı üzerinden ele almış ve oluşturulmak istenen medeniyeti bu kavram 
üzerinden şekillendirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Medeniyet, Diriliş, Toplum, Hareket, Sezai Karakoç

GİRİŞ
Medeniyet, yapısı itibariyle çeşitli yöntemlerle ele alınabilecek, kap-

samlı anlam bütünlüğüne sahip bir kavramdır. Bu kavram birçok kez 
farklı alanda söz sahibi mütefekkirler tarafından ele alınmıştır. Özellikle 
yeni bir yapı inşâ etme düşüncesinde ve gayretinde olan düşünürler, me-
deniyet kavramını en ince ayrıntısına kadar incelemiş ve yeni bir medenî 
yapının oluşması için hem düşünsel hem de fiili bazda ne gibi çalışmalara 
ihtiyaç olduğu konusunda kanaat sahibi olmuşlardır. Özellikle toplumla-
rın en sıkıntılı dönemlerinde var olan bunalımdan kurtulmak ve yeni bir 
toplumsal yapı oluşturmak için bu kavramın iyi bir şekilde anlaşılması 
gerekmektedir. Bu anlamda içerisinde bulunduğumuz son dönem göz 
önüne alındığında bu kavramın anlaşılması ve toplum üzerine tatbik edil-
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mesi önem arz etmektedir. Bu noktada toplumsal yapının ne durumda 
olduğunun farkında olan birçok düşünür ortaya çıkmış ve bu konu üze-
rine kapsamlı çalışmalar yapmıştır. Bu düşünürlerin içerisinde yer alan 
isimlerden biri Sezai Karakoç’tur.

Sezai Karakoç ve Medeniyet 
Sezai Karakoç medeniyeti ele alırken bazı temel kavramlar üzerine 

oluşturduğu bir düşünce sistemi inşâ etmiştir. Özellikle diriliş kavramı 
ile İslam medeniyeti düşüncesi üzerinden bir medeniyet tesis etme gayreti 
içerisindedir. Karakoç, İslam’ın ortaya koyduğu yöntemler dahilinde ger-
çekleşecek olan diriliş hareketi neticesinde yeni bir medeniyet kurulacağı 
düşüncesindedir. Bu noktada diriliş kavramını geniş bir bakış açısıyla ele 
almış ve çeşitli unsurlarla arasında bağ oluşturmuştur. Biz de Karakoç’un 
medeniyet tasavvurunu temel noktaları göz önünde bulundurarak ele 
alacağız.

Sezai Karakoç medeniyet kavramını geniş bir alanda tanımlar. Ona 
göre “Medeniyet insanoğlunun asıl amacını gerçekleştirmesi çabaların-
dan, ona varma arayışından, onu süsleyip püslemesinden, o yöndeki 
duygularını ve düşüncelerini ifade etme isteğinden doğan, kaynaklanan 
ve beslenen niyet ve faaliyetlerin, teori ve pratiğin, tasarım ve eserleri-
nin, reel ve potansiyel güçlerinin tümü demektir”1 Karakoç’un bu tanımı 
medeniyet oluşumunun insan merkezli, insanın hedeflerini içerisine alan 
bir oluşum olduğu kanaatini vermektedir. Ona göre insanın istek ve ge-
reksinimleri üzerine inşâ edilen bir medeniyet, sadece fiziksel ihtiyaçlar 
neticesinde meydana gelmiş bir yapı değildir. Aksine “medeniyet olgu-
sunda ruhi ve maddi faaliyet eserlerinin tümünü görmek mümkündür.”2 
Yani Karakoç’un ifade ettiği medeniyet olgusu kapsamlı bir anlama sahip 
bir olgu olarak değerlendirilebilir. Bu olgunun kapsama alanında ise hem 
fizik alemi hem de metafizik alem yer alır. Fizik ve metafizik alemin bir-
birinden ayrılması medeniyet kavramına yaklaşımda ve medeni yapının 
tesisinde eksiklikler oluşmasına neden olur. Kavramları daha somut bir 
şekilde ifade edecek olursak, fizik ve metafizik dendiğinde duygularımız, 
düşüncelerimiz ve davranışlarımız bir medeniyetin, görünüşte ayrı ayrı 
fakat çeşitli nedenlerle birbiriyle ilişkili unsurlarıdır. Karakoç bu düşün-

1 Sezai Karakoç, Düşünceler I Kavramlar, (İstanbul: Diriliş Yay. 2017), 10
2 Karakoç, Düşünceler I- Kavramlar,7-8
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cesini şu şekilde ifade eder; “ Medeniyet hayatımızın her safhasında, duy-
gularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımızla karşılaştığımız, bütüncül 
bir olaydır.”3 Onun bu oluşumu bütüncül bir olay olarak değerlendirmesi, 
hayatın her alanında medeniyetten izlerin bulunduğunu söylemesi bu ya-
pının bizlerin yaşam tarzını hangi açıdan düzenlememiz gerektiği nokta-
sında da bilgi verir. Sezai Karakoç’un, medeniyet kavramına yüklemiş ol-
duğu anlamın derinliği neticesinde, ileri aşamalarda bu kavramı bir ölçü 
olarak görmesine neden olmuş ve en küçük ayrıntıları dahi medeniyet 
kavramının süzgecinden geçirmesine yol açmıştır. “Her an, her hareke-
timiz medeniyetle ölçülür, medeniyetle tartılır ve medeniyetle değerlen-
dirilir. Onunla değiştirilir, onunla yaşar, onunla devam eder ve onunla 
değer kazanır.”4 Onun bu ifadeleri de yukarıda yer verdiğimiz görüşlerini 
açıklayıcı bir nitelik taşır.

Medeniyet toplumların ulaşabileceği en son noktadır. Bu noktada 
toplumlar her anlamda üst düzey bir sisteme sahiptir. Fakat toplumların 
bu seviyeye ulaşması için belirli bir süreçten geçmesi gerekir. Karakoç, 
bu sürecin diriliş hareketi ile başlayacağı düşüncesindedir. O bu anlam-
da diriliş kavramını geniş bir açıdan ele alır ve dirilişi şu şekilde tanım-
lar; “Diriliş kavramı çok geniş bir kavramdır. En metafizik bir temelden 
başlayarak, tek kişinin hayatının en ayrıntılı noktalarına kadar uzayan, 
toplumu bütünüyle kucaklayan, tarihi didik didik eden, tarihin yönünü 
çizen, tarihi icabında dönemeçler ve kıvrımlarla bambaşka istikametlere 
doğru götüren her türlü kişisel, toplumsal, tarihi ve metafizik olayların, 
oluşların bütününe diriliş diyebiliriz.”5 Burada Karakoç, diriliş kavramı-
nın mahiyetinin ve amacının ne olduğunu, içerisinde barındırdığı unsur-
ların belirlenmesini sağlayan ifadeler kullanmıştır. Onun diriliş üzerine 
yapmış olduğu bu tanım, bizim zihin dünyamızda diriliş hareketinin top-
lumun her bir bireyinden başlayarak, bireylerin tamamını içerisine alan 
bir hareket olduğu düşüncesini oluşturur. Burada Karakoç’un tümevarım 
ile parçadan bütüne ulaştığı anlaşılıyor. Bu yaklaşım şeklinin temelinde 
barındırdığı sistem ve diriliş kavramanın anlaşılması ancak diriliş hareke-
tini oluşturan unsurların her biri ayrı ayrı ele alındığında tam anlamıyla 
anlaşılmış olur.

Sezai Karakoç’un neden özellikle diriliş kavramını medeniyet kavramı 

3 Sezai Karakoç, Çıkış Yolu II: Medeniyetimizin Dirilişi, (İstanbul: Diriliş Yay. 2010), 134
4 Karakoç, Çıkış Yolu II-Medeniyetimizin Diriliş, 134
5 Karakoç, Çıkış Yolu II-Medeniyetimizin Dirilişi, 12
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ile özdeşleştirdiğini anlayabilmek için öncelikle bu kavramın kullanılış 
amacını kavramak gerekiyor. Diriliş kavramı esasında bir oluşun bir ha-
reketin oluşmasını sağlamak amacıyla topluma, diri ve canlı olmak ge-
rektiği mesajını veren bir kavramdır. Karakoç bu kavramı kullanmaktaki 
maksadını; “İnsanoğluna çok görev düşmektedir. Kendi selametimiz için. 
Milletin selameti medeniyetin selameti… hep birbirine bağlıdır bunlar. 
Birbiri için gereklidir. Her birimizin teker teker ve toplu olarak bunların 
tümü için çalışmamız gerekir. Yoksa yaşayamaz toplum, yaşayamaz mil-
let, yaşayamaz medeniyet. Ama bu çalışmaları yapacak olanların diri ol-
ması lazımdır. Diriliş demem diriliş kavramı üzerinde durmam bundan 
kaynaklanıyor,”6 şeklinde açıklamıştır. Özellikle çalışmak gerektiği üze-
rinde duran Karakoç canlı dinamik bir kitleye sahip toplumların bu ama-
ca ulaşabileceği düşüncesindedir. Hem ferdî hem toplu olarak yapılan her 
bir çalışma diri bir medeniyeti de beraberinde getirir. Fakat bu çalışma ve 
gayret medeniyetin uzun yıllar canlı kalabilmesi için her an aynı istekle 
var olmalıdır. Karakoç böyle bir medeniyeti gerçek bir medeniyet olarak 
değerlendirir. Bunu şu şekilde izah eder: “İnsanlığın gerçek medeniye-
ti bir hakikat medeniyeti, bir diriliş medeniyetidir. Uyanık olma gaflete 
düşmeme medeniyetidir gerçek medeniyet. Ve her kaybettikten sonra da 
onu hatırlamak, tekrar ona dönmek, ve aynı noktadan hareket edip, yine 
bu dünyada Hakkın hakimiyetini tesis etmek, Hakkın medeniyetini kur-
mak diriliş demek bu demektir. Diriliş hareketinin vücut hikmeti budur.”7 
Özellikle diri olmanın bir sonucu olan uyanık olma gaflete düşmeme bu 
hareketin temel özelliklerindendir. Bu hal üzere olmak dağıldıktan sonra 
dahi daha hızlı daha az yıpranmış olarak toplumların ilerlemeye kaldığı 
yerden devam etmesine yardımcı olur. 

Sezai Karakoç medeniyetin temeline yerleştirdiği diriliş hareketini te-
mel bazı unsurlar üzerine oluşturur. Bu unsurların başında İslam gelir. 
Karakoç diriliş düşüncesini İslam düşünce sistemi üzerine oluşturur. Ona 
göre yeni bir medeniyet kurmak veya bir başka ifadeyle yeniden dirilmek, 
harekete geçmek için İslam inanç ve düşünce sistemini esas almak gerekir. 
Bu sayede insan hayalini kurduğu medeniyet seviyesine ulaşabilir. Ona 
göre İslam, kavram olarak bizim anladığımızın dışında bir anlam derin-
liğine sahiptir. O İslam’ı şöyle açıklar: “ İslam sadece bir inanç değildir. 

6 Karakoç, Çıkış Yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 35
7 Karakoç, Çıkış Yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 35
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Sadece inanca bağlı bir takım itikatlara bağlı bir takım fiillerden ibaret 
değildir. Ve sade bir ahlak değildir. Aynı zamanda bir medeniyettir. Ve 
medeniyetler medeniyetidir İslam.”8 Karakoç İslam’a bütüncül bir bakış 
açısı ile yaklaşmıştır. İslam’ın içerisinde yer alan fiziki davranışların bera-
berinde İslam ruhunu oluşturan, İslam anlayışının veya bir başka ifadey-
le İslam düşünce sisteminin omurgası niteliğinde olan metafizik boyutu 
da büyük ölçüde ele alır. Bu anlamda İslam’ın medeniyetler medeniyeti 
olarak değerlendirilmesi, beraberinde bir medeniyet için İslam’ın ne ifa-
de ettiği sorusunu getirir. Karakoç bu durumu şöyle izah eder: “ İnsan 
ancak Tanrı’yla var olur. Bu bakımdan insanın ideali ve amacı ilahi kay-
naklıdır. Medeniyette insanın bu amacını en üstün planda gerçekleştirme-
si, onu sürekli kılması faaliyetleri ve bunun anıtlaşması, kurumlaşması, 
kalıcı kılınmasıdır”.9 Bu ifadelerden anlaşılıyor ki Karakoç medeniyeti, 
İslam’ın gerçek anlamda anlaşılması ve düşünce sisteminin o doğrultuda 
oluşturulması için bir araç olarak görür. Esasında Karakoç’a göre İslam’ı 
anlamış ve özümsemiş bir toplumun medeniyet seviyesine ulaşması kaçı-
nılmazdır. Çünkü daha önce de ifade ettiğimiz gibi Karakoç’un medeniye-
ti İslam’ın kaçınılmaz bir sonucu olarak görüyor olması, onun Tanrı- insan 
anlayışı üzerinden değerlendirildiğinde daha iyi anlaşılabilir. Ona göre; “ 
İnsan ancak tanrıyla var olur. İnsanın ideali ve amacı ilahi kaynaklıdır. Bu 
amaç tanrının istediği yaratık olmaktır. Medeniyette insanın bu amacını 
en üstün planda gerçekleştirmesi, onu sürekli kılması faaliyetleri ve bu-
nun antlaşması, kurumlaşması, kalıcı kılınmasıdır. Bu yüzdendir ki biz, 
medeniyetin en gerçek anlamını ve kaynağını vahiyde buluyoruz, öbür 
medeniyetler buna yaklaştığı ölçüde medeniyetin asıl amacına yaklaşmış, 
bundan uzaklaştığı ölçüde uzaklaşmış olur.”10 Bu açıklamaya baktığımız-
da Karakoç’un insan-tanrı ilişkisini, benzer bir şekilde tanrı-medeniyet 
ilişkisi ile bağdaştırdığını görmekteyiz. Ona göre nasıl bir insanın tanrıya 
inanmaya ihtiyacı varsa ve nasıl bir insan hayatına inancı doğrultusunda 
yön veriyorsa, insanların oluşturduğu bir sistem olan medeniyet de bu 
inanç çerçevesinde kendisini tamamlayacaktır. Vahiy bu anlamda önemli 
bir noktada yer alır. Çünkü vahiy tanrıyla insan arasında peygamberler 
vasıtasıyla iletişimi sağlar. Esasında vahiy Karakoç’un İslam temelli me-
deniyet algısında ortaya koyduğu mükemmellik idealini oluşturan önemli 

8 Karakoç, Çıkış Yolu II-Medeniyetimizin Dirilişi, 71
9 Karakoç, Düşünceler I- Kavramlar, 10
10 Karakoç, Düşünceler I- Kavramlar, 10
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bir faktördür. Çünkü vahiy inancıyla medeniyetin inşâsı için gerekli olan 
koşulların oluşmasında insan ikinci plana alınır. Bu sayede medeniyet ha-
taya meyilli olan insanın elinden çıkmış olup, en üstün güce sahip olan 
tanrının kontrolüne verilir. Ve böylece kusursuz bir kaynaktan alınan bil-
giler ışığında üst düzey özelliklere sahip bir yapı inşâ edilebilir. 

Karakoç, İslam medeniyetinin başlangıcını ilk insan olan Hz. Âdem’den 
itibaren başlatarak ele alır. Ona göre, İslam medeniyeti umumidir. Her bir 
toplum bu medeniyete bir şeyler katmıştır. Ona göre: “İslam medeniyetini 
bir takım ırk kültürlerinin ortak tablosu olarak görmek yanlıştır. Irklar bu 
medeniyete katılmışlar, mizaçlarıyla onun henüz potansiyel olarak duran 
güçlerini harekete geçirmişlerdir.”11 Yani her toplum medeniyete miza-
cından bir şeyler katmıştır. Fakat neticede meydana gelen medeniyet içe-
risinde bu katkıları tek tek tespit etmek güçtür. Çünkü Karakoç’a göre me-
deniyete katılan her bir mizaç medeniyet içerisinde eriyip kaybolmuştur. 
Zaten bu kaybolmanın gerçekleşmesi gösteriyor ki o mizaç yapı içerisinde 
uyum sağlamış ve medeniyetin bir unsurunu harekete geçirmiştir. Yani 
bütün içerisinde kaybolmuştur. Karakoç, mizaçların katkı sınırlarını geniş 
tutmuş ve bunun sonucunda İslam Medeniyetinin temellerini Hz. Adem 
(a.s)’a dayandırmıştır. Ona göre; “İslam hakikat medeniyetidir; hakikat-
se, ilk insandan başlayarak özüyle insanlığa vahyedildiği (peygamberlere 
bildirerek tüm insanlığa ulaştırıldığı) esasını getirmiş değil midir İslam? 
Bu bakımdan eski parlak medeniyet olan Babil medeniyetinin de varisi 
olmak gerekir”.12 Bu ifadelerden anlaşılıyor ki, Karakoç kurulan her me-
deniyeti İslam medeniyetinin bir parçası olarak görmektedir.

Diriliş bir harekettir. Karakoç’a göre bu hareketin neticesi de medeni-
yettir. Peki bu hareket nasıl bir yönteme sahiptir? İlk bakışta diriliş kav-
ramı geçmişin yeniden canlandırılması olarak gözükebilir. Bir geleneğin 
devamı olduğu düşüncesi uyanabilir. Fakat Karakoç, diriliş hareketinin 
yöntemini geçmiş-bugün sentezi olarak belirlemiş ve dirilişin zaman mef-
humunu şu şekilde açıklamıştır; “Bu amentüde geçmiş zamandan sürüp 
gelme var. Geçmişi inkar değil, geçmişe mahkum olmak da değil. Geç-
mişi görüp puslarından kurtulma söz konusudur. Geceden kurtarış. Ki-
reçleşmeden. Bir nevi geçmiş erozyonuna set çekiş. Geçmişe saplanma ve 
geleceği inkar değil. Şimdiki zamanı unutma yani çağ dışı olma hiç değil. 

11 Karakoç, Düşünceler I- Kavramlar, 11
12 Karakoç, Düşünceler I- Kavramlar, s:16
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Belki geçmiş zamanı, gelecek zamanı şimdiki zamana getirme.”13 Karakoç 
düşünülenin aksine diriliş kavramının geçmişin bir devamı değil, geçmi-
şin üzerine yapılan çok yönlü bir eleştirinin sonucunda, ondan gereken 
dersi çıkarmadır. Yani diriliş düşüncesi geçmişte ortaya konmuş olan 
faaliyetlere objektif bir bakış açısı ile yaklaşır. Gereken dersi geçmişten 
çıkarır. Karakoç, diriliş hareketini sadece geçmişle sınırlı tutmaz, o gele-
ceği de diriliş hareketinin bir parçası olarak ele alır. Bu yaklaşım bizleri, 
Karakoç’un öngörülü bir tavır sergilediği kanaatine ulaştırabilir. Çünkü 
geleceğe bugünden bakabilmek ve geçmişten elde edilen pozitif veya ne-
gatif kazanımlarla yeni bir gelecek inşâ etmek ileri bir bakış açısına sa-
hip olmayı gerektirir. Bu sırada bugünü de en iyi şekilde değerlendirmek 
gerekmektedir. Aslında Karakoç, bu açıklamasında bir yönden de diriliş 
çabasında olan toplumların zamanı nasıl okumaları gerektiği konusunda 
yol gösterir. 

Karakoç, geçmişin her alanda ele alınması gerektiği düşüncesindedir 
ve bu düşüncesini şu şekilde ifade eder; “Geçmişteki mimarimizi, geçmiş-
teki edebiyatımızı, geçmişteki tarih bilincimizi, geçmişteki tıp biliminin 
bugünkü doğu, batı tıbbıyla birlikte olan aşamasını en yüksek seviyeye 
getirmek, kısacası maddi ve manevi ilimlerde fizik biliminde, sosyal bi-
limlerde tüm ilerlemeleri yapmak okulu diriltmek budur.”14 Yani Ka-
rakoç bir intikalden söz etmemektedir. Aksine fizik ve metafizik alanda 
yeni uygulamalar ortaya koymak gerektiğini savunmuş, bu faaliyette de 
en ulaşılabilir kaynak olan geçmişi referans almıştır. Burada dikkati çeken 
bir diğer husus da fizik ve metafiziğin bir arada zikredilişidir. Manevi ih-
tiyaçlarla maddi ihtiyaçları birbirini tamamlayan iki unsur olarak görür. 
Karakoç son yüz yılda en geniş hareket alanına sahip olan batı karşısında 
yeni bir doğu medeniyeti kurmayı hedefler. Geçmiş gelecek sentezi bu 
amacın genel planını oluşturur. Bu planda var olan unsurların bir diğeri 
ise batı da mevcut olan sistemin karşısına daha güçlü bir sistemle çıkmak-
tır. Bu sitemin etkin şahısları ise her alanda yetişen âlimlerdir. Bunu Kara-
koç şu şekilde örneklendirir. “Batı tarihçisinin karşısına, onun kadar ünlü 
bir tarihçi çıkarmak, batı politikacısının karşısına onun kadar güçlü bir 
devlet çıkartmak ve batı ordusunun karşısına onun kadar güçlü bir ordu, 
nükleer silah, yıldız savaşını yapabileceğimiz bir çapa ulaşmış, onun da 

13 Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, (İstanbul: Diriliş Yayınları, 2017), 25-26
14 Karakoç, Çıkış Yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 99
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ötesine geçmiş bir teknolojiyle donanmış ve manevi bakımdan da en yük-
sek en faziletli bir seviyeye gelmiş bir ordu, bir millet çıkarmak. İşte diriliş 
davası budur.”15 Karakoç burada diriliş için gerekli olan en temel faktörün 
her bakımdan güç sahibi olmak olduğu düşüncesini net bir biçimde orta-
ya koyar. 

Neticede dirilişi gerçekleştirecek olan, toplumun bireyleridir. Bu birey-
lerin içinde, ilim insanı sıfatını taşıyan kişilerin üzerinde ihtisas yaptıkları 
konularda alanının en iyisi olması gerekir. Karakoç’a göre ancak bu saye-
de hedeflenen toplum yapısına ulaşılabilir. Bu noktada dikkati çeken bir 
diğer konu Karakoç’un Batı’yı inkar ile değil, onun varlığını ve gücünün 
seviyesini farkında olarak hareket etmesidir. Karşıda var olan sistemin ne 
derece güçlü bir yapıya sahip olduğunu bilmek kişinin veya toplumların 
daha sistematik hareket etmesini sağlar. Çünkü dünyada en üst noktada 
yer alan güce sahip yapının üzerinde bir yapı inşâ etmek, hedeflenen ge-
lişim seviyesine ulaşıldığını gösterir. Yani ne ile karşı karşıya olduğunu 
bilmek, onu tanımak, hem fizik hem metafizik alanda nasıl bir metot izle-
nilmesi gerektiğini konusunda yol gösterir.

Karakoç, diriliş yöntemlerini izah ederken (batı karşısında doğunun 
yani İslam’ın dirilişi) fiziki faktörlerin başında yer alan iktisadî kalkınma 
alanına dikkat çeker. Özellikle İslam ülkelerinin kültürel ve ideolojik alan-
da bağımsızlıklarını elde etmemiş olmaları, iktisadî kalkınmanın gerçek-
leşmesi noktasında olumsuz bir etkendir. Karakoç, iktisâdi kalkınmanın 
yanında kültür-ruh- siyaset alanlarında dönüşümü ve İslam ülkelerinin 
içinde bulunduğu durumun temel nedenini şöyle dile getirir: “Kültür-
ruh-iktisat ve siyaset bağımsızlığı idealini yapısında taşıyan, bütün bir 
diriliş atılımının yokluğu, işte asıl bu İslam dünyasının gerçek buhranı-
nın sebebidir.” 16 Karakoç iktisat ve beraberindeki unsurların eksikliğinin 
neticesinde İslam toplumlarının son dönem içinde bulundukları durumu 
gözler önüne serer. Buna bağlı olarak İslam toplumlarının kendi karakter 
yapısına uygun olmayan sosyalist veya demokratik programlar içerisin-
de, kalkınma arayışları, bocalamalarına neden olur. Bu nedenle İslam top-
lumları hiçbir şekilde diriliş hareketi içine giremezler. 

Karakoç özellikle iktisadi anlam da var olmanın gerekliliği üzerinde 
durur. Bu varoluşun Müslümanların tabiat üzerindeki hâkimiyetini de 

15 Karakoç, Çıkış Yolu II-Medeniyetimizin Dirilişi, 99
16 Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi, (İstanbul: Diriliş Yay. 2016) 19
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etkileyeceği görüşündedir. Bu etkinliği Allah’ın insanı halife olarak ya-
ratması ile bağdaştırır ve bunun gerekliliğini şöyle izah eder; “Müslüman 
inançsızlardan evvel davranıp eşya ve tabiat kuvvetlerine hakim olmalı, 
sahip çıkmalıdır. Allah’ın halifesi olarak bu onun ödevidir. Bu el koyuş, 
ekonomi ilminin çerçevesinde olacaktır. Allah eşya ve tabiat hâkimiyetinin 
sırrını ve anahtarını yine eşya ve tabiata gömmüştür. Ve aklıyla bu sırları, 
bu kanunları çıkarmasını insandan istemiştir. Bu kanunları ve sırları çı-
karmaktan kaçınmak için hiçbir mazeret yoktur. Aklı Allah’ın bu büyük 
nimetini kullanmayış, nefis esaretinin bataklığından biri olan tembelliğe 
düşüşten ileri gelir. Oysa sürekli olarak ilerleme borcunda olan Müslü-
manın ayrılmaz özelliğinin başında çalışma özelliği yer alır.”17 Karakoç, 
diriliş kavramı için iktisadi yeterliliğin, beraberinde tabiat üzerinde etkin 
olmayı getirdiği hususunda tespitlerde bulunur. Bu konu üzerinden dik-
kat çektiği bir diğer nokta bugün Müslümanların içerisinde bulunduğu 
sıkıntıların temelinde hangi sebeplerin yer aldığıdır. O bu sebeplerin ba-
şında aklın atıl bırakılmasını zikrederek aklın insanın var olmasında ve 
yeni sistemler kurmasında etkin unsur olduğu kanaatine değinir. Müs-
lümanların gerekli olan gayreti elde edebilmesi için aklı aktif bir şekilde 
kullanmaları gerekir. Karakoç, bunun neticesinde ancak Müslümanların 
tabiatın ve eşyanın içerisine saklanmış olan sırları çözebileceği düşünce-
sindedir. 

Karakoç, olayları tarihi-sosyolojik açıdan değerlendirir. Diriliş hare-
ketinin yöntemlerinden biri olan geçmiş-gelecek ve bugün sentezi, onun 
olaylara tarihi seyrine göre yaklaşmasını ve meydana gelen olayların top-
lum üzerinde ne tür etkiler bıraktığını çok yönlü bir şekilde değerlendir-
mesini sağlamıştır. Geçmişin bu şekilde referans alınması olaylara hangi 
bakış açısı ile yaklaşıldığının bir göstergesidir. Olaylar tarihi gerçekliği 
ile ele alınır. O bu yaklaşım şeklini şöyle dil getirir: “ Her medeniyetin 
yükselme ve bunalım yılları, hatta kimi zamanda batma olur. Biz hadise-
lere medeniyet 18açısından bakıyoruz. Yani, bizim görüşümüzün temeli, 
diriliş görüşünün temeli hadiselere toplu olarak bakmaktır. Bu bir. İki: ha-
diselere tarih boyutu içinden bakmak. Üç: somut bir hadise olarak görmek 
onu. Yani yaşadığımız bir olay görmek ve onu medeniyet oluşumuyla il-
gili bir yere oturtmak, biz buna tarihi- sosyolojik açıdan bakmak diyo-

17 Karakoç, Çıkış yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 53
18 Karakoç, Çıkış Yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 71
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ruz, tarihi- sosyolojik perspektiften bakmak.”19 Bu yaklaşım şekli farklı bir 
yönden ele alındığında bizlere, bugün hayalini kurduğumuz medeni olu-
şumlar tarihin farklı dönemlerinde değişik şekillerde karşımıza çıktığını 
gösteriyor. Buradan anlıyoruz ki medeniyet olarak tasavvur ettiğimiz ve 
günümüz şartlarında ütopik bir devlet, ütopik bir toplum kısacası ütopik 
bir medeni oluşum olarak gözüken bu yapı daha önceki dönemlerde inşa 
edilebilmiştir. Bundan hareketle bugün de bu yapının inşası imkânsız ola-
rak görülmemelidir. 

Sezai Karakoç dirilişi üç dalda ele alır. Aslında bunlar, dirilişin ger-
çekleşmesi için kat edilmesi gereken aşamalardır. Bu aşamalar şu şekilde 
ortaya konmuştur: “İslam’ın yeniden dirilişi üç dallıdır. Diriliş atılımımız, 
bir yandan içimizde mümkün olduğu ölçüde derinleşme şeklinde oluşur-
ken, genişliğine topluma dal budak salma, toplumun bütün faaliyetlerine 
katılmayı bir iman ve İslam gereği bilme, bir yandan da tarih içinde boy-
lamasına uzama duygusunu kaybetmeme biçiminde gelişir.”20 Bu tasnif 
yukarıda ele aldığımız birçok konunun özeti niteliğindedir. Karakoç üç 
dalda ele aldığı diriliş hareketini üç ana unsurda toplar. Yine ifade etmek 
gerekirse bunlar ruh, toplum ve tarihtir. Böylelikle görmüş oluyoruz ki 
medeniyetin temelleri bu üç unsur üzerine atılmalıdır. Öyleyse bu üç ana 
unsuru ve medeniyeti oluşturan diğer alt unsurları tek tek ele almamız 
gerekmektedir. 

Ana unsurların başında gelen ve Karakoç’un sık sık ele aldığı bir un-
sur olan metafizik, diriliş hareketinin manevi yönünü oluşturur. Karakoç 
oluşturmak istediği medeni yapıda maddi ve manevi değerleri bir bütün 
olarak ele alır. O bu iki unsurun birbirini tamamladığı düşüncesindedir. 
Bu düşüncenin anlaşılması ise yeni bir yapının inşâsı ile mümkün olacak-
tır. Bu düşüncesini Karakoç’un şu ifadeleri açıklar; “Metafizik kaygıyla 
reel kaygıların birbirinden kopmaz bir şekilde bağlı olduğunu bu yeni 
amentü çıkışından anlayacaktır yeni insan.”21 Bu ifadelerden anlaşılıyor 
ki Karakoç yeni bir medeniyet oluştururken, yani diriliş gerçekleştirir-
ken metafizik bilginin temel teşkil ettiği düşüncesini savunuyor. Ayrıca 
oluşturulmak istenen bu yapı sadece kurumsal bir yapı olmayıp bireyleri 
de değiştirme çabasındadır. Onun yeni insan şeklinde bir ayrım yapması 
bizlere hedeflenen yapıda var olan bireylerin içerisinde bulundukları ya-

19 Karakoç, Çıkış Yolu II- Medeniyetimizin Dirilişi, 69
20 Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, 31
21 Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, 27
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pının gelişmişlik seviyesine uygun zihinsel güce sahip olmaları gerektiği 
düşüncesini vermektedir. 

Karakoç’un metafizik hakkındaki görüşünde kullandığı temel kavram 
ruh kavramıdır. O ruhun şekilden önce geldiği düşüncesindedir. Ruhun 
manevi doyuma ulaşması diriliş için gerekli görülür. Çünkü her ne ka-
dar maddi alem güçlü olsa da o maddi alemi tamamlayacak olan mane-
vi unsurlardır. Birinin eksik kalması diğerinin oluşmasını engeller. Fakat 
oluşum sırası olarak ele aldığımızda Karakoç’un ruhi oluşumu önceledi-
ğini görmekteyiz. Karakoç’un ruh konusunda böyle bir hassasiyete sahip 
olması, İslam düşünce sisteminin onun düşünce hayatının temellerini 
oluşturduğunu bir kez daha gösterir. Çünkü İslam düşünce sistemi ki-
şinin iç dünyasının önemli olduğunu ve dış dünyada var oluş biçimini iç 
dünyasının yani ruhsal derinliğinin belirlediği düşüncesini verir. Bunun 
en belirleyici örneği niyet konusudur. İslam’a göre kişinin niyeti amelinin 
belirleyicisidir. İslam düşüncesinde bu duruma örnek teşkil edebilecek bir 
diğer husus İslam estetiği alanında karşımıza çıkmaktadır. İslami değerler 
sahip sanatçılar ortaya koyduğu eserlerde yapının dış tezyinatından çok 
iç tezyinatına önem vermiş ve dışarıdan bakıldığında sade fakat içerisine 
girildiğinde sanatsal değeri yüksek yapılar oluşturmuşlardır. Karakoç’un 
ruha bu denli önem atfetmesi de İslam düşünce sisteminin oluşturulacak 
bu yapının zeminini oluşturacak olan şeyin ruh olduğu düşüncesini ve-
rir. 

Diriliş hareketini oluşturan unsurlardan bir diğeri inançta diriliştir. 
Yukarıda ele aldığımız İslam düşünce sisteminin temelini oluşturan şey 
inançtır. Çünkü inanç bir hareketin başlangıcını oluşturur. “İnanmak 
gerçek ve şahsi tanıyıştır.”22 Bu nedenle dirilişin başlaması için öncelikle 
inançta dirilişin gerçekleşmesi gerekmektedir. Karakoç bu düşüncesi şu 
şekilde dile getirir; “ Diriliş davası bir anlamda kendimize dönüş davası-
dır. İslam medeniyeti deyince onu sadece maddi açıdan değil, asıl onunda 
temeli olan manevi açıdan ele almak, elbette öncelik ifade eder. Diriliş da-
vası, öncelikle maneviyatımızın diriltilmesini düşünür. Biz buna ‘inanışta 
diriliş’ diyoruz. ” dirilişin maneviyatla başlaması ruhun tam anlamıyla 
dirilmeye hazır olmasını sağlamanın ilk adımı olabilir. Bu ifadelerden çı-
kardığımız bir diğer düşünce de kendimize dönüşün, inancın sonucunda 
ortaya çıkan bir faaliyet olduğudur. Karakoç bunu kesin bir biçimde dile 

22 Nurettin Topçu, Var Olmak, ( İstanbul: Dergah Yay, 2015), 24
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getirmemiş olsa da ifadelerinden böyle bir sonuç çıkarılabilir. Çünkü di-
rilişin inançla başlaması ve dirilişin kendimize dönüş davası olması bu 
çıkarımın yapılmasını sağlar. Karakoç dirilişin bir diğer unsuru olan ak-
siyonda dirilişi inançta dirilişle bağdaştırır. Ona göre; “Aksiyonda eksiği-
miz henüz bu aksiyonun arka planı ve alt yapısı olan, inanış, düşünüş ve 
duyuş dirilişimizi bütünleyememiş olmamızdan doğuyor. Şüphe yok ki 
İslam aksiyonu düşünüş, duyuş ve inanıştan ayrılmaz. Onların başladı-
ğı yerde aksiyonda başlar demektir.”23 Anlıyoruz ki, Karakoç aksiyonun 
yani diriliş davası için gerekli olan faaliyetlerin başlaması için şart olan üç 
şeyden birini inanış olarak belirlemiştir. Aksiyon ise; “ yaratıcı- insan- ev-
ren arasındaki sulhu getirmek ve hayata ebedi varışın kanadını germek, 
anlamın en anlaşılabilir sevincini aşılamaktır.”24 İnancın da temelinde ya-
tan budur. Yani yaratıcı ile insan-evren arasında bağlantıyı sağlamak için 
öncelikli olması gereken duygu inanç duygusudur. Bu anlamda denilebi-
lir ki, inanç diriliş için gerekli olan unsurların var olabilmesi için en başta 
gerçekleşmesi gereken birincil unsurdur.

Diriliş hareketinin oluşmasında ana unsurların yanı sıra alt unsurlar 
olarak değerlendirebileceğimiz bazı unsurlar vardır. Aslında her ne kadar 
alt unsur olarak nitelendirsek de hareketin önemli aktörlerinden olan ede-
biyat ve sanat dalları, diriliş davasının yayılması ve ilerlemesi noktasında 
etkin bir alana sahiptir. Edebiyat ve sanat toplumun harekete geçirilmesi 
için kullanılabilecek en tesirli yollardandır. Çünkü bu iki alan toplumun 
ruhunu dinamik hale getirebilecek güce sahiptir. Karakoç bu gücün bo-
yutlarının farkına varılması için, özellikle diriliş davasının kaynakların-
dan biri olan geçmiş üzerinden yola çıkmış ve geçmişte toplumu etkile-
yen İslam edebiyatçılarını ve ilim adamlarını örnek vermiştir. Bunların 
içerisinde Necip Fazıl, Mehmet Akif, Seyyit Kutup gibi isimler yer alır. 
Karakoç bu şahısların son yüzyılda İslamî düşüncenin gerçekleşmesi için 
büyük çaba sarf ettiğini şu şekilde dile getirir; “ İslam’ın bu yüzyıldaki 
uyanışı hareketinde de edebiyatın önemi küçümsenemez. Akif bir şair-
dir ve aksiyonu daha çok şiiriyle yapmıştır. Türkiye’mizde İslam’ın güçlü 
kalemi olan Necip Fazıl da bu yola ilkin metafizik bir kaygıyla, öteleri 
kurcalayan üstün bir şiir aracılığıyla girdi. İkbal, büyük bir düşünür oldu-
ğu kadar büyük bir şairdir de.”25 Karakoç bu şahısların ne boyutta etkili 

23 Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi, 50
24 Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi, 41
25 Sezai Karakoç, İslam’ın Dirilişi, 42
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olduklarını örnekler üzerinden ortaya koyar. Fakat bu şahısların ulaştık-
ları kitlelerin ve etki alanlarının çok üstünde, manevi güce sahip olan pey-
gamberler, diriliş hareketinde referans olarak alınan kişilerdir. Karakoç’a 
göre peygamberler hakikat sancaktarlarıdır.26 

Yeni bir toplum inşâ etmenin zorluğu bir örnek tayin ederek aşılabilir. 
Sezai Karakoç da bu yolda en iyi örneğin peygamberler olacağını düşün-
mektedir. Onun bu görüşü birçok sebebe dayandırılabilir. Ancak temel 
neden peygamberlerin gönderildikleri toplumların ilk etapta içerisinde 
bulundukları yapının tamamen çökmüş bir yapı olmasına rağmen, onların 
toplumların yeniden en mükemmel şekilde diriltmeleri, ayağa kaldırmala-
rıdır. Bu anlamda peygamberlerin manevi güce sahip olmaları onların bu 
yapıyı en kusursuz şekilde oluşturmalarının birincil sebebidir. Karakoç, 
özellikle bu durumu göz önüne alarak Hz. Peygamber’i örnek almanın 
zorunluluğunu dile getirir. “Diriliş bu anlamda peygamberimizin bütün 
sünnetlerini ihya amacını gütmek demektir. Çünkü: peygamber inanma-
yanların karşısına, hem söz ve düşünce, hem Tanrı’ya tapınma, hem de 
silah ve Müslüman şairlerin şiirleriyle çıkmıştır. Peygamber çağı içinde 
bütün düşmanların çağdaş güçlerini dengeleyecek manevi ve maddi si-
lahla Müslümanları donatmıştı. Bizde aynı yolu izleyerek çağ içinde mad-
di ve manevi bütün cephelerde temelden kuruluşlarımızı gerçekleştirmek 
suretiyle var olmak ve ölüm kalım savaşımıza girişmek durumundayız. 
Müslüman olmak demek bunun şuurunda olmak demektir.”27 Karakoç, 
Hz. Peygamber (s.a)’ in yeni bir medeniyet kurmak, dirilişi gerçekleştir-
mek için örnek alınması gerektiği ve hatta bunu şart olarak görmüştür. 
Onun yapmış olduğu tespitler bizler diriliş hareketinde Hz. Peygamber’in 
her alanda örnek alındığını gösterir. ve onun diriliş davasında oluşturmuş 
oduğu sistemi daha net anlamamıza neden olur.

Sonuç olarak, Sezai Karakoç medeniyet tasavvurunu diriliş kavramı 
üzerine inşâ etmiş olduğunu anlamaktayız. O diriliş üzerine yapmış oldu-
ğu çalışmaları temelde fizik ve metafizik olmak üzere iki nokta da yoğun-
laştırmıştır. Bu iki alan toplumun ihtiyacı olan, maddi ve manevi bütün 
gereksinimleri içine alır. Ayrıca diriliş hareketinin sınırları bu sayede ola-
bildiğince geniş bir alana yayılmıştır. Bu iki unsur çerçevesinde yukarıda 
tek tek ele aldığımız faktörler farklı bir kimlik kazanmıştır. Ve beraberin-

26 Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, 11
27 Sezai Karakoç, Diriliş Neslinin Amentüsü, 32-33
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de her biri birbirine bağlantılı olarak gelişmiştir. Bu sayede Karakoç’un 
medeniyet tasavvuru bir bütün halinde gelişmiştir.
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CEMİL MERİÇ’İN MEDENİYET 

TASAVVURUNDA ÖZGÜN TESPİT VE 

YAKLAŞIMLAR

SEMA ÇINAR

Öz
Cemil Meriç Türkiye’nin en bunalımlı döneminde dünyaya gelmiştir. O, Doğu ve 
Batı kültürünü çeşitli yönleriyle mukayeseye tabi tutmuştur. Birçok yazar, düşü-
nür, devlet adamı tek kurtuluşun, Batı’da olduğunu düşünürken Meriç, ‘maziyi 
muhafaza, fakat ayıklayarak; yeniyi kabul, ama seçerek.’ ifadeleriyle Türk toplu-
munda farklı bir dünya görüşü ortaya koymuştur. Bu çerçevede problemimiz Cemil 
Meriç’in medeniyet telakkisini ele almaktır. Amacımız ise Cemil Meriç’in medeniyet 
tasavvurunun kendi dönemi ve günümüz bağlamında özgünlüğünü ortaya koy-
mak olacaktır. Bunu yaparken de nitel yöntem kullanılarak konunun daha anlaşılır 
kılınmasına gayret edeceğiz.
Anahtar Kelimeler: Cemil Meriç, medeniyet, doğu, batı, Türkiye.

Abstract
Cemil Meriç Turkey’s most depressed period was born. He has compiled Eastern 
and Western cultures in various aspects. While many writers, thinkers, and states-
men thought that the only salvation was in the West, Meriç said, ‘It is preserved, but 
by extracting; accepting the new, but choosing it. “ Our problem in this framework 
is to take care of Cemil Meriç’s civilization. Our aim is to reveal the authenticity of 
Cemil Meriç’s civilization in its own period and contemporary context. In doing so, 
we will strive to make the subject clearer by using the qualitative method.
Keywords: Rix, civilization, east, west, Turkey.

GİRİŞ
Düşünce bilişsel faaliyettir ve zihnimiz bir dolap gibi birbirinden ta-



CEMİL MERİÇ’İN MEDENİYET TASAVVURUNDA ÖZGÜN TESPİT VE YAKLAŞIMLAR 351

mamen ayrı bölmelere ayrılan bir yapı değildir. Zihinsel faaliyetlerimizi 
belirleyen süreçlerin hepsi birbirleriyle bağlantılıdır.1Dolasıyla bir düşü-
nürü tam manasıyla anlayabilmek için de sağlam bir ölçü ortaya koymak 
gerekir. İlk etapta yapılması gereken düşünürün çalıştığı alana dair hangi 
özgün katkılar yaptığının belirlenmesidir. Kendisinden önce o alanda or-
taya konulmuş olan bilgi birikiminin üzerine neler koyduğuna, alanda ya-
şanan problemlere ne gibi çözümler getirdiğine bakılması gerekmektedir. 
Düşünürün değeri ve özgünlüğü, sadece çalıştığı alanın bilimsel ölçütle-
rine tam ve sıkı bir bağlılık gösterip göstermemesi ile değerlendirilemez. 
Böyle bir bakış açısı, fikir adamının özgün bir fikir ortaya koymasına en-
gel olabilir. Yapılan çalışma bu anlamda geleneğin yeni yorumu olmanın 
ötesine geçemez. Oysa gerçek bir düşünür, belirli bir geleneğe uyma ya 
da ondan kurtulma kaygısının dışında daha baş ka bir arzuyla çalışır. Bu 
da gerçeğe ulaşma duygusudur. Gerçeğe ulaşmak, var olan bilgi biriki-
mini ve süregelen anlayış tarzını sorgulamakla, yerleşik bilgisel ve algısal 
yapıların gerçeklikle olan ilişkisini anlamakla sağlanır.2Bu bağlamda Ce-
mil Meriç hakikat anlayışını şu ifadelerle dile getirmektedir: ‘’Bir çağın 
vicdanı olmak isterdim, bir çağın, daha doğrusu bir ülkenin, idrakimize 
vurulan zincirleri kırmak, yalanları yok etmek, Türk insanını Türk insa-
nından ayıran bütün duvarları yıkmak isterdim. Muhteşem bir maziyi, 
daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü olmak isterdim, kelime-
den, sevgiden bir köprü. Hakikat, mukaddeslerin mukaddesi… Hakikat 
ve sevgi(…) Ben bu mazlum medeniyetin sesi olmak istiyorum. Korumak 
istediğim şaheser: insanın kendisi”.3 

Cemil Meriç hakikatin ancak bir bütün olarak ele alındığında buluna-
bileceğine, kavranabileceğine işaret etmektedir. Meriç yaşadığı topluma 
duyarsız kalmamıştır. Nitekim O, genelde dünya toplumları özelde ise 
Türk toplumu hakkındaki fikirlerini beyan eden sosyal bir gözlemcidir.4

 Bir düşünürü değerlendirmenin ve onun düşünce yapısını kavrama-
nın diğer bir yolu, çağdaşları ile arasındaki düşünsel farkı incelemektir. 
Aynı dönemi paylaşan ve benzer konular üzerinde kafa yoran kişileri kar-
şılaştırmak, hangisinin çağını aşarak bir geçmiş-gelecek perspektifi kur-

1 Murat Beyazyüz, Cemil Meriç’in Psikobiyografisi, (İstanbul: Timaş Yayınları, 2016),11.
2 Mehmet Evkuran, ‘’Tarihçiligin Bunalımı ve Tarihin Doğuşu, İbni Halduncu Çözümle-

menin Özgünlüğü Üzerine’’ İslami İlimler Dergisi 3, sy. 2. (Güz 2008),48.
3 Cemil Meriç, Mağaradakiler, (İstanbul: Ötüken Neşriyat Yay.1978), 284-285.
4 Ali Fidan, ‘’Cemil Meriç’in Perspektifinden Din, Toplum ve İdeoloji’’, Çukurova Üniversi-

tesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 14, sy. 1, (Ocak-Haziran 2014), 216.
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mayı başardığının anlaşılmasını sağlayacaktır.5 Ayrıca düşünce adamının 
ataları, doğduğu topraklar, yetiştiği aile ortamı ve çevre, yaşadığı ülkenin 
ve dünyanın macerası onu anlamanın önemli etkenlerindendir. 

Cemil Meriç, Osmanlı Devleti’nin yıkılışına ve küllerinden yeni bir 
devletin doğuşuna tanıklık etmiştir. Tarihimizin en zorlu ve duygu yüklü 
zamanlarında kendi düşünce dünyasını ve kendisini muhteşem üslubuy-
la anlatmayı başarabilmiş, bu coğrafyadan çıkan ender simalardan birisi-
dir. Hayatı ve kişiliği, yaşadığı ortam ve dönem itibariyle çarpıcı özellik-
ler barındırmaktadır.6 Meriç, dönemin fikri anlayışını ve yanlışlarını kendi 
bakış açısıyla değerlendirmiş ve çözüm önerileri sunmuştur. Bu bağlamda 
problemimiz Cemil Meriç’in medeniyet telakkisini ele almaktır. Amacımız 
ise Cemil Meriç’in medeniyet tasavvuru’ nun kendi dönemi ve günümüz 
bağlamında özgünlüğünü ortaya koymak olacaktır. Bunu yaparken de nitel 
yöntem kullanılarak konunun daha anlaşılır kılınmasına gayret edeceğiz.

1.Cemil Meriç’in Medeniyet Tasavvurunda Özgün Tespit ve 
Yaklaşımlar

Cemil Meriç, fikir hayatını, yaşadığı düşünsel serüvenleri şu şekilde 
ifade etmiştir: 1917-1925: Koyu Müslümanlık Devri, 1925-1936: Şoven Mil-
liyetçilik, 1936-1938: Sosyalistlik Devri, 1938-1960: “Araf Devri” diyebile-
ceğim kuluçka devri, 1960-1964: Hint Devri, 1964: Osmanlıyım.7 

Cemil Meriç’in, bu kadar renkli ve çeşitli aşamalardan geçerek oluşan 
düşünce dünyasının ardında hiç şüphesiz çocukluk ve gençlik yılları, ya-
şadığı göçmen psikolojisi, yalnızlıkla her defasında kendini özleştirdiği 
trajik hali vardır. Cemil Meriç, Türk Standartları’nın aksine Fransızca’nın, 
Arapça’nın ve Osmanlı Türkçesi’nin yan yana okutulduğu, ortaokul ve 
liselerde, Türkiye’dekine kıyasla ‘laik’ ideolojiden kurtulmuş, kafaları ide-
olojiyle daha az kireçlenmiş ve Cumhuriyet’in kurucu mitlerinden uzak 
bir arka planda yetişebilmiştir.8 

1960’a kadar Batı ilmi üzerine çalışan Meriç 60’lı yıllarda Hint edebiyatı 
ile tanışır. Bu tanışma onun zihin dünyasında bütüncül bir bakış açısı ya-
kalamasına yardımcı olmuştur. Meriç, Hint coğrafyasına bakış açısını şu 

5 Mehmet Evkuran, ‘’Tarihçiligin Bunalımı ve Tarihin Doğuşu, İbni Halduncu Çözümle-
menin Özgünlüğü Üzerine’’,48.

6 Murat Beyazyüz, Cemil Meriç’in Psikobiyografisi, 13.
7 Dücane Cündioğlu, Bir Mabed İşçisi: Cemil Meriç, (İstanbul: Kapı Yayınları, 2010),8.
8 Mustafa Acar, Hatice Bıyık, ‘’Bir Çağın Vicdanı, Seraâzad Düşünceli Münzevi Yıldız: Ce-

mil Meriç’’, KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16/27, (2014),30.
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sözlerle dile getirir: “Düşünce dünyasını fethe koşanların uğrayacağı ilk 
ülke Hint olmalı. Hint bütün inançlara söz hakkı tanır. Hint belki bütün 
hakikat değil ama hakikat.” 9 Hint’in güzele hoşgörüye bir çağrı olduğu-
nu dile getirerek hayatın manasını aydınlatan büyük sırların anahtarının 
Hint medeniyetinde olduğunu ifade etmektedir.10 

Hint ile beraber doğunun keşfine çıkan ve doğu ve batı dikotomisi üze-
rine çalışma yapmaya başlayan Meriç medeniyet telakkisini de tam mana-
sıyla bu süreçten sonra ortaya koymaya başlamıştır.

Meriç, Batı‘nın Doğu üzerindeki etkisini ve Batı’nın medeniyet dü-
şüncesini irdelemeyle işe başlamıştır. O Batı’nın kelimelerle oynadığını 
ve oynadığı kelimelerle bizim idraklerimizi karıştırdığını ve körelttiğini 
düşünmektedir. 11 Bu sebeple Cemil Meriç, kavramların tarihsel deği-
şimlerini konu edinirken “insanla kelime arasındaki kavga”yı ön plana 
çıkarmıştır. Kavramları, yaşadığı topluma ait olan ve olmayan şeklinde 
ayırmıştır. Kültür, medeniyet ve irfanın yanı sıra ideoloji, ümran (umran), 
dünya görüşü gibi kavramları kendi bakış açısı ile tanımlamıştır.12 

Meriç’ e göre 18. Yüzyıla kadar Batı’da medeniyet kelimesi yoktur.18. 
yüzyıldan sonra civilisation kavramı üretilmiş bu kavram iki asır boyu 
tanımlanamamıştır.13 Bugün bile bu mefhumun tanımı yapılamamıştır. 
Batı, Doğu‘nun geleneksel kavramlarının yerine yenilerini üretmiştir. 
Bu kavramlara en güzel örneklerden ikisi kültür ve medeniyettir. Bu iki 
kavramın aynı anlamda mı yoksa farklı anlamlarda mı kullanıldıkları tar-
tışmalıdır. Meriç, kültür ve medeniyet kavramlarının II. Meşruiyetten iti-
baren dilimize girdiğini ve 161 manası olan bu meçhul kavramın yerine 
bizde irfan kavramının kullanılmasını önermektedir. 14

Kültürü şöyle tanımlar ‘’insanoğlunun fizik dünyaya, fizik çevreye söz 
geçirmek için sahip olduğu kolektif araçlar bütünüdür. Başka bir deyişle 
ilim, teknik ve uygulamalarıdır.’’ Medeniyeti ise; ‘’insanın kendini inzibat 
altına alması, fikirce, ahlakça, ruhça yükselmesi için lüzumlu olan kolektif 
araçların tümü.” şeklinde tanımlamıştır.15 

9 Cemil Meriç, Bu Ülke, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2012), 48.
10 Cemil Meriç, Bir Dünyanın Eşiğinde, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1994).11-14.
11 Uğur Ak, ‘’Cemil Meriç’de Avrupa Medeniyetinin Tekelleşmesinin Eleştirisi’’, Mütefekkir 

Aksaray İslami İlimler Fakültesi Dergisi, sy.2, (Güz 2014),158.
12 Dilber Demirel, ‘’Cemil Meriç’te Kültür ve İdeoloji’’ ( Yüksek Lisans Tezi, Bilecik Üniver-

sitesi, 2011), 2.
13 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, (İstanbul: İletişim Yay., 1999), 306.
14 Uğur Ak, ‘’Cemil Meriç’de Avrupa Medeniyetinin Tekelleşmesinin Eleştirisi’’,158.
15 Cemil Meriç, Kültürden İrfana, (İstanbul: İnsan Yay. 1986), 43.
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Meriç için medeniyet-umran, kültür-irfan arasındaki fark; aynı za-
manda Batı ve Doğu medeniyetleri arasındaki farkın kavramsallaştırılmış 
halidir.16 

Kültür ve irfan ayrımında kültür için ‘’ tarif edilmeyen, edilemeyen 
bir kelime. Kah suda kah karada yaşayan bir hilkat garibesi. Alman için 
başkadır. Fransız için başka. Bazen içtimai hayatın kendisidir, bazen alış-
kanlıklar, kazanılmış hünerler mecmuası.’’17 ifadelerini kullanarak kültür 
kavramının belirsizliği üzerinde durmuştur.

Meriç’ e göre irfan ise ‘’düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir 
kelimedir. İrfan insanoğlunun has bahçesidir. Ayırmaz, birleştirir. Bu bah-
çede kinler susar, duvarlar yıkılır, anlaşmazlıklar sona erer. İrfan kendini 
tanımakla başlar. Kendini tanımak, önyargıların ve yalanların köleliğin-
den kurtulmaktır.18 

Tecessüsü madde dünyasına çivilemeyen, zekâyı zirvelere kanatlandı-
ran, uzun ve çileli bir nefis terbiyesi, irfandır. Kemale açılan kapı, amelle 
taçlanan ilim. Kültür, irfana göre, katı, fakir ve tek buutludur.19 İrfan insanı 
insan yapan vasıfların bütünü. Batı kültürün vatanıdır, Doğu, irfanın…” 20

Bu kavramlardan hareketle Cemil Meriç’te medeniyet telâkkisinin 
en önemli yansımaları irfan-kültür ayrımları olmuştur. İrfan; birleştirici, 
bütünleştirici, zekâyı yücelten ve yükselten, amelle taçlanan hem ilim, 
hem iman, hem de edebdir. En önemlisi bu mefhum Doğu’ya aittir. Fakat 
kültür; sert, tek boyutlu ve Batı’nın kanlı geçmişini örten bir perdedir ve 
Batı’ya aittir. Meriç, Doğu’yu gönlün, aşkın, hayalin vatanı olarak değer-
lendirirken Batı’yı, aklın, tekniğin, realitenin vatanı olarak nitelendirmiş-
tir. Bu kavramsallaştırma Meriç’in medeniyet tasavvuru ve yorumumun 
net bir yansımasıdır.21

İrfanın yeri, Doğu’nun umrânıdır. Umran, kültürü ve medeniyeti de 
içine alan geniş kapsamlı bir kelimedir. Köklü bir geçmişe sahip olan bu 
kelime, tarihi ve insanı içinde barındırmaktadır. Medeniyet kelimesi ise 
köksüz bulunup, gizli emelleri güzel göstermeye yarayan bir örtü gibi 

16 Hakkı Büyükbaş, İhsan Kurtbaş, ‘’Cemil Meriç’in Medeniyet Telakkisi’’, Doğumunun 
100. Yılında Doğumunun 100. Yılında Cemil Meriç Sempozyumu Bildiriler Kitabı içinde, 
(Gümüşhane : Gümüşhane Üniversitesi Yayınları , 2016),23.

17 Cemil Meriç, Kültürden İrfana,15.
18 Cemil Meriç, Kültürden İrfana,11.
19 Cemil Meriç, Bu Ülke, 93.
20 Cemil Meriç, Kültürden İrfana,11.
21 Hakkı Büyükbaş, İhsan Kurtbaş, ‘’Cemil Meriç’in Medeniyet Telakkisi’’, 24.
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görülmektedir.22 Meriç doğuya da batıya da objektif bir gözle bakıp değer-
lendirmeyi başarabilen nadir düşünürlerdendir. Zira o “Ben bu memle-
ketin ninnileri, ezanları, türküleriyle büyüdüm. Avrupa’ya düşman deği-
lim. İki Avrupa var: Kolonyalist-Avrupa’nın düşmanıyım; ama düşünen, 
dost olmak isteyen Avrupalı’nın dostuyum. Böyle düşünmemin sebebi 
de Avrupalı oluşumdan. Avrupa’nın en iyi kafasıyım. Kafa olarak fazla 
Avrupalıyım çevreme nisbetle. Doğu fazla mübalağlı. ‘Ayıklanmalı!’ di-
yorum. Ben imanımla, dilimle, zevklerimle İslam ve Türk’üm, ama kafaca 
Avrupalı.”23 diyerek Batı Medeniyetini ne tamamen kabul ne de tamamen 
reddetme şeklinde bir yaklaşımı tercih etmemiştir. O bu söylemleri ile de 
çağdaşlarının bir adım ötesine geçmiştir. Meriç, Batı‘nın tüm insanlık tari-
hi içerisinde sadece bir kesiti ifade ettiğini düşünmektedir. Batı’ya yüzünü 
dönerken onu çeşitli kıstaslar içinde değerlendirmiştir. O, öncelikle kendi 
geçmişimizi sonra da Batıyı tanımamız gerektiğini belirtmiştir.24

Cemil Meriç, Tanzimat’ dan itibaren başlayan ve Cumhuriyet döne-
minde devam eden taklitçi batılılaşmayı eleştirmektir. Cumhuriyet döne-
minde batılılaşma, devletin resmi ideolojisi olmuş ve en üst değer olarak 
kabul görmüştür. Bu süreç, bir öz arayışından ziyade bir şekil arayışı şek-
linde tezahür etmiştir.25 

O’ na göre artık yeni Türk sanatçısı, kendisini Batılı diye tanımlamak-
ta ve içinde yaşadığı toplumu doğulu diye küçümsemektedir.26 Ayrıca 
O aydınlar ile ilişkili yapılan değerlendirmeleri yanlış bulmuş ve birçok 
tartışmanın da manasız olduğu kanaatine varmıştır. Nitekim O’na göre, 
tarihimizin faciası, birbirini anlamak için yaratılmış aydınların bütün güç-
lerini birbirini yıkmaya harcamalarıdır.27 

Bu süreç kendi kimliğimizi unutmamıza yönümüzü Batı’ya çevirme-
mize sebep olmuştur. Nitekim Batıyı da Batı’nın bize kendini sunduğu 
kadar öğrenebilmişiz. 

Meriç, unuttuğumuz kimliğimizin yani irfanın aslında Avrupa’nın bize 

22 Mustafa Acar, Hatice Bıyık, ‘’Bir Çağın Vicdanı, Seraâzad Düşünceli Münzevi Yıldız: Ce-
mil Meriç’’,31.

23 Halil Açıkgöz, Cemil Meriç ile Sohbetler, (İstanbul: Seyran Yayınları,1993), 336-337.
24 Uğur Ak, ‘’Cemil Meriç’de Avrupa Medeniyetinin Tekelleşmesinin Eleştirisi’’, 154.
25 Kenan Çağan, ‘’Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri’’, Sosyal Bi-

limler Dergisi, 13, sy. 2, (Aralık-2011), 9.
26 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, ( İstanbul, İletişim Yay., 1977), 28.
27 Muammer C. Muşta, ‘’Düşünür Olarak Cemil Meriç’’, Felsefe Dünyası Dergisi, sy. 8, 

(Temmuz 1993),57.
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sunduğunun ötesinde bir anlamı olduğunu; bilgeliğin ve manevi aydın-
lanmanın asıl kaynağının doğu düşüncesinde olduğunu savunmuştur.28 

O, doğu ile batı arasında bir köprü vazifesi gören Türk toplumunu 
Osmanlı mucizesi olarak nitelendirilmiştir. Madde ile manayı dengede 
tutan ve bütün hayatını Kur’an eksenli yaşayan bu medeniyeti insanlığa 
getirdiği adalet anlayışı ve maneviyatlardaki sadelik ile farklı toplumların 
gönlünü kazanmıştır. Lakin Osmanlının son devrinde devlet büyükleri, 
aydınlar ve halk arasındaki büyük düşünsel uçurum, Türk toplumunun 
şanlı mazisinden uzaklaşmasına sebep olmuştur.29

Meriç doğu ile batı ile ilgili düşüncelerini söyleyerek kendi medeniyet 
telakkisini ortaya koyarken yapılması gerekenler üzerinde de durmuştur. 
‘’Batı’nın meyvelerini kendi ağacımıza asarsak, efendisinin ilaçlarını yu-
tan uşak gibi oluruz. ‘’ demiş ve bu sebeple Batı’nın öncelikle bütün ola-
rak tanınması gerektiğini söylemiştir. Batı’nın içtimaî ve iktisadî tarihinin 
olumlu ve olumsuz yönlerini bütünün içine yerleştirerek anlayabileceği-
mizi düşünmüştür. ‘’Batı’yı bütünüyle, yalanı ile, hakikatiyle tanımak. 
Katiyen kabuğumuza çekilmek değil. O, bizi atalete uğratır. Batı’yı tanı-
mak mecburiyetindeyiz. Batı ve Doğu insan beyninin iki yarım küresidir 
diyen Doğu’dur. Batı bunu demez. Doğu’yla Batı’nın kol kola ebediyeti 
fethetmesini isterim. ‘’ ifadeleri ile de doğu ve batının ayrılmaz bütünlü-
ğüne temas etmiştir. Bunun yanı sıra Meriç Avrupa’nın kültürünü yarım 
tanıyan bir millet olduğunu ve bu millet karşısında kendimizi ispat ve 
idrâk etmek mecburiyetinde olduğumuza dikkat çekmektedir. Bu ispat 
ve idrak, kendi tarihimizin şuuruna varmakla, kendimizi tanımakla, insa-
na dayanan büyük medeniyetimizi bilmekle olacaktır. Böylece bu nizâmı 
istikbâlde de kurmaya muktedir olacağımızı anlarız.30 

Cemil Meriç Türk toplumunu kendi perspektifiyle farklı bir noktada 
görse de milletler arasında bir önceliğin olmadığını belirtmiştir. Medeni-
yetler bu anlamda birbirlerini tamamlamakta ve güzelleştirmektedir. Do-
layısıyla Doğu ve Batı bu anlamda birbirinden ayrı düşünülemez.31 

SONUÇ

28 Hatice Bıyık, Mustafa Acar, ‘’Türkiye’de Muhafazakâr Düşüncenin Ruhu: Cemil Meriç’’, 
Muhafazakâr Düşünce, sy. 39 (2014), 83-85.

29 Ali Fidan, ‘’Cemil Meriç’in Perspektifinden Din, Toplum ve İdeoloji’’, 235.
30 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1999), 284.
31 Cemil Meriç, Sosyoloji Notları ve Konferanslar, 237.
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Cemil Meriç Türkiye’nin kuruluş döneminde yaşanan trajik olaylara 
tanıklık etmiş bir düşünürdür. Düşünce dünyası karmaşa ve gelgitler ya-
şasa da o dönemin çağdaşlarına nispeten dönemin olay ve durumlarını 
bütünsellik içerisinde değerlendirebilmiştir. Meriç’in medeniyet tasavvu-
runda özgün olarak değerlendirebileceğimiz ilk çalışması kavramlara yeni 
anlamlar yüklemesidir. O, batının kavramlara yüklemiş olduğu belirsizlik 
içeren anlamlardan rahatsızdır. Bu çerçevede medeniyet ilişkisi bağlamın-
da değerlendirdiği kültür-irfan, medeniyet-umran kavramları ve bunlara 
yüklediği anlamlar onun özgünlüğü açısından anlamlı gözükmektedir. 

Meriç medeniyet tasavvurunu anlatırken daha çok Türk toplumu 
üzerinde çözüm önerileri sunmaktadır. Çünkü onun asıl gayesi kendi 
toplumunun vicdanı, sesi olmaktır. O’na göre Türk toplumun istikbalde 
üstünlük sağlamasının yolu önce kendi tarihini, özünü bilmesinden geç-
mektedir. Bununla beraber Türk toplumunun Batıyı iyi tanıması gerekti-
ğini, Batının hem tehlikeli hem de olumlu yönlerinin bilinmesinin elzem 
olduğunu ifade etmektedir. Meriç medeniyetleri birbirinin tamamlayıcısı 
olarak görmüştür. Batının Doğuya Doğunun da Batıya birbirine muhtaç 
olduğunu düşünmektedir. Bu bakış açısıyla o yaşadığı dönemin ender si-
malarından biri olabilmeyi başarmıştır.
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ŞATIBİ’NİN FIKIH USULÜNE KATKILARI

ZEYNEP AKÇAY

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Şatıbi, Fıkıh Usulü alanında önemi büyük bir şahsiyettir. Makasıdüş’-Şeria’ya ayrı 
bir önem vermiş ve eserinin ana merkezine alarak bu yönüyle klasik usul eserlerin-
den ayrılmıştır. Metot olarak istikrayı kullanmıştır. Maslahat açısından günümüzde 
büyük bir öneme sahiptir. Şatıbi, dine yeniden bütüncül bir bakış açısıyla bakılması 
gerektiği ve Şari’ ve mükellefin maksatlarının neler olduğunu ortaya koymaya ça-
lışmıştır. Bu çalışma Şatıbi’nin Fıkıh Usulüne katkılarını ve ilmi özgünlüğünü ince-
lemek amacıyla ele alınmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Şatıbi, Makasıdü’ş-Şeria, Fıkıh Usulü, İstikra.

Abstract
Al-Shatibi is a figure of great importance in the field of Usul al-Fiqh. He attached a 
unique importance to Makasudhush-Shari’a, and placed it to the centre of his work, 
which distinguished his work from classical works in the field of Usul al-Fiqh. He 
employed induction method. He is quite influential in terms of maslahah today. Al- 
Shatibi tried to present the necessity of evaluating the religion with a holistic appro-
ach and what the objectives of Shari and mukallaf are. This study aims to study the 
contributions of al-Shatibi to the field of Usul al-Fiqh and his scientific originality.
Key Words: Al- Shatibi, Makasudhush-Shari’a, Usul al-Fiqh, Induction.

GİRİŞ
Orijinalliği tamamen Müslümanlara ait bilimlerin başında hiç şüphesiz 

Fıkıh Usulü gelmektedir. Bu ilim İslam dünyasında geliştirilen hukukun 
kaynağını, kökenini, amacını, delillerini ve delillerin özelliklerini, huku-
ki akıl yürütmenin metodolojisini hukuki kavramlaştırma vb. konuları 
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işlemektedir.1 Bu konuda birçok âlim eser kaleme almıştır. Bunlar ara-
sında İslam âlemi açısından önemli bir yere sahip olan Şatıbi fıkıh usulü 
açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Kendisinin birçok alanda eserleri 
bulunmaktadır. Biz bu makalemizde Şatıbi’nin fıkıh usulüne yapmış ol-
duğu katkılardan bahsedeceğiz. Özellikle de Şatıbi’nin el-Muvafakat adlı 
eserine ve makasıdü’ş-Şeria bağlamındaki düşüncesine yer vereceğiz.

ŞATIBİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ
A. Hayatı
Asıl adı Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el-Lahmi eş-Şatıbi el-

Gırnati’dir. 720 (1320) tarihinde Gırnata’da dünyaya gelmiştir. Arap kö-
kenli ailesi Şatıbeli olduğundan Şatıbi nisbesiyle anılır. Şatıbe’de doğdu-
ğuna dair görüşler de bulunmaktadır. Gırnata Endülüs’ün en önemli ilim 
merkezidir. Yaşadığı dönemde Endülüs’te okutulan dini ve akli ilimlerin 
birçoğunda kendini yetiştiren Şatıbi daha sonra kendi ifadesiyle “Allah’ın 
bir ikram ve nimeti olarak” Kur’an ve Sünneti esas alan bir ilim araştırma 
sürecine girdi. Kur’an ve sünneti incelerken tümevarım yöntemi kullanıp 
önce itikadi ve ameli açıdan dinin temel ilkelerini ve asli hükümlerini tes-
pit etti; ardından bu ilkeler üzerine kurulmuş olan fer’i hükümleri incele-
di. Elde ettiği sonuçlar neticesinde toplumdaki dini inanç ve ibadetlerle 
kendi ilmi görüşlerini gözden geçirdi. Bunun neticesinde toplumdaki bir 
kısım uygulamaların bidat olduğunu söyleyerek bunlarla mücadele etme-
ye başladı. Bu mücadeleleri yaşadığı toplumda ve yetiştiği ilmi çevrelerde 
muhalif bir kişi olarak tanınmasına neden oldu. Sapıklık ve Ehlisünnet 
dışı fırkalara mensup olmakla itham edildi. Bundan dolayı görevinden 
alındığı da bilinmektedir.

Bidatler konusunda tavizsiz bir tutum sergileyen Şatıbi dönemin önde 
gelen Maliki müftülerine muhalif tavır sergilemiştir. Endülüs’ün önde ge-
len fetva mercii olan hocası Ebu Said İbn Lübb ile beş vakit namazın ardın-
dan cemaat halinde dua etme uygulaması aralarında en hararetli tartışma 
konusu olmuştur. Şatıbi maslahat esasını ele almış ve Şer’i meselelerde 
hakikatin tek olduğunu savunmuştur. Muvafakat adlı eserini bu düşünce 
üzerine oturtmuştur. Şatıbi özellikle 19. yüzyıldan itibaren makasıdü’ş-

1 Abdurrahman Haçkalı, “Fıkıh Usulü İlminin Doğuşu ve Gelişmesi”, Araşan Sosyal Bilgiler 
Enstitüsü İlmi Dergisi sy.1-2 (2006): 83-84.
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şeria bağlamında daha çok tanınmıştır.2 H. 790 tarihinde hakkın rahmeti-
ne kavuşmuştur. 

B. Eserleri
1-El-Muvafakat:
Şatıbi Fıkıh Usulüne dair kaleme aldığı bu eserde eserin ismi hakkında 

kitabın başında şu açıklamayı yapar: “Hoşgörü ve kolaylık esası üzeri-
ne kurulu bulunan şeriat ile ilgili yükümlülüklerde gözetilen hikmet ve 
sırlardan bahsedildiği için bu eserime “Et-Tarifu bi Esrarı’t-Teklif” adını 
vermiştim. Sonra bu isimden garip bir sebepten dolayı vazgeçtim.
Şöyle ki: Bir gün kendilerinden istifade etmek için sırtımı ilim toplan-

tısına da dayadığım üstatlardan birisi ile karşılaştım. Kitabımın tertip ve 
tasnifine başlamış, onun olgunlaştırılması ve telifi için önüme gelecek her 
türlü meşgaleden kendimi uzaklaştırmıştım. Bana: ‘_Gece seni rüyamda 
gördüm. Elinde telif etmiş olduğun bir kitap var. Ben sana ‘O nedir?’ diye 
sordum. Bana, onun Kitabu’l-Muvafakat olduğunu söyledin. Ben sana bu 
zarif isimlendirmenin nereden geldiğini sordum. Sen de İbnu’l Kasım’la 
Ebu Hanife’nin mezhepleri arasını bu kitapla telif etmeye muvaffak oldu-
ğunu söyledin’ dedi. Ben kendisine: 

‘_Hedefe sadık rüyadan çıkıp gelen bir okla isabet ettiniz ve nübüvvet 
nurunun müjdelerinden olan rüyadan yararlı bir hisse ve nasip aldınız. 
Çünkü ben makasıt binasını kurmak amacıyla bahsettiğiniz bu manaların 
telifine başlamıştım. Çünkü bunlar ulemanın itibar ettiği esaslardır. Eski 
fakihler hükümlerini bu kaideler üzerine bina etmiştir’ diye cevap verdim. 
Bunu duyunca O zat, bu garip tevafuktan dolayı hayrete düştü. Nitekim 
ben de, bu tehlikeli yolculuğa açılışımdan ve bu üstatlara arkadaşlık edi-
şimden dolayı hayret içindeydim. Demek bunda da hayır varmış”3 diye-
rek eserine neden bu ismi verdiğini açıklar.

Muhtevası ve sistematiği itibariyle klasik fıkıh usulü eserlerinden fark-
lı olan Muvafakat, makasıt kavramı çerçevesinde fıkıh usulü sahasının 
yorumlanması ve işlenmesi çabasını temsil etmektedir. Mesela O, Fıkıh 
Usulü eserlerinin tamamında var olan İcma’ ve Kıyas gibi temel konula-
ra yer vermediği gibi bu eserde yer almayan ancak amacına uygun diğer 
bazı meseleleri çalışmasına almıştır.

2 Detaylı bilgi için bkz: Ahmed er- Reysuni ve Ali Hakan Çavuşoğlu, “Şatıbi”, DİA, c. 38 
(Ankara:2010), 373-374.

3 Şatıbi, Muvafakat, trc. Mehmet Erdoğan (İstanbul: İz Yay., 2003), 1: 18. 
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Şatıbi, şer’i delillerin dört tane olduğunu söyler: Kitap, Sünnet, İcma ve 
Rey. Ancak O, diğer delillerin aslını teşkil ettiği için sadece kitap ve sünnet 
üzerinde duracağını, bu konuları işlerken, ihtiyaç duyulan diğer birçok 
şeyi zaten zikretmiş olacağından eserinde icma ve kıyas konularına yer 
vermeyeceğini söyler.4 

Teklifi ve va’zi hükümlerden, diğer usul kitaplarında daha önce ele 
alınmadık bir şekilde bahseder. Özellikle mubah, sebep, şart, azimet ve 
ruhsat bahislerine ayrı bir yer verir. Diğer usul kitapları buna az yer verse 
de Şatıbi eserinin dörtte birini bu bahse ayırmıştır.5 
Şatıbi’nin üslubu ve hitap ettiği düzeyin oldukça yüksek olduğu hak-

kında Abdullah Dıraz esere yazmış olduğu ‘eserin tanıtımı’ kısmında şun-
ları kaydetmektedir: “Müellifin güçlü bir intikal gücü, cevval bir kalemi 
vardır. Bazen sayfayı baştan sona okur, ne bilmedik kelimeye ne de ter-
kibe rastlamazsınız; bununla birlikte hiçbir şey anlaşılmaz. Anlayabilmek 
için mutlaka şer’i kaynaklarla istidlalde bulunmak, akli ilimlere vurmak, 
başka ilim dallarında ortaya konulan bahislere müracaat etmek durumu 
söz konusu olacaktır.

Bazen okuyucudan, sanki tarak dişleri arasında yolculuk yaptırır gibi 
bir kelime ile onun yanındakine sonra da onu takip edene intikal etmesi-
ni ister; çünkü kullandığı her kelimenin altında işaret etmek istediği bir 
mana, sözün akışından çıkarılmasını istendiği bir amacı bulunmaktadır” 
der.6 Bu da eserin neden diğer usul kitapları kadar meşhur olup kullanıl-
madığını açıkça gösterir.

Makasıd’ın bu şekilde kullanılmasının bir yenilik iddiasını taşıdığının 
farkında olan ve şer’i hükümlerde kesinliği temin edecek delili tümeva-
rım7 yönteminde arayan Şatıbi, bu çabasıyla İslami ilimleri yeniden inşa 
etmeyi değil kendisine kadar gelen birikimi yeniden ve bütüncül bir bakış 
açısıyla yorumlamayı hedeflemiştir.

Eserde onun sisteminin omurgasını oluşturan temel kavramlar ve 
onun bu kavramlara yüklediği anlamlar vardır. Bunlar; ümmilik, Arabîlik, 
lafız-mana dengesi, lafız-mana dengesinde mana ağırlığı, zahir-batın iliş-
kisi, külli-cüz’i dengesi, akıl-nakil etkileşimi ve makasıt anlayışıdır.8 Bu da 

4 Abdurrahman Haçkalı, “el-Muvafakat’ın Fıkıh Usulü Geleneğinde Takip Edilmemiş Ol-
ması Üzerine”, İslam Hukuk Araştırmaları Dergisi sy. 15 (2010): 376.

5 Şatıbi, Muvafakat, 1: 5. 
6 Şatıbi, Muvafakat, 1: 9.
7 Eserinde bu kavram “istikra” olarak geçmektedir.
8 Burhan Baltacı, “Tefsir Usulünün Yeniden İnşasına Fıkıh Usulünün Katkısı Şatıbi Örne-
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gösteriyor ki Şatıbi’nin eseri sadece Fıkıh Usulü alanında önemli bir eser 
olmayıp aynı zamanda ayet ve hadislere eserinde çokça yer verdiğinden 
dolayı tefsir alanında da önemli bir yere sahiptir. Hatta ilmi tefsire sistem-
li ilk itirazı yapan kişi de Şatıbidir.9 

Aslında Şatıbi’nin bu kadar önemli olmasının altında yatan gerçek 
onun eseri ve yönteminin birçok alana temas etmesidir. Kendisinin ilmi 
tecrübeleri ve bunu eserine yansıtması eserini hem çok değerli bir konu-
ma taşırken aynı zamanda da kendisi gibi ilmi tecrübesi ve ilmi derinliği 
olmayanların da ne demek istediğini anlayamaması, onu anlaşılmaz kıl-
maktadır. 

Eserin önemine rağmen asırlar boyu ilim âleminde hak ettiği yeri alma-
dığı iddiası bulunmakla beraber bunun aksini düşünenlerde bulunmak-
tadır. Eserin hak ettiği değeri almamasının nedenini Abdullah Dıraz esere 
yazdığı mukaddimede iki sebebe bağlamıştır. Bunlar; içerdiği konular, 
telif ve bahislerin işleniş şekli.10 Abdurrahman Haçkalı makalesinde bun-
lara ek olarak şunları da yazmaktadır: Şatıbi’nin yaşadığı dönemde adet 
haline gelmiş bazı uygulamalara karşı çıkmıştır. Üslubu, içinde yaşadı-
ğı sosyal ve siyasal şartların İslam dünyasının diğer bölgelerinden farklı 
olması, İslam dünyasında eğitim sisteminin belirli bir düzene kavuşmuş 
olması ve taklitçilik, makasıt ve maslahata dair görüşlerinin etkisi, mantık 
ilmine karşı tutumu gibi nedenleri de sıralamıştır.11

19. yy. da daha çok yaygınlaşma nedeni ise bu dönemde revaç bulan 
içtihat ve reform söylemleriyle eserde makasıt ve maslahat kavramlarına 
verilen önemin uyuşmasıyla alakalıdır. İlk defa 1985’te Tunus’ta yayımla-
nan, Musa Carullah, Muhammed Hıdır Hüseyin, Abdullah Dıraz’ın neş-
rettikleri eseri Mehmet Erdoğan Türkçeye çevirmiştir.

2-El- İ’tisam:
Şatıbi’nin mücadele ettiği bid’atler aleyhine yazdığı eserdir. Kitabın 

tashih ve tanıtımını üslenen meşhur İslam âlimi Muhammet Reşit Rıza, 
eserin mukaddimesinde şunları söylemektedir: “Şayet bu kitap, Müslü-
manlar arasında ilim ve din alanlarının zaafa uğradığı bir dönemde telif 

ği”, 295-306, erişim 29 Ocak 2018, www.tefsir.gen.tr>KTA01.
9 Baltacı, “Tefsir Usulünün Yeniden İnşasına Fıkıh Usulünün Katkısı Şatıbi Örneği”, 294.
10 Şatıbi, Muvafakat, 1: 9.
11 Haçkalı, “el-Muvafakat’ın Fıkıh Usulü Geleneğinde Takip Edilmemiş Olması Üzerine”, 

371-384. 
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edilmiş olmasaydı, sünnetin ihyası, ahlaki ve içtimai alanların ıslahında 
yeni bir hamlenin başlangıcı olabilir, müellifi de bu eseri ve bunun bir di-
ğer benzeri olan –ancak daha önce eşine rastlanmayan- el-Muvafakat adlı 
eseri sayesinde İslam da en büyük müceddidler arasında sayılabilirdi. Bu 
esrin müellifinin çalıştığı alanlardaki konumu, içtimai ilimlerde bilge ki-
şiliğiyle tanınan Abdurrahman b. Haldun’un kendi alanındaki konumu 
gibidir. Her ikisi de önceden söylenmeyenleri söylemişlerdir.”12 Bu eseri 
Ahmet İyibildiren ve Mustafa Özcan Türkçeye çevirmiştir.13

3-El-Makasıdü’ş-Şafiye Fi Şerhi’l-Hulasati’l-Kafiye:
İbn Malik et-Tai’nin Arap gramerine dair el-Elfiyyesi’nin şerhidir. Bu 

şerhte Arap dilinin ana gayelerini ve İbn Malik’in kastettiği anlamları or-
taya koymaya çalışmıştır. Bu şerh Endülüs ve Kuzey Afrika çevresinde 
yazılmış en iyi şerh kabul edilir.

4-El- İfadat ve’l-İnşadat:
Şatıbi’nin öğrencilik yıllarında hocalarından duyduğu ya da katıldığı 

ilim meclislerinde kaydettiği daha çok Arap dili ve fıkıh konularıyla ilgili 
faydalı tespit ve değerlendirmelerle şiirlerden yaptığı bir derleme olup 
muhtemelen ilk eserdir.

5-El-Mecalis:
Buhari’nin el-Cami’u’s-sahih’inin “Kitabü’l-Büyü’” üzerine yazılmış şer-

hidir. Eserin günümüze ulaştığına dair elimizde bilgi bulunmamaktadır.14

6-Feteva:
Bu eser muhtemelen yazılı olarak verilmiş olan fetvalar olup kitap-

larıyla birlikte sonraki nesillere aktarılmıştır. Endülüs ve Kuzey Afrikalı 
âlimlerce daha sonraki asırlarda kaleme alınan fetva nevazil kitapları içe-
risine girmiştir. Muhammed Ebü’l-Ecfan, Şatıbi’ye ait altmış fetvayı derle-
yip Fetava’l-İmam eş-Şatıbi adıyla yayımlanmıştır.15 Şatıbi’ye Tıp Risalesi, 

12 Salim Öğüt, “ Şatıbi’ye Göre Mesalih-i Mürsele ile Bid’at Arasındaki Farklar”, Çorum İla-
hiyat Fakültesi Dergisi sy. 2 (2002): 24.

13 Reysuni ve Çavuşoğlu, “Şatıbi”, 375.
14 Şatıbi, Muvafakat, 1.
15 Reysuni ve Çavuşoğlu, “Şatıbi”, 275.
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Risale fi’l-Edeb gibi eserlerinin olduğu isnat edilmişse de bu eserlerin kay-
naklar da yer almadığı bilinmektedir.16

ŞATIBİ’NİN MAKASIT ANLAYIŞI
Şatıbi’nin makasıd anlayışına geçmeden konuyu daha iyi anlayabil-

mek için önce makasıd’üş-Şeria hakkında bilgi vermek istiyorum. Söz-
lükte “bir şeyi hedeflemek, ona yönelmek” anlamındaki kasd kökünden 
türeyen ve “niyet, amaç” gibi manalarda kullanılan maksıd kelimesinin 
çoğulu olan makasıd İslami literatürde geniş anlamıyla “din” daha dar 
anlamıyla “dini bildirime dayalı ameli hükümler” manasındaki şeriat 
kelimesiyle birlikte kullanıldığında “dinin gayeleri” ya da “naslarda yer 
alan ameli hükümlerin gayeleri” anlamına gelmektedir.

Klasik dönem İslam âlimleri, makasıdın önemine vurgu yapan ifadele-
ri kullanmışlardır. Ayrıca Şari’in gayelerinin neler olduğu hususunu açık-
lığa kavuşturmaya çalışmış olmakla beraber bunun için bir tanım yapma 
ihtiyacı duymamışlardır. Nitekim Şatıbi de eserinde makasıd tanımı bu-
lunmamaktadır.

Allah’ın kulları için iyi olanı yapmak ve faydalı olanı emretmek zo-
runluluğunun bulunup bulunmadığını ve dini sorumluluk bağlamında 
insan fiillerinin iyilik ve kötülüğünün insan aklıyla bilinip bilinemeyeceği 
meselesinde ortaya çıkan eğilimler, makasıt düşüncesinin temelinde yer 
alan ta’lil konusuyla ilgili görüşler içinde yönlendirici bir etkiye sahip ol-
muştur.

Makasıd fikrinin temellerinden biri de “insanın yaratılışıyla birlikte sa-
hip olduğu özellikleri” anlamında “fıtrat” ile makasıt arasındaki ilişkidir. 
Burada maslahatın iyi mi kötü mü olduğunu insan fıtratıyla ilgili oldu-
ğuyla ilişkilendiriliyor.17 

Cüveyni, Gazali, Fahruddin er-Razi, el-İzz b. Abdisselam, Şihabuddin 
el-Karafi ve Necmeddin et-Tusi, Şatibi makasıdu’ş-Şeria ve maslahat kav-
ramlarını kullanmışlardır. Bununla ilgili önemli çalışmaları ve katkıları 
olmuştur.18 Bu konuda en çok tanınan isimlerin başında Şatıbi gelmektedir. 
Kendinden önceki ilim adamlarından bu konuda istifade etse de kendine 

16 Detaylı bilgi için bkz. Burhan Baltacı, “ Ebu İshak eş-Şatıbi’nin Şahsı ve Eserlerinin Kün-
yelerine Dair Bilgiler Üzerine Bir Değerlendirme”, Din Araştırmaları Dergisi 8, sy. 23, 
243.

17 Ertuğrul Boynukalın, “Makasıdü’ş-Şeria”, DİA, c. 27 (Ankara: TDV Yay., 2003), 423.
18 Haçkalı, “el-Muvafakat’ın Fıkıh Usulü Geleneğinde Takip Edilmemiş Olması Üzerine”, 

379-380.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII366

has mümtaz bir eser ortaya koymuştur. Çünkü kendisi el-Muvafakat’ında 
bu kavramı müstakil bir teoriye kavuşturmaya çalışmıştır. Eserinde ma-
kasıda özel bir yer ayırmış ve eserinin ikinci cildinde sadece makasıt bah-
sinden söz etmiştir. Bu yüzden de dini-hukuki hükümlerin ele alınış biçi-
minde yeni bir çığır açmıştır. 

Onun makasıd bahsini ele almasındaki temel hedeflerden biri şer’i 
hükümlerde kesinliği sağlayacak bir delile ulaşma gayretidir. Aradığı bu 
kesinliği de istikra yönteminde ve bu yöntemle ulaştığı şer’i gayelerde 
bulan Şatıbi, fıkıh usulü ilmine getirdiği bu yeniliğin bidat olarak nite-
lendirilmesinden çekinmiştir. Eserinde izlemiş olduğu yöntemin Kur’an 
ve Sünnet’e, Selefin ve daha sonraki İslam âlimlerinin anlayışına uygun 
olduğunu bildirmiştir. Hatta kendisinin Maliki ve Hanefi usulünü uzlaş-
tırdığını belirtmiştir.19

Şatıbi’nin sisteminde makasıd iki şekilde ele alınmıştır:
1- Şari’in maksatları açısından.
2- Kulun maksatları açısından.
Birinci bölüm ise kendi arasında dört nev’e ayrılarak incelenir:
a-Şari’in daha başlangıçta şeriat koymadaki kastı.
b-Şeriatı anlaşılmak için koymuş olmasındaki kastı.
c-Şeriatı gereğiyle yükümlü tutmak için koymuş olmasındaki kastı.
d-Mükellefin şeriatın hükmü altına girmesindeki kastı yani şeriatın ya-

şanmak için konulmasındaki kastı.

Şari’ Açısından Makasıda Bakış
1- Şari’in Başlangıçta Şeriat Koymasındaki Kastı: Şatıbi’ye göre dini 

hükümler yaratılıştaki maksatların korunmasına yöneliktir. Bu tür mak-
satlar; 

a- Zaruriyyat
b- Haciyyat
c- Tahsiniyyat olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. 
Şatıbi bunlara binaen zaruri, haci, tahsini mertebelerden her birinin ta-

mamlayıcı unsurları olarak “mükemmeliyatın” bulunduğunu söyler. Ta-
mamlayıcı unsurlar bulunmasalar; zaruri, haci ya da tahsini olan asılların-
da gözetilen asli hikmetler ihlale uğrayıp ortadan kalkmış olmamakla bir-

19 Boynukalın, “Makasıdü’ş-Şeria”, 424.
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likte ‘haciyat zaruriyyat için tamamlayıcı unsur mahiyeti arz etmektedir-
ler. Keza tahsiniyyat da haciyat için tekmile durumundadır’ demektedir.20 

2- Şeriatı Anlamak İçin Koymuş Olmasındaki Kastı: Dinin, dolayısıyla 
da dinin temel kaynağı olan Kuran’ın anlaşılması notasında “Arap dili” 
merkezli olmasının nedeni toplumun dili Arapça olmasından kaynaklan-
maktadır. Onun ilk muhataplarının “ümmi” olması hasebiyle de onun 
mucizevî olduğunu belirtmiştir.21

3- Şeriatı Gereğiyle Yükümlü Tutmak İçin Konmuş Olmasındaki Kas-
tı: Allah dini, gereği ile yükümlü tutmak için vazetmiştir. Yükümlülükte 
orta yolu benimsemiştir ve yükümlü tutulan hususlar mükellefin gücü ve 
kapasitesi dâhilindedir.22 Mükellef; Müslüman olmak, zulmü terk etmek, 
başkalarını öldürmekten geri durmak ve Allah’ın emrine teslim olmakla 
yükümlüdür.23

4- Mükellefin Şeriat’ın Hükmü Altına Girmesindeki Kastı: Şari’ mü-
kellefin heva ve heves peşinde koşmaktan vazgeçerek Mevla’sına kul-
lukta bulunmasını ve bunu yaparken kendi isteği ile Allah’a kul olmasını 
istemektedir.24

Mükellef Açısından Makasıda Bakış
Şatıbi’ye göre kulun makasıda bakışı niyettir. Nitekim kendisi de ese-

rinde bu konuya şöyle başlamaktadır: “Ameller niyetlere göredir; hem 
ibadet hem de adet türünden olan tasarruflarda önemli olan maksatlar-
dır. Mükellef yaptığı her işi Allah’ın emrettiği çizgide yapmalı, dinin ilahi 
maksatları doğrultusunda hareket etmelidir. Mükellef kendi maslahatla-
rını gerçekleştirirken bizzat görevli tutulması halinde, zaruret olmadıkça 
başkasının onun maslahatlarını gerçekleştirme yükümlülüğü yoktur.”25 
Kuldan istenilen kendisini halife tayin eden kimsenin yerine koyması ve 
onun gözettiği maksatları gerçekleştirmeye çalışmasıdır.26

Özet olarak Şatıbi’nin eserindeki özgünlüğünü fıkıh usulüne katkısını 
maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

–Makasıdu’ş-Şeria’yı Fıkıh Usulüne hâkim bakış açısı haline getirme-

20 Şatıbi, Muvafakat, 1: 7-15.
21 Şatıbi, Muvafakat, 2: 65-77.
22 Baltacı, “Tefsir Usulünün Yeniden İnşasına Fıkıh Usulünün Katkısı” , 307.
23 Şatıbi, Muvafakat, 2: 107.
24 Şatıbi, Muvafakat, 2: 169 ve devamı.
25 Şatıbi, Muvafakat, 2: 349.
26 Şatıbi, Muvafakat, 2: 171 ve devamı.
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si. Bu sayede müellif sadece Fıkıh Usulü geleneğine katkıda bulunmayıp 
aynı zamanda tefsir alanına da farklı bir bakış açısı kazandırmış oldu. 
Kendisinden sonra gelecek olan âlimlere dinin asıl kaynağını anlama ve 
dinin asıl gayelerini öğrenme konusunda önemli bir yol açtı.

–İstikrayı manevi tevatürü aşacak şekilde bilgi kuramının temeline 
yerleştirmesi ve bu şekilde makasıdı “aslu’l-usul” kabul etmesi.

–Cüz’i delillerin ekseriyetinin zanni olduğunu belirterek, istikra sonu-
cu ulaşılan kaideleri, bu delillerin sıhhati ve anlaşılması hususunda ölçü 
kabul etmesi.

–Külli kaidelerin, muayyen nas bulunmasa da, kat’i oldukları için delil 
olarak kullanılabileceği kanaatinde olması.27

–Makasıdın ayrı bir ilim dalı sayılabilecek derecede önem kazanması-
na büyük katkısı bulunmaktadır.

SONUÇ
Şatıbi ve eseri el-Muvafakat’ın şahsına münhasır olduğunu söylemek 

mümkündür. Çalışmalarımız neticesinde görmekteyiz ki bahsi geçen eser, 
döneminin önemli kaynakları arasında yer almakladır. Diğer usul kitap-
larında görülmeyen bir üslupla kaleme alınmıştır. Eserinin ikinci cildini 
tamamen makasıd konusuna ayırması, makasıda büyük önem verdiğini 
göstermekte ve kendisini diğer usulcülerden ayırmaktadır. 
Şatıbi’nin dönemindeki âlimler tarafından eleştirilmesi, hatta mesle-

ğinden olması bile kendi düşünce tarzını ve üslubunu bırakmasına engel 
teşkil etmemiştir. Bidatler karşısındaki tutumu, onlarla mücadelesi ve dö-
neminin öne çıkan sorunlarını çözmeye çalışması kendisini önemli bir ko-
numa yükseltmiştir. Cüveyni ve Gazali gibi usulcüler tarafından içtihadın 
şartları arasında sayılan, “Şari’in gayelerinin tam olarak anlaşılması” Şa-
tıbi tarafından önemi daha da vurgulanarak içtihat faaliyetinin vazgeçil-
mez şartı sayılmıştır. Usul geleneğine gerek üslubu gerek konulara bakışı 
nedeniyle kendine özgü bir metot ve bakış açısı geliştirmiştir. Alanında 
ilk olmasa da bu konuda zirve isim olmuştur. Çalışmamızda bu konulara 
özellikle vurgu yapmaya çalıştık. Şatıbi’nin makasıd bakışının diğer dini 
ilimlerle ilişkileri üzerine çalışma yapmanızı siz değerli araştırmacılarımı-
za öneririz. 

27 Haçkalı, “el-Muvafakat’ın Fıkıh Usulü Geleneğinde Takip Edilmemiş Olması Üzerine”, 
380.
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ÖZGÜNLÜK AÇISINDAN İSLÂM 

HUKÛKUNDA KADINA VERİLEN BOŞANMA 

YETKİSİ VE ŞEKİLLERİ

ZEYNEP TOPRAK

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
“İslâm hukûkunda boşanmalar üç şekilde gerçekleşmektedir. Bunlar; tek taraflı bo-
şama (talâk), karşılıklı anlaşarak boşanma (muhâlea ve tefvîz-i talâk) ve hâkim kara-
rıyla boşanma (tefrîk) şeklindedir. İslâm dininde tek taraflı boşanmada erkeğe tam 
yetki verilirken, kadına ancak belli sebeplerden dolayı boşanma hakkı tanınmıştır. 
Kadına tanınan bu hak, hâkimin boşaması (tefrîk), muhâlea ve tefvîz-i talâk yoluyla 
boşanma şeklinde gerçekleşmektedir”.
“Erkeğin boşama yetkisi nasslarla sabittir. Kadınların da gerekçeli durumlarda bo-
şanma yetkisi nasslar ve sahâbe uygulamaları ile sabittir”. Boşanma yetkisinin yön-
temi ise; Kur’ân, sünnet ve sahâbe uygulamalarıyla şekillenmiştir.
Anahtar Kelimeler: İslâm hukûku, Kur’an, Sünnet, Tefrîk, Muhâlea, Tefvîz-i Talâk.

Abstract
Divorce in Islamic law takes place in three ways: unilateral, bilateral and by judi-
ciary. While men can divorce unilaterally, the woman (for certain reasons) cannot. 
This authority is fixed with “nass”es, but the woman has some rights to divorce. 
Again, these rights are fixed by the “nass”es and the pratices of the Companions.
The authorityand method of divorce in Islamic law has been shaped by the Qur’an, 
sunnah and the practices of the Companions.
Keywords: Divorce in İslamic, Qur’an, Sunnah, Tefrîk, Muhâlea, Tefvîz-i talâk.
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GİRİŞ
A. İSLÂM HUKÛKUNDA BOŞANMA
“İslâm hukûkuna göre boşanmalar, ya erkeğin boşaması (talâk) ya ka-

dının eliyle boşama (tefvîz-i talâk ve muhâlea) ya da yargı yoluyla boşan-
ma (tefrîk) şeklinde olur”.

“Talâk” kelimesinin dar ve geniş olmak üzere iki anlamı vardır. Dar 
anlamda talâk; “Erkeğin tek taraflı irade beyânı ile mahkemeye başvur-
maksızın evliliği sona erdirmesi”, geniş anlamda ise “her ne şekilde olur-
sa olsun, eşler arasında nikâh ile sâbit olan şer’i (hukûki) bağın kaldırıl-
ması” şeklinde anlaşılmaktadır.1 Buna göre ister kadının, ister erkeğin 
tek taraflı irâde beyânıyla yapmış olduğu boşama (tefvîzi talâk) ister eş-
lerin bedel mukâbili karşılıklı rıza ile (muhâlea) boşanması ve hâkim ka-
rarıyla (tefrîk) boşanma ‘’talâk” terimi kapsamına girmektedir.2”Ancak 
İslâm hukûku kaynaklarında terim olarak talâk, dar anlamda düşünüle-
rek “talâk” başlığında erkeğin veya kadının tek taraflı irâde beyânıyla ev-
liliği sona erdirmesi tefvîz-italâk” başlığında, eşlerin bedel karşılığı rıza ile 
boşanması “muhâlea” başlığında ve hâkimin boşanmaya hükmetmesi de 
“tefrîk” başlığı altında ayrı bölümler hâlinde işlenmiştir”.3 

“Kur’ân’da talâk, iki yerde boşanma “evliliğin sona ermesi” anlamın-
da4 on âyette de “erkeğin kadını boşaması” anlamında kullanılmıştır”.5

Biz burada daha çok kadının etkin olduğu boşanma durumlarını ele 
alacağız.

B. KADININ ETKİN ROL ALDIĞI BOŞAMA ŞEKİLLERİ: 
TEFVÎZ-İ TALÂK ve MUHÂLEA

B.1 Tefvîz-i Talâk
Tefvîz,“sözlükte bir işin tasarruf ve idaresini bir kimseye havale etmek, 

devretmek, bir kimseyi bir iş üzerinde hâkim kılmak, falancayı bu işte 
yetkili kıldım demek” anlamına gelmektedir.6

1 Fatma Açık, İslâm Aile Hukûkunda Tahkim Müessesesi ve Hakemin Boşama Yetkisi, (Yayımlan-
mış Yüksek Lisans Tezi), 6; Hâlil Cin, Ahmet Akgündüz, Türk İslâm Hukûk Tarihi, (İstan-
bul: Timaş Yay, 1990), II, 104

2 Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, İslâm Hukûku, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 
2016), 218-219; Cin, Akgündüz, a.g.e. II, 104.

3 Koçak, Dalgın, Şahin, a.g.e, 218-219.
4 Hâlil Altıntaş, Muzaffer Şahin, DİB. (Diyanet İşleri Başkanlığı), Kur’ân-ı Kerim Meâli, (An-

kara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 2007); Bakara:2/227- 229.
5 Bakara: 2/230-232, 236, 237;Âhzab: 33/49; Talâk: 65/1; Tahrîm: 66/5.
6 Koçak, Dalgın, Şahin, a.g.e, 218-219; Mehmet Selim Aslan, İslâm Aile Hukûku, (Bursa: 
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“Tefvîzi talâk,“kocanın talâk yetkisini karısına devretmesine” 
denir.7İslâm hukûkuna göre talâk yetkisi kocanın elindedir. Koca talâk 
yetkisinin tamamını veya bir kısmını nikâh akdi sırasında ya da daha 
sonra eşine devredebilir.8 Kadın da dilediği zaman bu yetkiyi kullana-
rak tek taraflı irâdesiyle kocasından boşanabilir. Tefvîzi-talâk, üç lafız-
la meydana gelir. Şöyle ki kocanın “kendini boşa”, “kendini seç” veya 
“işin elindedir” gibi sözlerle eşine boşama yetkisini vermesi şeklinde 
gerçekleşmektedir”.9

B.2 Tefvîz-i Talâkın Hukûki Dayanağı
İslâm hukûkunda kadının, “tefvîz-i talâk” yoluyla kocasını boşama 

hak ve yetkisine sahip olması Kur’ân, sünnet ve sahâbe uygulamaları ile sabit-
tir. Bu deliller şu şekilde sıralanabilir. 

B.2.a Kur’ân
İslâm hukukçularına göre “tefvîz-i talâk’ın hukûki dayanağı şu 

ayetlerdir:10

“Ey Peygamber! Hanımlarına de ki:“Eğer dünya hayatını ve onun süsünü isti-
yorsanız, gelin size boşanma bedellerinizi vereyim ve sizi güzelce bırakayım.”“Eğer 
Allah’ı, Resûlü’nü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik 
yapanlara büyük bir mükâfat hazırlamıştır.” 11

B.2.b Sünnet 
Hadis kaynaklarında kadının tefvîz-i talâk yoluyla boşanabileceğine 

işaret edilmektedir.12 
“Hz. Ebû Bekir, Resulüllah’ın (sas) odasına girmek için izin istediğin-

de insanların, Resulüllah’ın kapısının önünde oturmakta olduğunu ve hiç 
kimseye içeriye girmek için izin verilmediğini gördü. Ebû Bekir’e izin ve-
rildi ve içeri girdi; aynı şekilde daha sonra gelen Hz. Ömer’e de izin veril-

Emin Yay, 2015), 189.
7 Mehmet Selim Aslan, İslâm Aile Hukûku, (Bursa: Emin Yay, 2015), 189; Muhsin Koçak, 

Nihat Dalgın, Osman Şahin, İslâm Hukûku, 218.
8 Mehmet Selim Aslan, İslâm Âile Hukûku,190; Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, 
İslâm Hukûku, 218.

9 Aslan, a.g.e, 190; Koçak, Dalgın, Şahin a.g.e, 218.
10 İlyas Karslı, İslâm Hukûkunda Kazâî Boşanma (Tefrîk), (Yayımlanmış Master Tezi), 6.
11 Ahzab, 33/28-29
12 İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri, XII, 6516,terc. Bekir Karlıağa, Bedrettin Çetiner, 

(İstanbul: Çağrı Yay, 1992), XVI.
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di. Hz. Ömer, Resûlüllah’ı (sas) etrafında hanımları toplanmış bir hâlde 
ve üzgün bir durumda gördü. Hz. Peygamber suskundu. Hz.Ömer, Hz. 
Peygamber’i güldürüp neşelendirmeliyim diyerek; “Ey Allah’ın Resûl’ü! 
(Kendi hanımını kastederek) Hârice’nin kızını bir görseydin, benden na-
faka istedi. Ben de kalkıp onun ensesinden tuttum” dedi. Hz. Ömer’in bu 
sözü üzerine Peygamber (sas) gülümsedi ve “İşte şu etrafımda gördüğün 
kadınlar da benden nafaka istiyorlar” dedi. Bunun üzerine Hz. Ebû Bekir, 
kızı Aişe’ye doğru yürüyüp ensesini tuttu. Hz. Ömer de kızı Hafsa’ya doğ-
ru yürüyüp o da onun ensesinden tuttu ve her ikisi de “Siz Resûlüllah’tan 
onda olmayan dünyalık şeyler mi istiyorsunuz?” dediler. Hz. Aişe ve Haf-
sa: “Vallahi Resûlüllah’tan sahip olmadığı dünyalık şeyleri bundan sonra 
istemeyeceğiz” dediler”.13

“Yukarıda geçen âyetler üzerine ( ahzap 28-29) Hz. Peygamber (sas) 
hanımı Hz. Aişe’den başlayarak “Ey Aişe ben sana bir konu arzetmek istiyo-
rum, anne ve babana danışmadan acele edip cevap vermeni de istemiyorum” dedi. 
Hz. Aişe: “nedir o Ya Resûlellah” dedi. Bunun üzerine Resûlüllah âyetleri okudu 
ve boşanıp boşanmama konusunda özgür olduğunu söyledi”.14

“Hz. Aişe şöyle bir rivâyette bulunmuştur. “Resûlüllah bizi muhayyer 
bıraktı, biz de Allah ve Resûlü’nü seçtik. Bu muhayyerlik bizim aleyhimize bir 
hüküm (boşama) de meydana getirmedi”15

İslâm hukûkçuları yukarıdaki âyetleri ve Hz. Aişe’den gelen rivâyeti, 
konu hakkındaki delil oluşlarını şöyle îzah ediyorlar: Resûlüllah, boşama 
yetkisini hanımlarına vermiş, fakat onlar bu yetkilerini Hz. Peygamberle 
birlikte kalma yönünde kullanmışlardır. Şayet yetkilerini boşamaya yöne-
lik kullanmış olsalardı, Hz. Peygamberden boşanmış olurlardı.16 

B.2.c Sahabe Uygulamaları
Bu konuda sahâbenin birçok uygulaması vardır. Aşağıdaki uygulama-

lar buna örnektir:
Bir adam Abdullah b. Ömer’in yanına gelerek “Ya Eba Abdurrahman! 

Ben boşama yetkisini karıma verdim; oda kendisini boşadı. Bu konuda ne 
dersin?” dedi. Abdullah b. Ömer, “bu konudaki görüşüm hanımının yaptığı gi-

13 İbn Kesîr, Hadislerle Kur’ân-ı Kerîm Tefsîri, XII, 6516, s. XVI. 
14 Ebû’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccac, Müslim, (1969) Sahîhu Müslim ve Tercümesi, (İstanbul: 
İrfan Yay, 2013),Talâk, 4.

15 Aslan, a.g.e, 190.
16 Aslan, a.g.e, 191; Ebû Bekr Şemsü’l-eimme Muhammed b. Ebû Sehl Ahmed, es-Serahsî, 

el-Mebsût, Dârü’l-Mâ’rife, (Beyrut: 1989), VI. 212-214. 
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bidir” dedi. Bunun üzerine adam“yapma Ey Abdurrahman!”deyince İbn Ömer: 
“Boşama yetkisini hanımına vererek boşanma konusunda onu sen yetkili kılmış 
oldun” dedi.17

Zeyd b. Sabit’in oğlu Harice şöyle bir rivayette bulunmuştur: 
“Bir gün babamın (Zeyd) yanında otururken Ebu Atik’in oğlu Muhammed 

gözleri yaşlı bir hâlde babamın yanına geldi. Babam ona “Bu ne hâl” diye sorun-
ca, o da “boşanma yetkisini karıma verdim; o da benden ayrıldı” dedi. Babam da 
ona “seni böyle davranmaya ne zorladı”? Diye sordu. Adam “kader” dedi. Zeyd 
“İstersen karına dönersin, o yalnızca bir talâk ile boş olmuştur. Senin ona dönme 
hakkın var” dedi.18

Diğer bir boşanma şekli olan muhâlea ise aşağıda zikredilecektir.

B.3. Muhâlea
“Muhâlea lugatta “gidermek”, “çıkarmak”, “soymak” ve “soyunmak;” 

ıstılahta ise, “kadının vereceği bir bedel karşılığında, eşlerin karşılıklı rıza 
ile evlilik birliğine son vermeleri” anlamlarına gelmektedir.19Daha genel 
bir ifadeyle muhâlea,“Sahih bir nikâhla evli olan kadının, bir bedel kar-
şılığında evlilik bağından kurtulmayı kocasına teklif edip kocanın bunu 
kabul etmesiyle nikâh bağını sona erdiren bir durum” olarak tarif edilir. 
Nikâh akdi esnasında veya daha sonrasında, kendisine “tefvîz-i talâk” ile 
boşama yetkisi verilmeyen kadın da eğer isterse “muhâlea” yoluyla ko-
casını boşayabilir.20 Muhâleada esas kadının kocasına bir bedel ödeyerek 
kocası ile boşanma üzerine bir anlaşma yapmasıdır”.21

B.4 Muhâleanın Hukûki Dayanağı
Muhâlea’nın hukûki dayanağı Kur’ân ve sünnet ile sabittir.

B.4.a Kur’ân
“Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helal 

olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah’ın sınırlarında kalıp, evlilik haklarını tam tat-
bik edememekten korkmamaları müstesna Ey müminler siz de karı ile kocanın 

17 Mâlîk b. Enes b. Mâlik b. Ebî Âmir el-Asbahî el-Yemenî, el-Muvatta, ‘Talâk’, (Beyrût: 
Dâru’l-Kutûbi’l-İlmiyye, 1886), III, 56.

18 Mâlîk, a.g.e, Talâk, 11
19 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukûku, (İstanbul: İz Yay, 2014), I, 371; Nuri Kahve-

ci, İslâm Aile Hukûku, (İstanbul: Hikmet Yay), 213.
20 Karaman, a.g.e, I, 371; Kahveci, a.g.e, 213.
21 Karaman, a.g.e, I, 371.
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Allah’ın sınırlarını hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz o zaman 
kadının (boşanmak için) bir bedel vermesinde iki taraf için de günah yoktur.”22

İslâm âlimleri, bu âyeti delil göstererek erkeğin hanımını boşaması kar-
şılığında hanımından fidye olarak bir bedel almasını caiz görmüşlerdir.23 
Ancak buna mukâbil kadın tarafından kaynaklanan nüşuz ve boşanma is-
teği bulunmaksızın, erkeğin hanımına verdiği mehirden alarak yemesinin 
haram olduğu “nass” ile sabittir.24

B.4.b Sünnet
Muhâlea konusunda en meşhur olay şudur:
“Sabit b. Kays’ın hanımı Cemile binti Sehl Hz. Peygamber’e (sas) gelerek ko-

casının din ve ahlak açısından eksikliği olmamasına rağmen, ondan hoşlanmadı-
ğını belirtip boşanmak istediğini söyledi”. Resûllüllah kadına: Kocasının kendi-
sine mehir olarak verdiği bahçeyi kastederek,“bahçeni kocana verir misin”? Diye 
sordu ve o da “evet” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Sabit b. Kays’a “bahçeni 
al ve onu boşa” dedi.25

Nesâi de şöyle bir rivâyet geçmektedir: Sabit b. Kays b. Şemmas, Abdul-
lah b. Übeyy’in kızı olan karısı Cemile’yi dövdü ve elini kırdı. Cemile’nin kardeşi 
Resûlüllah’a gelip şikâyette bulundu. Resûlüllah (sas), Sabit’e birini gönderip ça-
ğırttı ve “onda neyin varsa al ve kendini serbest bırak” dedi. O da “evet” diyerek 
kabul etti. Resûlüllah (sas) kadına bir hayız müddeti beklemesini ve âilesine dön-
mesini emretti.26

Bu hadisler, kocasıyla sorunu olan kadına, muhâlea yoluna başvurarak 
evliliğini sona erdirme imkânı vermiştir.27

C. BOŞANMANIN ŞEKLÎ YAPISI ve TEFRÎK YOLUYLA 
BOŞANMA

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi İslâm hukûkunda boşama hakkı temelde/
esâsen erkeğe verilmiştir. Ancak mahkemenin de eşleri boşama (tefrîk) 
yetkisi bulunmaktadır. Bu bölümde yargı yoluyla boşanmanın (tefrîk) 
şeklî yapısı, tefrîkin hukûki dayanağı konusu incelenecektir

“Kur’ân ve sünnetle sabit olan boşanma hukûkuyla ilgili esaslar ve 

22 Bakara: 2/229
23 Karaman, a.g.e, I, 372; İbn Kudâme, a.g.e, VII, 185-208. 
24 Nisa: 4/19-20. İlgili nass için bkz.
25 Mâlîk, Muvatta, Talâk, 11.
26 Karaman, a.g.e, I, 372; eş-Şevkânî, a.g.e, VI, 260-261.
27 Karaman, a.g.e, I, 372; Kahveci, a.g.e, 214.
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hükümler dikkatlice incelendiğinde, boşanma hakkına sahip olma ile bo-
şanmada başvurulacak yöntemin yani boşanmanın şeklî yapısının birbi-
rinden ayrı ele alındığını görmekteyiz. Bu sebeple bu iki konunun bir-
birinden ayrı olarak incelenmesi ve değerlendirilmesinin uygun olacağı 
kanaatindeyiz.”28

C.1 Boşanma Hak ve Yetkisi
Daha önce ifade edildiği gibi, İslâm hukûku boşanmada “talâk, 

muhâlea ve tefrîk” şeklinde bir düzenleme getirerek erkeğe yetki verdiği 
gibi kadına da hâkime başvurarak boşanma hakkı vermiştir.29

Eşlerden her biri bu üç yöntemden biriyle evliliği sonlandırabilme 
imkânına sahiptir, fakat prensip olarak “talâk” hakkı erkeğe verilmiş; 
“muhâlea” ve “tefrîk” hakkı da kadına verilmiştir.30

C.2 Boşanmanın Şeklî Yapısı
“İslâm hukûkunun temel iki kaynağı olan Kur’ân ve sünnette, boşan-

mada başvurulacak şeklî şartlarla ilgili bazı esaslara yer verilmekle bir-
likte, bu esaslarda boşanmada başvurulacak yöntemin şeklî yapısı net 
bir biçimde dile getirilmemiştir. Prensip olarak boşanma hakkını, erke-
ğin mahkemeye başvurmaksızın tek taraflı irâde beyânı ile kadının ise 
bu hakkı mahkeme kanalıyla (tefrîk) kullanması kabul edilmiştir. Bazen 
de eşlerin karşılıklı rıza ile anlaşarak evliliği sona erdirmeleri uygun 
görülmüştür.”31 

Bununla birlikte devlet başkanının, zamanın şart ve icaplarına göre, 
boşanmada gerekli hukûkî düzenlemeler yapmasına ve boşanmaların 
sadece mahkeme kanalıyla olmasını sağlamasına imkân veren bazı şeklî 
esaslara da yer verilmiştir. Bu esaslar, eşler arasında şiddetli geçimsizlik 
baş gösterdiğinde “tahkîm usulüne” başvurulması,32 boşanmaların “şahit-
ler huzurunda” yapılması33 ve boşanmaların usulüne göre “mahkeme kayıt-
larına” veya “nüfus sicillerine” tescil edilmesidir.34Ayrıca erkeğin hanımına 

28 Serpil Kargı, İslâm Hukûkunda Kadının Evlenme Ehliyeti ve Boşama Yetkisi, (Yayımlanmış 
Yüksek Lisans Tezi), 46.

29 Karaman, a.g.e, I, 371-373; Bakara: 2/229; Nisa: 4/35; Ahzap: 33/28-29.
30 Serpil Kargı, İslâm Hukûkunda Kadının Evlenme Ehliyeti ve Boşama Yetkisi, (Yayımlanmış 

Yüksek Lisans Tezi), 46.
31 Kargı, y.y.t, 47; Cin, Akgündüz, a.g.e, 36.
32 Nisâ: 4/35.
33 Talâk: 65/2.
34 Bakara: 2/282; Talâk: 65/1.
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zina isnadında bulunarak boşanmayı istemesi hâlinde başvurulması em-
redilen “mulâ’ane” yöntemi de boşanma konusunda mahkemenin devre-
ye sokulmasına imkân tanımaktadır.35 

Bu da göstermektedir ki, İslâm hukûkunda boşanmada başvurulacak 
yöntemle ilgili esaslar her ne kadar günümüz beşeri hukûk anlayışı ile 
tam olarak uyuşmasa da, İslâm’ın evrensel mesajına uygun bir şekilde, 
her toplum ve her çağa göre yorumlanmaya ve şekillenmeye müsait, es-
nek bir yapı görünümü arzetmektedir.36

C.3 Tefrîk ve Tefrîk Kavramının Tanımı
Sözlükte “iki şeyi birbirinden ayırmak” anlamındaki “tefrîk”, fıkıh ıstı-

lahında “karı-kocanın mahkemeye başvurması üzerine hâkim tarafından 
evliliğe son verilmesini;” “yani yargı yoluyla boşanmayı” ifade eder.37 
Kur’ân-ı Kerîm’de “ferraka” fiili ve türevleri birçok yerde sözlük mânasıyla, 
bir yerde de “eşleri birbirinden ayırmaya çalışmak” anlamında geçer.38

C.4 Tefrîkin Hukûkî Dayanağı
İslâm hukûkunda tefrîkin hukûki dayanağı Kur’ân-ı Kerîmdir.
Kur’ân-ı Kerîm’de: “Ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermek”39 pren-

sibi vardır. Bu prensibin temelinde iyilik ve güzellik vardır, iyilik ortadan 
kalktığında yerini kötülük ve zulüm alır. Kadına eziyet ederek elinde tu-
tan kocalar için Kur’ân’da,“haklarına tecavüz edip, onlara zarar vermek için 
(onları yanınızda) tutmayın”40 buyurulmuştur. Bu âyette kadınlara zulme-
derek onları yanlarında tutmak kocalar için yasaklanmıştır.

“Şayet koca Kur’ân’da yasaklanan bu prensiplere uymazsa ve kadın da 
bundan zarar görürse, bu noktada hâkim devreye girerek tefrîk kararı ve-
rebilir. Çünkü hâkimin görevlerinden biri de zararı ortadan kaldırmaktır. 
Kocanın kendine zulmetmesi hâlinde kadına da hâkime başvurma hakkı 
verilmiştir”.41

“İslâm hukûku da yukarıda belirtildiği üzere, boşanmada alternatifli 
bir sistem getirerek, evliliğin sona ermesinde mahkemenin müdahâlesine 

35 Kargı, y.y.t, 46.
36 Kargı, y.y.t, 46.
37 Koçak, Dalgın, Şahin, a.g.e, 219.
38 Bakara: 2/229.
39 Bakara: 2/229
40 Bakara: 2/231
41 Karaman, a.g.e, I, 373; Geniş bilgi için bkz. İbn Kudâme, a.g.e. VII, 185-208.
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ve hâkim kararına yer vermiş ve bu şekilde meydana gelen boşanmalar 
İslâm hukûkçuları tarafından “tefrîk” olarak isimlendirilmiştir.42 1917 ta-
rihli Âile Hukûku Kararnâmesi’nin kabul etmiş olduğu, evliliğin “tefrîk” 
yöntemiyle sona erdirilmesini, beşeri hukûktaki “hâkim kararıyla boşanma” 
sistemine benzetmek”.43

“Ancak iki sistemdeki farklılıkları göz ardı etmemek gerekir. Çünkü 
İslâm hukûkunda, mezhepler tarafından kabul edilen boşanma sebepleri 
karşısında durumu, çoğu kere bir tespitten ibaret olup genellikle takdir 
hakkı sınırlıdır. Bu sebeple hâkim, boşanma sebeplerinden birinin bu-
lunması hâlinde boşanmaya hükmetmek zorundadır”.44 Hâlbuki, beşeri 
hukûkta hâkim, tarafların getirdiği delillere bağlı kalmayıp, ileri sürülen 
delilleri serbestçe değerlendirme yetkisine sahiptir. Bu sebeple, boşanma 
sebepleri olarak ileri sürülen olguların varlığına “vicdânen” kanaat geti-
rirse boşamaya hükmeder”.45

SONUÇ
İslâm hukûku, evlilik akdine bir takım ilkeler getirerek evlilik ve âile 

kurumunu güvence altına almıştır. Evliliğin sonlanmasında ise boşama 
yetkisini prensip olarak erkeğe vermiştir, fakat bu kadının İslâm dininde 
ikinci plana atıldığı anlamına gelmez, kadınlar fıtraten daha hissi davra-
nabildikleri için bu yetki erkeğe verilmiştir. Ancak Kur’ân’da geçtiği üze-
re erkeğe bir takım sorumluluklar yüklenmiş ve belirtilen ilkelerin dışı-
na çıkılmaması öğütlenmiştir. Bu ilkelerin dışına çıkan, sorumluluğunu 
yerine getirmeyen kocaya, bazı yaptırımlar getirilmiştir. Buna mukâbil 
kadına da bu sorumlulukları yerine getirmeyen koca hakkında, geçerli 
sebeplere binaen yargı yoluyla (tefrîk) boşanma talebinde bulunabilme 
hakkı tanınmıştır. Ayrıca kadına muhâlea ve tefvîz-i talâk şeklinde de 
boşanma hakkı verilmiştir. Bu şekilde kadın, hukûkî güvence altına alın-
mıştır.
İslâm hukûku, kocasına hissi duygular besleyemeyen ve boşanmak is-

teyen kadın için, sebep olmaksızın, erkeğe belli miktar üzerinde anlaşıp 
bedel ödeyerek, yani karşılıklı anlaşma yoluyla (muhâlea) boşanma hak-

42 Karaman, a.g.e. I, 373.
43 Cin, Akgündüz, a.g.e. II, 110.
44 Mehmet Akif Aydın, İslâm ve Osmanlı Âile Hukûku Araştırmaları, (İstanbul: İz Yay, 1996), 

43.
45 Kargı, y.y.t,, 48.
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kı tanımıştır. Aynı şekilde bir başka boşanma yöntemi olan tefvîz-i talâk 
yolu ile de kadına boşanma hakkı tanınmıştır.
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Feyza KAPLAN: Son tebliğcimiz olan Sayın Zeynep Toprak arkada-
şımıza da değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyorum. Böylelikle 
oturumun ilk kısmını bitirmiş bulunmaktayız. İkinci kısımda müzakereci 
hocalarımız değerlendirmelerini yapacaklar. Bu oturumun ilk müzakere-
cisi Zeynep Betül Önder Arpadır. Kendisi Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları bölümü, İslam Tarihi 
Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi ve İLAMER İslam Tarihi Sanatları 
araştırma grubu mezunudur. Müzakerelerini yapmak üzere kendilerini 
kürsüye davet ediyorum. 
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MÜZAKERELER

ZEYNEP BETÜL ÖNDER ARPA

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE 

SANATLARI ABD YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Saygıdeğer hocalarım, değerli katılımcılar hepinizi saygıyla selamlı-
yorum. Bu yıl sekizincisi düzenlenen bu kıymetli organizasyondan ötü-
rü başta Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız olmak üzere emeği geçen herkese 
şükranlarımı sunmak istiyorum. Şulenur Demirbilek ve Sema Çınar ar-
kadaşlarımızın tebliğlerini müzakere etmek üzere burada bulunuyorum. 
Öncelikle iki tebliği de zamanlama olarak bitirdikleri için arkadaşlarıma 
teşekkür ederim. Her ikisi de sempozyumun anlatımıyla uyumlu çalış-
malar hazırlamışlar. İlk tebliğ Sezai Karakoç’un Medeniyet Tasavvurunda 
Özgün Tespit ve Yaklaşımı. Tebliğde Karakoç’un bir mütefekkir olarak 
medeniyet tasavvuru üzerinde düşünmesi ve bir medeniyet inşası için-
de yeniden anlamlandırdığı kavramlar üzerinde durulmuştur. Özellikle 
Karakoç denilince ilk akla gelen diriliş kavramı üzerinden tebliğ oluştu-
rulmuştur. Bu kavramın merkeze alınmasıyla, kapsamlı ve örnekli anla-
tımıyla tebliğ iyi hazırlanılmıştır. Metinde özet, giriş ve sonuç bölümleri-
nin bulunması, dipnotlandırma gibi hususlar iyi bir metin hazırlandığını 
göstermektedir. Bu bakımdan tebliğci arkadaşımıza tekrar teşekkür edi-
yorum. Gelişme bölümünde Karakoç’un diriliş mefhumu tüm yönleriy-
le açıklanmaya çalışılmış. Bu noktada birkaç başlık halinde incelenmesi 
çalışmayı daha anlaşılır ve derli toplu kılacaktır kanaatindeyim. Örneğin 
ilk başlıktan sonraki iki paragrafın ardından diriliş kavramına geçilmiş 
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o noktada bir başlık eklenmesi okuyucunun dikkatini yoğunlaşmasında 
katkı sağlayacaktır. İlerleyen kısımlarda da dirilişin yöntemi, dirilişin ana 
ve alt unsurları gibi bölümler var bunlarda küçük başlıklar halinde belir-
tilebilir. Medeniyet toplumların ulaşabileceği en son noktadır diye başla-
yan ikinci paragrafın son kısmında dikkatimi çeken bir şey vardı, ancak 
arkadaşımız tebliğini sunarken o kısmı düzeltti. Tümevarım yöntemi, bu 
konuda teşekkürler. Metinde Sezai Karakoç denilince akla gelen mede-
niyet, diriliş, metafizik gibi kavramlara yüklediği anlamlar onun kendi 
ifadelerinden alıntılarla ifade edilmiş yalnız giriş kısmında kısaca Kara-
koç kimdir, hayatından ve yetiştiği ortamdan bahsedilmesi O’nun fikir 
dünyasını anlamamıza yardımcı olacaktır. Son olarak kaynaklar hususun-
da şunları ifade edip bitireyim. Karakoç’un beş eserinden faydalanılmış 
bununla beraber Sezai Karakoç üzerine çalışmalar yapan hocalarımız var. 
Örneğin Ümmiye Serbaş hocamızın doktora tezi Karakoç’un kavramları 
hakkında bugünkü çalışmamıza bakıldığında daha kolay bir tebliğ hazır-
lanabilir. İkinci tebliğ Sema Çınar arkadaşımızın Cemil Meriç’in Medeni-
yet Tasavvurunda Özgün Tespit ve Yaklaşımlar başlıklı tebliğdir. Tebliğde 
özet, giriş, sonuç ve kaynakça bulunması ilk bakışta tebliğin akademik 
kurallara uygun olarak hazırlandığını gösteriyor. Kaynakça zengin, faz-
la eserlere müracaat edilmiş ancak metin biraz kısa tutulmuş daha ge-
nişletilebilir. Bu çalışmada Cemil Meriç’in bazı kavramları tanımlayışı 
ve medeniyeti doğu batı olarak ayırsak da bir bütün ve birbirine muhtaç 
birbirinin tamamlayıcısı olarak gördüğünü ifade etmiş. Meriç, dili çok iyi 
kullanan usta bir yazar. Tanzimat’tan itibaren aydınlarımızın kendi top-
lumlarında batılı aydın gözüyle küçümseyici olarak bakması ve taklitçi 
batılılaşma eleştirisi önem arz etmektedir. Tebliğiniz kısaca değildi. Me-
deniyetin küresel serüvenin aşamaları ancak yine de giriş kısmında Cemil 
Meriç’in yetiştiği okulla ilgili kısa bir bilgilendirme metine eklenmesi fay-
dalı olacaktır. Sezai Karakoç’ta şunu görmekteyiz: Kavramları tanımlayıp 
bir iddia ortaya koyuyor. Diriliş hareketi adında. Burada ise metin üze-
rinden söylüyor bunu. Cemil Meriç’in Medeniyet, Umran, Kültür, İrfan 
gibi kavramları tarihsel olarak ele alınması ifade edilmiş. Sonuçta doğu ile 
batı arasında bir uzlaşma, bir bütünleştirme gayreti içinde olduğu belir-
tilmiştir. Cemil Meriç’in özgünlüğünü aslında bu ideal olmayabilir çünkü 
Tanzimat’tan itibaren toplumun sorunları üzerine düşünen aydınlar var. 
Batı medeniyetinin tanınması ve reddedilmemesi gerektiğini söyleyenler 
olmuştur. Meriç’i bu aydınlardan ayıran yönü dili çok iyi kullanması ve 
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sanatsal ifade kabiliyetinin güçlü olmasıdır. Bu ifade edilebilir. Bu tespit-
lerin ardından her iki arkadaşımı da çalışmalarından ve sunumlarından 
dolayı tekrar tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için siz değerli katılımcı-
lara şükranlarımı sunuyorum. Saygılarımla.

Feyza KAPLAN: Sayın Zeynep Betül Önder Arpa’ ya değerli katkıla-
rından dolayı teşekkür ediyorum. Oturumumuzun 2. Müzakerecisi Yu-
nus Kocabıyık’tır. Kendileri Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 
Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. 
Müzakerelerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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AR. GÖR. YUNUS KOCABIYIK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FIKIH 

ABD

Bismillahirrahmanirrahim, saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve 
katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyumumuzun tekrar-
dan hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ben önceki sempozyum-
larda ilk defa tebliğ konuştum ve yurtdışıyla birlikte burada altıncı müza-
kerem oluyor. Gerçekten hepsinde bizlere ayrı bir tecrübe ve katkısı oldu. 
Bu bakımdan ben burada tebliğ sunan müzakere yapan arkadaşlarım bu 
katkıyı ilerleyen süreçlerde hissedeceğine inanıyorum. Ve bu açıdan bu 
imkânı bizlere yıllarca hazırlayan Prof. Dr. Eyüp Baş hocamıza tekrardan 
teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sempozyumda hazırlık aşamasında bizle-
re özellikle büyük destek veren İsmail Koçak ve Ramazan Çınar abimize 
buradan teşekkürü bir borç bilirim. Müzakereye başlamadan önce burada 
müzakereciler tarafından ifade edilen tenkit, eleştiri gibi durumların öğ-
renciye katkı sağlamak ve bir sonraki çalışmasının daha güzel olması ama-
cıyla yapıldığını tekrar edilmesini isterim. Benim söyleyeceklerimde bu 
muhal üzerinedir. Ben öncelikle Zeynep Akçay’ın tebliğiyle başlıyorum. 
Kendisine öncelikle hoş geldin diyorum. Antep’ten geldi. Tebliğ başlığı 
Şatıbi’nin Fıkıh Usulüne Özgün Katkıları, esasen Şatıbi’nin El-Muvafakat 
adlı eserini okudum ve çok beğenmiştim. Ve bu konu başlığının sempoz-
yumda olmasını ben önermiştim. Ve sanırım da Zeynep kardeşimiz örnek 
konular arasından bunu seçmiş. Müzakereyi yapmakta bana nasip oldu. 
Kendisi Şatıbi’nin El-Muvafakat adlı dört ciltlik eserinin ikinci cildinin ta-
mamını kapsayan Kitabu’l Makasıt çerçevesinde konuyu ele aldı. Elbette 
ki konuyu bu şekilde daraltmış olması tebliğ için çok isabetli olduğunun 
kanaatindeyim. Ancak Şatıbi’nin hayatı ve eserlerine çok fazla yer vermiş. 
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Bunlara kısaca değinildikten sonra ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak isteyen 
okuyucuyu yönlendirmesi daha doğru olurdu. El-Muvafakat adlı eserin 
dilinin ağır olmasından bahsetti. Hakikaten eserin dili oldukça ağır ve an-
laşılması için fıkhın temel unsurlarının iyi bilinmesi gerekiyor. Eserin ken-
di dönemi içerisinde hak ettiği değeri bulmadığından bahsetti. Hakikaten 
de öyle olmuş. Eser Türkçeye tercüme eden Mehmet Erdoğan hocamızda 
bu konuya aynı şekilde temas ediyor. Eserin revaç bulması ise özellikle 
Makasıt, Maslahat gibi kavramların Reform, İçtihad, Tecrit gibi hareket-
ler içerisinde kullanılmasına bağlı olarak 19.yüzyılda gerçekleşmiştir. Az 
önce ifade ettiğim gibi giriş kısmında çok uzun tutup ana konuya ancak 
altıncı sayfada arkadaşımız girmiş. Önceki bilgileri daha da minimum se-
viyeye indirip ana konuya ağırlık vermesinin gerekli olduğunun kanaatin-
deyim. Makasıt düşüncesine girmeden önce bu hususta daha önceden ön 
plana çıkmış isimleri kendisi zikretti. Burada zikrettiği isimleri kronolojik 
olarak sıralar ve vefat tarihlerini de belirtirse okuyucuya daha yardımcı 
olacağı kanaatindeyim. Yine burada zikredilen isimlerden biri Necmettin 
Et-Tusi’dir yazmış ancak bu Necmettin Et-Tusi farklı biridir. Maslahat ko-
nusunda katkı sunan Necmettin Et-Tufi’dir. Kendisinin Risalet-i Maslahat 
adlı bir eseri vardır. Ve bununla ilgili açılış oturumunda arkadaşımız Nec-
mettin Et-Tufi’nin maslahat düşüncesine dair bir sunum tebliğini gerçek-
leştirmişti. Tebliğcimiz daha sonra Şatıbi’nin makasıt anlayışını sistematik 
bir şekilde kitabında olduğu gibi ele almış. Ancak burada bazı konularda 
Şatıbi’nin üzerinde durduğu hususlara değinmediğini gördüm. Örneğin 
makasıt ayrımında şari’nin maslahatları açısından makasıtlardan biride 
şeriatın anlaşılmak üzere konulmuş olmasıdır. Burada arkadaşımız elbet-
te Şatıbi’ninde belirttiği üzere Kuran’ın Arap dilinde inmesine ve ilk mu-
hataplarının Ümmi olması sebebiyle mucizevi olduğuna vurgu yapmış. 
Ancak Şatıbi bunları vurgularken buradan çıkartmak istediği bir sonuç 
var. Özet olarak bunu ifade etmem gerekirse buradan Şatıbi’nin çıkarttığı 
sonuç Kuran bilimsel şekilde yorumlanamaz, Kuran’ı anlamak için indi-
rildiği ilk muhataplarının her durumunu anlamak gerekir, lafız ve anlam 
bakımından Arapların hepsi tarafından anlaşılmayan mana ve maslahat-
lar Kuran’a yüklenemez, Şatıbi aynı şekilde burada sadece lafzı sadece bir 
araç olarak görmüş ve mananın asıl olduğunu belirtmek istemiştir. Hülasa 
Şatıbi’nin bu hususta ulaştığı sonuca değinmemem bu açıdan bir eksiklik 
olarak gördüm. Yine şeriatı gereği ile yükümlü tutmak için konmuş olması 
kastı başlığı altında da Şatıbi’nin ulaştığı sonuçlara değinmemişsin. Diğer 
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başlıklarda da aynı şekilde var. Ben vakit açısından bunlara tekrar girmek 
istemiyorum. Bunları yazılı olarak inşallah vereceğim. Yine kaynaklarına 
baktığımda eserin orijinalinin görülmesi daha iyi olurdu. Yine Şatıbi’nin 
bu konuda özgünlüğünü ortaya koymak açısından makasıt düşüncesine 
genel olarak ortaya koyan makaleleri telif etmiş olan Rahmi Yarar hocanın 
makaleleri de gözden geçirilebilirdi. Ben buradan Seyit Bey’in Şatıbi’nın 
El-Muvafakat adlı eserine dair sarf ettiği sözleri aktarmak istiyorum. Se-
yit Bey Fıkıh Usulü adlı kitabının giriş kısmında belli başlı fıkıh usulü 
kitapları değerlendirirken sıra El-Muvafakat’a gelince şunları yazmıştır: 
Bu kitap yenilikçi bir metotla yazılmış gayet güzel yukarda adları geçen 
usul kitaplarında bulunmayan, zamanımız için çok önemli bahisleri içine 
almış bir kitaptır. Şatıbi bu eseriyle fıkıh usulü ilminde asıl incelenmesi 
gereken meselelerin hangileri olduğunu göstermek istemiş ve ilmin pe-
şine düşmesi gereken hedefe yönelmiştir. Fakat yukarda da söylediğim 
gibi bizim doğu alimlerinin sonradan gelenleri Şatıbi’nin tuttuğu yolu ta-
kip etmemiş bilakis lafız ve cedel kavgasına dökmüş olduklarından onun 
açtığı çığırı genişletecek kimse ortaya çıkmamıştır. Ben kendisini tekrar 
tebrik ediyorum ve başarılarını diliyorum. İkinci tebliğcimiz ise Zeynep 
Toprak’tır. Kendisine hoş geldin diyorum, Siirt’ten sempozyumumuza 
katıldı. Kendisi Özgünlük Açısından İslam Hukukunda Kadına Verilen 
Boşanma Yetkisi ve Şekilleri başlıklı tebliğini sundu. Öncelikle bu konu-
nun İslam hukukunda özgün olduğunu iddia ediyorsa diğer hukuk sis-
temleriyle bir karşılaştırma yapması gerekirdi ancak bunu tebliğde eksik 
gördüm. Elbette ki diğer hukuk sistemlerine değinmesi kısa bir şekilde 
ve meraklılarına farklı kaynaklara yönlendirecek şekilde olması gerekir. 
Ancak hiç değinmemiş. Yine tebliğcimiz tebliğinde kadına verilen farklı 
boşanma yetkilerini tek tek ele almış burada yine klasik bir şekilde bir 
İslam hukuku konusunu ele alınır şekilde önce kavramların analizi daha 
sonrasında bunun Kuran ve Sünnetteki dayanağı ve sahabe dönemindeki 
bunun yaşanmış örneklerinden bizlere bahsetti. Bu şekilde sırasıyla ka-
dına verilen boşanma yetkilerini ele aldı. Az önce ifade ettiğim gibi bun-
ların hukuk açısından özgünlüğüne tebliğ içerisinde vurgu yapmamış 
bu mutlaka tebliğe eklenmeli ve sempozyumun ana başlığına uygun bir 
hale getirilmeli diye düşünüyorum. Yoksa tebliğ bu şekilde kadına verilen 
boşanma yetkisinin hukuki dayanağını anlatan bir metin olmaktan öteye 
geçmeyecektir. Ben ayrıca iki tebliğcimize de buradaki güzel sunumla-
rından dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten hem tebliğ metnine hem de 
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buradaki sunuma hazırlık için emek sarf ettikleri ortada kendilerini tebrik 
ediyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum. Saygılarımla.

Feyza KAPLAN: Değerlendirmelerinden dolayı Yunus Kocabıyık ho-
camıza teşekkür ediyorum. Oturumu kapatıyorum. Tebliğci arkadaşlar 
tebliğ metnine ve süreye riayet ettiklerinden dolayı ve müzakereci hocala-
rımıza değerlendirmelerinden ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi su-
nuyorum. Katılım belgesi vermek üzere müzakereci hocalarımızı sahneye 
davet ediyorum.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII388

OTURUM BAŞKANI: MUSTAFA KAYA

İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisiyim. Bu 
oturumda beş tebliğ olacak daha sonrasında müzakere hocalarımız mü-
zakereleri olacak. Bu oturum hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni 
ediyorum ve tebliğlere geçmek istiyorum. İlk tebliğimiz Nuriye Ağzıte-
miz arkadaşımızın kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. Sınıf 
öğrencisidir. Tebliğ başlığı İbni Haldun Örnekliğinde İslam Medeniyetin-
deki Bilim Adamlarının Özgünlük Hususunda Batıya Etkisidir. Tebliği 
Arapça olacaktır. Sayın Ağzıtemiz buyurun söz sizde süreniz on iki da-
kikadır.
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مدى تأثير علماء الحضارة اإلسالمية على الغرب من جهة 
األصالة: بن خلدون نموذجًا

إعداد/ نورية أغيزتميز
جامعة أنقرة – كلية اإللهيات طالبة بالصف األول (ضمن مجموعة التفسير بمركز األبحاث العلمية إيلمر)

İbn Haldun Örnekliğinde İslam Medeniyetindeki Bilim Adamlarının Özgünlük 
Hususunda Batıya Etkisi

Öz
İbn Haldun’un Mukaddimesi Batılı bilim adamları için olağanüstü bir bilimsel ba-
şarıdır; çünkü sistematik bir Devrim yaratmış ve onları atalarının ihmal ettiği ras-
yonel akılcı yönü üzerine yoğunlaştırmıştır Benzersiz kavramları kullanması nede-
niyle Hâlâ dünyanın değişik yerlerinde ilgi ve araştırmanın odak noktasıdır. Birçok 
entelektüel, oryantalist ve batı tarihçisi eserinden fayda görmüş, fikirlerinden et-
kilenmiştir. sosyolojinin ve kentleşmenin asıl başlangıcını temsil eden İbn Haldun 
birçok kişinin kendisinden ilham almasını sağlamış ve İlimle uğraşan kişilerin odak 
noktası olmuştur.
Anahtar Kelimeler özgülük – özgünlük – İbn Haldun – etkileme – Müslüman bilim 
adamları – İslam medeniyeti – batı 

In the Example of Ibn Khaldun, the Effect of Scholars
in Islamic Civilization to West

ABSTRACT
Muqaddima of Ibn Khaldun is a great success of Western scholars due to it caused 
a systematized revolution and let them focus on the rational direction which the-
ir ancestors made. It is still a focal point due to usage of the unique conceptions. 
Many intellectuals, Orientalists and historians in West has taken advantages from 
this book, was affected from its opinions. Ibn Khaldun, as the representer of socio-
logy and urbanization, has become an inspiration and the focus for the scholars who 
study on these subjects.
Keywords: Uniqueness, Ibn Khaldun, effect, Muslim scholars, Islamic Civilization, 
West
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مقدمة : 
علم  يف  الغرب  لعلماء  األفاق  فتح  قد  فذاَ  عاملا  (املقدمة)  الشهري  بكتابه  خلدون  بن  العامل  يعترب 
االجتماع وكتاب (املقدمة) هو أحد الكتب اليت ألّفها ابن خلدون يف عام 1377 للميالد، وقد أّلف 
اعتبار  مت  الزمن  مرور  ومع  العرب)،  (كتاب  سم  املعروف  الضخم  لكتابه  متهيدّية  كمقدمة  الكتاب 
كتاب (مقدمة ابن خلدون) مؤلفًا منفصًال حبد ذاته بطابع موسوعّي، تناول فيه ابن خلدون خمتلف 
اهتم  كما  واالجتماع،  والسياسة  والعمران  واجلغرافيا  الشريعة  علوم  ومنها  مقدمته،  يف  املعرفة  جوانب 
تطّور  كيفية  توضيح  على  املقدمة  احتوت  كما  فيهم،  البيئة  وأثر  طبائعهم  يف  والفروق  الناس  حوال 
يارها، وقد متّكن ابن خلدون يف مقدمته من عرض الكثري من األفكار  األمم ونشوء الدول وأسباب ا
السابقة لعصرها، مما ساهم يف اعتباره املؤسس األول لعلم االجتماع. ألنه أحدث ثورة منهجية عقلية 
وجعلهم يلتفتون إىل اجلانب العقالين املنطقي الذي كان مهمًال عند علمائهم ، كما أنه ميثل البداية 
الفعلية لعلم االجتماع والعمران ، إذ إّن ابن خلدون قد وظف فيه مفاهيم متفردة ما زالت إىل اآلن بؤرة 

االهتمام والبحث يف كل أحناء الكرة األرضية .

أسباب ظهور املقدمة
ومهمة  حيوية  قضا  عاجل  حيث   ، مقدمته  يف  مبدعًا  خلدون  ابن  الرمحن  عبد  العالَّمة  كان  َلَقْد 
كانت يف عصره وامتدت حىت إىل عصوٍر وعصوٍر بعده ، فما هو الدافع واحلرك األساسي الذي جعل 
بن خلدون يؤلف كتابه املقدمة، أعتقد أن هناك عوامل وعناصر كثرية أسهمت يف ظهور هذه التحفة 
رخيية شهدت  العلمية الرائدة ولكن من أمهها من وجهة نظري هي أن بن خلدون قد عاش يف فرتة 
جلانب اإلصالحي ، وتغيري منظومة  تدهوراً وانقسامًا للعامل اإلسالمي ، األمر الذي دفعه إىل االهتمام 

الفكر الرتبوي ، والسياسي ، واالقتصادي ، وروح املواطنة...
ابن خلدون وادعاءات الغرب1

بذلك  ليكون  هو،  وضعها  اليت  واملعايري  ت  النظّر من  عدد  يف  خلدون  ابن  مقدمة  بلورة  ميكن 
املؤّسس األول لعلم االجتماع، خالفًا ملا يّدعيه الغرب من أن أوغست كونت هو أول من أسس علم 
االجتماع، وميكن ملن يتطلع على مقدمة ابن خلدون ويتمّعن فيها أن يستخرج ثالثة معايري تؤكد صحة 

ذلك، وهي 
وأسس  لقوانني  تبعًا  وتتطّور  تسري  اإلنسانّية  اجملتمعات  أن  املقدمة  يف  خلدون  ابن  وّضح  أوًال: 

معّينة. 

) أ . د. أبو زيد شلبي أستاذ الحضارة اإلسالمية – كلية اللغة العربية ، جامعة األزهر – ص 319 تاريخ   1

الحضارة اإلسالمية والفكر اإلسالمي ، مكتبة وهبة 
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ملستقبل يف حال فهمها ودراستها بشكل جيد.  نيًا : ميكن استغالل هذه القوانني يف التنبؤ 
جملتمعات كوحدة واحدة.  ثره  حلوادث الفردية، واقتصار  ثر علم العمران  لثًا : انعدام 

ا على جمموعة من اجملتمعات املوجودة يف أحقاب متباعدة، مع  رابعًا : إمكانية تطبيق القوانني ذا
اشرتاط كون الُبىن موحدة فيها كلها.

ثروا  َفاَد عدد كبري من العلماء واملفكرين ، واملستشرقني ، واملؤرخني الغربيني من أعماله ، و وقد ِاْستـَ
بفكره وانبهروا به ، لكنهم انقسموا يف النهاية إىل طائفتني متنازعتني حول هذه األعمال املتفردة :

أ – طائفة معارضة : جرَّدت الرجل من هويته العربية وعقيدته اإلسالمية ، زاعمة أن العامل العريب 
واإلسالمي ال يستطيع إجناب عامل من طينة ابن خلدون رغم كثرة النماذج املشرقة كابن النفيس ، وابن 

اهليثم ، والبريوين ، والرازي ، والكندي ، وابن سينا ، والفارايب ...
ا يف أكرب احملافل ، واجملاالت  ب – طائفة مؤيدة : اعرتفْت بعلمه ، وجمدت أعماله واستشهدت 

ت ، واملصنفات العلمية والثقافية . ، والدور
العالمة املسلم الذي مأل دنيا الغرب املسيحي وشغل علماءه2 :

كتابه  يف  م  عام 1636  تتبَّع  حيث   ، خلدون  بن  ثر  غريب  عامل  أول   ( خوليو  جاكوب   ) َعدُّ  يـُ
ة ، وقد ترجم ( بيري فاتيف ) عام 1658 م  (رحالت ابن خلدون) فكر هذه الشخصية املسلمة الفذَّ
هذا الكتاب إىل اللغة الفرنسية ، ويف عام 1767 م ترمجه ( صامويل ماجنر ) إىل اللغة الالتينية . أما ( 
سيلفسرت دو ساسي ) فقد تطرق يف بعض أعماله إىل عدة أبواب وفصول من ( مقدمة ابن خلدون 
) ، وقام املؤرخ النمساوي ( هامر بورشتيفال ) عام 1812 م برتمجة بعض كتب ابن خلدون إىل اللغة 
نية ، ونعته ب(( مونتيسكو العرب )) ، كما أجنز الفيلسوف الفرنسي (ماك كاكني دو سالن)  اليو

عام 1868 م عمال متميزاً عن هذا العّالمة .
ً عنوانه (فلسفة التاريخ)  لعاصمة أثينا كتا ين ( دمييرتي يورغويل ) عام 1977م  َنَشَر املؤرخ اليو
قدَّم (  كما   ، اجملال  هذا  يف  خلدون  ابن  أفكار  على  العتماد  البدائية  اجملتمعات  مشكلة  فيه  قش 
ً عنوانه  نديوس ) وأستاذ مادة العلوم السياسية عام 1976م كتا جورج فالخوس ) عميد جامعة ( 
( مدخل إيل العلوم السياسية ) رّكز فيه على دور العامل االقتصادي عند ابن خلدون ، ومسرية حياته 
االجتماعية ، عالوة على معاجلته ملوضوع ( حبُّ البقاء ) لكنه أغفل شرح دور العصبية يف ذلك . أبدى 
بن خلدون ، لكنه مل يستوعب عمق فكره وخصائصه ومقاصده  هذا األستاذ اجلامعي إعجابه الكبري 
، وهذا هو املشكل الذي جنده عند أقلية من العلماء الغربيني الذين مل يدركوا مفهوم (( العصبية )) اليت 

لفضاء الزمكاين يف اللسان العريب ... ترتبط 

) أ.د. الجليل أبو بكر غزالة ، ابن خلدون والغرب - مجلة جامعة الجبل الغربي – ص 11 مجلة سنوية   2

– يناير 2016 ، ليبيا 
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تمُّ مبجايل علم االجتماع والفلسفة ، كما  رَاَج اسم ابن خلدون يف أكرب اجلامعات الغربية اليت 
ن ، وما زالت  شاع منهجه يف جامعات أوروبية أخرى يف إسبانيا ، وفرنسا ، واجنلرتا ، وأملانيا ، واليو
النقاشات واألطاريح حوله متواصلة حلد اليوم... لقد مأل هذا العالمة املسلم الدنيا ، وشغل العلماء يف 

الغرب املسيحي . 
تولد عن بن خلدون ” إن مقام ابن خلدون هو نوع من الفلسفة التارخيية  يقول املؤرخ املعروف و. 
جتربة  يعد  األعلى  من  األشياء  رؤية  على  القادر  العظيم  اإلسالمي  املفكر  هلذا  العمل  فهذا  احلديثة 
ريخ الفكر االجتماعي ، فكتبه  اجتماعية مهمة جداً يف وقته. ليس فقط يف العامل اإلسالمي ، ولكن يف 
الشهري   Mukaddime .االجتماع علم  مؤسسي  أعظم  من  فهو  ازدهارا.  التاريخ  فلسفة  أكثر  تعرب 
(مقدمة) لتاريخ ابن خلدون هو أول جتربة فريدة من نوعها لإلنقاذ من رواية القصص التارخيية ، وحلكم 

العقل وللتحقق من قوانني التاريخ. فقد أمد حصل ابن خلدون على معرفة جديدة3“.
ثريه يف العلماء اإلسبان :

َعُت الفيلسوف اإلسباين الكبري ( خوسيه أورتيغا أي جاست) ابن خلدون ب( فيلسوف التاريخ  نـْ يـَ
اإلفريقي ) ، كما يرى أن (( املقدمة )) تعدُّ من حيث الزمن أول كتاب يؤلَُّف يف جمال ( فلسفة التاريخ 
) . يذكر املستشرق ( بونس بوخيس ) أن عبد الرمحن بن خلدون ميثل شخصية متميزة يف كتابة ( التاريخ 
رخيي  إنتاج  أعظم  أجنز  قد  العريب  الرجل  هذا  أنَّ  فريى   ( ريبريا   ) املستشرق  أما   . القدمي   ( الفلسفي 
يف العلوم اإلسالمية ، ويؤكد املؤرخ ( رافائيل ألتامريا ) أن كتاب (( املقدمة )) قد وضع أسس نظرية 
احلضارة الفعلية الشاملة ، كما يسهب يف تقدير ابتكارات ابن خلدون وقيمته العلمية ، وقوته العقلية 

، وابتكاره اهلائل .
ُيَصنُِّف ( استيقان كلزيو ) ابن خلدون ضمن رواد فالسفة التاريخ واالقتصاد واالجتماع ، ألن 
نظريته عن حياة اجملتمع قد جعلته من أوائل فالسفة التاريخ ، كما أن تركيزه على الدور الذي يلعبه 
دته يف  العمل ، وامللكية ، واألجور قد خوَّله أن يصبح أحد مؤسسي علم االقتصاد ، عالوة على ر
اكتشاف مبادئ العدالة االجتماعية ، واالقتصاد السياسي يف القرون الوسطى متجاوزاً بذلك العامل ( 

كونني 1814-1867 ) كونسيدران -1808 1893) ، و ( كارل ماركس -1818 1883) ، و ( 
نفسنا ، لكننا ال نعرف ما العمل الفلسفي  يقول ويل ديورانت ”ال ميكننا أن نقيم قيمة ابن خلدون 
الذي كتبه املسيحيون يف القرن الرابع عشر الذي ميكن مقارنته مبقدمة بن خلدون“. وعلى حنو مماثل 

ف . بارتولد ، تاريخ الحضارة اإلسالمية – ترجمه من التركية إلى العربية حمزة طاهر ، تقدم أ .د عبد   3
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نه ”أعظم عمل مل يكتبه أحد  ، يصف مؤرخ االجتماع االجتماعي الشهري توينيب ” ميكادي داميز ” 
من قبل يف عصره ، حىت اآلن ، ومل حيدث أبًدا يف أي مكان آخر4“

ثريه يف العلماء األملان :
اجتماعي  مؤرخ  أكرب  ميثل  خلدون  ابن  أن   ( مشيث  نيل  ويفرد   ) األكادميي  الباحث  يـَرَى 
وفيلسوف ، وقد وازَن بينه وبني عدة مؤرخني عامليني أمثال ( تيودور ) الصقلي و ( نقوال ) الدمشقي ، 
ان من  و ( تروجويومبيو ) أحد كبار مؤرخي القرن األول امليالدي، و ( جاترير) و ( شلسرت ) اللذين يعدَّ
مشاهري املؤرخني يف القرن 18م ، كما يؤكد هذا الباحث أن ابن خلدون يعدُّ مكتشف ميدان التاريخ 
احلقيقي ، ألنه أول من عاجله كعلم خيتصُّ بدراسة احلقائق . إن هذا الرجل ميثل فيلسوفًا مسلمًا متميزاً 

يضارع ( أوجست كونت ) ، و ( توماس بكل ) ، و ( هربرت سبنسر )...
َيْذُكُر املؤرخ ( فون فيسيندونك ) يف حبثه املنشور مبجلة ( دويتشه رونتشاور ) أنَّ ابن خلدون يعدُّ 
لفعل مؤرخ احلضارة العربية اإلسالمية يف القرن الرابع عشر، كما يشيد هذا املؤرخ مببادئ هذا العالَّمة 
للحضارة  كمؤرخ  وحيًدا  ينتصب  أنه  يرى  حيث   ، الدقيق  الصادق  التأمل  إىل  يدعو  الذي  العريب 
حث ، إذ إن ميوله كمفكر  اإلسالمية العظيمة يف املشرق ، ومل يعقبه أي خلف أو ينحو حنوه أي 
مازال  اليت  ملوضوعاته  املشكلة  املتنوعة  والوقائع  لألحداث  حتليله  خالل  من  تتجلَّى  إفريقي  سياسي 

ر واألمصار الغربية . ً يف جل الد صيتها سار
ثريه يف العلماء اإلجنليز :

َعرَُّض املؤرخ الربيطاين الكبري ( أرنولد توينيب ) لفكر ابن خلدون بشيء من املدح واإلعجاب ،  تـَ يـَ
كما يرسم بعض مساته الشخصية ونبوغه العلمي ، فيذكر أنه جيسد آخر جنوم املؤرخني ، وقد عدَّ (( 
املقدمة )) إجنازاً علميًا عظيمًا يتعلق ب( عمل احلياة ) الذي استفاد منه العلماء الغربيون كثرياً ، وهو ما 

جعل ( أرنولد توينيب ) يتأثر حبتمية التاريخ وقانون السببية عند ابن خلدون بشكل غري معلن .
ُد املستشرق الربيطاين ( هاملتون جيب ) يف هذا الصدد أن العالَّمة ابن خلدون ميثل أحد كبار  يـُؤَكِّ
علماء املسلمني والشخصيات البارزة يف املذهب املالكي ، إذ كان واسع املعرفة ومل يصدر رأً واحًدا 
يعارض تعاليم اإلسالم ، بل إنًّ مفاهيمه املتطورة كانت تسعى دائمًا ملسايرة روح املبادئ اإلسالمية ، 

وتطويع اجملتمع وتقدمه .
ثريه يف العلماء األمريكيني :

رك ) ، و  رسونز ) ، و ( رو برت  َدَرَس علماء االجتماع األمريكي أمثال ( جورج ميد ) ، و ( 
السلوكية  كاِالحنرافات  أمريكا  يف  ِاجتماعية  مشكالت  تطرح  اليت  العرقية  اجلماعات   ( أجربن  وليام   )

) تحسين جورجور ؛ إبراهيم دار كيليتش مفهوم الملكية لدى بن خلدون - الموسوعة اإلسالمية ،   4
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اليت  وموضوعاته  خلدون  ابن  راء  متأثرين  الشاذة  والسلوكيات   ، األحداث  وجنوح   ، واملخدرات   ،
املرأة  وحقوق  النسوية  احلركات  لدراسة  الكمي  والوصفي  اإلحصائي  املنهج  استخدام  على  م  ساعد
ت قريبة املدى اليت تعاجل سلوك الفرد واجلماعات الصغرية ، واألسرة  م اعتمدوا على النظر ، كما أ
ت علمية سامهت  ت ، واألنشطة الرتفيهية مستخلصني من منهجه اِالجتماعي عدة مواز ، والعصا
م من التقنيات احلديثة ووسائل االتصال  يف التمييز بني العوملة اجلديدة والقدمية ، عالوة على استفاد

ثريها يف عالقات الناس ....  السريعة واإلعالم ، و
نيل مسيث ) األستاذ الباحث جبامعة ( كورنيل ) يف أحد أعماله الصادرة عام 1930 م  َعاَجلَ ( 
رز ، كما تطرق  شخصية ابن خلدون ، حيث يرى أن هذ الرجل ميثل مؤرخا فيلسوفًا وعامل اجتماع 

ر اإلسبانية . هذا الباحث إىل رحالت ابن خلدون يف الد
لد رجيان ) يف إحدى ليايل شتاء 1983 م لألمريكيني سياسته اِالقتصادية اجلديدة اليت  َم ( رو َقدَّ
ت العرض )) Supply Side Economics ، واستشهد مبقولة ابن خلدون  سم (( اقتصاد عرفت 
املعروفة (( إنَّ الظلم مؤذٌن خبراب العمران )) ، وأردف أن (( الظلم هو جباية الضرائب الفادحة من 

املواطنني ، ألن ذلك يصرفهم عن مضاعفة جهودهم يف اإلنتاج والتجارة والكسب ...5)) 
ثريه يف العلماء الروس :

جناز ابن خلدون ومنهجه التارخيي واهلدف منه  تسييفا )  َلَقْد انبهرت الباحثة الروسية ( سيفيتال 
، فهي ترى أنه قد جعل من التاريخ وعاًء ضخًما يستوعب حوادث العمران ، وهو ما يرتدد بوضوح يف 

بعض االجتاهات الغربية احلديثة املتعلقة بكتابة التاريخ . 
رمسه  إىل  وهداه  للتاريخ  جامع  تصور  لتقدمي  أهلمه  قد  خلدون  ابن  حدس  أن  الباحثة  هذه  ُد  تـُؤَكِّ

ته . والتعبري عن ذلك بدقة مدهشة تعد سابقة لعصره وإمكا
َدَرَس عامل االجتماع الشهري ( لفيج مجبلوفتش ) أثر اإلسالم يف فكر ابن خلدون وعالقته بسماته 
دة يف علم االجتماع متجاوزاً بذلك عدة علماء أمثال ( كونت  الشخصية ، األمر الذي جعله مينحه الر
ه اإليطاليون  ) و ( فيكو) . يذكر هذا العامل أنه قبل ( أوجست كونت ) ، بل وقبل ( فيكو ) الذي يعدُّ

أول عامل اجتماع أورويب ، كان قد ظهر عامل مسلم رصني درس الظواهر االجتماعية بعقل متزن ، وأتى 
راء عميقة ، وكتب ما ننعته اليوم بعلم االجتماع.  يف هذا املوضوع 

يعترب ابن خلدون شخصية استثنائية يف ظالم القرن الرابع عشر، فعبقرية بن خلدون مستمرة حىت 
يومنا هذا، فهو مفكر واجتماعي قلما جيود الزمان مبثله يف العامل العريب واالسالمي بل وحىت الغريب ، 
وقد ظل بن خلدون جمهول لنا يف تركيا حىت بداية القرن السادس عشر ألن العصر الذي وجد فيه بن 

) ف. بارتولد - المرجع السابق ص 119  5



OSMANLI’DA DİN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNATI; MİLLET SİSTEMİ 395

خلدون مل يكن أبداً عصر العلوم بل كان عصر التخلف واجلهل، وحىت حنن هنا يف تركيا مل نتعرف على 
ت القرن التاسع عشر ، فقد مت ترمجة مقدمة بن خلدون إىل لغات عديدة مثل  ابن خلدون إال يف بدا

اإلجنليزية والفرنسية وحىت الفارسية إىل واألوردية 6.
األفكار واملفاهيم املؤثرة يف العلماء الغربيني:

نـَوَُّع هذه األفكار واملفاهيم ، إذ إن مجهرًة منها ترد منسقة يف كتاب (( املقدمة )) ...من أمهها  تـَ تـَ
مفهوم ((الدولة)) الذي خيتلف عنده شكًال ومضمًو عن مفهوم (( الدولة القومية )) املعاصرة عند 
ابن  يتعامل   . األوىل  لدرجة  الدويل  القانون  سلطان  على  وجودها  يف  يركزون  الذين  الغربيني  العلماء 
خلدون مع مفهوم الدولة كإنسان تضبطه نظرة عضوية ، لكن قانون الغاب والقوة هو الذي يتحكم 

يف عالقات هذه الدولة مع غريها. 
َلَقْد ركز هذا العالَّمة على العالقة الواضحة بني القوة الذاتية للدولة وأمنها ، فهي ترتبط لديه بقوة 
العصبية املتعددة ، واملال ، والسالح ، والبداوة . وقد أشار إىل أن مفهوم العصبية يتجلَّى يف متاسكها 

ا ، كما أكد على دور اإلميان يف بناء الدولة اإلسالمية. وعدم التنازع بني قاد
بـََىن عبد الرمحن بن خلدون من خالل كتاب (( املقدمة )) مفاهيم أساسية مثل : العصبية ، الدولة 
، العمران ، التوحش ، احلضارة ، الرتف ، املركز األطراف ... تربز العصبية من خالل صلة األنساب اليت 
تولِّد التعاطف والتكاتف ، ومن هنا ينبع االنتصار بني األفراد ، وتصبح هلم شوكة قوية . متثل العصبية 

عنده مفهومًا أساسيًا وعائليًا له جذور وله أحفاد ... 
ُل طريقة بنائه للمفاهيم منهجًا جتريبيًا يعانق الواقع واخلربة يف احلياة ، مع العلم أنه قد اعتمد  ُتَشكِّ
يف هذا اجملال على سورة يوسف يف القرآن الكرمي الستخالص مفهوم العصبية ، واستعمله كمصطلح 

ا. ا حموري يتحدد بقوته عمر الدولة ، واتساعها، ونصيبها من املمالك واألوطان وحىت 
َتَطرََّق أيضا يف هذا الصدد إىل أنواع الدول : فهناك الدولة املستقرة واملستجدة ، وهذه األخرية هلا 
نوعان : الدولة املستجدة على األطراف واألخرى املستجدة يف قلب الدولة . استخدم املنهج الوصفي 

إلنسان . يف وصف الدولة ، مث أدرجه ضمن نظام فعال شبيه 
ثري ابن خلدون واضحًا يف املدرسة الواقعية ، حيث يتم ربط مفهوم القوة مبوقف حمدد ، رغم  َيْظَهُر 
ا ميكن نقله  أن هذه القوة ال ميكن نقلها ببساطة كاملال ، وهي ليست جامدة ، وكل مكون من مكو
إىل مواقف معينة ، وال ميكن تصنيف الدول كقوى عظمى وصغرى إال من خالل مواقف حمددة . يذكر 
( ميشيل سوليفني ) أن أمناط السلوك الدويل ال تفسر مبقياس القوة ، وأنَّ الدول الكربى تكون عادة هي 

) أنور كوناي ، رابطة العلماء الدينيين في العالم اإلسالمي - ابن خلدون   6
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ثريًا ، إال أن هناك بعض االستثناءاِت يف هذا اجملال . هناك مقاييس أخرى على مستوى النظام  األكثر 
مثل : عضوية التحالفات واملنظمات، وتوزيع مقدرات الدول داخل تلك املنظمات والتحالفات.

َيِتمُّ تنظيم ركائز القوة بطريقة مدروسة بغية تنسيق إمكانيات جناحها وحتقيق أهداف معينة علي 
املدى الطويل والقصري. جند يف هذا الصدد :

1 – قوة صلبة : تظهر يف القوة االقتصادية والعسكرية وغريها.

العتماد على سياسات مشروعة  2 – قوة رخوة : تتمثل يف قدرة الدولة على ِاستمالة املواطنني 

وقيم أساسية .
لنسبة لدور الدولة يف عدة  رُُز هذه القوة من خالل مؤشرات متنوعة : ِاستطالع رأي الشعب  بـْ تـَ

قضا كاألمن ، والسالم ، والتنمية ، والفقر، واالستماع لإلذاعات احمللية .

مقارنة بني ابن خلدون وميكيافلي:7
ة بني الرجلني ، فابن خلدون قد لعب دوراً كبرياً يف احلضارة اإلسالمية ، وهو  َجنُِد عدة نقاط متشا
ة للغاية  الدور نفسه الذي لعبه ”ميكيافلي“ يف احلضارة الغربية ، حيث وجد املفكران يف بيئة متشا
، وعاش كل منهما يف فرتة تدهور احلضارة اليت ينتمي إليها . فميكيافلي عاش يف أورو اليت كانت 
تسبح ساعتئذ يف ظالم القرون الوسطى ، وكانت والية ( فلورنسا ) اإليطالية اليت ينتمي إليها وغريها من 
ت األخرى ممزقة ومتناحرة يتحكم فيها رجال الدين ، عالوة على طغيان زعماء النظام اإلقطاعي  الوال

. وكان ميكيافلي حيلم بتوحيد إيطاليا ، وهو ما كان يدافع عنه ابن خلدون أيضا . 

فابن   . ميكيافلي  ومفهوم  والعلمانية  والعقالنية  للدين  خلدون  ابن  مفهوم  بني  فرق  هناك  َلِكْن 
خلدون يرى أن االبتعاد عن الدين واألخالق هو سبب ما تشهده اجملتمعات اإلسالمية من متزق ووهن 
، كما أنه أكد على االلتزام الديين واألخالقي وأمهيتهما يف مصري أية دولة . أما ”ميكيافلي“ فقد فصل 
يف  ذلك  يتضح  كما   ، والقتل  والعنف  اخليانة  حيث  من  احلاكم  سلوك  لتربير  السياسة  عن  األخالق 

كتابه الشهري ( األمري).
َكاَن عبد الرمحن ابن خلدون رجًال سياسًا يعيش يف كنف امللوك ، وكان ميكيافلي رجًال دبلوماسيًّا 
لدراسة والتحليل الرصني ، والثاين عرض جتربة مسيحية  . فاألول قّدم جتربة إسالمية يف احلياة دعَّمها 
جعلت منه مصلًحا ورجًال سياسيًًّا . ِاهتم ابن خلدون بدراسة التاريخ من أجل هدف علمي يتوخى 
إلصالح  التاريخ  بدراسة  اهتم  فقد  ميكيافلي  أما   . التعميمات  بعض  طريق  عن  التاريخ  فلسفة  ضبط 

حاضر ومستقبل الوحدة اإليطالية .

) أ . د عبد الجليل غزالة ، المصدر السابق ، ص 13   7
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َأمَّا فيما خيص رؤية الرجلني ملوضوع العالقات الدولية فنجد التشابه بينهما واضحا ، فقد اتفقا على 
أن (( قانون القوة والغابة )) الواقعي هو الذي يقنن العالقات بني الدول ، وهو املنطلق الطبيعي الذي 
استندت إليه فيما بعد املدرسة الواقعية. تعدُّ العالقات الدولية ذات طابع تنافسي وصراعي بني األطراف 
األكثر قوة ومهارة . يرى ابن خلدون أن الدين واألخالق يشكالن مصدر القوة ، ويرى ميكيافلي أن 
(( األمري )) جيب أن يكون جاهزاً إلقصاء األخالق يف أي وقت . يؤكد ابن خلدون أن الشيخوخة اليت 
تلحق الدولة جتعل اآلخرين يطمعون فيها ، وهو ما يسايره فيه ميكيافلي . فإذا مل تبذل الدولة جهدها 

لِالستعمار ستخضع للهيمنة والتوسع من طرف اآلخرين .
م لن يستطيعوا الدفاع  ملَْ يتطرْق ميكيافلي ملفهوم (( العصبية )) ، لكنه حذَّر من اجلنود املرتزقة ؛ أل
رهم . وهو ما جيعله يتفق مع فكر ابن خلدون الذي يؤكد على  ر ليست د عن البالد ببسالة ؛ فالد

أمهية دور العصبية اليت تعتمد على النسب ، وتنتج النعرات واالنتصارات ...
وَْاُملَالَحُظ أنه رغم تشابه التجربة بني الرجلني إالَّ أن ظروف احلياة اخلاصة واجملتمع واألهداف لكل 

منهما خمتلفة جداً.
ودورها   ( القوة   ) ملفهوم  ستعماهلما  الواقعية  واملدرسة  ميكيافلي  تفكري  يف  خلدون  ابن  أثر  َلَقْد 
 ، سلوك  يف  لتأثري  معني  فاعل  فيها  يقوم  سببية  عالقة   )) ا  إ تشكل  حيث   ، الدولية  العالقات  يف 

واجتاهات ، ومعتقدات فاعل آخر حىت يف قدرته )) . يتجلى هذه القوة من خالل :
أ – املكانة : االحرتام الذي تتمتع به القوة.

ب – النفـوذ : القدرة على التأثري يف قرارات اآلخرين.
ج – اإلجبار : استخدام الوسائل املادية للتأثري يف القرارات.

ثٍري تقريًبا . ثري فاعل على أغلب قرارات فاعل آخر ، لكنه ال يتلقى منه أي  د – السيطرة : 
واحلقيقة أن هناك من العملماء من يرى أنه ال جمال للمقارنة بني بن خلدون وبني مكافيلي االيطايل 
ويضعون عالمة استفهام على هذه املقارنة حيث يرون أن هذه املقارنة بعيدة فأّىن إليطايل مثل مكافيلي 

أن يتم مقارنته بقلعة شاخمة كابن خلدون8
على  تعتمد  اليت  النامية  لدول  املتعلقة   (( القومي  األمن   )) ت  نظر يف  مًعا  الرجالن  أثر  َلَقْد 
االنسجام الداخلي ، والتوافق يف نظام احلكم ، والقضاء على اِالحتقان السياسي الداخلي الذي خيلق 

التفتت احلقيقي للدولة .
ا تبعًا لقوة عصبيتها ، وإذا مل تقم بذلك فإن أطرافها  َد ابن خلدون أنَّ للدولة (( وظائف )) تقوم  َأكَّ

) أ. د. صبحية عودة زعرب أستاذة األدب والنقد الحديث ، تحليل النص األدبي في ضوء النظريات   8

النقدية الحديثة ص 238 – دار مجدالوي للنشر والتوزيع ؛ 2018 - فلسطين 
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امها سيحاولون اخلروج عليها، أو تعريضها للعدوان اخلارجي . يشبه رأي ابن خلدون خبصوص قوة  وحكَّ
الدولة يف مركزها وضعفها يف أطرافها اآلراء املعاصرة املتعلقة مبوضوع املركزية والالمركزية...

ثرياً كبرياً يف أعمال بعض العلماء الغربيني ، حيث ظهرت بني ثنا  َلَقْد خلَّفت أفكار ابن خلدون 
م بعض آرائه وبصماته جلية املعامل : كتا

1 – اعتماد قوة الدولة على قوة العصبية املتمثلة يف الكثرة والوفرة والوحشية.

2 – رسم العصبية القوية للحدود الطبيعية للدولة ، ووحشية أهلها .

3 – وجود تشابه بني أطوار الدولة وعمر اإلنسان . 

لقوانني الطبيعية كقوة العصبية . 4 – استخدام احلجة املرتبطة 

5 – استغالل األسلوًب اِالستقرائي الذي يعتمد على أمثلة من الواقع والتاريخ. 

بعة من القرآن مثل : العمران ، العصبية، الوازع ، التكاليف اإلنشائية  6 – اقتباس مفاهيم جديدة 

، اخلطط اخلالفية .
7 – استعمال منهج ابن خلدون إلقامة حجج النص املدروس ، كاحلجج املنطقية املتسلسلة بعد 

لقياس على  حتليل الفكرة ، إذ يتم استنباط هذه احلجج من بعضها ، وبعضها اآلخر يتم ِاستنتاجه 
رخيية تؤكد القول املستنبط . قوانني الطبيعة ، مث تعقبه حجج 

لًة يف  رَدَُّد أيضا بني طيات عدة إنتاجات علمية غربية حديثة أفكار ابن خلدون اليت وردت مفصَّ تـَ تـَ
(( املقدمة ) مثل :

أ – (( إذا كانت األمة وحشية كان ملكها أوسع )).
ب – (( كل دولة هلا حصة من املمالك واألوطان ال تزيد عليها )) .

ا يف القلة  ج – (( يف أن عظمة الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها يكون على نسبة القائمني 
والكثرة )). 

د – (( يف اتساع نطاق الدولة أوًال مث تضايقه طورًا بعد طور )).
ملناجزة )). ملطاولة ال  هـ - (( يف أن الدولة املستجدة إمنا تستويل على الدولة املستقرة 

َلَقْد أدَّت هذه التأثريات الكبرية يف بعض علماء الغرب املتخصصني إىل حتقيق عدة نتائج مهمة :
1 – تطور العالقات الدولية بناء على مرجعية ابن خلدون .

2 – ظهور نظرية متكاملة غربية مستخلصة من أبواب وفصول (( املقدمة )).

3 – اقتباس منهجية ابن خلدون يف (( قراءة النص )) اليت تسعى للتحليل بشكل موضوعي متفادية 

أخطاء القراءات القدمية . جند يف هذا الصدد :
أ - قراءة غربية استعمارية : تقوم جبمع املعلومات املتنوعة لدراسة العالقات االجتماعية واخلصائص 
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الساللية للسكان احملليني ، ومنط عيشهم ونشاطهم االقتصادي، وهي قراءة تتجلى بني ثنا كتاب (( 
اْلِعَرب )) البن خلدون .

ودانيت،   ، كونت  وأوجست   ، وماركس   ، خلدون  ابن  أفكار   ً ظاهر تشبه   : عنصرية  قراءة  ب - 
ومونتسكيو وغريهم.

ا على  ج - قراءة عربية مغرتبة : جندها عند طه حسني الذي اعترب املثل الغربية هي األعلى ، ونزل 
أفكار ابن خلدون الذي عاش قبل النهضة األوروبية .

ريخ  كتابة  يف  فعالة  بصورة  أسهم  إسالميًا  مفكراً  خلدون  ابن  تعترب   : صرفة  إسالمية  قراءة   - د 
احلضارة اإلسالمية.

يف  ازدهرت  اليت  العربية  للقومية  احلقيقية  النواة  هي  خلدون  ابن  أفكار  أن  تؤكد  قومية:  قراءة   - هـ 
ستينيات القرن املنصرم .

لنسبة لفهم وتوظيف  وَْاَحلِقيَقُة أن هذه القراءات تربز لنا مدى االختالف بني العلماء الغربيني 
أفكار ابن خلدون بشكل سليم وحصيف . فهناك من مل يستوعبها جيداً ، ومن غريَّ مفاهيمه احلضارية 
خرى غريبة . وفئة منهم قدمت فرضيات ضعيفة وغري موضوعية يف طرحها للقضية . وهناك من تشيَّع 

له بطريقة مفرطة .

اخلالصة
لقد أثر ابن خلدون يف حضارة الغرب احلديثة من جهة علم االجتماع وهذا بشهادة علمائهم ، 
حيث يعد بن خلدوا رائداً من رواد بناء اجملتمع والدولة ، يعّد ابن خلدون أّن بناء الدولة يعتمد على ظهور 
ا بسيطًة؛ حيث حيكمها زعماء القبيلة اليت متّكنت من السيطرة  قيادة مجاعّية، وتكون الدُّول يف بدا
على ُحكمها، وتصل الدولة إىل االستقرار وتتطّور أعماهلا، عندما تستطيع إنشاء األجهزة والوزارات 
املتنّوعة، وُيقَسم اجملتمع البشرّي وفقًا البن خلدون إىل صنَفني يتأّثر فيهما تطّوره، ومها احلضارة والبداوة، 
لنسبة للمجتمع، مع وجود اختالف يف نوعّية األجيال اخلاّصة بكّل منهما،  ما طبيعّيان  ّ ويتمّيزان 
ويرى ابن خلدون أّن جمتمع الدولة يتطّور بناًء على ثالثة أجيال، هي: اجليل األّول: هو اجليل الذي 
لبسالة واخلشونة. اجليل الّثاين: هو اجليل املتحّول من البداوة إىل احلضارة؛  ينتمي إىل البداوة املتمّيزة 

نتشار الرّفاهية والّرتف. اجليل الّثالث: هو اجليل الذي يصل الرتف فيه إىل حّد كبري. وذلك 
كما أن ابن خلدون كان له أثر واضح يف التطور اجملتمعي واالقتصادي لدى الغرب ، حيث يرى أن 
الدولة تؤثر يف جدوى االقتصاد؛ فقد ربط بني اجملتمع واالقتصاد عن طريق الّدولة؛ بسبب دورها يف توفري 
فرص العمل للمواطنني؛ ّمما ُيساهم يف دعم الصناعة واإلنتاج، فيظهر ذلك بصورة إجيابّية على احلياة 
واألعمال  االجتماعّية  النشاطات  حيث  من  االقتصاد؛  مع  الُسّكان  عدد  أيضًا،  وربط،  االقتصادّية، 
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البشرّية، وأشار إىل أمهّية العمل ودوره اجلوهرّي يف االقتصاد؛ ألّنه يرى أّن احلصول على الرِّزق معتمد 
للمنتجات  األفراد  شراء  ا  أّ إىل  وأشار  لّتجارة  خلدون  ابن  اهتّم  كما  وسعيه،  اإلنسان  عمل  على 
ا ُتوزَّع بناًء على أمهّيتها، سواًء كانت  على األسعار، أّما الصناعة فريى أّ سعار قليلة؛ من أجل بيعها 
ضرورّية الستمرار حياة اإلنسان، مثل: البناء، والزراعة، واخلياطة، والّتجارة، أو ُمؤّثرًة يف أحد جوانب 
حياة اإلنسان، مثل: الشعر، والطّب، والكتابة، كما ُيصّنف النقود إىل نوَعني، ومها النقود النظرّية اليت 

ُمتّثل املعامالت التجارّية، والنقود الواقعّية اليت ُمتّثل النقود املُتداَولة فعليًا.

املراجع :
احلضارة  ريخ   – األزهر  جامعة   ، العربية  اللغة  كلية   – اإلسالمية  احلضارة  أستاذ  شليب  زيد  أبو 

اإلسالمية والفكر اإلسالمي ، مكتبة وهبة
ي ، رابطة العلماء الدينيني يف العامل اإلسالمي - ابن خلدون  أنور كو

 ، اإلسالمية  املوسوعة   - خلدون  بن  لدى  امللكية  مفهوم  كيليتش  دار  إبراهيم  ؛  جورجور  حتسني 
اجمللد 19 

ت النقدية  صبحية عودة زعرب أستاذة األدب والنقد احلديث ، حتليل النص األديب يف ضوء النظر
احلديثة ، دار جمدالوي للنشر والتوزيع ؛ 2018 - فلسطني

عبد اجلليل أبو بكر غزالة ، ابن خلدون والغرب - جملة جامعة اجلبل الغريب – جملة سنوية – يناير 
2016 ، ليبيا 

ريخ احلضارة اإلسالمية – ترمجه من الرتكية إىل العربية محزة طاهر ، تقدم أ .د عبد  رتولد ،  ف . 
الوهاب عزام – الطبعة الثانية ؛ دار املعارف – القاهرة سنة النشر غري معروفة ؛ ص
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 حركة الترجمة ودورها في الحضارة اإلسالمية

ŞEYDA KAPLAN

ملخص
عندما انتشر اإلسالم وفتح املسلمون فارس والعراق والشام ومصر يف القرن السابع امليالدي، 
ق.م)  عام 331  سست  (اليت  اإلسكندرية  مدرسة  مثل  مدارس،  من  البالد  هذه  يف  ما  رأوا 
حضارة  حتتضنان  كانتا  اللتان  ق.م)   300 عام  سست  (اليت  الشام  مشال  أنطاكيا  ومدرسة 
ما؛ ألن بعض املؤثرات  ذه الثقافات جهال  ن وفكرهم، ومل يكن املسلمون على جهل  اليو
ره اإلسالم من محاسة للعلم وحٍث  الثقافية من املدارس السابقة تسربت إليهم، وبفضل ما أ
فع من الثقافات  ت األخرى أدى ذلك إىل تزود املسلمني بقسط  على التسامح إزاء الد

ا، ومل يكن السبيل إىل معرفة هذه الثقافات إال برتمجتها. اليت التقوا 
يف حبثنا هذا سنتناول حركة الرتمجة على النحو اآليت:

ا سردا و تطورها. ريخ الرتمجة واملدارس اليت ازدهرت   1-
-2 حركة الرتمجة ودورها يف احلضارة اإلسالمية عموما. 

ثري احلضارات األخرى على احلضارة  نية واهلندية والفارسية و حلضارات اليو ثراإلسالم   3-
اإلسالمية.

ثري، احلضارة، الثقافة، املدارس. الكلمات املفتاحية: الرتمجة، تطوير، 

Translation Process and its role in Islamic Civilization

Abstract
When Islam spread and muslims conquered Persia ,Iraq ,The Levant and Egypt in 
the 7th century AD, they saw what schools there were in that regions like Alexandria 
School ,which was established in 331 B.C, and Antioch School ,which was establis-
hed in 300 B.C,where they embraced Greeks Civilization and their thought.Muslims 
were not tottally unaware of those cultures because some cultural influences had 
infiltrated to them from previous schools.And due to the enthusiasm to knowledge 
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and leniency to other relegions,muslims have been supplied with useful portion of 
the cultures they met.And translation was the only way to know that cultures.
In this research we will discuss translation processes as follows :
1-History of Translation and schools in which it thrived and its development
2- Translation Processes and its general role in Islamic civilization
3- Influence of Greek, indian and persian civilizations on islam and influence of 
islamic civilization on other civilizations
Keywords: Translation, Development ,Influence , Civilization ,Culture , Schools

تعريف الرتمجة: إن الرتمجة مشتقة من فعل ”ترجم“ وعلى حنو ما جاء يف لسان العرب، يقال: 
”ترجم كالمه مبعىن فسره بلسان آخر“. وأما يف معجم املنجد، فهي حتليل على ”نقل الكالم من 
لغة إىل لغة أخرى، وعلى التأويل والتفسري والشرح“. والرتمجة اصطالحا هي ”نقل األلفاظ واملعاين 
واألساليب من لغة إىل أخرى مع احملافظة على التكافؤ“. ومن هذه املنطلقات ميكن أن نتصور 
ا نقل املعىن املراد ترمجته من اللغة املصدر إىل اللغة اهلدف، بشرط  ا عملية يتم  الرتمجة على أ
التحكم يف كلتيهما واحرتام نظام اللغة اهلدف وإدراك ثقافتهما، حيث ال ميكن فهم النص املراد 

ستحضار اجلو الثقايف الذي ظهر فيه. ترمجته إال 
لت الرتمجة اهتمام العرب والسيما يف القرون األوىل للهجرة، فربزت بيت احلكمة، وهو  وقد 
عبارة عن مكتبة كربى توفر مجيع األدوات الضرورية للمرتجم يف ذلك الزمان وكذلك مدرسة بغداد 
اليت تعد مركزا للرتمجة. وبفضل تشجيع أهم اخللفاء اإلسالميني على الرتمجة، متت ترمجة عدة كتب 

علمية وفلسفية وفارسية وهندية إىل العربية.
هدف الرتمجة: الرتمجة عملية نقل رسالة من لغة إىل أخرى، ومن ثقافة إىل أخرى، وبتعبري آخر، 
فهي تعين نقل املعىن من النص املرتَجم إىل النص اهلدف، وحتويل عالمات اللغة األوىل إىل عالمات 
اللغة الثانية، ويقوم املرتجم بتفكيك الشفرة اللسانية بعد أن تكون مشفرة يف لغة أخرى، ويتضمن 
النص املرتجم جمموعة من العالمات اللسانية. ومن مث، فاهلدف الرئيس ملرتمجها هو الوصول إىل ترمجة 

صادقة ووفية وقريبة من معاين النص األصلي١

مراحل حركة الرتمجة يف الدول العربية اإلسالمية
الرتمجة يف العصر األموي 

من  مجاعة  حضار  أمر  الصنعة،  خالد  ببال  خطر  الفهرست: ”وعندما  يف  الندمي  ابن  يقول 

لواتي فاطمة - الترجمة وحوار الثقافات  1
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لعربية، وأمرهم بنقل الكتب يف الصنعة من  ن، ممن كانوا ينزلون يف مصر، وقد تفصح  الفالسفة اليو
ين والقبطي إىل العريب، وهذا أول نقل كان يف اإلسالم من لغة إىل لغة“. اللسان اليو

يعاز من  حيدد ابن الندمي من خالل نصه، أن أول نقل إىل العربية قد مت يف العصر األموي، 
لكتب والعلوم  شخصية المعة ومرموقة، هو: خالد بن يزيد بن معاوية، الذي كان شديد االهتمام 
نه أول نقل أمرًا يصعب القبول  والعلماء، إىل درجة أنه كان ينعت حبكيم آل مروان. وإن كان اجلزم 
به؛ ألن النقل الشفوي قد سبق النقل املكتوب، يروي عن خالد أنه قال بتواضع شديد: ”ما أ من 

العلماء وال من اجلهال، ومل أصنع سوى أن مجعت الكتب“.
لطب والكيمياء، وله يف الكيمياء رسائل  نه كان: ” بصريًا  كما يصفه صاعد األندلسي 
رعة، دالة على معرفته وبراعته فيها“. وإن كان ابن خلدون يشكك يف مكانة خالد بن  وأشعار 
لعلوم والصنائع، بذريعة أن جليه كان إىل البداوة أقرب، وهذه حجة ليست  يزيد املعرفية، ودرايته 
، وهذا يكفي جلعله يطلب  قوية؛ ألن خالد، وإن مل يكن عاملًا يف الكيمياء، فقد كان مهتًما وهاًو

نصوص األقدمني قصد الرتمجة.
لكيمياء واستعان مبجموعة من تراجم العلوم، ومن هؤالء  يؤكد ابن الندمي على اهتمام خالد 
(اصطفان القدمي) الذي نقل له بعضا من كتب الصنعة. يقال: (إن خالد بن يزيد، قد حرم من 
لتجوال يف البلدان، واملغامرة، حبًثا عن املعرفة واحلكمة،  احلكم، وخذل عن اخلالفة، فعّوض ذلك 
والغريب من األمور، مثل: الصنعة ”اخليمياء؛ حيث كان لديه شغف بتلك الفكرة اليت سيطرت على 
العقول، وهي إمكانية حتويل املعادن الرخيصة إىل معادن نفسية .و قد قيل، أيًضا: إنه درس الكيمياء 

نوس الرومي، والذي استقدمه من اإلسكندرية هلذا الغرض. على يد راهب إسكندراين، امسه مار
إذن، الرتمجة يف العصر األموي بدأت ضيقة املدى، وذات أبعاد فضولية، ومببادرة فردية، فهنالك 
من كان يريد االطالع على خربات احلضارات السابقة، قصد إشباع رغبة يف االطالع، أو تلبية 

هلواية أكثر مما هي مشروع عام. حلاجة عملية، ولنقل إن الرتمجة كانت أشبه 
دفعة  للرتمجة  يعطي  جديد،  أمر  سيظهر  احلكم،  إىل  مروان  بن  امللك  عبد  وصول  جمرد  لكن 
(الفارسية  من  ونقله  الديوان،  بتعريب  السيادي  قراره  يف  األمر  يتجلى  خمتلف،  بطابع  األمام،  إىل 
لشام، فكان  نية) اللتني كانتا لغيت اإلدارة اإلسالمية آنذاك. يقول ابن الندمي: ”فأما الديوان  والسر
لرومية، وكان يكتب عليه (سرجون بن منصور) ملعاوية بن أيب سفيان، مث منصور بن سرجون. ونقل 
بت سليمان بن سعد موىل حسني، وكان على كتابة  الديوان يف زمن هشام بن عبد املالك، نقله أبو 

م عبد امللك، فاستشار سليمان فقال له: ”أ أنقل الديوان وأرجتل فيه“. الرسائل أ
ومن املعروف أنه يف العهد األموي، بلغ التنظيم اإلداري مستوى متخصصا، وكان أكثر موظفي 
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ن، والبزنطيني، واألقباط؛ إذ مل يكتسب العرب خربة يف الشؤون املالية،  الدولة من الفرس، والسر
اية القرن األول اهلجري، وبتدريج بطيء. والكتابة، والضرائب، واجلند، الربيد، إال يف 

العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  ذكر  ننسى  أن  جيب  ال  األقدمني،  تراث  من  النقل  عن  وحبديثنا 
املتوىف (سنة ١٠١ هـ/ ٧١٧م)، الذي طلب من الطبيب اليهودي، الفارسي األصل، ماسرجويه، 
هيك عن  نية القس أهرون اإلسكندري،  نقل بعض املبادئ يف الطب، كان قد وضعها يف اليو
ن استقدم إليه األطباء من مدنية  أن عمر بن عبد العزيز، كان قد وسع اجملمع الطيب يف أنطاكية، 

اإلسكندرية، وأنرهم بعض املؤلفات الطبية إىل اللغة العربية.
إن الدولة اإلسالمية الناشئة، مل تكن قادرة على الذهاب بعيًدا يف شؤون املعمار، وبناء احلصوص 
املخازن، وشق الطرق، تقنيات الري، والزراعة، واحملاسبة، وغريها، دون سند خربات شعوب احلضارات 
السابقة، فالتالحق كان ضرورة سياسية وحضارية آنذاك، فالعلم، واحلكمة، والطب، ونظم التسيري، 
واإلدارة، والعبارة املكتوبة، كانت أغىن عند غري العرب. يقول ابن خلدون يف هذا الصدد: ”فلذلك، 
عندما تكون الدولة بدوية يف أول أمرها، تفتقر يف أمر البناء إىل غري قطرها، كما وقع للوليد بن عبد 
لقسطنطينية  لشام إىل ملك الروم  امللك، حني أمجع على بناء مسجد املدينة، والقدس، ومسجده 
يف الفعلة املهرة يف البناء، فبعث إليه منهم من حّصل له غرضه من تلك املساجد“ ؛ بل ميكن 
القول: إن هذا التمازج احلضاري، قد مت حىت قبل األمويني؛ حيث إن مدينة البصرة والكوفة، مت 
من  بعون  و٦٤٤)   ٦٣٤ ه/  و٢٣   ١٣) بني  الفرتة  يف  اخلطاب،  بن  عمر  حكم  خالل  بناؤمها 
خرية احلضارات السابقة، ومها مدينتان غري بعيدتني عن جنديسابور الساسانية، وإذا كان أصلهما 
ما سرعان ما حتولتا إىل مركزين حضريني، تتجمع فيهما  مستقرًا للجيش اإلسالمي زمن الغزوات، فإ
ما أجناس عديدة،  املعارف، وتنتشر فيهما اللغات واملعتقدات الدينية، والتيارات املذهبية، وحتل 
ن الثقايف آنذاك ولو  النصهار احلضاري. وأكيد أن األمر سيؤدي إىل الرتمجة لقوة الذو مما عجل 

، ألن كل ثقافة ستسعى للتعرف على األخرى ضرورة. شفًو
ثريها على نقل معارف  لضبط إىل قضية تعريب الديوان، و لعودة إىل العصر األموي، و و
األقدمني، ينبغي الوقوف عند وظيفة خطرية، وهي وظيفة الكتابة، واليت ألفت حوهلا كتب كثرية يف 
اإلسالم، وخاصة يف القرن الثالث والرابع للهجرة. وهنا، نذكر كتب“أدب الكتاب“ أليب حممد عبد 

هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، املتوىف يف سنة ٢٧٦هـ/ ٨٨٩ م.٢

محسن المحمدي، الترجمة؛ وسيلة تالحق حضاري/ بيت الحكمة ونقل تراث األوائل، مجلة مؤمنون   2

بال حدود ٠٤ فبراير ٢٠١٧
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الرتمجة يف العصر العباسي 
ا،  ألمم األخرى وحضارا نشطت حركة الرتمجة يف العصر العباسي من جراء اتصال العرب 

وتناولت شىت آفاق املعرفة.
لفتح وتوطيد دعائم  لفلسفة والعلوم النشغاهلم  مل يكن العرب، قبل العصر العباسي، يهتمون 
أشعرهم  اجملاورة  لشعوب  اتصاهلم  أن  إال  واللغة.  الدين  علوم  بدراسة  علمائهم  والهتمام  احلكم، 
ا. كما أن التماّس املباشر الذي متَّ بني املسلمني وأهل  حباجتهم إىل الوقوف على علومها وحضارا
إخوان  رسائل  بعض  يف  بوضوح  رها  آ ظهرت  واملناظرات،  اجملادالت  من  عنه كثري  نشأ  الكتاب 

حلجة. الصفا، هلذا احتاج املسلمون إىل علمي املنطق والكالم لكي يقارعوا احلجة 
عليها،  تشتمل  العربية  اللغة  تكن  مل  اليت  واملعاين  األعيان  أمساء  من  العديد  املرتمجون  واجه 
يقابلها  ما  إلجياد  السعي  وهو  القصد،  ذلك  عن  يثنهم  فلم  والعلوم،  الفلسفة  ميداين  يف  والسيما 
األجنبية،  واأللفاظ  املصطلحات  فاستوعبت  صدرها  اللغة  هذه  فسحت  لقد  العربية.  اللغة  يف 
فظهرت جمموعة كبرية من املصطلحات اخلاصة مبعارف جديدة منها: الفلسفة واملنطق وعلم الكالم 
والطب والصيدلة واهلندسة واحلساب والفلك، إضافة إىل مصطلحات بعض العلوم اخلفية كالسيمياء 

والشعوذة والسحر.
لطب وعلم النجوم، وهو أول من راسل ملك الروم طالبًا منه كتب  كان اخلليفة املنصور شغوفًا 
العلم واحلكمة، فأرسل إليه كتاب إقليدس يف اهلندسة، وبعض كتب الطبيعيات. وقد ُترجم يف زمنه 

كتاب ”اجملسطي“ لبطلميوس، وبعض كتب اهلند يف احلساب.
مدينة  يف  للكتب  خزانة  قامة  أمر  ١٩٣هـ)   -  ١٧٠) اخلالفة  الرشيد  هارون  توىل  وحني 
بغداد، لتجمع فيها الكتب األجنبية املستوردة واملرتمجة، مث ما لبثت هذه اخلزانة أن حتولت إىل دار 
احلكمة. وملا توىل املأمون اخلالفة (١٩٨هـ) اهتم برتمجة كتب الفلسفة، ومؤلفات أرسطو خاصة. 
لفيثاغورس،  الذهبية“  ”احلكم  عهده: كتاب  يف  العربية  إىل  نقلت  اليت  نية  اليو الكتب  وأشهر 
وكتاب ”اجملسطي“ الذي ترجم للمرة الثانية كما نقل إىل العربية عدد كبري من مؤلفات جالينوس 
وأوريباسيوس يف الطب، وكتاب ”السياسة أو اجلمهورية ” ، وكتاب ”النواميس“ ألفالطون، كما 

نقلت أكثر مؤلفات أرسطو، الذي ُأعجب فالسفة العرب به، وصار لقبه املعلم األول.
ويقول  العربية.  البالد  إىل  ونقلها  الروم  بالد  من  الكتب  إلخراج  حماوالت كثرية  هناك  كانت 
خراج الكتب من بالد الروم حممد وأمحد واحلسن، بنو شاكر املنجم، الذين  الندمي: ”وممن عين 
نية إىل بالد الروم، ومنهم حنني  احرتفوا مهنة شراء املخطوطات، فكانوا ينفذون من يتقن اللغة اليو
بت بن قرة، لشراء الكتب. فجاؤوهم بطرائف الكتب وغرائب  بن إسحاق وحبيش بن احلسن و

املصنفات يف الفلسفة واهلندسة واملوسيقى واحلساب والطب ” .
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ً له، كما  تفرغ حنني لرتمجة مؤلفات جالينوس، حىت قيل إنه قام بنقل مايزيد عن مثانني كتا
لوقا  بن  واسكندر  البطريق،  ابن  وقام  الفلسفة،  يف  أرسطو  ترمجة كتب  إىل  إسحاق  ابنه  انصرف 
بت بن قرة احلرّاين  البعلبكي بنقل مؤلفاته يف علم احليوان. واشتهر إسحاق بن يعقوب الكندي، و

نية إىل العربية. ضيات، من اليو بنقل كتب اهلندسة والفلك والر
لقرب من قصره يف  ويف زمن اخلليفة جعفر املتوكل ( ٢٣٢ - ٢٤٧ هـ) قدَّم للمرتمجني داراً 
مدينة سامراء، ليكونوا حتت إشرافه ورعايته. وقد تسابق سراة القوم، من عرب ومن عجم، يف اقتناء 
الكتب، وإنشاء خزائن هلا، فازدهرت مهنة الوراقة وجتارة الكتب، كما ازدهرت الرتمجة من اللغات 
نية: احلجاج بن مطر، نقل وفسر للمأمون كتاب  املختلفة إىل العربية. ومن أشهر النقلة من اليو
م الربامكة ”السماع الطبيعي“ ألرسطو،  ”اجملسطي“ وكتاب إقليدس، وسالم األبرش نقل يف أ
سيل ترجم يف زمن املتوكل كتاب ”األدوية“ لديسقوريدس وأصلحه حنني. وفسر  وإصطفن بن 
أيوب ومسعان زيج بطلميوس حملمد بن خالد بن حيىي الربمكي. ونقل أبو عمرو يوحنا بن يوسف 
نية إىل العربية  الكاتب كتاب أفالطون يف آداب الصبيان، كما نقل أيوب بن القاسم الرّقي من السر

كتاب ”املدخل“ (إيساغوجي) لفورفوريوس الصوري.
ونقل عبدهللا بن املقّفع، من الفارسية إىل العربية، كتاب ”كليلة ودمنة“، وكتاب ”التاج“ يف 
سرية أنو شروان، وألف أبو سهل الفضل بن نوخبت عدة كتب، ومعوَّله يف علمه على كتب الفرس، 
أقوال  من  ، كتاب ”املنتحل“  النجومي“  املواليد، كتاب ”الفأل  يف  ْهُمطان“  ومنها كتاب ”التـَ
ق“ . كما نقل أبو بكر  ق يف السموم والرت املنجمني. ونقل من اهلندية إىل العربية كتاب ”شا
بن وحشية من النبطية إىل العربية، عدة مؤلفات أشهرها كتاب ”الفالحة  أمحد بن علي املعروف 

النبطية ” ، وبعض كتب السحر والصنعة.
قدمت حركة الرتمجة، اليت قامت يف البالد العربية واإلسالمية، بني القرنني الثالث والرابع للهجرة، 
ا  أ العلوم، كما  مبختلف  املتعلقة  واملصطلحات  ملفردات  أغنتها  إذ  العربية،  للغة  خدمات كثرية 
رفعت املستوى الثقايف والعلمي لطالب العلم. وظهرت إثر ذلك طبقة من األطباء والعلماء، يف 
خمتلف جوانب العلم والعمل. وكان منهم الكندي وجابر بن حيان الكويف، وأبو بكر الرازي، وأبو 

الرحيان البريوين، وابن سينا، واخلوارزمي، والبّتاين، وابن اهليثم، وغريهم.
مل يكن النقلة، الذين تولوا ترمجة املؤلفات األجنبية إىل اللغة العربية متساوين يف إجادة اللغة 
العربية، أو إجادة العلم الذي ينقلونه إليها، والسيما يف العصر األموي ومطلع العصر العباسي؛ هلذا 
جند أن كثرياً من املؤلفات األجنبية، اليت ترمجت يف ذلك احلني، قد أعيد ترمجتها أو مت إصالحها أو 

شرحها على يد نقلة آخرين، كانوا أكثر علمًا وأجود لغة ممن سبقهم.
حدى الطرق اآلتية: إن ترمجة املؤلفات األجنبية إىل اللغة العربية، قد متت 
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ن، حينما كانوا ينقلون  ١ـ الرتمجة احلرفية: وهي الطريقة اليت كانت شائعة بني املرتمجني السر
عمة احلمصي  نية أو العربية، وقد اتبعها يوحنا بن البطريق وعبد املسيح بن  نية إىل السر من اليو

وغريمها.
ملعىن: وهي الطريقة اليت سلكها حنني بن إسحاق ومدرسته. ٢ـ الرتمجة 

بن  وعمر  الكندي،  ويعقوب  املقفع،  بن  عبدهللا  اتبعها  وقد  التلخيص:  مع  ملعىن  الرتمجة  ٣ـ 
فرخان الطربي وغريهم.

دوافع حركة الرتمجة والنقل:
هناك عدة أسباب ودوافع جعلت العرب يف العصر العباسي األول يقدمون على حركة الرتمجة 

ونقل الرتاث وعلوم األمم األخرى، ونذكر من ضمن هذه الدوافع ما يلي: 
ذلك،  وراء  الدافعة  القوة  واملعرفة، كان  طلب  على  واحلديث الشريف  القرآن  بتعاليم  السري   •
كما جاء يف قوله تعاىل: { وقل ريب زدين علما }١٧(طه:١١٤) وقال جلت أمساؤه:{ن والقلم 
وما يسطرون}(القلم:١) كذلك حث صفوة اخللق على طلب فجعله فرضا شامال حىت يف قاضي 

األرض.
لعرب، وقد أدى إىل التزاوج فالتناسل فدم جديد فيه خصائص العريب  • اختالط سائر األمم 

والعجمي؛ فتفتح وأنتج يف كل فن وميدان.
• احلاجة املاسة إىل معرفة علوم ومعارف األقدمني فالعهد األموي كان عهدا- بدو يف اجلملة- 
فلما جاء العصر العباسي وأمعن املسلمون يف احلضارة وسادت العناصر غري الغربية، رأوا أن حياة 

احلضارة البد أن تسند إىل علم يف كل أنواع العلوم.
• رغبة بعض اخللفاء العباسيني يف ترمجة كتب الطب والتنجيم وذلك للحاجة املاسة إىل هذين 
وعالقة  التنجيم  مور  اعتقاده  إىل  إلضافة  ملرضه،  الطب  إىل  احتاج  املنصور  فاخلليفة  العلميني 

النجوم حبياة اإلنسان ومصريه.
• إقبال أهل الذمة، على الدخول يف الدين اإلسالمي وضرورة اللغة العربية عندهم إلتقان وفهم 

القرآن الكرمي والفرائض الدينية واألحاديث النبوية.
• حاجتهم إىل علوم تسهل عليهم القيام بفروضهم الدينية اليت حتتاج إىل حساب وتقومي وتوقيت 

م بعد التوسع يف الفتوح. م املالية وضبط حسا وتساعدهم على تنظيم شؤو
نية لكي  ت اليو م إىل أساس نظري للدين يقوم عليه وحاجة علماء الكالم إىل النظر • حاجا
تسهل عليهم الدفاع عن الدين أمام املخالفني واملفكرين الدين هم أعرق منهم يف احلضارة واصطناع 
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الطالع على العلوم العقلية اليت ال عهد هلم  وسائلهم يف الرد على اخلصوم، وهذا ال يتأتى إال 
ا.

دة اهلراء وتوفر األموال شعر اخللفاء بضرورة تقدم العمران وتوسعه، اجلسور والسدود وغري  • ز
نية وشجعوا علماءها  ذلك مما جيعلهم حيتاجون إىل علم اهلندسة، فأمر اخللفاء برتمجة كتبها عن اليو

وأغدقوا األموال.
ن هذا العصر إىل محلة شعواء  • إمكانية الرد على احلركات العنصرية حيث تعرض العرب إ
دف إىل احلط من مكانة العرب والنيل من املكانة العملية  قادها الشعوبيون ضد العرب، كانت 
م اخلليفتني  واحلضارية، وكذا طمس دورهم احلضاري عرب التاريخ، وقد حصل هذا بشكل خاص أ

املنصور والرشيد.٣
نتائج حركة الرتمجة 

• اتساع الثقافة اإلسالمية مبا دخل عليها من ثقافات األمم ومناحي تفكريها.
ضيات والطب. • إطالع املسلمني على علوم كانوا يف حاجة إليها كالر

حة فرصة مبكرة للمسلمني مكنتهم من أن يؤدوا رسالتهم يف تطور الثقافة اإلنسانية. • إ
• ارتقاء احلضارة اإلسالمية مبا كانت قد استفادته من فنون املعرفة يف احلياة العملية العامة.

ملصطلحات العلمية والتعابري الفلسفية. • إتساع اللغة العربية 
• اإلستفادة من املقاييس واملدارك األجنبية يف معاجلة عدد من العلوم الشرعية واللغوية.

• تطور احلضارة اإلسالمية الراقية عن طريق تفاعل الفكر القدمي.
ت علمية خلقت هذه احلضارة اجلديدة. • ظهور عبقر

لدميومة وبعناصر ختتلف عن  • كانت حصيلة ذلك نشوء حضارة ذات طابع أصيل يتميز 
لعبقرية والشمول والعمق  احلضارات السالفة واحلضارات الالحقة وهذا ما مييز احلضارة اإلسالمية 

واألصالة وجيعلها يف مستوى أرقى من احلضارات اليت عرفها التاريخ.
حت لعلماء العصرين الوسيط واحلديث استكمال  • وفرت حركة الرتمجة والنقل مادة حضارية أ

وإبداع ما قدموا للعامل من اخرتاعات وابتكارات.
ضات اليت أخذوها عن الشعوب اليت نقلوا  • إن أبرز مظاهر عبقريتهم نشاطهم يف حقل الر

ضية اليت أغنت احلضارة اإلسالمية عنها ولكنهم أضافوا الكثري من املسائل الر
• قيام العرب برتمجة الكثري من تراث األمم القدمية وشرحها مث اإلضافة عليها وتصحيح أغالطها 

محمد حسين وقدور ملوك، دور حركة الترجمة والنقل في الحياة العلمية إبان العصر العباسي األول،   3

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي- كلية اآلداب واللغات- 
قسم اللغة العربية وآدابها
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لرصد وامتازوا فيه بدقة  ج واشتغلوا  يف علم الفلك، ونبغ منهم العلماء الذين ألفوا الكثري من األز
وإتقان.

ين من مفاهيم فلسفية وألشهر  • لقد استطاع العرب أن يرتمجوا إىل لغتهم أهم ما يف الرتاث اليو
م اجلديدة.  م وإضافا إلضافة إىل إسهاما ن  فالسفة اليو

ت القرآن وفهمها  لثقافات األجنبية جعلهم يندفعون إىل التعمق يف آ • إن احتكاك املسلمني 
والغوص يف معانيها.

• دخل يف اللغة العربية كثري من املعاين االصطالحية والرتاكيب الفنية والعبارات العلمية واتسع 
صدرها لعدد كبري من األلفاظ األجنبية، فأصبحت لغة الدين والقانون والسياسة.

• كان التأثري يف الشعر العريب كبريا فقد أعطت الرتمجة صورا جديدة للشعر العريب، فإذا به خيرج 
عن نطاق املألوف وخيوض يف موضوعات مل تكن معروفة من قبل، فبعد أن كان الشاعر يستعمل 
يف وصفه كثري من الكلمات احلسية والتعابري املادية فال يتكلم إال عن الصحراء واملرأة واألطالل 
ت املنتشرة يف البادية، إذ بشعره من بعد حركة الرتمجة ختتلط فيه دقائق علمية وفلسفية وهكذا  واحليوا

إلضافة إىل األلفاظ من الرتمجة. محل الشعر املعاين العلمية والفلسفية 
• والشيء املالحظ أن حركة الرتمجة والنقل كانت حمصورة يف إطار العلوم العقلية أكثر منها يف 
العلوم النقلية، ويرجع السبب يف ذلك أن العرب كانوا حباجة ماسة إىل العلوم العقلية وقد مشلت 
نية فكانت مقصورة على كتب العلوم كالطب وكتب املنطق  الرتمجة من الفارسية أما الرتمجة من اليو
ين أدب وثىن يقوم على  ين ألسباب منها أن األدب اليو والفلسفة ومل يرتجم العرب األدب اليو

تعدد اآلهلة.٤
ر اإلجيابية  اآل

من  (القبطي)،  واملصري  والفارسي  واهلندي  ين(اإلغريقي)  اليو اإلنساين،  الرتاث  حفظ   •
الضياع.

ن  فتمكَّ األخرى،  واألمم  للمسلمني  منه  النافع  على  الرتكيز  احلفظ  هذا  ميزات  من  • كان 
األوروبيون من إعادة نقل تراثهم.

والنقد  املراجعات  طريق  عن  وتعديله،  خلل،  من  فيه  ما  وبيان  العاملي،  الرتاث  هذا  صقل   •
واإلضافة، فلم يكن املسلمون جمرد نقله فحسب.

األخذ  مرحليت  ختطي  بعد  والعقلية،  النقلية  العلوم  بني  مجعت  راقية،  إسالمية  حضارة  قيام   •
والتأمُّل، مما أكسبها طابع الدميومة التميُّز عن احلضارات السابقة والالحقة. 

أ.م.د. خالد يوسف صالح، حركة الترجمة في بالد الشام في العصر األموي ٤١- ١٣٢ه/ ٦٦١-٧٥٠   4

م، مجلة أبحاث كلية التربية األساسية، المجلد ١١، العدد ١
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لشمولية والعمق، مما جعلها يف مستوى مقبول، من قبل  • ظهور حضارة اإلسالمية، تتميَّز 
ا تناسبها. األمم األخرى، اليت سعت إىل تبنيها، أو تبينِّ أجزاء منها، رأت أ

• تسهيل املهمة أمام علماء العصرين الوسيط واحلديث يف استكمال ما قدمته احلضارة اإلسالمية 
للعامل، من اخرتاعات وابتكارات وتطوُّرات علمية، يف شىتَّ امليادين

• اتَّسع جمال األدب العريب، مبا ُأدخل عليه من تعبريات، وأفكار، ومعان، وخصائص جديدة.
الرتاث  من  أفادت  اليت  التأليف،  حلركة  املهمة  املمهدات  من  والرتمجة  النقل  ظاهرة  • كانت 

املنقول.
• أسهمت ظاهرة النقل والرتمجة يف احلرص على العلوم اإلسالمية ونقائها من الدخيل.

• ظهر، واضحا، أن ظاهرة النقل والرتمجة كوَّنت جسرا فاعال من احلوار مع احلضارات األخرى، 
لتايل الالحقة هلا. السابقة على احلضارة اإلسالمية، و

ر السلبية  اآل
نية  ن، أن جاءت مجلة من الرتمجات عن اليو • كان لنتيجة االعتماد على النقلة واملرتمجني السر

خطاء فاحشة وأعمال منحولة. مصحوبة، 
ن، أن جاءت بعض النقل وهي تفتقر، إىل األمانة  • كان لنتيجة االعتماد على النقلة السر
م  ها توجُّ مع  تتعارض  ا  أ رأوا  اليت  الفكر،  بعض  طمس  يف  أثرهم  ن  للسر حيث كان  العلمية، 

الدينية.
• كان هناك مجلة من النقلة، مل يكونوا جييدون اللغتني، املنقولة إليها، واملنقولة منها، إجادة 
مة، وكان هلذا أثره على عدم الوضوح يف األفكار  مة، وبعضهم ال جييد لغة من اللغتني إجادة 

املنقولة.
• كانت حركة النقل والرتمجة جماال واسعا لنفر من املستشرقني، يف ترسيخ شبههم حول العلوم 
اإلسالمية، واشتقاقها من علوم سابقة، ويف هذا سعي إىل التوكيد، عندهم، على عدم أصالة العلوم 

اإلسالمية.٥
املصادر 

• علي بن إبراهيم النملة، النقل والرتمجة يف احلضارة اإلسالمية، مكتبة امللك فهد الوطنية ، ط. 
ض، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦ م. ٣ الر

ابن  إعدادية  يل/  د تربية  املأمون،  حليفة  يف  الرتمجة  املهداوي،  رشيد  محيد  فخري  د.   •
خلدون.

 ٣ ط.   ، الوطنية  فهد  الملك  مكتبة  اإلسالمية،  الحضارة  في  والترجمة  النقل  النملة،  إبراهيم  بن  علي   5

الرياض، ١٤٢٧ه/ ٢٠٠٦ م ص. ١٥٧-١٦٧
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• د. عصام الدين حممد علي، بواكري الثقافة اإلسالمية وحركة النقل والرتمجة.
• لوايت فاطمة، الرتمجة والثقافات، جامعة أيب بكر بلقايد- تلمسان (اجلزائر).

جملة  األوائل،  تراث  ونقل  احلكمة  بيت  حضاري/  تالحق  وسيلة  الرتمجة؛  احملمدي،  حمسن   •
مؤمنون بال حدود ٠٤ فرباير ٢٠١٧.

• د. جالل حسين سالمة، الرتمجة يف العصر العباسي، جامعة القدس املفتوحة.
• د. معن علي املقابلة، حركة الرتمجة يف العصر العباسي تواصل مع االخر، وزارة الرتبية والتعليم 

األردنية وحماضر غري متفرغ جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية، ٢٠٠٩.
ن وغريهم وأثرها على  • د. حممد مصطفى حممد صاحل، إشكاالت ترمجة املسلمني عن اليو

الفكر اإلسالمي، قسم الدراسات اإلسالمية- كلية اآلداب- جامعة اخلرطوم.
• أ.م.د. خالد يوسف صاحل، حركة الرتمجة يف بالد الشام يف العصر األموي ٤١- ١٣٢ه/ 

٦٦١-٧٥٠ م، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية، اجمللد ١١، العدد ١.
• م.م. بشار عبد اجلبار شبيب، دور الرتمجة يف نقل املعارف العربية اإلسالمية إىل أور يف 

ىل. العصر العباسي األول، كلية الرتبية- جامعة د
• د. عبد الفاتح رجب محد حممد، حركة الرتمجة يف العصر العباسي األول ١٣٢-٢٣٢ ه/ 

٧٥٠- ٨٤٧ م، قسم التاريخ- كلية اآلداب- جامعة عمر املختار.
ن العصر العباسي  • حممد حسني وقدور ملوك، دور حركة الرتمجة والنقل يف احلياة العلمية إ
األول، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وزارة التعليم العايل والبحث العلمي- كلية اآلداب 

ا. واللغات- قسم اللغة العربية وآدا
ين والثقافة العربية. س، الفكر اليو • دميرتي غو
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شوقي َضيف العالم األصيل

ESRA AYHAN

/جمعية إالمار لتعليم اللغة العربية وبالغتها طالبة في الصف الثالث جامعة كريكالي كلية العلوم اإلسالمية
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ İLAMER 

ARAP DİLİ VE BELAGATI ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

ملخص
أحمد شوقي عبد السالم ضيف، الشهير بشوقي َضيف (١٩١٠ – ٢٠٠٥م)، عاِلٌم لغويٌّ وأديب 
اللغِة  مجمع  رئيس  هو  التأليف،و  وغزارة  العلمي  النشاط  في  معاصريِه  أبرِز  من  يعد  شهيٌر، 
العربيِة المصري وُعْضٌو في مجامَع لغويٍة ِعّدة، كمجمع اللغة العربية في سورية، وُعضو شرٍف 
ألََّف  البارزة.  العربية  الثقافِة  عالماِت  من  َعالَمًة  َعدُّ  يـُ العراقي.  والمجمع  األردن  مجمع  في 
عدًدا من الكتب في مختلف مجاالت الثقافة العربية، وأبرزها األدب وتاريخه واللغة والنقد، 

والدراسات اإلسالمية.
الكلمات المفتاحية: شوقي ضيف، األدب العربي، النحو، العالم األصيل، البالغة، النقد

Abstract 
(1910 – 2005) a linguist and literary writer, is one of the most prominent modernists 
in scientific activity and profusion. He is the chairman of the Arabic Language Aca-
demy of Egypt and a member of several linguistic assemblies, such as the Arabic 
Language Academy in Syria, Honor in the complex of Jordan and the Iraqi compo-
und. Is a sign of the prominent Arab culture. A number of books in various fields 
of Arab culture, most notably literature and history, language and criticism, and 
Islamic studies
Keywords: Shawki Daif, Arabic literature, grammar, authentic world, rhetoric, cri-
ticism 
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حياة شوقي ضيف: 
سنة  يناير  من  ىف١٣  دمياط  حمافظة  محام  أوالد  ببلدة  ضيف  السالم  عبد  شوقي  أمحد  ولد 
جبامعة  اآلداب  فكلية  دار العلوم،  فتجهيزية  والزقازيق،  بدمياط  الديين  املعهد  يف  وتعلَّم  ١٩١٠م، 
مبرتبة  املاجستري  فدرجة  األول،  برتتيب  اآلداب  ليسانس  على  حصل  ١٩٣٥م  عام  ويف  القاهرة. 
الشرف سنة ١٩٣٩م، وكان موضوعها ( النقد األديب يف كتاب األغاين لألصفهاين)، مث حصل 
جامعة  يف  العربية  اللغة  مبجمع  حمرراً  عمل  ١٩٤٢م،  املمتازة  الشرف  مبرتبـة  الدكتوراه  درجة  على 
لكرسي  القاهرة سنة ١٩٣٦م، فمدرِّسا سنة ١٩٤٣م، فأستاذا مساعدا سنة ١٩٤٨م، فأستاذاً 
آداب اللغة العربية يف سنة ١٩٥٦م، فرئيسا للقسم سنة ١٩٦٨م، فأستاذا متفرغا عام ١٩٧٥م، 

فأستاذا غري متفرغ.
انُتِخب عضوا مبجمع اللغة العربية سنة ١٩٧٦، فأمينًا عامًا له سنة ١٩٨٨م، فنائبًا للرئيس 

١٩٩٢م، فرئيسًا للمجمع، والحتاد اجملامع اللغوية العلمية العربية ١٩٩٦م.١

من إنتاجه العلمي:
لثقافة العربية االسالمية،  ُيعد الدكتور شوقي ضيف من أكثر علماء العربية املعاصرين إحاطًة 
فهو عامل موسوعيٌّ مبعىن الكلمة، مل يدَع فرعًا من فروع الثقافة العربية إال وكانت له فيه مشاركة جليلة، 

حىت كأنه مل يتخصص إال فيه. وألََّف الدكتور شوقي حواَيل ٥٠ مؤلًَّفا، نذكر منها:
ً من الزمان  ريخ األدب العريب) َمشِلْت مراحَل األدِب العريب منذ ١٥ قر –سلسلُة كُتٍب عن ( 
ء منذ  (يف عشرة جملدات)، وهي من أشهر ما َكتب، استغرقْت منه ثالثني عاًما، من ِشعٍر ونثر وأد
مانٍة علميٍة، وبنظرٍة موضوعيٍة. ُتعتُرب  سلوٍب َسِلٍس، و اجلاهلية، وحىت عصر احلديث، َسرَدها 
هذه السلسلُة مروَع حياته حبّق. وقد بلَغ عدُد طبعاِت أوَّل كتاب يف السلسلة ”العصر اجلاهلي“ 

حوايل ٢٠ طبعة.٢
–جمموعة مؤلَّفاٍت عن الفّن والنقد الفين، أبرزُها: الفّن ومذاهبه يف الشعر العريب، والفّن ومذاهبه 

يف النثر العريب.
لتعامل، وُتبعَد  –له ثالثُة كتٍب تتكلُم عن فكرة جتديد قواعد النحو وتبسيِطها، لتصبَح أسهَل 
الضجَر عن املتعلمني هلا. وقد ُأخذت عليها بعُض املآخذ، لكنَّ ذلك مل َيُضرَّ جبودة املشروع بشكل 

عام . وهي ”كتاُب جتديِد النحو، كتاب تيسريات لغوية، كتاب الفصحى املعاصرة.

يحيى العبدلي،شوقي ضيف ص ۳-۱  1
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–مؤلَّفاٌت ِعّدة يف الدراسات القرآنية والبالغية، منها: ”الوجيز يف التفسري“ و“عاملية اإلسالم“ 
و ”احلضارة اإلسالمية من القرآن والسنة“ وغريها.

–حبوٌث حتليلية عن ابن زيدون وحممود سامي البارودي وأمحد شوقي وعباس العقاد وغريهم.
–حقَّق العديَد من كتب الرتاث، من أبرزها: كتاب ”الردُّ على النحاةِ“ البن َمَضاء، وهو كتاٌب 
ا َعقَّدِت النحَو العريبَّ وَجَعَلْته صعَب الَفهم. ومنها  أّلفه ابُن َمَضاء يف النحو، ُيلغي فيه أمورًا رأى أَّ

أيضًا: كتاب ”املغرب يف حلى املغرب البن سعيد، وكتاب ”السبعة يف القراءات“ البن جماهد.
ً أخرى كثرية يستعصى حصرها حىت أنه ُيعد حبقٍّ أغزَر املؤلفني إنتاجًا يف عصر  –نشر أحبا

احلاضر.
–وكثٌري من كتبه مراجُع يف اجلامعات املصرية والعربية.

–ُترمجت بعُض أعماله مثل كتابه (عن النقد) الذي ُترجم إىل اإليرانية ، كما ُترجم كتابه (األدب 
العريب املعاصر) إىل الصينية، وكتابه عاملية اإلسالم اىل اإلجنليزية والفرنسية.

ما ُكِتَب عنه:
ره العلمية، أمهُّها: صدرت مؤلفاٌت تدرُس العّالمة شوقي ضيف وآ

١- شوقي ضيـف: رائـد الدراسة األدبية والنقد العريب للدكتور عبد العزيز الدسوقي
٢- شوقي ضيف : سرية وحتية للدكتور طه وادي

ت د شوقي ضيف لألستاذ أمحد يوسف علي، ٣ - قراءة أولية يف كتا
َمْتها للجامعة اإلسالمية اُحلرّة بطهراَن الباحثُة اإليرانية  ٤- كما أن هناك رسالة أكادميية عنه َقدَّ
متياز وكان موضوعها (اآلراء النقدية يف النحو  ا درجة املاجستري  لت  (شكوه السادات حسيين) 

والبالغة للدكتور شوقي ضيف) 
٥- كتبت دائرة معارف األدب العريب الصادرة يف لندن ونيويورك مبجلدها األول ترمجًة له وقالت 

فيها عنه: إنه أحد الشخصيات املؤثرة بشكل واضح ىف الدراسات العربية املعاصرة.
وغري ذلك من الدراسات.

رخيه: منهجه يف دراسة األدب و
رَصد شوقي ضيف، يف األربعينات، التطور التارخيي للشعر والنثر العربيني منذ بواكريمها األوىل 
حىت العصر احلديث يف كتابيه ”الفن ومذاهبه يف الشعر العريب“ و“الفن ومذاهبه يف النثر العريب“ 
ريخ جورج سانتسربي لتطور الذوق  مستلهمًا املنهج التارخيي عند أستاذه طه حسني، كما استلهم 
مصطلحاته  يف  تليمه-  املنعم  عبد  الدكتور  يشري  -كما  االستلهام  هذا  وتبدَّى  األورويب،  األديب 

الثالثة: (الصنعة والتصنُّع والتصنيع)
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ريخ األدب، إىل منهج شوقي  ويشري الدكتور عبد الرحيم الكردي يف حبثه عن شوقي ضيف و
ريخ األدب بوصفه ِعلمًا ،  ريخ األدب الذي جيمع بني اجتاهني: األول: النظر إىل  يف النظر إىل 
كما نظر إليه طه حسني وبروكلمان، والثاين: تقسيم األدب إىل عصور كما فهمه القدماء وكما فهمه 
ريخ األدب هو هدٌف  ت وأمحد أمني، فهو يرى أن هدف  الرافعي وجرجي زيدان وأمحد حسن الز

حبثيٌّ نقدي كما يرى طه حسني، ويف الوقت نفسه هدف تعليمي كما يرى أنصار القدمي.
ملدرسة الطبيعية اليت اختذت من منهج  ثره  أما تفسري شوقي ضيف للتاريخ األديب فيعتمد على 
(تني) أساسًا لتفسري التطور االديب، ويعتمد على أن هناك قوانني ثالثًة خيضع هلا األدب يف كل أمة، 
وهي: اجلنس والزمان واملكان، كما يصرِّح بذلك يف مقدمته لكتابه عن العصر اجلاهلي، وإن كان 
ثر ايضًا مبنهج (سانت بيف) الذي ُشغف به أستاُذه طه حسني، ومبنهج (برونتري)،  يرى أنه قد 
ملنهج اإلنساين السيكولوجي، لكن املدقَِّق يف كتب شوقي ضيف التارخيية يالحظ أنه قد استخدم  و
املنهج األول بصورة أساسية ومل يستخدم املناهج الثالثة األخرى إال بوصفها أدوات، حيث يربط بني 
البيئة واحلالة السياسية واالجتماعية واألدب ربطًا علميًا، ويربط بني احلدود التارخيية وحدود األطوار 

ر اإلبداعات الذاتية للشعراء. األدبية، وبواسطة هذا املنهج أيضًا ُيفسِّ
ض عليها شوقي  وتذكر الدكتورة مّي يوسف خليف ُبعداً آخر يف موسوعة األدب العريب اليت 
ضيف وهي تلك النظرة املوضوعية والدقة املنهجية والعمق يف طرق اخلرب التارخيي بعد نِقده ومتحيِصه 
وتوثيِقه من خالل التوقف عند مصادره واستبعاد ما حوله من شبهات، مث ينتقل من التاريخ إىل 
رخيها، مث يتطرق اىل احلياة االجتماعية واالقتصادية  اجلغرافيا ليستعرض توصيفًا للجزيرة العربية و

ن، مث يتوقف عند اللغة العربية. واألد
التاريخ  يف  ضيف  شوقي  منهج  من  آخر  بعد  اىل  النظر  دعدور  علي  أشرف  الدكتور  ويلفت 
لألدب، وهو إعادة النظر يف ما كتبه من أحكاٍم إذا َظهر له ما جيعله يغّري وجهَة َنَظرِه، وقد بدا هذا 
َبه عن األدب األندلسي يف كتابيه ”الفن ومذاهبه يف الشعر العريب“ مث ”الفن ومذاهبه يف  يف ما كتـَ
النثر العريب“ عامي ١٩٤٣ و١٩٤٦، مث أعاد النظر يف حكمه على هذا األدب الذي رآه وقَتها 
ال خيتلف عن الصورة املشرقية يف الشعر والنثر معًا، وذلك يف كتابه عن ”األدب األندلسي“ الذي 
صَدَر عام ١٩٨٩، بعد أن أماط اللثام عن الوجه املـُشرِق لألدب األندلسي بعد حتقيقه لكتاب 
”املغرب يف حلى املغرب“ البن سعيد عام ١٩٥٣، فقد أعطى صورًة ُكلِّّيًة متكاِمَلًة عن األندلس 
ريخ،  ا االجتماعية والسياسية والفكرية، وما كان فيها من حضارة وثقافة وعلوم وفلسفات و وحيا

فضال عن التاريخ حلياة الشعر والشعراء والنثر والكّتاب.٣

منهج شوقي ضيف في دراسة األدب العربي ، هدى قزع،منتديات المعهد العربي  3
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دور شوقي ضيف يف النحو العرّيب:
العريب  النحو  ريخ  دراسة  يف  عميق  عمٍل  بدايَة  خمطوَط كتاٍب  ضيف  شوقي  حتقيق  يف  إّن 
ملدارس النحوية وكَتب مؤلَّفًا تتبََّع فيه الدرَس النحوي  ته ونقدها، فقد ُشغل شوقي ضيف  ونظر
ته املبكرة قبل اخلليل بن أمحد وسيبويه، ورسم مالمح املدارس النحوية يف البصرة والكوفة  من بدا
أفادت  والصرف،  النحو  يف  جامعية كثرية  رسائل  على  ضيف  شوقي  وأْشَرَف  واالندلس،  ومصر 
املكتبَة العربية كثرياً، واهتم شوقي بقضية تيسري النحو التعليمي وقضية تعليم العربية وتقريبها للناشئة. 
وَظَهَرت له أعماٌل كثرية يف هذا االجتاه منها: ”جتديد النحو“ عام ١٩٨٢، ”تيسريات لغوية“ 
١٩٨٦، ”الفصحى املعاصرة“، وكانت له مئات االقرتاحات بشأن الكلمات واأللفاظ اجلديدة، 
صًال ومتابعًة جلذور املوضوع يف سياقه الزمين،  رخيًا و وكان منهجه يف هذا اإلطار ينطلق من الرتاث 
لتصنيف اجلديد والتنسيق الواضح والرتكيز  عادة النظر يف املوضوع مع االهتمام  مث يقوم بعد ذلك 
على اجلوانب املهمة واألسس العامة، وهو املنهج الذي اتبعه يف حبوثه يف تيسري النحو، فهو يتابع 
م اقرتاحًا يقوم على إعادة تنسيق أبواب النحو،  د املالمح اجلديدة، فيقدِّ اجلهود يف الرتاث مث حيدِّ
وإلغاء االعراب التقديري واحمللي، وعدم االهتمام مبا ال يفيد الناشئة يف ِصّحة النطق وسالمة الكتابة، 

لكنه اهتمَّ بدراسة خمارج احلروف وكيفية النطق الصحيح للكلمة.

دوره يف النقد االديب:
َر  يوضح الدكتور إبراهيم عبد الرمحن يف دراسته عن منهج شوقي ضيف يف دراسة الشعر، أثـَ
جديدة  صياغة  هو  ليصوغ  النقدّية،  لنظريته  َفهُِّمه  وتـَ حسني،  طه  ألستاذه  الطويلة  ضيف  ُصحبة 
لينو“، حيث يؤسس فكرة كتابه ”الفن ومذاهبه يف  خمتلفة إىل حد كبري عن جتربة طه حسني أو ”
ا ال تلبث أن تتحول عند صاحبها  الشعر العريب“ على أن الشعَر، وإن كان يف األصل موهبًة، فا
ريخ الفن، مما جيعل من الشعر صناعة  إىل ممارسة ودراسة طويلة لتقاليد ومصطلحات موروثة يف 
ختضع مثل غريها من الصناعات لظروف البيئة وحاجات اجملتمع، وتتأثر مبا حتققه من ثقافة وحتضر. 
ثري  وهلذا رصد شوقي يف كتابه التطور الفين واملوضوعي الذي حقََّقْته الصيغُة الشعرية اجلاهلية حتت 
التطورات احلضارية والثقافية ”التصنيع“ مبعىن تَكلُّف الشعراء وقصدهم إىل تعقيد أشعارهم، إىل 
يت جبديٍد إال  غلبة الرتف على احلياة االجتماعية، وَتعقُّد احلضارة يف القرن الثالث اهلجري اليت ال 

لشكليات وتعقيداً يف شؤون احلياة. اهتمامًا 
َد  أما منهج ضيف النقدّي لفنِّ املسرح فقد كان عنواَن حبث الدكتور سامي سليمان الذي أكَّ
بـَينِّ ضيف للمنهج التكامليِّ يف النقد األدّيب، حيث يرى ضرورة أن يعترب الناقد من كل منهج  فيه تـَ
نقدي بعداً واحداً وخيتص بدرس جانب من جوانب النص أو مبدعه، وهلذا كان يقوم على حتليل 
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رخيه  حية، وفهم العمل/النص يف عالقته مبجتمعه و ت العمل/النص إىل عناصره املختلفة من  مكو
لثة، مث تقييم العمل الفين بطريقة  حية  نية، وفهم العمل/النص يف عالقته مببدعه من  حية  من 
حية رابعة. ولعملية التقييم هذه منطان عند ضيف: أوهلما: أحكام نقدية عامة  غري مباشرة من 

نيهما: صيغ أو مقوالت نقدية يسعى الناقد إىل إرسائها يف سياق التلقي. وموجزة، و
دوره يف البالغة والدراسات اإلسالمية:

يؤكد الدكتور عبيد بلبع يف حبثه املعنون ”شوقي ضيف والدرس البالغي العريب“ على أّن البالغة 
َبه الثالثة: الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ١٩٤٣،  كانت أقلَّ حظًا يف مؤلفات ضيف، لكن ُكتـُ
ضيف  رؤية  متثِّل   ،١٩٦٥ ريخ  و تطور  البالغة  وكتاب   ،١٩٤٦ العريب  النثر  يف  ومذاهبه  والفن 
ا وتطورها،  البالغية بعد أن تتبََّع الظاهرَة البالغيَة يف الشعر والنثر يف عصور االدب العريب يف نشأ

مث ُينبه على موطن االبداع الفكري وإنتاج املعرفة.
ورّكَز الدكتور حممود مكي يف مقالٍة له على إسالميات شوقي ضيف ودراساته املتنوعة يف هذا 
ثَّر ضيف يف نشأته األوىل يف قريته التابعة حملافظة دمياط، بوالده الذي كان شيخًا  اجملال، فقد 
ثالثة  يف  تصنيف كتبه  ميكن  عمره.  من  العاشرة  ُدون  وهو  الكرمي  القرآن  حيفظ  جعله  مما   ،ً أزهر
ن رئيسيان مها: األول: تفسري سورة الرمحن  جماالت: األول يف تفسري القرآن الكرمي، وله فيه كتا
لقرآن متبعًا  مثاين سور قصار، ويشرح يف مقدمة الكتاب منهجه يف التفسري، وهو تفسري القرآن 
يف ذلك منهج ابن تيمية وابن القيم اجلوزية واالمام حممد عبده والشيخ حممد عبد هللا دراز. ويركز 
ين كتاب هو  يف تفسريه للسور القصار على عرض املبادئ اليت ترتكز عليها العقيدة اإلسالمية. و
هم التفاسري  ”الوجيز يف التفسري“ ويعترب تفسرياً كامال لكتاب هللا توخى فيه االجياز مع االنتفاع 
فكان  الثاين  اجملال  أما  وابن كثري.  والقرطيب  الرازي  والفخر  والزخمشري  الطربي  مثل كتب  السابقة 
حتقيقه لكتابني ُمِهمَِّني من كتب الرتاث االسالمي ومها: كتاب السبعة يف القراءات أليب بكر ابن 
َعدُّ من أقدم كتب القراءات وأَجلِّها، وقدَّم له شوقي مبقدمة عن املؤلف  جماهد (ت٣٢٤هـ) والذي يـُ
ومنهجه يف اختيار ما ارتضاه من القراءات ووصف النسخ املخطوطة ومنهجه يف التحقيق، والكتاب 
اآلخر هو كتاب ”الدرر يف اختصار املغازي والسري“ أليب عمر بن عبد الرب النَمري (ت٤٦٣هـ). 
أما اجملال الثالث فهو مؤلفاته يف الدراسات اإلسالمية واليت تَعدُّ مثرة دراساته يف القرآن واحلديث 
الشريف، وأمهها كتاب عاملية اإلسالم، وكتاب احلضارة اإلسالمية من القرآن والسنة، وأخرياً كتاب 

حممد خامت املرسلني.

دوره يف احلفاظ على اللغة العربية الفصحى :
َبُه  ا ال  َهَم رئيُس جممع اللغة العربية الدكتور شوقي ضيف وسائَل اإلعالم يف العامل العريب  اتـَّ
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نَّ الفصحى لغُة شعوب األمِة مجيعا، بينما العامّيُة لغٌة يوميٌة لشعٍب واحد، لغة حملية اليفهمها 
َر ِمن أّن التمادي يف استخدام اللهجات العامية يف وسائل اإلعالم العربية  سوى أفراد شعبها. وحذَّ
رمبا يؤدي النقطاع الروابط بني شعوب العامل العريب. وأوضح أن اإلذاعات املسموعة كانت تذيع 
لعربية الفصيحة، وتسلََّلت إليها العامية على استحياء، مث زامحتها، وتدرجييا متت  يف أوائل ظهورها 
هلا الغلبة يف بعض الربامج، فيما عدا األخبار اليومية، وقال يف افتتاح مؤمتر دورة اجملمع السابعة 
الُت اليت تربط بني  لعاميات النفكَّت الصِّ لقاهرة:“لو متادت اإلذاعات العربية يف البث  والستني 
شعوب األمة، وانعزََل ُكلُّ َشعٍب عريبٍّ وعاش وحده، بينما شعوُب الغرب يف أورو املتعددُة اللغاِت 
لتزام  جتمع مشلها يف َتكتُّالٍت اقتصاديٍة وسياسية واحدة، كاالحتاد األورويب، وأشاد الدكتور شوقي 
للغة العربية الفصحى، على عكس اإلذاعات احمللية يف العامل  األقسام العربية يف اإلذاعات األجنبية 
ا  العريب، وقال ضيف: ”من َعجٍب أن جند األقسام العربية يف اإلذاعات األجنبية تتمسك يف إذاعا
لعربية الفصيحة دون أيِّ حلٍن أو خطأ، على حنو ما نسمع يف إذاعة لندن، بينما اإلذاعات يف 

العواصم العربية، وطن اإلعالم العريب، ُتشرِك العامية مع الفصحى يف بّثها٤.

اجلوائز واألومسة والدُّروع:
١- جائزة الدولة التقديرية يف اآلداب ١٩٧٩، ٢- جائزة امللك فيصل العاملية يف األدب العريب 
١٩٨٣ ، ٣-منح وسام االستحقاق من الطبقة األوىل، ٤- دروٌع من جامعــات القاهـرة واألردن 
دة يف ملتقى القرضابية  وصنعاء واملنصورة واجمللس األعلى للثقافة . ٥-كما حصل على درع الر
والرتبية  العايل  التعليم  ووزيري  الزراعة،  ووزير  الوزراء،  جملس  رئيس  ئُب  حَضرَه  حفٍل  يف  اللييب 
والتعليم، وفضيلة مفىت اجلمهورية، ونيافة البا شنودة الثالث، وسفري ليبيا مبصر ورئيس جملس إدارة 

دار املعارف .
وهو عضو يف جمامع اللغة يف سورية واألردن والعراق.٥

اخلامتة
ْمنا صورًة ُمَتكاملًة عن حياة العامل الكبري شوقي ضيف، أحد عمالقة  لعلنا يف هذه الدراسة َقدَّ

َم للعربية الكثَري الكثري، فهو الذي مأل الدنيا مبوسوعاته األدبية يف فنون  األدب العريب الذي قدَّ
لعديد من املؤلفات يف جمال الدراساِت  االدب ، شعرا و نثرا، و هو الذي أغىن املكتبَة العربيَة 

ريخ االدب العريب، فهو من أبرز الكّتاب املوسوعيني الذين ُيعتربون امتداداً  العربيِة و اإلسالمية، و

شوقي ضيف حصيف التراث ، جريدة الرياض  4

شوقي ضيف ، يحيى العبدلي  5
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ألدب بل  جليل طه حسني و العقاد و أمحد أمني، تلك الكوكبة اليت مل تقتصر على االهتمام 
تعّدْته إىل جماالت اخرى يف النحو والبالغة و احلضارة و التاريخ و النقد، و كانت لشوقي ضيف 
آراؤه اخلاصة و فلسفته يف فهم هذه العلوم فكان مستقصيًا ملوضوعاته متتبعا تفاصيلها و دقائقها 

، وكان عاملا دؤو اليَكلُّ و ال ميََّل ، متتع بروح الباحث املستقل، فكان، لذلك كله، خامتَة 
العمالقة الذين يستوعبون الثقافة املوسوعية.

املصادر:
١.شوقي ضيف ، حيىي العبديل 

ت املعهد العريب ٢.منهج شوقي ضيف يف دراسة األدب العريب ، هدى قزع،منتد
٣.شوقي ضيف آخر النقاد املوسوعيني ،جنم الدين خلف هللا

٤.العطاء الفكري لشوقي ضيف ، املنهل 
ض ٥.شوقي ضيف حصيف الرتاث ، جريدة الر

Mustafa KAYA: Sayın Esra Ayhan’a değerli sunumlarından dolayı te-
şekkür ediyoruz. Bir sonraki tebliğcimiz Birgül Doğandır. Sayın Doğan 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları 
Bölümü, İslam Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisidir. Tebliğ 
başlığı Fatma Aliye Hanım’ın Müslüman Kadının Yaşadığı Problemler ve 
Çözüm Önerileri ile İlgili Özgün Görüşleridir. Sayın Doğan buyurun söz 
sizin süreniz on iki dakikadır.
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SON DÖNEM OSMANLI KADIN 

AYDINLARINDAN FATMA ALİYE HANIM VE 

KADIN MESELERİNE BAKIŞI

BİRGÜL DOĞAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öz
Türk tarihinin ilk kadın romancısı olarak adlandırılan Fatma Aliye Hanım, sadece 
edebiyatta değil birçok alanda ilke imza atmış, öncü ve aydın bir Osmanlı hanıme-
fendisidir. Gerek Fransız ve Batı kültürüne olan hâkimiyeti gerekse kendi Medeni-
yet tarihine ve değerlerine olan vukufiyeti ile Tanzimat döneminin en dikkat çeken 
simalarından biridir. O kendi dönemine kadar hep erkekler tarafından tartışılan ka-
dın meselelerini ele alan bunu romanlarında ve makalelerinde dile getiren ilk kadın 
yazarımızdır. Dönemin şartları dikkate alındığında oldukça özgün ve cesaretli çı-
kışlar yapan bu aydınımız maalesef hak ettiği değeri görememiş ve unutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fatma Aliye, Çok eşlilik, Kadın hakları. 

Abstract
Known as the first novelist in Turkish literature, Fatma Aliye Hanım was a leader 
not only in literature, but also in many different fields, where she was a pioneer and 
brilliant Ottoman lady. She was an expert both in Western and French culture and 
her own civilization history and values. Thus she was one of the first women writer 
who focused on women issues’ that always discussed by men before her and wrote 
about them in her novels and articles. This intellectual women who was unique and 
brave considering the conditions of that terms, couldn’t find the worth deserved 
and was forgotten

Key Words: Fatma Aliye, polygamy, rights of women,
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GİRİŞ
Batıda kadın hakları konusunda yaşanan gelişmeler Osmanlı toplumu-

nu da etkilemiş ve dönemin aydınları arasında toplumda kadının konumu 
tartışılmaya başlanmıştır. Ancak konuyu tartışanlar genelde erkek düşü-
nürler olmuştur. Bu konuda kadınlar dünyasından ilk adımı Fatma Ali-
ye atmış ve eserlerinde kadın konusunu işlemiştir. Babası Ahmet Cevdet 
Paşa ve hocası Ahmet Mithat Efendi gibi dönemin iki büyük aydınından 
aldığı destekle bütün zorluklara rağmen kendini çok iyi yetiştirtirmiştir. 
İslam’da ve Osmanlı toplumunda kadının konumu hakkında var olan yan-
lış algılarla mücadele etmiş bu konuda aydınlatıcı eserler kaleme almıştır. 
Eserleri yazıldığı dönemde çeşitli dillere tercüme edilmiş ve büyük yankı 
uyandırmıştır. Ancak yazdığı eserlerin harf inkılabı sonrasında uzun süre 
latinize edilmemesi nedeniyle maalesef hak ettiği değeri görememiştir.

Biz bu tebliğimizde dönemin önemli aydınlarından Fatma Aliye Hanı-
mın günümüze kadar tartışıla gelen kadın meselleri konusundaki bakış 
açısını ele alacağız. Zira çağının önemli bir düşünürü olan Fatma Aliye 
Hanımın bakış açısının dönemi anlamada son derece önemli bir rol oyna-
dığını düşünüyoruz.

Bu tebliğde Fatma Aliye Hanımın konuyla ilgili makalelerinden ve bu 
alanda onunla ilgili yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Romanlarında 
görüşlerini dolaylı yoldan aktardığı için romanlarından sınırlı düzeyde 
istifade edilmiştir.

HAYATI
Fatma Aliye Hanım(Topuz), 9 Ekim 1862 tarihinde İstanbul’da dünya-

ya geldi. Babası dönemin önde gelen aydınlarından, devlet adamı, hukuk-
çu ve tarihçi Ahmet Cevdet Paşa (1822-1895), annesi Adviye hanımdır. Ali 
Sedat ve Emine Semiye adında iki kardeşi vardır.

Öğrenmeye karşı büyük bir merakı olan Fatma Aliye Hanımın ailesi 
ona özel bir eğitim aldırmadı fakat Fatma Aliye’nin abisi Ali Sedat Bey‘in 
eğitimi için özel hocalar tuttu. Kendini geliştirmek için her yolu deneyen 
Fatma Aliye Hanım, ilk eğitimini abisi için eve gelen hocaların derslerine 
kulak misafiri olarak aldı. Fransızcaya karşı büyük bir ilgisi olan ve eği-
tim için sürekli uğraşan Fatma Aliye’nin bu gayreti babasının gözünden 
kaçmadı ve eğitim konusunda babası onu desteklemeye başladı. Bunun 
üzerine Fransızca eğitimi aldı ve bu dili çok iyi öğrendi. 

Fatma Aliye henüz 17 yaşında iken Kolağası Faik Bey ile evlendi ve 
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bu evlilikten dört kızı oldu. Ancak evliliğin ilk on yılı onun için oldukça 
zor geçti. Çünkü eşi Faik Bey onun okumasına kesinlikle izin vermedi. Bu 
süre içinde Fatma Aliye eşinden gizli bir şekilde kitap okuyarak kendini 
geliştirmeye devam etti. On yılın sonunda eşinin katı tutumunda değişi-
me meydana geldi ve Fatma Aliye tekrar özgürce ilmi çalışmalarına de-
vam etti. Bir süre sonra 1889’da George Ohnet’in Volonte romanını “Me-
ram” adıyla tercüme etti. Anacak kendi adıyla değil “bir hanım” imzasıyla 
yayınladı. 

Tercüman-Hakikat gazetesinde bu çevriyi övgüler yağdırarak yayınla-
yan Ahmet Mithat Efendi (1844-1912) daha sonra sert eleştirilere maruz kal-
dı. Herkes bu tercümenin gerçek sahibini merak ediyordu. Zira Osmanlı ka-
dınları arasında bu kadar donanımlı, bilgili bir kadının olmasını pek müm-
kün görmüyorlardı. Daha sonra Ahmet Mithat Efendi Fatma Aliye’den izin 
alarak ismini yayınladı, ancak yine de kamuoyunu ikna edemedi. Çünkü 
Fatma Aliye, Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı olduğu için tercümeyi muhteme-
len babasının ya da abisinin yardımı ile yapacağı yoksa bir kadının tek başı-
na böyle bir tercümeyi yapamayacağı dile getirildi. Ahmet Mithat Efendi ise 
bu eleştirilere Fatma Aliye’nin ilk romanı olan Muhadarat’a yazdığı ön söz-
de cevap verdi. Ahmet Mithat Efendi verdiği cevapta, Osmanlı kadınlarının 
çok başarılı eserler ortaya koyabileceklerini, hatta bu konuda erkekleri bile 
geride bırakabileceklerini, erkeklerin erkeklik gururunu bir kenara bıraka-
rak gerçekleri görmeleri gerektiğini söyleyerek Fatma Aliye’nin şahsında 
dönemin Osmanlı Kadınlarını cesaretlendirdi. 1

Fatma Aliye ilk tercümelerinden sonraki tercümelerini Mütercime-i 
Meram adı ile yapar. Tercüme faaliyetleri ile yetinmeyen Fatma Aliye, Ah-
met Mithat Efendi ile birlikte “Hayal ve Hakikat” romanını kaleme alır. 
Bu onun ilk kitap deneyimidir. Onun kendi imzasıyla çıkan ilk romanı 
olan Muhadarat 1892’de yayınlanır. Daha sonra, Ref’et (1896), Udi (1898), 
Levah-i Hayat (1898) ve Enin (1910), romanlarını yazar ve Türk Edebiya-
tında ilk kadın romancı unvanını alır. Udi romanı aynı zamanda Fransız-
caya çevrilir. Aslında Fatma Aliye’den önce Zafer Hanım 1877’de “Aşk-ı 
Vatan” isimli romanını kaleme alır.

Ancak Zafer Hanım’ın başka romanı olmadığı için ilk kadın romancı 
unvanı Fatma Aliye’ye verilmiştir.2 Aynı zamanda Fatma Aliye romanla-

1 Fatma Aliye Hanım, Muhadarat, (İstanbul: Özgür Yayınları, 2014),7-14.
2 Hande Özdamar Tığlı, “Tarihten Bir Sinema: Fatma Aliye”, Toplum ve Demokrasi Dergisi 2, 

sayı. 4, (2008): 253-256.
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rında kadın konusunu merkeze olan ilk kadın romancıdır. Ondan önce 
kadın konusu hep erkek yazarlar tarafından tartışılmıştır.3 Fakat Fatma 
Aliye Hanım kadınların yaşadıkları problemleri ve problemlere getirdiği 
çözüm önerilerini, Tercüma-ı Hakikat, Hanımlara Mahsus Gazete, Meha-
sin, Ümmet, İnkılap gibi dönemin gazetelerinde cesaretli bir şekilde dile 
getiren öncü bir kadın yazar oldu. Ayrıca sadece kadınları ele alan kitaplar 
yayınladı. Örneğin 1892’de yayınlanan Nisvan-ı İslam adlı kitabında kadı-
nın İslam’daki konumunu anlattı. Bu kitap hem Fransızcaya hem Arapça 
’ya çevrilmiştir. Yine 1899’da yayınladığı Ta’addüd-i Zevcat’a Zeyl eseri de 
bu tür konuları ele alır. 

Fatma Aliye sadece edebiyat alanında değil sosyal alanda da oldukça 
etkin biriydi. Nisvan-ı Osmaniyye İmdat Cemiyeti Derneğini kuran Fatma 
Aliye, böylece ilk resmi kadın derneklerinden birinin kurucusu olarak ta-
rihe geçti. Aynı zamanda Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin ilk kadın üyesidir.4

Ayrıca kadın hakları konusunda ailesini de bilinçlendirmeyi ihmal et-
meyen Fatma Aliye’nin ablası Emine Semiye (1866- 1944) Osmanlı dönemi 
ilk kadın feministlerindendir. Torunu Suna Selen (d.1939) de tiyatro ve 
sinema oyuncusudur.

Hayatını eğitime adayan Fatma Aliye’nin son romanı 1914’te yayınla-
nan ve babasını anlattığı “Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı” adlı roman-
dır. Daha sonra yazın hayatından çekilmiştir. Bunun en önemli sebebi ise 
küçük kızı Zübeyde İsmet’in Hristiyan olması ve evden kaçmasıdır. Kızı 
Zübeyde İsmet Hanım evden kaçtıktan sonra hayatına Hristiyan bir rahi-
be olarak devam etmiştir. Fatma Aliye’nin geri kalan hayatının ve serveti-
nin büyük çoğunluğu kızını aramakla geçmiştir.5 13 Temmuz 1936’da bir 
apartman dairesinde hayata veda etmiştir. Bugün 50 TL banknotların arka 
yüzünde onun resmi bulunmaktadır.

FATMA ALİYE HANIM’IN KADIN MESELLERİNE BAKIŞI
Fatma Aliye Hanımın kadın konusunda ele aldığı konular; çok eşlilik, 

kadınların eğitimi, evlenme, boşanma, İslam’ın kadına bakışı, Osmanlı 
toplumunda kadının konumu, cariyelik kurumu gibi günümüze kadar 

3 Firdevs Canbaz, “ Fatma Aliye Hanım’ın Romanlarında Kadın Sorunu” ( Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 2005), 1.

4 Tığlı, “Tarihten Bir Sinema: Fatma Aliye”, 255.
5 Şahika Karaca, “Fatma Aliye Hanım’ın Türk Kadın Haklarının Düşünsel Temellerine 

Katkıları”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi 31(Güz 2011):93-110.
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tartışıla gelen ve o dönemde de hararetle tartışılan konulardır. Bu konu-
ları tek tek ele almadan önce kadın meseleleri konusunda Fatma Aliye 
Hanımın hassas olduğu birkaç mevzuya değinmek istiyoruz.

Öncelikle Fatma Aliye Hanım İslam’ın kadına bakışı ve Osmanlı toplu-
munda kadının konumu gibi hususların bir takım maceraperest seyyah-
lar veya kendi toplumunu tanımayan Osmanlı aydınları yüzünden Batıya 
yanlış aktarıldığı ve Batı toplumunun bu konularda yanlış bilgilendiril-
diği görüşündedir. Özellikle “taklitçi” olarak adlandırdığı kimselere bu 
konuda çok tepkilidir. Batılı bir grup kadının sorularını yanıtlarken bu 
konuya şöyle değinir:

“Bu mukallit familyalar terk etmiş oldukları usul-i maişet-i İslamiyeye 
dair kendilerinden malumat almak isteyenlere din-i Mübin-i İslamın isti-
kamet ve safiyetini –o yolda malumatları olmadığından- beyan edemeye-
rek tesettür hususunda hiddetlerinin şiddetinden ağızlarına geleni söyle-
yip sonradan adet edilen adat-ı milliyeyi de sanki ahkam-ı şerriyedenmiş 
diye bilmedikleri şeylerden bahisle müşerref ve münevver olduğumuz 
din-i mutahhar için bazı ecanibin azviyatına sebep oluyor.”6

Yukarıdaki ifadelerden Fatma Aliye hanımın kendi değerlerinden ve 
toplumundan habersiz, aydınlanmayı sadece Batıyı taklitten ibaret sanan 
bir takım çevrelere duyduğu tepkiyi de görmekteyiz.

Fatma Aliye Hanımın Feminizm konusuna bakışını da zikretmek is-
tiyoruz. Makalelerinden feminizm hareketinden haberdar olduğunu an-
ladığımız Fatma Aliye, farklı feminist anlayışların olduğunu belirtir. Bu 
anlayışlardan “ifrat-ferveran” olarak tanımladığı aşırıcı akımların faali-
yetlerinden endişe duyduğunu anlamaktayız. Bu tür anlayışların kadını 
mutlu etmeyeceğini ve onun taleplerine cevap vermeyeceğini düşünür. 7

Ancak şunu belirtmeliyiz ki Fatma Aliye Hanım bu konuya salt cinsi-
yetçi bir bakış açısıyla yaklaşmaz. “Şu mücadeleyi erkek ile kadın arasın-
da muhalefet suretine dökmeyip ilim ile cehl mübarezesi halinde görmek 
daha münasip olmaz mı?”8 diyerek meseleyi bir kadın- erkek çatışması 
olmaktan çıkarır. Zira böyle bir bakış açısı toluma zarar verecektir. Bu tür 
meselelere Fatma Aliye Hanım, insan perspektifinden yaklaşır ve temelde 
insan olması bakımından kadın ile erkeğin aynı olduğunu belirtir. Kendi-
si bu durumu şu ifadelerle aktarır.

6 Fatma Aliye Hanım, İstilay-ı İslam, nşr. Yunus Emre Uçan (İstanbul: Kesit, 2012), 33.
7 Canbaz, “ Fatma Aliye Hanım’ın Eserlerinde Kadın Sorunu”, 58.
8 Canbaz, “ Fatma Aliye Hanım’ın Eserlerinde Kadın Sorunu”, 59.
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“Şu satırları kadınlığı müdafaa fikriyle dahi yazmıyorum. Zira mesail-i 
insaniyede acizelerince kadın ile erkeğin farkı olmaz. Hepsi insandır. İn-
saniyete hizmet ise ancak hakikat ile olur. Husemamızı, muarızlarımızı 
iskat edecek olan hakikattir. İşte bize lüzumu olan da edille-i muhikka ve 
evcibe-i mukniadır.”9

Bu hususları belirttikten sonra Fatma Aliye hanımın kadın mesellerine 
yaklaşımını ortaya koymak istiyoruz.

Onun döneminde hararetli tartışmaların yapıldığı konulardan biri de 
çok eşlilik mevzuudur. Zira konu yeterince bilinmemekte ve istismar edil-
mektedir. Bu konuda dönemin önemli düşünürlerinden Mahmud Esad 
efendi çok eşliliğin fuhuşu engellediğini belirten ve çeşitli açılardan çok 
eşliliği savunan Taaddüd-i Zevcat adında birkaç makale kaleme alır. 

Bu makaleler Malumat gazetesinde yayınlanır. Bunun üzerine Fatma 
Aliye Hanım, Mahmud Esad efendiyi bu konuda eleştiren Taddüd-i Zevat 
Zeyl adıyla bir nevi reddiye niteliğindeki makalesini yazar ve yayınlar. Bu 
makaleden bizler onun çok eşlilik konusundaki görüşlerini net bir şekilde 
anlamaktayız. Yine Fatma Aliye Hanım aynı konuyu Nisvan-ı İslam adlı 
eserinde de detaylı şekilde anlatır. Ona göre her şeyden önce çok evlilik 
Allah’ın emri değil, bir ruhsattır. Şu ifadeleri konuyu özetler niteliktedir.

“Eğer mutlaka Allah’ın emri olsaydı, her erkek zevcesinin üzerine 
evlenmeye mecbur olurdu. Cenab-ı Allah zevcelerinizin üzerine behe-
mal evleniniz diye emretmemiş(…) Bu emir dediğiniz Allah tarafından 
icabına göre bir ruhsat demektir. Şeraiy-i salifede taaddüt-i zevcata me-
sag olup hadd-i muini dahi yoktu. Şeriat-i İslamiye’de dörtten ziyadesi 
nehyolundu…10

Çok eşliliğin belirli şartlar çerçevesinde verilen bir ruhsat olduğunu 
anlatarak İslam tarihinden çeşitli örnekler verir. Hz. Ali’nin Hz. Fatma 
üzerine evlenmek istemesi talebini Peygamberin reddettiğini belirtir.11 
Doğal olarak hiçbir kadının eşinin ikinci defa evlenmesini istemeyeceğini 
belirterek kadınların böyle bir durumda boşanma haklarının olduğunu 
söyler.

Fatma Aliye’nin açıklık getirdiği konulardan biri de Cariyelik kuru-
mudur. Cariyeliğin kadınların hizmetçi gibi kullanılması olduğunu düşü-

9 Fatma Aliye Hanım ve Mahmud Esad,Taaddüd-i Zevcat, nşr, Firdevs Canbaz 
(Ankara:Hece,2007), 66.

10 Fatma Aliye Hanım, Nisvan-ı İslam, nşr. Hülya Argunşah (İstanbul:Kesit, 2012), 71.
11 Fatma Aliye Hanım, Taaddüd-i Zevcat, 69.
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nen Fransız bir kadın topluluğuna konuyu detaylarıyla birlikte açıklar. Bu 
açıklamalar Osmanlı toplumunda cariyelik kurumunu anlamamız açısın-
dan son derece önemlidir. Fatma Aliye cariyelerin asla bir “kadın hizmet-
çi” gibi olmadığını ciddi haklara sahip olduklarını belirtir. Örneğin, sahibi 
cariyeye aylık ücretini vermesinin yanında onun yemek, içmek, giyim, ba-
rınma gibi bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Ayrıca cariye belli 
bir süre sonra istediği kişiyle evlendirilmedir. Şayet evlenen cariyenin eşi 
vefat eder de cariye himayesiz kalırsa babasının evine gelir gibi sahibinin 
evine gelir ve sahibi ona bakmak zorundadır. Şayet ona kötü davranırsa 
cariyenin mahkemeye gitme hakkı vardır.12 

Fatma Aliye hanımın üzerinde ısrarla durduğu konulardan biri de di-
nin toplumu ve kadını geri bıraktığı yanılgısıdır. Öncelikle dinin toplum 
için vazgeçilemez olduğunu insanoğlunun mutlaka bir dine ihtiyaç duy-
duğunu belirtir.13 Ancak din ile kültürün farklı şeyler olduğunu, dinin 
sabit kültürün ise toplumdan topluma değişen bir olgu olduğunu vurgu-
lar. Kadınların geri kalmışlığına ise sebep olan şey din değil kültürdür, 
toplumların yanlış anlayışlarıdır.

Ayrıca başörtüsü konusuna da değinen Fatma Aliye bunun İslam’ın 
bir şartı olmadığını yani başını örtmeyenlerin günah işledikleri fakat din-
den çıkmadıklarını belirtir.

Kadınların eğitimi tıpkı dönemin diğer aydınları gibi Fatma Aliye Ha-
nımın da ele aldığı bir konudur. Ancak o, dönemin eğitim anlayışından 
rahatsızdır. Ayrıca o dönemde gelişmeyi sadece Batılılara şekilsel olarak 
benzemekten ibaret sanan zihniyete de oldukça tepkidir. Kız çocukları-
na verilecek eğitimin onları kendi değerlerimizden koparması gerektiğini 
düşünür. Bu konudaki görüşlerini şu ifadelerden anlayabiliriz:

“Bizde ise Fransız muallimesi ile terbiye edilen kıza Fransız terbiyesi 
veriliyor. İngiliz muallimesinden tedris edilen kıza İngiliz terbiyesi veri-
liyor. Alman veya sair muallimler ile terbiye edilenler de terbiyeyi alıyor. 
Suret-i terbiyedeki bu tenevvu ve karışıklık nisvan-ı Osmaniye için hoş 
görülmez. Bu suretle Türklük ve Osmanlılık terbiyesi nerede kalıyor? 
Evet her halkın kendi ahlak ve adatına ve ahvaline münasip bir terbiyesi 
de halan tab’an bize yakışan bir terbiye değil midir?”14

Ayrıca o, yeni nesil genç kızların Batılı birtakım kadınları tanıyıp ken-

12 Fatma Aliye Hanım Nisvan-ı İslam, 37-61.
13 Fatma Aliye Hanım, İstilay-ı İslam, 19.
14 Karaca, “Fatma Aliye Hanım’ın Türk Kadın Haklarının Düşünsel Temellerine Katkıları”, 99.
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di medeniyet havzalarındaki öncü kadınları tanımamasından, bu kadın-
lardan habersiz olmalarından rahatsızlık duyar. Buna karşı Fatma Aliye 
Hanım İslam kadınlarını anlatan makaleler ele alır ve topluma bunları 
tanıtır. İbn-i Teymiyye dönemi(542-621) vaizelerinden Fatma Bint-i Abbas 
bunlardan biridir.15 

Hatta Fatma Aliye Hanım sırf bunun için İslam kadınlarının biyogra-
filerini içeren Namdaran-ı Zenan-ı İslamiyan’ı yazar. Ve yeni nesillere İs-
lam dünyasının büyük kadınlarını tanıtır.

Kadınların çalışma hayatına girmesi de tartışılan konulardan biridir. 
O, toplumun yarısını kadınların oluşturduğunu dolayısıyla kadınların 
çalışmayarak ülke ekonomisine yük olacağını söyler. Kadınların çalışma 
hayatına girmesinin ise Osmanlı toplumuna refah getireceğini söyler.16

Fatma Aliye Hanımın kadınların yaşadıkları problemlere karşı çeşitli 
çözüm önerileri de vardır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi O, kadınların 
geri kalışının sebebinin din değil, kültür ve toplumun bu konudaki yan-
lış algıları olduğunu söyler. Dolayısıyla İslam’ın hakkıyla öğrenilmesinin 
bu problemin çözümünde çok önemli bir kilometre taşı olduğunu düşü-
nür. Ayrıca ileri gelen erkeklerin İslam’da kadının hukukunu yeterince 
bilmediğini de ima eder. Dolayısıyla her şeyden önce İslam’da kadının 
konumunun çok iyi öğrenilmesi, bunun kadınlara çok iyi anlatılması ge-
rektiğini vurgular. Bu konudaki en büyük vazifeyi O, erkeklere vermekte-
dir. Ve erkeklerin geç kalmadan kadınlara bu konuda rehberlik etmelerini 
tavsiye etmektedir.17

Fatma Aliye Hanım kadın konusunu romanlarında da ciddi şekilde ele 
alır. Genelde kadınların sosyal hayatta yaşadığı problemler, evlilik usulle-
ri, boşanma, evlilik hayatında kadınların karşılaştığı sıkıntılar gibi önem-
li konular etrafında döner olaylar. Onun romanlarında değerlerine bağlı 
kadın imajının yanında, kendi ayakları üstünde duran kadın da oldukça 
önemlidir. Mesela Muhadarat’ın Fazıla’sı yaşadığı bütün acılara rağmen 
onurlu bir şekilde hayatta kalma mücadelesi verir ve bunu başarır. Yine 
Refet adlı romanında bütün imkânsızlıklara ve yokluğa rağmen eğitimi-
ni tamamlayan ve ekonomik bağımsızlığını elde eden bir kadın prototipi 
vardır.

Dolayısıyla onun romanlarında topluma örnek olarak gösterdiği kadın 

15 Canbaz, “ Fatma Aliye Hanım’ın Eserlerinde Kadın Sorunu”, 63.
16 Karaca, “Fatma Aliye Hanım’ın Türk Kadın Haklarının Düşünsel Temellerine Katkıları”, 106.
17 Canbaz, “ Fatma Aliye Hanım’ın Eserlerinde Kadın Sorunu”,60.
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tipi, hayatın zorlukları karşısında onurlu bir şekilde ayakta kalma müca-
delesi veren, son derece iyi niyetli, kendi değerlerine sahip çıkan kadın 
tipidir, diyebiliriz.

SONUÇ
Tanzimat döneminin en önemli düşünürlerinden Ahmet Cevdet 

Paşa’nın kızı Fatma Aliye Hanım, yaşadığı dönemin kadınlarının aksine 
ilimde, edebiyatta ve sosyal hayatta son derece aktif olmuş, adından sık-
lıkla söz ettirmiştir. Kendi döneminde özellikle batılı bir takım seyyahla-
rın fantezileri sonucu Batı kamuoyunda oluşan yanlış Müslüman kadın 
algısını kırmak için mücadele etmiştir. Müslüman kadının geri kalmışlı-
ğını İslam’a bağlayan anlayışa karşı çıkmış, İslam’da kadının değerini ifa-
de etmek için eserler kaleme almış ve toplumu aydınlatmak için oldukça 
çaba harcamıştır. Özellikle çok eşlilik, tesettür, evlenme, boşanma, kadı-
nın sosyal hayattaki konumu gibi çeşitli şekillerde istismar edilen konular 
onun çalışmalarında merkezde yer almıştır. Bir takım eserleri yazıldığı 
andan itibaren farklı dillere tercüme edilmiş ve toplumda büyük yankı 
uyandırmıştır. Öyle ki bir takım kişiler bu eserleri yazabilecek derecede 
donanımlı olan kişinin bir kadın olmasına uzun süre inanamamışlardır. 
Kadın meselelerini ilk defa ele alan bir kadın aydın olan Fatma Aliye ma-
alesef hak ettiği değeri görememiş ve unutmuştur.
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EMİNE SEMİYE HANIM’IN EDEBİ VE SİYASİ 

KİŞİLİĞİYLE ÖZGÜN DURUŞU

EMİNE ERGÜN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Osmanlı’nın gölgede kalmış kadın yazarlarından olan Emine Semiye Ahmet Cevdet 
Paşa’nın kızı, yazar Fatma Aliye Hanım’ ın kız kardeşidir. Osmanlı kadın hareke-
tinde bir öncü isimdir. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e kadar dernek, parti faaliyetle-
rinde aktif rol oynamıştır. Dergilerde ve gazetelerde yazı yazmıştır. Emine Semiye 
döneminin toplumsal problemlerini hikaye, roman, makale gibi edebi türlerde de-
ğinmiştir.
Siyaset hayatında ilk olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girmiş daha sonra Os-
manlı Demokrat Fırkası’nda yer almıştır. Onun siyasal fikirleri Osmanlıcılık ve Sos-
yalizm ile bağdaşır.

Anahtar Kelimeler: Emine Semiye, Edebi Kişiliği, Siyasi Kişiliği, Kadın Hakları, 
Sosyal Faaliyetleri. 

Abstract
One of the ignored female writers of the Ottoman, Emine Semiye was the daughter 
of Ahmet Cevdet Pasha and sister of writer Fatma Aliye. She was a leading figure in 
the Ottoman women’s movement. From Constitutionalism to Republic, she played 
an active role in the activities of associations and parties. She wrote articles in news-
papers and magazines. She mentioned the social problems of her era within literary 
forms such as stories, novels and articles.
During her political life she first joined The Committee of Union and Progress, and 
then took part in Ottoman Democrat Party. Her political ideas mostly complied 
with Ottomanism and Socialism.

Key Words: Emine Semiye, Literary Personality, Political Personality, Women’s 
Rights, Social Activities.
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GİRİŞ
Emine Semiye 9 Şubat 1864 tarihinde babası Cevdet Paşa Teftiş görevi 

ile Bosna-Hersek’ te iken İstanbul’ da dünyaya gelir. Emine Semiye’ nin 
annesi Adviye Rabia Hanımdır. Babası Ahmet Cevdet Paşa’dır. Ali Sedat 
adında bir abisi ve Fatma Aliye adında da ablası vardır.1

Babası Ahmet Cevdet Paşa tanınmış hukukçu ve devlet adamıdır. Cev-
det Paşa ülkenin siyasal, sosyal ve kültürel hayatında yenilik yaratmayı 
amaçlayan Tanzimat Devri’nin önde gelen isimlerindendir.2 Cevdet Paşa 
oğlu Sedat Bey kızları Fatma Aliye ve Emine Semiye’ nin çocuk yaştan iti-
baren eğitimlerine son derece özen gösterilerek yetiştirmiştir. Çocuklarına 
evinde zamanın pozitif ilimlerini de dahil bütün bilim dallarını her biri 
alanında uzman özel hocalar tutmak suretiyle vermiştir.3 Onların mo-
dern bir eğitim almaları için çaba göstermiştir. İlk Türk kadın romancısı 
olarak tanınan Fatma Aliye, Emine Semiye’ nin önünde iyi bir rol model 
olmuştur. Emine Semiye ablasından daima saygı ile söz etmiştir.

Emine Semiye 10 Şubat 1909 tarihinde Şûra-yı Ümmet’ de yayımla-
nan Mâziye Ait başlıklı yazısında, fikri gelişimini anlatırken ailede aldığı 
eğitim hakkında eleştiri ve değerlendirmelerde bulunur. O yaradılışında 
var olan “hürriyet” duygusunun dindar bir anne ile âlim ve ilerlemeci bir 
babanın verdiği iki zıt terbiye arasında oluştuğunu, yıllarca devam eden 
öğrenim ve incelemelerinden eski ile yeni arasında karışık, müphem bir 
fikir edinebildiğini ve bunun da kendi çağı açısından bir eksiklik olduğu-
nu düşünür.4

Onun öğrenme ve öğretme süreci ömrü boyunca devam etmiştir. 
Selanik’te kız okulları müfettişliği görevinde iken buradaki askeri rüştiye-
nin Farsça hocası Karababa Tekkesi şeyhinden iki yıl kadar Arapça, Farsça 
ve tasavvuf dersleri aldığı bilinmektedir.(Tuncor 1969: 16).5

Fransa ve İsviçre’de 7 yıl süreyle psikoloji ve sosyoloji eğitimi almıştır. 
Babasının konağında dadılar, mürebbiyeler, İtalyan veya Fransız matma-
zellerden eğitim aldığı, piyano çalmayı öğrendiği, küçüklüğünden beri 

1 Şefika Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, Hayatı, Eserleri, 
Fikirleri, (İstanbul: 2008), 21-26.

2 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 23.
3 Kadriye Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, Bir Osmanlı Kadın Yazarının Düşün-

ce Dünyası, ( İstanbul: 2009), 22.
4 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 28-29.
5 Şefika Kurnaz, “Osmanlı Kadın Hareketi’ nin Öncü İsimlerinden Emine Semiye’ nin 

Siyasal Portresi”, sy.1 (2015):1994, erişim 12 Şubat 2018, http://ayk.gov.tr/wp-content/
uploads/2015/01.
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tiyatroya gittiği anlaşılan Emine Semiye’ nin kendi zamanının eski ve yeni 
eğitim anlayışlarını bir arada yaşadığı görülmektedir.6

 Emine Semiye 1892’de İstanbul’da öğretmenliğe başlar. Görevini daha 
sonra Selanik’te kız okulları müfettişliğinde devam eder. Aynı zamanda 
Mütalaa Gazete’sine yazılar yazmıştır.7 1896’da Terakki ve Feyz-i Sıbyan 
mekteplerinde 1900 yılında ise, Selanik kız okullarından İnas Rüştiyesi, 
Terakki Mektebi ve Feyziye Mektebi’nde mümeyyiz olarak görev yapar. 
Emine Semiye’ nin kocası Reşit Bey’in Serez Mutasarrıfı olduğu 1905 yı-
lına kadar bu görevi sürdürdü tahmin edilebilir. Onun 1922’den itibaren 
altı yıl süreyle Edirne, Sivas, Ordu ve Adana Kız Öğretmen Okullarında 
beş yılda İstanbul’da ortaokullarında edebiyat ve Türkçe öğretmeni olarak 
çalıştıktan sonra emekli olduğu bilinmektedir.8

EDEBİ KİŞİLİĞİ
Tanzimat’ın ilanı ile başlayan yeni edebiyat bilindiği gibi batıdan alınan 

yeni fikirler ve yeni şekillerle gelenektekilerin birleştirilmesiyle oluşmuş-
tur. Bu fikirler sadece edebiyat ve sanat ile değil, siyaset ve sosyal hayat-
ta ilgilidir.9 Emine Semiye Türk edebiyatının ilk kadın yazarlarındandır. 
Yaşadığı dönemin sosyal, siyasi ve fikri anlamda çok hareketli olması ve 
sosyal meselelere duyarlılığı nedeniyle uzun yıllar yazmıştır. 

Tanzimat romanında anlatım aktarmacı/ yorumcudur. Okuyucu ro-
mandaki olayları kendi gelişmeleri içinde izlemez; olanları yazar ona ak-
tarır ve hemen arkasından da olayların yorumunu yapar. Çoğu Tanzimat 
romancısı için önemli olan iyi bir roman yazmak değil, kendi fikirlerini 
roman yoluyla okuyucuya aktarmaktır10

 Emine Semiye de toplumun ıslah ve eğitimi yolunda faydalı olabil-
mek amacıyla atıldığını, çeşitli mecralarda defalarca dile getirmiştir. Bu 
yönüyle Tanzimat’ın ilk nesli, özellikle Ahmed Midhat Efendi ekolünün 
takipçisi gibidir.11 

Babasının da temsilcisi olduğu “medenileşme” ideolojisinin toplumun 
bütün kademelerinde yükselişte olduğu bir dönemde Emine Semiye ah-

6 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 31.
7 Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Destanlar Devrinden Zamanımıza 

Kadar, ( İstanbul: 1976), 2: 994.
8 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 35-36.
9 İnci Engünin, Araştırmalar ve Belgeler (İstanbul: Dergah Yay., 2000), 280.
10 Nükhet Esen, Modern Türk Edebiyatı Üzerine Okumalar, (İstanbul: İletişim Yay., 2006), 79.
11 Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, 42.
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laki çöküntüye uğramadan ilerlemenin sağlanması yolunda, bütün “mü-
tefekkir” in, üzerlerine görev düştüğünün bilinciyle hareket etmeleri ge-
rektiğini savunur.12

Emine Semiye toplumun ıslahı, kadın ve çocuk terbiyesi gibi ana ekse-
ni etrafındaki söylemlerini, romanları vasıtasıyla dile getirmiştir. Araştır-
macıların çoğu Emine Semiye’ nin yazarlığının ve romancılığının ablası 
Fatma Aliye’nin gölgesinde kaldığını savunmaktadır. Ancak romanlarını 
takdim ederken ısrarla devrin diğer edibeleriyle yarışma niyetinde olma-
dığını ve eserlerinin “hatadan âri olmadığını” itiraf eden Emine Semiye, 
yazarlığının ilk edebi ürünlerinden sonrakilere uzanan yelpazede olumlu 
bir gelişme seyrinde olduğunu gösterir.13

 Ona göre yazmaktaki amaç, topluma fayda sağlamaktır. Bunun için 
yazı yazarken toplum yararını gözetmek gerekir. Romanlarda tasvir edi-
len ibretli olaylar okur üzerinde etkili olursa yazı amacına ulaşmış de-
mektir. Alınan dersler duyarlı kişilere gerçekten uyararak âhlaki bozuk-
lukların giderilmesine yardımcı olur. Romanlara verilen önem de bundan 
dolayıdır. Kendisi tahkiyeye dayalı bir anlatıma daha yatkın olduğundan 
yayımladığı hissi ve ahlaki romanların gördüğü rahmetten çok memnun-
dur. Ayrıca, hanımları fen konularında bilgilendirmek için, “Hanımlara 
Dürûs-ı Hikmet” başlığı altında çeşitli konularda yazı yazmayı denemiş-
tir. Hanımlara Mahsus Gazete’de kalemini âşıkane eserler gibi faydasız 
şeylerden tamamen soyutlayarak vaktini iyi ahlak, ilim ve fennin yaygın-
laşması konularına hasretmekten amacının, Müslüman hanımların İlim 
ve fen yolunda hakkı ile ilerlemesi olduğunu söyler.

Emine Semiye’nin roman, hikaye, deneme, hatırat, şiir gibi edebiya-
tın her türünde eser vermiş bir yazardır. İlk yazısı Hanımlara Mahsus 
Gazete’de yayımlanmış, bundan sonra gazetenin daimi yazarları arasına 
girmiştir.

Eserleri
a) Romanları: Terbiye-i Etfâl’ e Ait Üç hikaye, Mükâfatı İlahiye, Bîkes, 

Sefâlet, Muallime, Gayyâ Kuyusu
b) Hikayeleri: Bir Mütehassisenin Tefekkürâtı, Hiss-i Rekâbet, Emir 

12 Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, 42.
13 Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, 42.
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Çoban Kızları Yahud İki Kadında Aynı Tali’: Bağdat Hatun, Dilşâd Sultan, 
Mazrûf-ı Elem, Müstağrak-ı Neşat

c) Makaleleri: İktitaf, Selanik Hatıraları, Hürriyet Kokuları
ç) Hatırat: Kalem Tecrübeleri
d) Gezi Yazıları: Karaferya Mektupları, Serez Yaylası
e)Ders kitabı: Hülâs-i İlmi Hisap
f) Mektupları: Nigâr Hanım’a Mektupları, Fatma Aliye’ye Mektupları
Emine Semiye’ nin edebi çevresi çağının bazı tanınmış şair ve yazarla-

rıyla yakın ilişki içinde olmuştur. Bunların başında ablası Fatma Aliye Ha-
nım başta olmak üzere kadın şair ve yazarları destekleyen Ahmet Mithat 
Efendidir. Çağdaşı hanım şair ve yazarlar ile de yakın ilişkiler kurmuştur. 
Bunlardan Nigâr Hanım ölümüne kadar yirmi altı yıllık bir dostlukları ol-
muştur. Yine yakın ilişki kurduğu bir başka isim ise Makbûle Leman’ dır. 
Bunun dışında Hanımlara Mahsus Gazete’nin müdiresi Şadiye Hanım, 
Emine Semiye’ nin sürekli görüştüğü bir başka isimdir.

KADINLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Osmanlı toplumunun Tanzimat’ la birlikte her alanda yeniden yapı-

lanma sürecine girmesiyle birlikte diğer meseleler gibi kadın meselesinde 
yeni açılımlar getirmeye başlanmıştır. Meşrutiyet(1908)’in ilan edilmesiy-
le oluşan özgürlük ortamında Osmanlı kadınları gazetelerde, dergilerde, 
edebiyatta görünür hale geldiler ve kadınlara ait sorunlarını çeşitli yayın 
organlarında dile getirerek bu sorunlara yönelik çözüm arayışına girdi-
ler. Bütün bu zorluklar sebebiyle, kadın yazarların başta Terakki- i Mu-
hadderat, sonrasında Hanımlara Mahsus Gazete Kadın (Selanik), Kadın 
(İstanbul), Kadın Yolu Şükûfezar, Aile, Ayine, Demet, Musavver Kadın, 
Parça Bohçası, Mahasin, İnci, Kadınlar Dünyası, Hanımlar Âlemi ve Ka-
dınlık gibi gazete ve dergilerde yayınladıkları yazılar onların düşünce 
dünyalarını kavramada yol gösterici mahiyettedir.14 Böylece Osmanlı ka-
dınları ortak bir kadınlık bilincini oluşturdular. Bu dönem Osmanlı kadın 
haklarının temellerinin atıldığı bir dönemdir. Emine Semiye de Osmanlı 
feminizmin öncüleri arasındadır.15 O, gerek çeşitli dergi ve gazetelerde 
kaleme aldığı makalelerinde gerekse Meşrutiyet’in ilanını takip eden za-

14 Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, 61.
15 Şahika Karaca, “Öncü Bir Kadın Yazar Emine Semiye’ nin Kaleminden” “İslamiyet’te Fe-

minizm”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 21, Sy. 2 (2012): 270, 
erişim 12 Şubat 2018, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/view/5000001601.
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manlarda kadınlara verdiği konferanslarla kadın hakları için mücadelede 
bir öncü görevini üstlenmiştir.

O, bir yandan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik kadın kolları 
başkanlığını yaparak siyasi hayat içerisinde aktif olarak yer alırken bir 
yandan da önce Selanik ve Edirne’de sonra da Anadolu’nun çeşitli illerin-
de Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Ancak bütün bu hizmet-
lerinde asıl hedefi kadınlığın durumunu iyileştirmektir. Emine Semiye’ 
nin “İslamiyet’te Feminizm” isimli makalesi de bu konuda kaleme aldığı 
önemli yazılarındandır. Emine Semiye Halil Hamid’ in “İslamiyet’te Fe-
minizm Yahut Âlem-i Nisvanda Musavat- ı Tamme” isimli kitabının ilk 
bölümünü oluşturan bu makalesinde kadınlarla ilgili düşüncelerini çarpı-
cı bir üslupla dile getirmiştir.16

Emine Semiye de aydın bir Osmanlı kadın olarak kadınlarla ilgili mese-
lelere duyarsız kalamazdı. O İslamiyet’te Feminizm’ de öncelikle çağdaşlaş-
ma üzere sürecinde kadının önemi üzerine durur. Kadının çağdaşlaşması 
ile Osmanlı Devleti’nin çağdaşlaşması birbirini tamamlayan unsurlar olarak 
görmüş, kadını aile ve toplumun merkezine yerleştirmiştir. O, makalesin-
de çağdaşlaşma sürecinde kadınlarla ilgili dönüşümlerini ise kadın erkek 
eşitliği kadınların eğitimi ve çalışması, İslamiyet’te kadının yeri ve yanlış 
anlaşılan batılılaşmanın kötü sonuçları gibi konular üzerine yer vermiştir.17

Emine Semiye’ ye göre toplum içerisinde kadının en önemli misyonu 
anneliktir. Annelerin eğitilmesi ve erdemlerle donatılması toplumun ısla-
hı için bir gerekliliktir.

Emine Semiye kadın-erkek eşitliği için II. Meşrutiyet’in ilan edilmesiy-
le oluşan özgürlük ortamında birçok hak ve hürriyetlerin verilebileceğini 
düşünüp beklentilerinin gerçekleşmemesi üzerine “Terakkiyat- ı Nisva-
niyyeyi Kimden Bekleyelim?” adlı makalesini kaleme alır. Yazar Osmanlı 
kadınlarının toplumun en yüksek mevkilerinde bulunduğunu insaniyet 
hazinesine sahip olduğunu belirterek kadınla erkek arasında zeka bakı-
mından fark olmadığını ifade eder.18

Emine Semiye’ nin yazılarında cahil bırakılarak değersizleştirilmiş “ka-
dınlığın” yüzyılların baskılarıyla kaybettirilmiş gururunu geri alma düşün-

16 Karaca, “İslamiyet’te Feminizm”, 270, 
17 Karaca, “İslamiyet’te Feminizm”, 270-271.
18 Şahika Karaca, “Fatma Aliye Ve Emine Semiye’ nin Kadının Toplumsal Kimliğinin Ka-

zandırılmasında Öncü Fikirleri”, The Journal of Academic Social Studies 6, Is. 2 (February 
2013): 1484, erişim 12 Şubat 2018, http://www.jassstudies.com/makaleler/1451229362.
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cesi belirginleşir. Bunu başarmak için kadınlığın “tenviri [aydınlanması]”, 
“terakki ve tekamülü” [ilerleme ve gelişmesi] ve eğitimi gerekiyordu.19

Emine Semiye’ nin üzerinde durduğu bir başka düşüncede toplumları 
oluşturan kültür öğelerinden birisi olan din unsurunun kadınlarla ilgili 
konusudur. Osmanlı Devleti’nde de İslamiyet’te kadının yeri yeni bir me-
deniyet dairesine girilmeye başladığından itibaren daha da önem kazan-
mıştır. Ta ki Abbasiler dönemine kadar kadının bu durumunun devam 
ettiğini ancak bu dönemde kadının süslü esaret örtüsüne bürünmeye baş-
ladığını kadının bugünkü durumunun İslamiyet’in izin verdiği ölçüler-
den uzak olduğunu belirtir. Ona göre kadının içindeki bulunduğu durum 
dini değil tamamen toplumsal koşullardan kaynaklanmaktadır.20 Kısacası 
Emine Semiye İslam’ın başlangıçta eşitlikçi bir söyleme sahip olduğunu 
ancak sonradan bu söylemin kadının aleyhine olarak değiştiğini düşün-
mektedir. Aslında onun karşı çıkışı din aracılığıyla kutsallaştırılmış kalıp 
yargılar ya da başka bir deyişle toplumsal cinsiyetle alakalıdır. 

Emine Semiye yanlış batılılaşmanın Osmanlı kadının ahlakını boza-
cağından endişelenmektedir. Modernleşmenin toplum hayatına getirdi-
ği en büyük değişiklik erkeklere özgü toplumsal alanlara kadınların da 
girmeye başlamasıdır. Ancak medenileşme ne olduğunu tam anlamıyla 
kavrayamayan kadınların medenileşmeyi aşırı serbest davranmak olarak 
nitelendirmeleri ve öyle de davranmaları toplumsal hayatta yozlaşmaya 
yol açmaya başlamıştır.21

Emine Semiye makale, hikaye ve romanlarında yanlış batılılaşmayı sık 
sık dile getirir. Edebiyat dünyasında Emine Vahide mütearıyla ilk olarak 
ismini duyurduğu Terbiye-i Etfâl’ e Ait Üç Hikaye’ de yanlış anlaşılan 
alafranga eğitimin çocuk terbiyesi, özellikle de kız çocuklarının terbiyesi 
üzerindeki olumsuz etkilerinden söz eder. Onun romanlarında batılılaş-
ma yanlış algılayan kahramanlar genellikle kötü yola düşer ya da büyük 
felaketlere sebep olurlar.22

SOSYAL FAALİYETLERİ
Emine Semiye kendisini topluma karşı hep sorumlu hissetmiş, hemen 

19 Yaprak Zihnioğlu, Kadınsız İnkılap, Nezihe Muhiddin, Kadınlar Halk Fırkası, Kadın Bir-
liği, (İstanbul: 2003), 45.

20 Karaca, “İslamiyet’te Feminizm”, 274.
21 Karaca, “İslamiyet’te Feminizm”, 275.
22 Karaca, “İslamiyet’te Feminizm”, 275.
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her alanda faaliyet göstermiştir. O, eğitimci olmasına rağmen kadınların 
sosyal faaliyetlerde bulunması için dergilerinde yazılar yazmıştır. Yoğun 
savaşların yaşandığı günlerde askerlere yardım kampanyalarına katılmış, 
gönüllü hemşirelik yapmış, yardım dernekleri kurmuştur. İdealini ger-
çekleştireceğine inandığı İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin faaliyetlerinde 
yer almıştır. Meşrutiyet sonrasında yaşanan hayal kırıklığıyla, İttihatçılara 
tepki olarak kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası’ na dahil olmuştur.23

Emine Semiye’ nin Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Çanakkale Sava-
şı sırasında gönüllü hastabakıcılık yaptığını belirten bilgiler vardır. Yeni 
Mecmua’nın Çanakkale Özel Sayısı’nda (18 Mart 1915) yayımlanan “Bir 
Damla Kan” başlıklı hikayesi, onun hemşirelik günlerinin gözlemleri ile 
yazılmıştır. Emine Semiye I. Dünya Savaşı’nda Şişli Etfal Hastanesi’nde 
hastabakıcılık yapmıştır.24

 Emine Semiye’nin 30 Nisan 1898’de Selanik’te “Şefkati-i Nisvan” adıy-
la bir dernek kurduğu belirtilmektedir.25 Bu derneğin amacı, 1897’de Os-
manlı Yunan savaşı şehitlerinin ailelerine destek vermektir. O sıralarda 
gazetede yayımladığı “Şevkat’i Nisvan” başlıklı yazısında evlatlarını “din 
ve devlet uğrunda” şehit veren Anadolu kadınlarının üzüntülerin yanı 
sıra maddi sıkıntılarla boşluklarından söz etmektedir. Dul ve yetimlerin 
geçimlerini temini amacıyla padişahın himayesinde şehit yakınlarına yar-
dım için bir “Bâzâr- ı Şefkat” kurulmuştur. Bu kurmuş olduğu dernek-
ten haber verilerek bu insanlar için kadınların hep birlikte yardım ellerini 
uzatmaları rica etmiştir. Ve “Şefkat-i Nisvan” başlıklı yazısında da kadın-
lara bu yolla yardıma çağırdığını bilinmektedir.26

Emine Semiye, 1908 yılında askerlere yardım amacıyla Hıdmet- i Nis-
van Cemiyet-i Hayriyesi adıyla bir dernek kurmuştur.27

 Hilâl-i Ahmer Hanımlar Heyeti içinde bulunmuş, buradaki faaliyetle-
rinden dolayı tunç madalya ile ödüllendirilmiştir.28

SİYASİ KİŞİLİĞİ
Tanzimat’tan sonra kadınlar erkeklere mahsus bir alan olarak bilinen 

politikaya girmeye başlamışlardır. Tanzimat’ın ilan edilmesi ile birlikte 

23 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 125.
24 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 125-126.
25 Serpil Çakır, Osmanlı Kadın Hareketi, (İstanbul: Metis Yay., 2010), 87.
26 Kaymaz, Gölgedeki Kalem Emine Semiye, 48.
27 Şefika Kurnaz, Osmanlı Kadınının Yükselişi, (Ankara: Ötüken Yay., 2013), 267.
28 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 129.
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birçok değişimi bir arada yaşayan Türk kadınının siyasi hayatta görülme-
ye başlaması da bu dönem için oldukça büyük bir ilerlemedir. Emine Se-
miye hem basın hayatında hem de dernek faaliyetlerinde öne çıktığı gibi 
siyaset hayatında da aktif olarak görev almıştır.

O siyasete aktif olarak katılan ilk Osmanlı hanımlarındandır. II. Meşru-
tiyet’ i coşku ile karşılayan, 31 Mart Olayı’nda askerlerin isyanını eleştiren 
cesur yazılar yazmıştır. İlk olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden faal 
üyeleri arasında bulunmuştur29. 

 Emine Semiye’nin İktifa ve Selanik Hatıraları’nda yer alan makalele-
rine baktığımızda, 1895-1904 yılları arasında onun henüz siyasetle ilgi-
lenmediğini görüyoruz. Temmuz 1908’de üç buçuk yıldır hürriyet için 
ağladığını söylemiştir. (Hürriyet kokuları: 58) 1954’den itibaren siyasetle 
ilgilenmeye başlamıştır. O İttihat ve Terakki Cemiyeti ile bu tarihte tanışır. 
Emine Semiye onun bu cemiyete girmesini aracı olan Seniye Hanım’dır. 
Selanik’te tanıştığı Madame Veran, arkadaşı Seniye Hanım ve kendisiyle 
dostluk kurar. Onlara Paris’ten kitaplar ve Jön Türklerden haber getirir. 
Emine Semiye ve Seniye Hanım artık İttihatçıdır ve bu uğurda ölebilecek-
lerine dair yemin ederler. Emine Semiye (Hürriyet kokuları, 58-60).30

Selanik’te bulunduğu yıllarda İttihat ve Terakki’nin üst düzey yetkili-
leriyle yakın ilişki halindedir. Onların gizli politikalarını toplantılarına ka-
tılır. Manyasizade Refik Bey, İsmail Canbolat Cavit Bey onun yakın dost-
larıdır. Emine Semiye ve Seniye Hanımla birlikte Mayıs 1908’de İttihat ve 
Terakki’nin kadın kolunu kurarlar. Amaçları İslam kadınlarını uyandır-
maktır( Hürriyet Kokuları: 7; Caporal 19821: 152). Başkanlığa Emine Semi-
ye seçilmiştir. Cemiyet’in amacının, ilim ve edebiyat sohbetleri ile “zavallı 
İslam kadınlarının yüzlerindeki kalın ve siyah peçeler gibi manen de gö-
ründükleri cehalet örtüsünü delip geçerek hissiyatları uyandırmak, ilim ve 
tahsilin kadrini onlara anlatmak olduğunu belirtir. (Hürriyet Kokuları, 4).31

Ancak 21 Temmuz 1908’de Cavit Bey’den Osmanlı İttihat ve Terakki 
Kadınlar Şubesi’ni kurmak için yardım isterler. (Hürriyet Kokuları, 16-
18; Çakır, 1994: 56). Bu talepten aldığımıza göre, daha önce gizli olan ce-
miyetin Meşrutiyet’ in ilanından sonra İttihat ve Terakki Kadınlar Şubesi 
olarak resmiyet kazanması istenmektedir32.

29 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 130.
30 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü , Emine Semiye, 131.
31 Kurnaz, “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 1998- 1999.
32 Kurnaz , “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 1999.
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Selanik’te Meşrutiyet’ in ilan edildiği gün (23 Temmuz 1908), araların-
da gayrimüslim üyelerinde bulunduğu Cemiyeti üyeleriyle birlikte, hare-
ketin içinde olan Manyasizade Refik Bey’i ve ardından Enver Bey’i ziyaret 
ederek İttahatçıları desteklediklerini gösterir( Hürriyet Kokuları, 8-11).33.

Emine Semiye Meşruyet’ in ilanına karşı çıkanlar tarafından gerçekleş-
tirilen 31 Mart ayaklanması aleyhinde ateşli yazılar yazar, olaylara sebep 
olanları kınar. Bu vesileyle kullandığı “irticaiyyun” kelimesi dikkat çeki-
cidir. Artık II. Abdülhamid onun tarafından da Kızıl Sultan olarak tanım-
lanmaktadır (Hürriyet Kokuları, 110).34

 Kamil Paşa Hükümetleri dönemlerinde ittihatçıların ileri gelenlerinin 
tutuklandığı günlerde, Balkan Savaşı’nda gönüllü hastabakıcılık yapar-
ken, bir yandan da el altında Tanin gazetesi dağıtarak propaganda yap-
maktadır. Bu anlaşılınca tutuklanacağı haberi üzerine Paris’e gider. (Hür-
men, 2004: 272).35

Emine Semiye önceleri İttihat ve Terakki Fırkası’nın ateşli bir üyesi ol-
makla birlikte sonradan 1909’da kurulan Osmanlı Demokrat Fırkası’nın 
üyeleri arasında yer almıştır. (Tunaya 1984: 178; Güzel 1985: 861)

 Emine Semiye’nin fikirlerinde “Osmanlıcılık” düşüncesi önemli yer 
tutar. O, Meşrutiyet düşüncesiyle birlikte, Osmanlı Devleti’nde yaşayan 
bütün insanların kardeşliği ve eşitliğine samimi olarak inanır. İttihat ve 
Terakki’den sonra girdiği Osmanlı Demokrat Fırkası’nda da sosyalist 
düşüncelerin etkisiyle bu inanışını sürdürür. Bu düşüncesini yazılar ve 
konuşmalar vasıtasıyla hem Müslüman hem de gayrimüslim hanımları 
ulaştırarak, onları bu doğrultuda eğitmeye çalışır.

O,  Osmanlı birliğini sağlamak için iki konuya önem verilmesi gerek-
tiğine inanır. Birincisi kızların lise ve yüksek öğrenimde din konusu ele 
alınmaksızın birlikte okutulması; ikincisi de, erkeklerin asker ocağında 
birlikte eğitilmesidir.

 Emine Semiye Osmanlı Demokrat Fırkası’na yaklaştıktan sonra sosya-
list düşünce ile tanışmıştır. “İbadullah Hakkı” başlıklı makalesinde Fırka-i 
İbad adıyla da bilinen Osmanlı Demokrat Fırkası’nın kurulduğunu ve ba-
şına İbrahim Temo’nun getirildiğini haber verdikten sonra, ezilen halk 
kitlelerini koruyan, istibdata baş kaldıran görüşleri savunur.

33 Kurnaz , “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 1999. 
34 Kurnaz , “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 1999. 
34 Kurnaz , “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 1999. 
35 Kurnaz, Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü, Emine Semiye, 138.
35 Kurnaz, “Emine Semiye’ nin Siyasal Portresi”, 2000.
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Emine Semiye dini konularda ailesinden iyi bir eğitim almıştır. Ayet, 
hadis veya İslam tarihinden örnekler vererek bazen babasından öğrendik-
lerini kaynak gösterir. Sosyalizm ile İslamiyet’i hak ve adalet kavramları 
çerçevesinde bağdaştırmaya çalışmasıdır.

Emine Semiye’nin fikri kişiliğinin oluşmasında belli başlı kişiler de et-
kili olmuştur. Bunlardan bir tanesi Madam Veran’dır. Sonra siyasal faali-
yetlerin içine sokan en yakın arkadaşı Seniye Hanımdır. Manyasizade Re-
fik Bey, İsmail Canbolat, Enver Bey, Resneli Niyazi Bey, Cavit Bey, Kazım 
Nami Duru gibi isimler Emine Semiye Hanım’ın Fikri kişiliğini etkileyen 
kişilerdir diyebiliriz.

SONUÇ
Emine Semiye’ nin hayatı, eserleri, edebi kişiliği, sosyal ve siyasal faa-

liyetleri ve kadınlar hakkındaki düşüncelerine değinmiş bulunmaktayız. 
Onun bu kadar aktif bir rol oynamasını en önemli etkeni ailesi ve çevresi 
olmuştur.

 Emine Semiye eğitimci-yazar, dernek kurucusu, gazeteci, siyasetçi kim-
liğiyle yakın tarihimizin önemli kadınlarındandır. Tanzimat’ın getirmiş ol-
duğu edebiyatı “faydacı” bir anlayışla kadınları bilgilendirme ve bilinçlen-
dirme de kullanılır. Hikaye ve romanlarında kültürlü, eğitimli kahramanla-
rı model olarak sunar, eski terbiyenin, eski anlayışının temsilcileri eleştirir. 
Kadınlar örgütleyerek dernekler kurar, yardım faaliyetlerine katılır. Siyasal 
partiler içinde çalışırken hürriyetin, eşitliğin kadın haklarının bir gün ger-
çekleşeceğine inanır. Meşrutiyet döneminde Osmanlı kadın hareketinin 
batıdaki feminizmden farklı olduğunu düşünür. Kadın hakları İslamiyet’te 
mevcuttur. Bunun somut örnekleri İslam tarihinde de bulunmaktadır. O, bu 
düşünceden hareketle muhataplarını ayet hadis ve tarihten örneklerle ikna 
etmeye çalışır. Cumhuriyetin ilanından sonra edebiyattan gittikçe uzaklaşır. 
Emine Semiye okunmaya, araştırılmaya değer Osmanlı bir hanımefendisi-
dir. Fikirleri, kişiliği, siyasetçi kimliği ile Türk edebiyatı kitaplarında ismi 
geçmesini temenni ediyorum. Günümüzdeki kadın derneklerinin de onun 
hatırlanması için faaliyet göstermesi gerektiğine inanıyorum.
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Mustafa KAYA: Sayın Emine Ergün’e değerli sunumlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Oturumumuzun ilk bölümü burada sona ermektedir. 
İkinci oturumda müzakere hocalarımızın müzakerelerini yapacaklardır. İb-
rahim Kara hocamızı kürsüye davet ediyorum. Sayın İbrahim Kara Kırıkka-
le Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Arap 
Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. Buyurun söz sizde.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. İBRAHİM KARA

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ, ARAP DİLİ VE BELAGATİ ABD

حركة الترجكة ودورها في الحضارة اإلسالمية

1. Özet bölümünde makalede hangi konuların işleneceği maddeler ha-
linde zikredilmesi okuyucunun zihninde bir şablon oluşması bakımından 
olumlu bir durum.

2. “Terceme” kelimesinin anlamı analiz edilirken en azından Kitâbu’l-
‘ayn, Lisânu’l-‘arab, Tâcu’l-‘arûs gibi Arapça klasik sözlüklere başvurul-
malıdır. Bu kelimenin anlamına ilişkin kaynak olarak “Lisânu’l-‘arab” 
zikredilmesine rağmen, bu bilginin bu kitabın hangi cildinde, hangi say-
fasında olduğu belirtilmedi. 

3. İbnü’n-Nedîm’in Fihrist’inden tercümeyle ilgili sözlerine yer verildi. 
Ne var ki müellifin bu eserine dipnotta yer verilmedi. 

4. Makalede değerlendirme ve sonuç bölümü yoktur. Makale yazarı 
okuyucuya kendisinin çalışmada aktif bir şekilde yer aldığını göstermesi 
gerekir. 

شوقي ضيف
1. Şevkî Dayf’ın Arap gramerinin daha kolay bir şekilde öğretilmesine 

yönelik 3 tane eseri zikredildi. Ancak Şevkî Dayf’ın bu düşüncesini örnek-
leyen somut bir misale yer verilmedi. Bunun yanı sıra onun görüşünü be-
nimseyen yada ona karşıt olan kimselere özet olarak da olsa değinilmeli. 
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2. Şevkî Dayf’ın özellikle dille ilgili eserleri ön plana çıkartılıp hakkın-
da bilgi sunulmalı. Aynı zamanda makalede yer alan bilgi ve düşünceler 
müellifin eserlerine atıfta bulunularak verilirse daha iyi olur. 
ثري علماء احلضارة اإلسالمية على املغرب من جهة األصالة مدى 
1. Makalenin Türkçe başlığında “İbn Haldun Örnekliğinde…” yerine 

“İbn Haldun Örneğinde” denilmesi daha iyi olur. 
2. “Kelime anahtarı” ibaresi yerine “anahtar kelimeler”in kullanımı 

daha doğru olur. 
3. Yazım hataları var. “özgülük” değil “özgünlük” olmalı.
4. Makalede müellifin “Mukaddime”yi telif sebeplerinden bahsedildi. 

Ancak herhangi bir dipnot verilmedi. 
5. Başlıkların hemen ardından dipnot verilmemeli. Dipnot bilginin zik-

redildiği yerde verilmesi gerekir. 
6. Makalede İbn Haldun’un hayatı, yetiştiği ortam, özgün fikirleri, batı 

dünyasına etkileri ele alındı. Ancak İbn Haldun’un “Mukaddime”sine 
atıf yapılmadı. Bu kitap araştırmanın merkezini oluşturması bakımından 
önemli. Dipnotta yer verilmesi zaruri bir durum. 

Mustafa KAYA: Sayın İbrahim Kara hocamıza teşekkür ederiz. Diğer 
müzakereci Sayın Meryem Başyurt’u kürsüye davet ediyorum. Sayın Mer-
yem Başyurt Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4.Sınıf öğrencisidir. 
Ayrıca İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisidir.
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MERYEM BAŞYURT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4.SINIF ÖĞRENCİSİDİR

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaş-
lar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Prof. Dr. Eyüp Baş hoca-
ma şükranlarımı iletmek istiyorum. Bizi böylesi bir heyecanla müşterek 
kıldılar. Arkadaşlarımızın tebliğlerini değerlendirme imkânı bulduk ve 
bizim akademik adımlarımıza güvendiği için gerçekten müteşekkiriz. İlk 
olarak arkadaşlarımın metindeki zihinsel akışını, mantıklı, tutarlık açı-
sından değerlendirilmesini aynı zamanda bilgiler arasındaki bağlılık ve 
ortaya koydukları tezi değerlendirmelerini kriter olarak alacağım. Bu teb-
liğleri müzakere ederken çalışmalarından farklı bir duyguya kapıldığını 
ifade etmem gerekiyor. Şöyle ki iki hanımefendiden bahsettik. Ve bu iki 
hanımefendi Osmanlı hukukçularından, müreffiklerinden, Ahmet Cevdet 
Paşa’nın kızı, ikisinin de farklı farklı özgünlük arayışlarını arkadaşlarım 
teyit etme hususunda çalışmalar yapmışlar. Bu bağlamda oturumda bir 
bütünlük oldu. İlk başta bu dönemde bu iki hanımın amaçları kendi dö-
nemlerinde bulunan sosyolojik ve kadınlarla alakalı problemleri çözmeye 
çalışmaları, bu problemleri çözerken de bütün baskılara rağmen bütün 
imkânsızlıklara rağmen bir şekilde çalışmalarda bulunmaları gerçekten 
onları zaten özgün kılan yanları bu arkadaşların ifade ettiği gibidir. Ön-
celikle Sayın Birgül Doğan’ın tebliğine müzakere edeceğim. Kendisine 
zamana riayet ettiği için gerek sunumunda gerekse metnini hazırlama 
aşamasında teşekkür ediyorum. Tebliğinin başlığı Fatma Aliye Hanım ve 
Kadın Meselelerine Bakışı Şeklidir. İlk olarak başlığın içerisindeki kadın 
meseleleri kısmı şu şekilde olabilir miydi acaba diye düşündüm. Fatma 
Aliye’nin Kadın Konusuna Bakışı Şeklinde olabilir mi? Çünkü orda ki me-
sele kısmı birazda o dönemin sorunlarını ortaya koymak gibi bir şekil al-
mış. Daha sonra şekilsel açıdan metin iki başlıktan oluşturulmuş. Konuyla 
ilgili Fatma Aliye üzerinde yazılmış birçok eser bulunmakta örneğin Fat-
ma Barbarosoğlu’nun biyografi tarzında yazılmış müstakil bir eseri var. 
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Ayrıca Ahmet Mithat Efendinin yani Fatma Aliye Hanımın kocasının Fat-
ma Aliye Hanım üzerine yazdığı bir çalışması da var. Bu eserlere bakılsay-
dı daha etkili ve zengin bir metin oluşturulabilirdi. Çünkü ben bu eserleri 
kaynakça da göremedim. Müstakil olarak metinde verilen bilginin kime 
ait olduğunun belirtilmesi bilimsel yöntem açısından oldukça önem arz 
etmektedir. Genel olarak metinde buna riayet edilmiş ama bazı ufak tefek 
kısımlar, eksiklikler var bunu sunum sonrasında kendisine ifade edece-
ğim. Daha sonra belirtmem gereken bir başka konu dönemin fikir akımları 
sosyo-kültürel ortam hakkında daha geniş mülahasalı bir bilgi verilebilir 
miydi? Çünkü Fatma Aliye Hanım’ın bir çabası bir gayreti var bu gayretin 
arka planı daha iyi anlamamıza yardımcı olabilirdi. Ve başlıklandırmaya 
değinilmesi konusunda çok eşlilik, kadınların eğitimi, evlenme-boşanma, 
İslam’ın kadına bakışı, Osmanlı toplumunda kadının konumu, cariyelik 
kurumu şeklinde metin iki başlıktan oluşuyor hayatı ve kadın meseleleri-
ne bakışı şeklinde, bu başlıklar daha fazlalaştırılabilir miydi daha zengin 
bir metin oluşturulabilir miydi? Çünkü metin yedi sayfadan müteşekkil 
idi. Ayrıca Sayın Doğan’a sistemli bir metin hazırladığı için teşekkürleri-
mi sunuyorum. Doğan için söyleyeceklerim bunlar. İkinci müzakeresini 
yapacağım isim ise Emine Ergün’dür. Emine Ergün Gaziantep Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesinden misafir olarak gelmiştir. Kendisine hoş geldin 
diyorum. Konusu ise Emine Semiye Hanım’ın Edebi ve Siyasi Kişiliği ile 
Özgün Duruşudur. Şekilsel açıdan bakacak olursak metninde şunu fark 
ettim, Erciyes Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. Şahika Karaca isimli Öğretim 
Görevlisinin, Semiye Hanımla alakalı bir çalışması mevcuttur. Ve Şahika 
hocanın kitapları, kaynakçası bizatihi kullanılmış. Bunu açık bir şekilde 
gördüm. Kaynaklar kullanılırken alıntılar yapılmış, elbette yapılabilir ama 
alıntılar yapılırken bizatihi kelimelerin ve cümlelerin aynen alınması ve 
tekrardan metinde kullanılması yerine yazan kişinin kendi özgünlüğünü, 
özgürlüğünü, karakterini metine aktarması gerekir. Metinde bu konuda 
biraz eksiklik gördüm. Bunu da ifade etmek isterim. Sunum esnasında 
göstergelerin kullanımı bizi Semiye Hanım’a götürdü. Onu bizatihi olarak 
gördük. Bu konuda kendisine teşekkürlerimi iletiyorum. Metin oluşturu-
lurken metin içerisinde belli bir kurgusu vardı. Başlıklandırmalar oldukça 
etkili, başlıkların altıda özgün bir şekilde doldurulmuş. Dikkatimi çeken 
başka bir hususta Emine Semiye Osmanlı Feminizminin öncülleri arasın-
dadır. Metinde bunu okudum ama metnin sonunda bir dipnot görmedim. 
Bu size ait bir bilgi olabilir. Bunu dipnotta kimden ulaştığınızı görmek 
isterdim. Daha sonra her iki metin içinde söyleyebileceğim şu husus var, 
metni kullanırken dilimizi ayarlamamız gerekiyor. Üçüncü tekil şahıs kul-
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lanmamız gerekiyor, metin içerisinde bazı kopukluklar oluşmuştur. Bunu 
da buradan ifade edeyim. Benim tezimin konusu da Ahmet Cevdet Paşa 
ile alakalıydı. Bu konuda gerçekten tebliğlerinizi okurken büyük bir zevk 
aldım. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz içinde siz-
lere teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.

Mustafa KAYA: Sayın Meryem Başyurt’a teşekkür ediyorum. Böyle-
likle oturumumuzun sonuna geldik. Böyle güzel bir organizasyon ile öğ-
rencilere tebliğ sunma fırsatı verdiği için Sayın Lütfü Doğan hocamıza, 
Prof. Dr. Eyüp Baş hocamıza, İSİLAY Vakfı ve değerli tüm hocalarımıza 
teşekkür arz ediyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm hoca-
larımıza ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Şimdi 
katılım belgeleri verilecektir.

OTURUM BAŞKANI: NUR DEMİR

Bizleri yaradan Allah’a hamdolsun ve onun mesajını bizlere ulaştıran 
efendimiz Muhammed Mustafa ya salat ve selam olsun diyerek sözlerime 
başlamak istiyorum. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler ve değer-
li öğrenci arkadaşlarım hepinize içtenlikle selamlıyor ve hoş geldiniz di-
yorum. Öncelikle biz öğrencilere böyle bir fırsat verdikleri için İLAMER 
yönetimine teşekkür ederek oturumu açıyorum. Ben Nur Demir Gazian-
tep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyim. Oturumumuz 
dört tebliğden oluşmakta. İlk tebliğcimiz Betül Erdem. Kendisi Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi ve aynı zamanda İLA-
MER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma grubu öğrencisidir. Tebliğ konu-
su “ Geçmişe Eleştirel Bir Bakış, İbn Teymiyye ve Özgün Fikirleri” başlıklı 
tebliği sunacaktır. Süreniz on iki dakika buyurun Sayın Erdem.
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GEÇMİŞE ELEŞTİREL BAKIŞ İBN TEYMİYYE 

VE ÖZGÜN FİKİRLERİ

BETÜL ERDEM

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF , İLAMER İSLAM TARİHİ ARAŞTIRMA 

GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Mücadeleci şahsiyet İbn Teymiyye, hayatını bid’atlere karşı savaşarak geçirmiş ve 
tüm çabasını bu uğurda harcamıştır. İslam topraklarının Moğollar tarafından saldı-
rıya uğradığı bir dönemde yaşananlara sessiz kalmayarak kılıcının da kalemi kadar 
keskin olduğunu göstermiştir. Selefi düşüncenin önemli temsilcilerinden birisidir 
ve bu düşüncenin sistematik bir boyut kazanmasında etkili olmuştur. Sert mizacı 
, eleştirel bakış açısı ve kendine özgün tavrıyla, İslam tarihinin tanınması gereken 
şahsiyetlerinden birisidir. Bu çalışmada, İbn Teymiyye’nin kelama ve diğer bazı uy-
gulamalara yönelik eleştirilerini sistemli bir şekilde ele alıp, bu eleştirilerde takip 
ettiği yöntemi inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: İbn Teymiyye , Selefiyye , Ehl-i Hadis , Kelam , Eleştiri 

Critical Review To The Past İbn Taymiyya and Original Opinions

Abstract
İbn Taymiyya, who is contentious person, spent his all life with struggles against to 
bid’ahs and gave his all attention to this in the time Islam lands had been attacked by 
Mongol inversions, İbn Taymiyya silent to the problems encountered, he improved 
was not in that his sword is as sharp as his writings. He is one of the most important 
person of Salafi thought. He had a big effect on systematization of it in Islamıc his-
tory . He is the person who should be known with his hard temperament , critical 
point of view and his unique attitude . In this study, we are going to discuss about 
İbn Taymiyya with regarding to his criticisms to words to Kalām and some sects and 
investigate the method which he used in this criticism.

Keywords: Ibn Taymiyya, Salafism, Ahl al-Hadith, Kalām, Criticism 
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GİRİŞ
10 Rebiülevvel 661’de (22 Ocak 1263) Harran’da doğdu.1 Moğol dev-

ri olarak bilinen çalkantılı bir dönemde yaşamıştır. Takıyüddin lakabıy-
la meşhur olmuştur. Teymiyye ailesinin, özellikle dedesi Mecdüddin İbn 
Teymiyye ve onun amcası Fahreddin İbn Teymiyye’nin bölgede Hanbeli 
mezhebinin gelişmesinde önemli katkıları vardır. İbn Teymiyye de Ah-
med b. Hanbel’in görüşlerinden hareket ederek onu çok daha ileriye gö-
türmüştür. Selef merkezli Hanbeli yaklaşımıyla dönemin iktidarda hâkim 
olan Eş’arilik anlayışıyla ters düşmüştür.2 Zaten anlayışı doğrultusunda 
ters düştüğü halde doğru bulmadığı hususlarda eleştirmekten geri dur-
mamış ve bu uğurda da uzun süre hapishane hayatı yaşamıştır. Yaşadığı 
hapishane hayatında da mücadelesinden geri kalmamış ve hiçbir zaman 
davasından vazgeçmemiştir. Sert mizacı ve eleştirilerinden birçok ke-
sim nasibini almıştır. Selefi anlayışta İslam tarihinin ilk 3 asrından sonra 
meydana gelen bütün fikri gelişme ve katkılar bid’at olarak tanımlamış 
ve bunlarla mücadele edilmiştir3. Şia, Bâtıniler ve her türlü bid’at olarak 
nitelendirilen grupları eleştirmekten çekinmemiştir. Onun asıl amacı bu 
bid’atlardan İslam dünyasını arındırmaktır. İslama katkıları sadece eleşti-
rileriyle sınırlı kalmamıştır. 699’da (1300) Moğol saldırıları yüzünden hal-
kın ve birçok âlimin Dımaşk’ı terk etmesine rağmen İbn Teymiyye oradan 
ayrılmayarak köy köy şehir şehir gezerek halkı cihada davet etmiştir ve 
kendisi de en önde mücadele vermiştir .4

İbn Teymiyye güçlü bir hafızaya , sağlam Kur’an ve sünnet bilgisine 
sahiptir. Eleştirilerindeki bu sertlik Kur’an ve sünnete olan bağlılığından 
kaynaklanmaktadır. Dinler ve mezhepler tarihi konusunda da geniş bil-
giye sahiptir. Ayrıca döneminin felsefi ve itikadi görüşlerini de onların 
fikirlerine karşı düşünceler sunacak kadar iyi bilmektedir.

Hayatı mücadelelerle geçen İbn Teymiyye eserleriyle de bu müca-
delesini devam ettirmiştir. Birçok alanda eser vermesine rağmen fıkıh 
ve hadis alanında şöhret bulmuştur.5 Bazı çağdaş araştırmacılar onun 

1 Ferhat Koca,”İbn Teymiyye”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 
Yay.,1999),20:391-392.

2 Muammer Erbaş, “İbn Teymiyye’nin Selefi Tefsir Anlayışında Rivayet- Dirayet İlişkisi 
Üzerine ”, Marife, 9/3 (2009):125.

3 Ferhat Koca,”İslam Düşünce Tarihinde Selefilik”,İlahiyat Araştırma Dergisi 1, sy. 1-2 
(2015): 59.

4 Rızaeddin bin Fahreddin, Kalem ve Kılıç üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve 
Mücadelesi, trc. Ömer Hakan Özalp (İstanbul:Özgü Yay.,2013),20.

5 Akaid, Kelam , Kıraat , Tefsir, Fıkıh Usulü, Fıkıh, Hadis, Dinler ve Mezhepler Ta-
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kaynaklarda adı geçen 702 eserini saymışlardır. İbn Kayyım el-Cevziyye 
İbn Teymiyye’nin eserlerinin bir listesini Esma’ü mü’ellefati Şeyhislam 
İbn Teymiyye adlı kitabında vermiştir.6 İbn Teymiyye yaşadığı döneme 
kadar kelami, felsefi görüşleri toplamış ve bunları özetlemiştir. Ayrıca o, 
kendinden sonra yaşayan pek çok ilim ve fikir adamını da etkilemiştir. 
Yaşamı boyunca bid’atlere karşı dinin korunması için çaba gösteren İbn 
Teymiyye bu uğurda 20 Zilkade 728 (26 Eylül 1328) tarihinde hapishanede 
vefat etmiştir.7 İbn Teymiyye’nin eleştirileri kadar, İbn Teymiyye’yi eleşti-
riler de ağır olmuştur. Onu bid’atçilik ve taassublukla itham etmişlerdir. 
Ayrıca İbn Teymiyye’yi Şia’da bulunan imamların masumiyetini eleştirdi-
ği halde kendisinin Selefi masum görmesini çelişki olarak nitelendirenler 
de vardır.8

İbn Teymiyye’nin hocalık yaptığı talebeleri de çok önemli şahsiyetler-
dir. İbn Kesir, İbn Kayyım el-Cevziyye, Zehebi bu talabelerindendir. İbn 
Kayyım el-Cevziyye’nin üzerinde İbn Teymiyye’nin çok etkisi vardır. Her 
zaman hocası ile birlikte anılmakla beraber, hocasına bağlılığı ve sevgisi 
vurgulanmaktadır.9Ayrıca İbn Kayyım el-Cevziyye de İbn Teymiyye’ye 
yöneltilen eleştirilerden nasibini almıştır.

Bu çalışmada öncelikle İbn Teymiyye’nin kelam ilmine ve yöntemine 
dair eleştirilerine yer verilecek, sonrasında kelam ilmi bağlamında, Şia’ya 
ve onun uygulamalarına eleştirileri ele alınacaktır. İbn Teymiyye’nin fel-
sefe, mantık ve tasavvuf konularındaki eleştirileri de çok önemli ve değer-
lidir. Ancak bu konular çok ayrıntı ve detay bilgi içermesinden dolayı bu 
çalışmanın sınırını aşacağından onlara yer verilemeyecektir. 

1. Kelama ve Kelami Tartışmalara Yönelik Eleştirileri
İbn Teymiyye Muvafakatu Sarihu’l Makul li-sahihi’l Mak’ul10 adlı 

eserinde kelam hakkında şu ifadeleri kullanır.” İslamı ve din ilimlerini 

rihi, Felsefe , Mantık türünde eserleri vardır.Eserleri hakkında daha detaylı bilgi için bkz. 
Koca,”İbn Teymiyye”,393

6 Fahreddin,Kalem ve Kılıç üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve Mücadelesi, 47-
50.

7 Özervarlı,”İbn Teymiyye”,393.
8 Hüseyin Aydın,”İbn Teymiyye’nin Nasçı Akılcılığının Kelami Açıdan Değerlendirilme-

si”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Faküştesi Dergisi, Sy.1 (2014):158-163.
9 H. Yunus Apaydın,”İbn Kayyım el-Cevziyye”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam An-

siklopedisi, ( Ankara:TDV Yay.,1999) 20:110.
10 İbn Teymiyye Muvafakatu Sarihu’l Makul li-sahihi’l Mak’ul 1:138-139 ; Fahreddin, 

Kalem ve Kılıç üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve Mücadelesi,64-65.
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öğrenmek için biri şer’i diğeri bid’at iki yol vardır.Bid’at yollarından biri 
kelam ilmi diğeri ise ehl-i riyazatla mutasavvufların yoludur.Şer’i yol ise 
Peygamberimizin koyduğu sünnet yolundan ve buna istidlal ve amelden 
ibarettir.”

Bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi İbn Teymiyye kelamı bid’at olarak 
nitelendirmiştir. Bunun nedenini ise Peygamberimizin şeriatından fark-
lı olmasına bağlamıştır. Hatta bazı konularda eleştirilerini sertleştirerek 
kelamın usulü’ş-şeytan olarak tanımlamıştır. İbn Teymiyye’nin tespitine 
göre, her kelam mezhebi ayet ve hadislerde kendilerine uymayan konu-
ları mücmel veya müteşabih kabul ederek, bunları kendilerine uydurma 
gayreti içerisine girmişlerdir ve asıl manayı terk etmişlerdir. Buna örnek 
olarak Mutezile ve Halku’l-Kur’an meselesini vermiştir.11

1.a. Akıl-Nakil Konusundaki Eleştirisi
İbn Teymiyye’nin genel kabul ettiği ve sürekli tekrarladığı görüş aklın, 

her zaman zorunlu olarak sahih nakille ittifak halinde olması yönündedir. 
Yani o, ister akli olsun ister nakli olsun kat’i delillerin hiçbir zaman çatış-
mayacağını savunur. Bazı ayet ve hadislerde kapalı anlamlar veya lafzın 
anlaşılmamasından dolayı arada çatışmanın bulunması durumunda İbn 
Teymiyye’nin Kelamcılarla arasındaki akıl-nakil tartışması baş gösterir. 
Böyle bir durumda aklın esas alınıp naklin mi ona tabi tutulacağı yoksa 
naklin esas alınıp aklın mı ona tabi tutulacağı konusunda farklı görüşler 
yer alır. İbn Teymiyye Kitap ve sünnette yer alan Selef âlimleri tarafından 
benimsenmiş naslara dayalı dini akılcılık metodunu tercih eder. Ancak 
onun aklın önceliği konusundaki tavrı nübüvvetin ispatına kadar sürer, 
Peygamberliğin doğruluğunun ispatından sonra aklı devre dışı bırakır.12

Ehl-i Sünnet kelamcılar ise akla tabi olup naklin te’vil veya tefviz gibi 
metodların nakle uygulanması gerektiğini savunur.13 İbn Teymiyye akılcı-
lar ve aklı büsbütün reddedenler arasında orta bir yol tutmuştur. Akılcıları 
nakle gereken özeni vermemesi sebebiyle eleştirirken naklin zahirine takılı 
kalanları da sahih nassı sahih olmayandan ayırmadıkları için eleştirmiştir. 
Nübüvvetin ispatından sonra aklı devre dışı bırakan İbn Teymiyye’nin, 

11 M. Sait Özervarlı,”İbn Teymiyye”,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: 
TDV Yay., 1999) 20:407.

12 Aydın,”İbn Teymiyye’nin Nasçı Akılcılığının Kelami Açıdan Değerlendirilmesi, 184.
13 Harun Öğmüş.” es-Savaiku’l-Mürsele Adlı Eseri Çerçevesinde İbn Kayyim el-Cevziyye’nin 

Yorum Anlayışı” Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18,(2008):69-70
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Kelam alimleriyle olan tartışması, farklı bir boyut kazanarak devam eder. 
Çünkü kelami anlayış hem aklı hem de elçiyi aynı anda aktif kılma gayreti 
içerisindedir.14Bu durumda nakli tev’il ederek akla tabi tutarlar. İbn Tey-
miyye aklın nakle öncelenmesini Kur’an’ı ve Sünneti itibarsızlaştırmaya 
yönelik bir tavır olarak kabul eder.

Sonuç olarak vahyin bilgi kaynağı olduğunda her iki taraf içinde şüphe 
yoktur. Kelamcılar kesin olan akli hükümlerle naklin çelişmesi durumun-
da, naklin zahirinin terk edilmesi gerektiğini savunurken, İbn Teymiyye 
aklın önemine vurgu yapar, ancak akla nispet edilen şeylerin şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde kesinlik bildiremeyeceğini savunur.

1.b. Te’vil Eleştirisi
Te’vil naslarda yer alan bir lafza taşıdığı muhtemel manalardan birini 

tercih edip yüklemek anlamına gelen bir terimdir.15İlk olarak te’vil tartış-
ması Mu’tezile ve Selef alimleri arasında haberi sıfatların ve müteşâbih 
ayetlerin nasıl yorumlanması sorunuyla ortaya çıkmıştır.16Daha sonraları 
Müslümanların önemli meselelerinden biri haline gelmiştir.

Kur’an-ı Kerim birçok konuyu barındırır ve içerisinde teşbih, kinaye 
gibi dil sanatları kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan emir ve yasak-
larla ilgili ifadeler açık ve sade bir dille yer alırken , gayb alemi ile ilgili 
hususlarda daha sembolik bir anlatım kullanılmıştır. Te’vil tartışmasının 
temeli de bu noktada başlar. İbn Teymiyye te’vili “açıklama, yorum, az ih-
timalli mananın daha yaygın manaya tercih edilmesi” şeklinde tanımlar. 
Ancak Allah’ın sıfatları ve ahiret, cennet, cehennem gibi gaybi hususlarda, 
naslardaki ifadelerin ortaya koyduğu şekilde anlaşılabileceğini savunur.
Yani nassın zahirinin olduğu gibi anlaşılması kanaatindedir. Bunların an-
lamlarının yalnızca Allah’ın bileceğini düşünür.17Kelam ilmi açısından 
te’vil, Kur’an-ı Kerim’de birbirleriyle ya da aklın ilkeleriyle çelişiyor izle-
nimi veren ayetlerin muhkem-müteşabih ayrımına dayanarak yorumlan-
ması ve çelişkinin bu yolla ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Ehl-i sün-

14 Aydın,”İbn Teymiyye’nin Nasçı Akılcılığının Kelami Açıdan Değerlendirilmesi”, 175-
184.

15 H. Yunus Apaydın,”Te’vil”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara:TDV 
Yay., 2012), 41:28

16 Faruk Sancar,”Ehl-i Hadis’in Kelami Akılcılığa Bakışı: İbn Teymiyye’nin Razi’ye Yönelik 
Metodik Eleştirileri Üzerinden Bir Okuma”,Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
14, sy. 27 (2015/1): 237.

17 Özervarlı,”İbn Teymiyye”,406.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII452

net kelam geleneği dini metinlerde Allah’a nispet edilen haberi sıfatların 
yani Kur’an ve sünnette geçen el, yüz, gülme, sevinme, gelme gibi teşbih 
ve tecsimi içeren lafızların yer alması durumunda bu metinlerin Allah’ı 
tenzih maksadıyla te’vil edilmesinin zorunluluğuna dikkat çekmiştir.18

İbn Teymiyye Kelamcıların te’vil görüşünü hatalı bulur. İslam akide-
sinde teşbih ve tecsimin bulunmadığını kabul eder ama Allah’ı tenzih et-
mek maksadıyla bile olsa te’vil yapılmasına karşı çıkar. Selefi anlayış açı-
sından Allah’ın yaratılmışlarda bulunan sıfatları kendisine nispet etmesi 
sadece lafız benzerliğinden kaynaklanır ve bunun dışında bir mâna ara-
mamak gerekir. Müteşabih ayetlerin te’vili konusunda Selef alimlerinin 
susmakla en doğrusunu yaptığını savunan İbn Teymiyye , daha sonraki 
neslin bu konuda bilgi sahibi olmadıkları ve bilgi sahibi olmadığı bu hu-
suslarda, Allah’a iftira ettikleri görüşündedir.19Sonraki neslin te’vil ko-
nusunda yanılmalarının sebebi de bu ayetleri kendi mezhep anlayışlarına 
uygun duruma getirmek istemeleridir.Bu anlayış doğrultusunda da ayet 
ve hadisleri kendi çerçevelerinde tev’il ederler. İbn Teymiyye Selefi anla-
yışın bu konuda susulması gerektiği tavrına rağmen bu konuda nakille 
çelişen te’villerin varlığını göstermek için aslında bu konuda nakli bilgi 
yeterli olduğu halde en az eleştirdiği kesim kadar akli çalışma yapmış ve 
onlarla tartışmaya girmiştir.20Bu durumu tefsirinde 21 Allah’ın arşa is-
tivası lafzını bilimsel izahlarla kanıtlamaya çalıştığı kaynaklarda yer alan 
bir durumdur.

1.c Kelamcıların İman Tanımına Eleştirisi 
İmanın neliği hakkındaki düşünceler geçmişte ve günümüzde farklı 

iman tanımlamalarına yol açmıştır. Temelde iki farklı görüş vardır. İlki 
imanın tasdik olarak tanımlanması ikincisi ise imanın güven olarak tanım-
lanmasıdır. Bu iki tanımlama sadece imanın mahiyetiyle ilgili olmayıp, 
Allah ve insan ilişkisiyle de alakalıdır.22İmanın güven olarak tanımlanma-

18 Sancar,” Ehl-i Hadis’in Kelami Akılcılığa Bakışı: İbn Teymiyye’nin Razi’ye Yöne-
lik Metodik Eleştirileri Üzerinden Bir Okuma”237-238.

19 Enver Arpa, İbn Teymiyye’nin Kuran Anlayışı ,(Ankara :Fecr Yay.,2010),141-152
20 Erbaş,”İbn Teymiyye’nin Selefi Tefsir Anlayışında Rivayet-Dirayet İlişkisi Üzerine”, 129-

132
21 İbn Teymiyye, “et-Tefsir”7:436-449
22 Mustafa Sinanoğlu,”İman” ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara:TDV 

Yay.,2000), 22:212
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sında Allah soyut bir şekilde değil de güvenilen, bağlanılan bir gerçeklik 
olarak tanımlanır. 

Kelamcıların genel kabul ettiği görüş imanın tasdik olarak tanımlan-
masıdır. İmanın tasdik olarak tanımlanması dini yaşantıda kişinin başlan-
gıçta bir takım görüşleri kabul etmesini esas alır. Allah ile olan bağı ben 
–O ilişkisi üzerindendir. İbn Teymiyye Kelamcıların bu tanımını eleştirir 
ve bu eleştirilerini de iki gruba ayırır. İlki lafzi nedenlerden dolayı eleşti-
rileri diğeri ise anlam ile ilgili nedenlerden dolayı eleştirileridir.

1)Lafzi yönden eleştirisi imanın hangi manaya gelmesinden kaynaklı-
dır. Eş’ari ve Maturidi Kelamcılar, imanı tasdik olarak kabul etme gerek-
çeleri olarak Arap dilinde imanın tasdik anlamına gelmesini savunurlar. 
İbn Teymiyye ise iman kavramının, tasdik kavramını tam olarak karşıla-
madığını öne sürer. Buna delil olarak tasdik kavramı dilde her türlü öner-
me için kullanılan genel bir terim olduğu halde iman kavramın akıl ya 
da duyularla algılanan alanın dışında bulunan konuları içerdiğini belirtir. 
İman kelimesinin dildeki kullanımı açısından diğer fark ise imanın her 
türlü önerme için değil gaybla ilgili olan hususlarda kullanılmasıdır.23İbn 
Teymiyye şu noktaya dikkat çeker iman, kabulü zorunlu olmayan, inan-
ma özgürlüğünü ortadan kaldırmayan konularda kullanılır. Yani bir şeye 
iman etmek için kabul ve redde imkân veren bir yapıda olması gerekmek-
tedir. Daha sonra İbn Teymiyye dilbilgisel açıdan da farklı olduklarını is-
pat etmeye çalışır.

2)Anlam ile ilgili hususlarda eleştirisi onun iman kavramına bakış açı-
sıyla ilgidir. İmanın sadece tasdikle sınırlı kalmadığı onun içerisinde gü-
ven ve duyguyu da barındırdığı kanaatindedir. Kısaca İbn Teymiyye’ye 
göre iman, Arapçada ‘el-emn’ yani ‘güvenmek, güven içinde olmak’ kö-
künden türetilmiştir.24İşte bu anlayışı onun iman kavramına bakışını şe-
killendirmiştir.
İbn Teymiyye’ye göre iman 3 ana unsurdan oluşur. İlk olarak tasdik 

edip bilmek gerekir ancak sadece bu tasdik imanı oluşturmaz. İbnTeymiy-
ye, burada imanın tasdikten farklı olarak duygu ifade eden bir anlamı-
nın olduğuna dikkat çeker. İkinci unsur imana yüklediği anlamla alakalı 
olarak haberi getiren kişiye güven duyulması gerektiğidir. Ancak tasdik 
anlayışında böyle bir zorunluluğa gerek yoktur. Diğer ana unsur ise ha-

23 Ferit Uslu,”İbn Teymiyye’nin Kelamcıların Geleneksel İman Tanımına Eleştirisi”, Dinbi-
limleri Akademik Araştırma Dergisi 4, sy.3 (2004):19-24

24 Özervarlı,”İbn Teymiyye”407
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beri getirene itaati ve boyun eğmeyi benimsemektir. Yani İbn Teymiyye, 
kişiye iman etti denilmesi için kişinin, haberi tasdik edip, haberi getirene 
güvenmesi ve haberi getiren kişiye boyun eğmesi gerektiği görüşündedir. 
Kelamcıların kabul ettiği tasdik anlayışında ise itaat etmek ve ona bağlan-
mak ana unsurdur.25

Sonuç olarak İbn Teymiyye imanın duygusal boyutunu içermediği için 
kelamcıların iman anlayışını fazlaca rasyonalist ve eylemden uzak bula-
rak eleştirir. Kendi iman anlayışını hem geleneğe bağlı olduğu için hem 
de imanın duygu yönüne de vurgu yaptığı için dengeli bir orta yol olduğu 
görüşündedir.

2. Kelami Tartışmalar Bağlamında Diğer Eleştirileri
İslam âlemini çıkmazlardan ve bid’atlerden kurtarmak için hiç durma-

dan çaba gösteren İbn Teymiyye bu mücadelesini özellikle, Şia ve bazı 
bid’at olarak nitelendirdiği uygulamaları üzerinden gerçekleştirmiştir. 
Hatta onun Minhacüs-Sünnetin-Nebeviyye fi nakdi kelamiş-Şîati vel-
Kaderiyye adlı yapıtı Şiileri yüzyıllarca süren fetretin içine düşüren eser 
olarak tanımlanmıştır.26İbn Teymiyye  Bâtıniler, Şia , Mutezile, Kaderiyye, 
Cehmiyye gibi döneminde etkin olan grupların görüşlerini çok iyi bilmek-
le beraber bu grupların çoğuna dair eleştirdiği hususlarla ilgili eserler ka-
leme almıştır.

2.a Şia’ya Yönelik Eleştirileri 
Hicrî yedinci ve sekizinci, miladi on üçüncü ve on dördüncü asırlarda 

Moğollardan önemli ölçüde destek alan Şiî’ler bu dönemde Şia düşün-
cesinin gelişmesini sağlayan önemli eserler oluşturmuşlardır. Ehl-i sün-
net âlimleri de Şia’nın farklı düşüncelerine reddiyeler yazarak bu eser-
lere cevap verme gayreti içerisine girmişlerdir. Şiîlerden Allâme Hillî 
(v.726/1325) ile Sünnîlerden İbn Teymiyye (v.728/1328)’nin Minhâc’ları 
reddiye tarzında yazılmış önemli eserlerdendir. İbn Teymiyye’nin ese-
rindeki esas amacı Allâme Hillî’nin ortaya koyduğu Şii görüşleri Kuran 
, sünnet ve sahabe uygulamaları doğrultusunda reddetmektir. Zaten İbn 
Teymiyye’yi Şia’yı eleştirmeye iten sebep Şia’nın sahabenin konumunu 
tartışmasından kaynaklı olarak başlamıştır. Selef çizgisi üzerinde bulu-

25 Uslu,” İbn Teymiyye’nin Kelamcıların Geleneksel İman Tanımına Eleştirisi”22-24
26 Hanifi Şahin,” İbn Teymiyye’nin Şiî Karşıtlığında Bazı Parametreler”,Ekev Aka-

demi Dergisi 16, sy.51 (Bahar 2012):136
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nan İbn Teymiyye,dini, sahabe ve riyayetlerin izinden gitmek olarak ta-
nımlar. İşte bu görüşlerinden dolayı İbn Teymiyye’nin Şia’yı eleştirmesi 
kaçınılmazdır.27İbn Teymiyye’nin eserlerinde Şii toplumunu tanımlamak 
üzere Rafızî, İmamiye, Zeydi gibi ifadeler kullanılır. Minhacü’s-Sünne adlı 
eserinde de Şia yerine sık sık Revafız ifadesi kullandığı görülür.28Çünkü 
o dönemdeki Rafızî, haber nakletmede insanların en yalancısı, aklî delil-
lerde de en cahilleri şeklindeki tanımlanırdı, İbn Teymiyye de bu olumsuz 
anlamın oluşturduğu havayı kullanmak maksadıyla eserinde yer verir.
İbn Teymiyye Şia’yı ortaya çıkışı itibariyle cehalete ve yalana dayan-

dırmıştır, dolayısıyla Şia’nın kollarının görüşleri de bu cehalet ve yalana 
dayanır.İbn Teymiyye’nin Şia’ya en önemli eleştirisi, Şiilerin inanç kayna-
ğı olarak gördükleri imamet üzerindendir. Öncelikle bu konunun inanç 
esasları dâhilinde olmadığı yönünde eleştirerek imametin İslama giriş 
şartlarında ya da imanın esaslarında yer almadığı dolayısıyla imametin 
bir inanç esası olamayacağını savunur.29İbn Teymiyye’ye göre Şiilerin en 
önemli yanlışı Peygamberlerden sonra en önemli şahsiyetler olan ve diğer 
insanlardan üstün tutulan sahabeye saldırmalarıdır. Şiiler Hz. Ebu Bekir 
ve Hz. Ömer’e yönelik çok ağır tenkitlerde bulunmuşlardır. Selefi çizgide 
bulunan İbn Teymiyye’nin ise asıl amacı sahabeyi korumaktır. Çünkü o 
dinin özünün doğru anlaşılmasının rivayetlere ve ilk üç asırdaki sahabe 
tabiin nesline sarılmakla gerçekleşeceğini savunmuştur. 
Şia, Hz. Ali’nin imameti hakkında çok sayıda ilgisiz ayeti delil göster-

miş ve bir kısım mevzu hadislerle Hz. Ali’ye nisbet edilen efsanevi özel-
liklerin bulunduğunu dile getirmiştir. İbn Teymiyye ayetlerin maksadı-
nın değiştirilmesi üzerinden Şia’yı eleştirmiştir. Çünkü , Şii’ler Kur’an ve 
sünnete tam hakim değildirler ve bu konuyu bilmedikleri için de kimin 
yalancılıkla, kimin çok hata yapmakla meşhur olduğunu bilmemektedir-
ler. Onların temel anlayışlarını mevzu haberlere dayandırmaları sebebiyle 
eleştirir hatta İbn Teymiyye, zaman zaman eleştirilerinin dozunu arttırarak 
Şia’yı Ehl-i kitaba benzemekle itham eder. Bunun sebebi de ehl-i kitabın 
isnat zinciri kullanmamasıdır.30İbn Teymiyye’nin Şia’ya yönelik eleştirileri 
bununla sınırlı kalmaz çünkü o bildiği doğruları savunan ve bu uğurda 
kimseden çekinmeyen direnişçi bir kişiliktir.  

27 Şahin,” İbn Teymiyye’nin Şiî Karşıtlığında Bazı Parametreler”136-140.
28 Abdulhamid es-Sunni,”Şiileri Fetrete Sokan Alim İbn Teymiyye”,6. 
29 Özervarlı,”İbn Teymiyye”,411-413
30 Şahin,” ,” İbn Teymiyye’nin Şiî Karşıtlığında Bazı Parametreler”141-145.
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Şia’ya yönelik diğer eleştirisi ise onların bilerek hakkı inkâr etmesidir. 
Bu konuda dayandığı nokta ise Şiiliğin ortaya çıkışında önemli katkısı 
bulunan Abdullah b. Sebe’den31 şu ifadedir.”Hz. Ali ölmemiştir. O kıya-
metten önce dönüp asasıyla Arapları yola getirecek ve dünyayı adaletle 
dolduracaktır.”İbn Teymiyye’ye göre Hz. Ali’ye ulûhiyet isnat eden bu an-
layış Kur’an-ı Kerime , sahih sünnete , sahabe fetvalarına , akla ve mantığa 
aykırıdır. 
İbn Teymiyye’ye göre Şia’nın Kur’an ve sünnete zıt birçok ameli vardır. 

Onlar, cuma namazını terk ederler, mescitlere karşı ilgisizdirler ve kabir-
lere aşırı ilgi duyarlar, kabir ziyaretini hac ibadeti olarak algılarlar. İbn 
Teymiyye özellikle kabir ziyareti konusunda çok hassas davranmıştır.32 
Hastalık ve sıkıntılardan kurtulma ümidiyle Allah Teâlâ dışındakilere dua 
etmeyi, şeyhlerden medet ummayı şirk olarak kabul eder. İslam dininde 
bu tür ziyaretlerin ölüler aracılığıyla, onlardan medet umarak yapılma-
sını doğru bulmaz ancak kabir ziyaretinin ölüler için dua etme amacıyla 
yapılmasının İslama uygun olduğunu belirtir. Râfizî kaynaklardaki ‘İşle-
rinizden aciz kaldığınızda kabirlerden yardım isteyin.’ 33gibi hadislere 
dayandırılarak, mezarlık ve şehitlikleri ziyaretin fazileti hakkında eserler 
kaleme alınmıştır. 34 İbn Teymiyye bu ziyaretlerin hac ziyareti gibi algı-
lanmasını eleştirir. Bu konuda ‘üç mescit dışında hiçbir mescide at koştu-
rulmaz. Bunlar da Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve şu benim mescidim 
olan Mescid-i Nebevi’dir.”35hadisini delil olarak getirir. Daha sonrasın-
da Şia’nı kabirlere yüklediği anlamın doğru olmadığını, sadece ibadet ve 
ziyaret maksadıyla bu üç mescidi ziyaret etmeyi meşru görür, bunların 
dışında kalan yerlere bu kadar faziletler yükleyerek oraların kutsallaştı-
rılmasını eleştirir.36

31 Ethem Ruhi Fığlalı,”Abdullah b. Sebe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi-
si, (Ankara:TDV Yay.,1988) 1:133

32 Özervarlı,”İbn Teymiyye”412
33 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ,1:88 (Kitabın adı Keşfu’l-hafa ve müzilu’l-ilbas amma iştehere 

mine’l-ahadisi ala elsineti’n-nas’tır ve anlamı ise halk dilinde hadis diye dolaşan sözler 
üzerindeki perdeyi kaldırmak ve iltibasları önlemek demektir. Daha detaylı bilgi için 
bkz. Bünyamin Erul, “Keşfü’l-hafâ” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 25:321.

34 Fahreddin,”Kalem ve Kılıç Üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve Mücadelesi”,61
35 Müslim, Hacc 74
36 Fahreddin,”Kalem ve Kılıç Üstadı Şeyhülislam İbn Teymiyye ve Mücadelesi”60-

62
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SONUÇ
İbn Teymiyye’nin bütün hayatı iki olgu üzerinden şekillenmiştir. İlk 

olarak bid’atlere karşı savaşmak diğeri ise sahabeyi korumaktır. Çünkü 
dinin saflığını ancak bu yolla korunup devam edeceği düşüncesindedir. 
Selefi düşünce, inanç ve anlayışa aykırı bulduğu alanlarda eleştirmekten 
geri durmamış eleştirileri tek bir grup veya mezheple sınırlı kalmamıştır. 
Zaman zaman üslubu çok ağır olsa da bu durum ancak Kur’an ve sünnete 
aşırı bağlılığından kaynaklanır. Selefi düşünce içerisinde kelam, mantık , 
felsefe bilmesi, eleştirel bakış açısı ve özgün fikirleriyle incelenmesi gere-
ken kişilerdendir. İlk dönem İslam geleneği içerisinde bulunmayan kav-
ramların üretilmesini ya da gelenek içerisinde bulunan kavramlara yeni 
anlamlar yüklenmesini doğru bulmaz. Çünkü onun amacı, özdeki saflığı 
korumaktır. Ahmed b. Hanbel’i temel kabul eden İbn Teymiyye, onun gö-
rüşlerini bir adım daha öteye götürmüştür. Genel olarak İbn Teymiyye, 
iman esaslarında ve diğer itikadi konularda Kur’an ve sünnet çerçevesin-
de her türlü ilaveden arınarak dinin özüne kavuşma gayreti içerisindedir 
ve eleştirileri de buna göre şekillenir. Şia’ya karşı verdiği mücadelede de 
İslamın saf halini korumakla birlikte, Şia’nın o dönemdeki etkisini kırma-
ya yönelik bir çalışmadır. 
İbn Teymiyye’nin eleştirel düşüncesinin temelinde anlama ve temel-

lendirme çabası ön plandadır, bilmediği bir konuda bu kadar kapsamlı şe-
kilde eleştirmesinin imkanı yoktur.Onun eleştirilerinin bu kadar sistemli 
olması, eleştirdiği hususlarda bilgisinin yoğun olmasından kaynaklanır. 
Çünkü o, bir filozof kadar mantıkla ve felsefeyle uğraşmakta ayrıca bir 
kelamcı kadar kelam bilgisine hâkim olmaktadır. Selef düşüncesi çevre-
sinde, bid’atlere karşı her zaman dik duruşuyla, ömrünü bu uğurda feda 
eden bir İslam düşünürü olan İbn Teymiyye’nin bu çabası karşısında, 
Müslümanların onun hayatından ders alması ve omurgalı bir duruş ser-
gilemesi gereklidir.
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İBNÜ’L-MELAHİMİ’NİN HALK’UL KUR’AN 

MESELESİNE ÖZGÜN YORUMU

MEDİNE FEYZA COŞKUN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ (2.SINIF) ÖĞRENCİSİ.

Öz 
Hici II. asrın ilk yarısında ortaya çıkan halku’l-Kur’an meselesi “ilahi kelam” bağ-
lamında yapılan tartışmaların en önemli konularından biridir. Ancak Abbasiler 
döneminde halku’l-Kur’an meselesinin siyasî bir boyut kazanması bu meseleyi di-
ğer kelamî meselelerden farklı bir konumda değerlendirilmesine sebep olmuştur. 
Kur’an’ın yaratılıp yaratılmadığı konusunda yapılan kelamî tartışmalar içinde ön 
plana çıkarılan “Kur’an mahlûktur” söylemi Abbasi halifelerinden Me’mun tara-
fından devletin resmi politikası olarak benimsenmiş ve bu kelamî söyleme karşı 
çıkanlara karşı şiddetle mücadele edilmiştir. Kur’an’ın mahlûk olmadığını dile ge-
tiren kesimlere karşı uygulanan baskılar İslam tarihine “mihne” olarak geçmiştir. 
Bu makalemizde Kur’an’ın mahlûk olup olmadığı hakkında İslam kelam ekolleri-
nin yaptıkları kelamî tartışmaları, Mu’tezile’nin meseleye yaklaşımını son dönem 
Mu’tezilesinin en önemli şahsiyetlerinden olan kelam ve felsefeyle ilgili özgün gö-
rüşlere sahip Mu’tezilî âlim Harezmli İbn’ül-Melâhimî’nin görüşleri üzerinde du-
racağız. 
Anahtar Kelimeler: Mu’tezile, İbn’ül-Melâhimî, Mihne, İlâhi sıfatlar, Ehl-i hadis, 
Halku’l-Kur’an.

Abstract 
The problem of ‘’Creation of Qur’an’’, emerging in the first half of hijri 2nd century, 
is one of the most important issues in the discussions made in the context of ‘’divine 
kalam’’. However, the issue’s gaining political dimensions during Abbas’s epoch 
caused it to be evaluated in a different way among kalam’s issues. In the kalam 
discussions on the creation of Quran, the thought ‘’Qur’an is a critter’’ was adopted 
as the official policy of the state by Me’mun, one of the Abbasid caliphs, and the op-
ponents of this thought were vigorously struggled against. The pressure the applied 
on those defending the thought “Qur’an is not a critter” was recorded as ‘’Mihne’’ 
in the history of Islam. In our article, we will deal with the discussions made by the 
Islamic schools on ‘’whether the Quran is a critter or not’’ and Mutezila’s approach 
to the issue through the thoughts of Ibn al-Malāhimī of Khwārazm’s, one of the 
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most important figures of Mutezila school, and who had distinctive views on kalam 
and philosophy. 
Key Words : Mutezila, Ibn al-Malāhimī, Mihne, Divine Attributes, Ahl al-Hadith, 
Creation of Qur’an.

Giriş
Fetihlerin İslam bünyesine kattığı Arap olmayan unsurların, kendi kül-

türlerinden getirmiş oldukları birikimler, bir yandan yeni düşünceleri do-
ğururken bir yandan da birçok problemin oluşmasına sebep oldu. 
İslam’ın ilk asrında, Kur’an mahluk mudur? şeklinde bir mesele mev-

cut değildi. Kur’an’ın Allah kelamı olduğunu gösteren sarih ayetler var-
ken, onun mahluk mu, yoksa gayr-ı mahluk mu olduğu meselesi ilk de-
virlerde bahis konusu olamazdı. Ayet ve hadislerde de bu konuya temas 
edilmemekte idi. Şayet ayet ve hadislerde bu konuda delil olsaydı, kitap 
ve sünnete bağlı kalan ehli sünnet, o hükmü muhakkak yerine getirmekte 
acele ederdi. Fakat 2. Asrın sonlarından itibaren ortaya çıkan ve 3. Asrın 
başlarında İslam aleminde geniş bir fikir mücadelesine yol açan ve bir çok 
alimin eza ve cefa görmesine, hatta katledilmesine kadar varan halk’ul 
Kur’an meselesi, Me’mun’un halife olmasıyla (198-218) su yüzüne çıkmış 
ilme karşı fazla muhabbeti olan bu zat, Mu’tezile alimlerinin tesirinde ka-
larak, Kur’an’ın mahluk olduğunu resmen ilan etmiştir.

Çalışmamızda halk’ul Kur’an meselesindeki genel tartışma ve dü-
şünceleri ve son dönem Mu’tezilî alimlerinden olan İbn’ül Melâhimî’nin 
(ö. 536/1141) meseleye özgün görüşlerini anlatmaya çalışacağız. Halk’ul 
Kur’an meselesinin siyasi tartışmalarından ziyade kelamî açıdan Mu’tezilî 
görüşü ortaya koymak gâyemizdir. 

I. İbnü’l-Melâhimî Hakkında 
Hakkında hemen hemen hiçbir şey bilinmeyen ve hayatı hakkındaki 

derli-toplu tek bilginin Enderesbâni’nin Zemahşeri hakkında yazdığı bi-
yografinin mevcut tek yazma nüshasının hâmişine düşülen kısa bir not-
tan ibaret olan İbn’ül-Melâhimi’nin tam adı “Rüknüddin Mahmud b. 
Muhammed el Melâhimî el-Harezmi”dir.1 Eserlerinde kendisine hayli 
atıfta bulunan Fahreddin er-Râzi genellikle “Mahmud el-Harezmi” olarak 
zikretmiştir. 

1 Madelung eserlerine ait yazmalarda isminin bu şekilde verildiğinin söyler. Bk. 
Madelung & McDermott, [1991], iii.
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Nisbesinde de anlaşıldığı üzere Harezm’de yaşamış olan ve yine bura-
da vefat eden İbnü’l-Melâhimî, son dönem Mu’tezilesinin en önemli isim-
leri arasında yer alır. Zemahşeri’ye hem öğrencilik hem hocalık yapmıştır: 
Ondan tefsir okurken aynı zamanda ona kelam okutmuştur. Zemahşeri 
ile arasında hoca-öğrenci ilişkisi bulunduğuna göre, Zemahşeri’nin de 
hayatının büyük bir kısmını geçirdiği Harezm bölgesinin en büyük şehri 
olan Cürcâniye’de (Ürgenç) yaşamış olmalıdır.

Son dönem Mu’tezilesinin en önemli şahsiyetlerinden olmasına rağmen 
tabakât kitaplarında kendisine yer verilmemesi dikkat çekicidir. Muhteme-
len bunun sebebi İbn’ül-Melâhimi’nin iyi bir kelâmcı olmasına karşın di-
ğer alanlarda fazla derinleşmemiş olmasıdır. Nitekim tabakât kitaplarında 
kendisine yer bulan sonraki Mu’tezilîler, bir kısmının kelâmcı yönleri olsa 
bile, esas itibariyle dilci, fakîh ya da müfessir olan Mu’tezilîlerdir. Öyle ki 
bu özelliği İbn’ül-Melâhimîm’nin Mu’tezilî olmayan ya da Mu’tezile’den 
etkilenmeyen çevrelerde tanınmasına engel olmuştur.

Anlaşıldığı kadarıyla fıkıhta Hanefi mezhebindendir. Hüseyni öğ-
retiyi takip etse de, bazı noktalarda hocasından farklı düşünecek kadar 
özgündür. Hanefiliğin yaygın olduğu bir muhitte yaşamıştır. Mu’tezilî 
kelamının Harezm’deki en büyük temsilcisiydi. Nitekim kaynaklar “ha-
lis Mu’tezile’den özellikle Kadi Abdülcebbar ve Ebü’l-Hüseyin ‘den sonra 
bilhassa kelami yönü baskın başka bir Mu’tezilî zikretmezler. Bu yönüyle 
el-Faik fi Usuli’d Din adlı eserinde, kendini özgün kılabilecek birtakım özel-
liklerinin yanında, müellifinin halk’ul-Kur’an meselesini farklı bir yönden 
ele alıp yorumlaması dikkat çekicidir.

Eserlerinden de anlaşılacağı üzere özellikle kelâm alanına temayüz 
etmiştir.2 Nitekim ona verilen “el-Usûli” lakabını da bu özelliğine işaret 
etmektedir.
İbn’ül-Melâhimi’nin iki tanesi kısmen olmak üzere dört eseri günü-

müze ulaşmıştır. Bunun dışında günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilinme-
yen iki eserinin de ismi bilinmektir. Bunlardan biri bu çalışmanın temelini 
oluşturan el-Fâik fi Usûli’d-Din’dir. Bu eserinin belli bir bölümünde halk’ul 
Kur’an meselesini ele alarak kendi görüşlerinin sunmuştur.

2 Ebderesbani’nin hâmişinde kelâm ilmiyle maruf olduğu ve bu hususta dönemi-
nin en önde gelen kişisi olduğu belirtilir. Bk. Sîre ,382
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II. Halku’l-Kur’an Meselesinin Tarihi Süreci
Halku’l-Kur’ân meselesinden ilk olarak Ca’d b. Dirhem (v.118)3, son-

ra da ondan etkilenmiş olan Cehm b. Safvan (v.128)4 bahsettiği nak-
ledilmiştir. Ebû Hanîfe ve talebelerinin yaşadığı dönemde ortaya çıkan 
Kur’ân’ın yaratılmışlığı meselesi5 daha sonra belli bir süre gündemdeki 
sıcaklığını kaybetmiştir. Meselenin tartışılmasına, o dönemin ilmî otorite-
si olan âlimlerin şiddetli karşı çıkışları ve devlet idaresinin bu görüşü sa-
vunanlara karşı idam dâhil sert bir şekilde müdahale etmesi engel olmuş-
tur. Bu fikir henüz yeni ortaya çıktığı için arkasında onu savunacak güçlü 
bir mekanizma da yoktu. Kur’ân’ın mahlûk olduğu fikri daha sonraları 
Bişr b. Gıyas el-Merisî (v.218/833) tarafından tekrar gündeme getirilmiş 
fakat o da bu yüzden takibata uğramış ve bir süre gizlenmek durumunda 
kalmıştır. 
İlme, özellikle de felsefi ilimlere ilgi duyan ve “daru’l-hikme”yi kurup 

felsefî kitapları Arapça’ya tercüme ettiren Abbasî halifesi Me’mun (198-
218 h.)’nun 212/827 yılında bu fikri benimsediğini ilan etmesiyle devletin 
resmî ideolojisi haline dönüştü. Me’mun son dönemlerinde ise, kadıların 
ve âlimlerin bu konuda imtihana/mihneye tabi tutulmasını istemiştir. Böy-
lece İslam tarihinde “mihne” olarak anılan süreç başlamış oldu. Kur’ân’ın 
yaratılmışlığını kabul etmeyen kadıların kadılık ehliyetleri iptal edilirken, 
âlimlerin ise fetva vermeleri yasaklandı. Bu süreç, Mu’tasım (218-227 h.) 
ve Vâsık (227-232 h.) dönemlerinde aynı şekilde devam etti. Onlar da bu 
fikri kabul etmeleri için kadılara ve âlimlere baskı yapıp işkence uyguladı-
lar. Ahmed b. Hanbel gibi kimi âlimler uzun süre hapishanelerde işkence 
görürken, Muhammed b. Nuh gibi kimi âlimler ise bu yüzden canların-

3 Ca’d bu fikirlerinin yayılması sonucu ilhad ve zındıklık iddiasıyla idam edilmiş-
tir. Abdu’l-Fettah Ebû Gudde, Halk-ı Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta-
dil Kitaplarına Tesiri, Çev: Müçteba Uğur, A.Ü.İ.F. Dergisi, c. 20, Ankara 1975, 307.

4 Ebû Gudde, a.g.m. 307; Yavuz, Halku’l-Kur’ân, DİA, XV. 371; Osman Aydınlı, 
Akılcı Din Söylemi, Farklı yönleriyle Mu’tezile Ekolü, Hititkitap Yayınevi, Ankara 2010, 
304; Muhsin Demirci, Kur’ân Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul 2005, 179.

5 Hatip el-Bağdadî, a.g.e. 518. Halku’l-Kur’ân konusunun ilk defa Ebû Hanîfe tara-
fından dile getirildiğine dair rivayetler de zikredilmiştir. Ragıp el-İsfahanî, bu meseleyi 
ilk defa Kûfe’de Beyân b.Sem’ân’ın “Kur’ân mahlûk mudur, değil midir?” sorusunu so-
rarak tartışmaya açtığını, Ebû Hanîfe’nin de bu soruya “Kur’ân mahlûktur” diyerek ce-
vap verdiğini, ancak küfürle itham edilince tövbe edip bu görüşünden döndüğünü ifade 
eden bir rivayeti nakleder. Yavuz, Halku’l-Kur’ân, DİA, XV, 371. Benzer bir rivayet için 
Aydınlı, a.g.e. 321’e bakınız.



İBNÜ’L-MELAHİMİ’NİN HALK’UL KUR’AN MESELESİNE ÖZGÜN YORUMU 463

dan oldular. Yahya b. Maîn ve Ebû Müslim gibi bazı âlimler ise öldürülme 
korkusuyla takiyye yaparak Kur’ân’ın mahlûk olduğunu söylediler.6 

Abbasîlerde hilafet makamına Mütevekkil geçinceye kadar bu “mihne” 
yaklaşık on altı yıl devam etti. Mütevekkil halife olur olmaz bu konudaki 
tartışmaları yasakladı. Mu’tezilenin bir hakimiyet prestiji olarak devam 
etmiş daha sonra tekrar Kur’an’ın mahluk olmadığı ehli sünnet görüşüne 
dönülmüştür. Onun halife olmasından sonra ise işler tersine döndü ve 
“Kur’ân mahlûktur” diyenler dışlanmaya, rivayetleri makbul görülmeme-
ye ve devlet kademelerine getirilmemeye başlandı.7

III. Halku’l-Kur’an’ın Tartışılma Nedenleri
İslam tarihinde mihne sürecinin yaşanmasına sebep olan halku’l-Kur’ân 

meselesinin ortaya çıkışı ile ilgili farklı görüşler ileri sürülmüştür. İslam 
coğrafyasının fetihlerle genişleyip yabancı din ve kültürlerle karşılaşma-
sının ve/veya müslümanlar arasında tartışılmaya başlanan ilahî sıfatlar 
mevzusunun halku’l-Kur’ân meselesinin neşvü nemâ bulmasında etkili 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu meselenin oluşmasında etkili olan görüşlere 
baktığımızda ilk olarak peygamberimize sihir yaptığı söylenen Lebid b. 
A’sam’ın ortaya attığı halk’ul Kur’an meselesinin Yahudi kaynaklı oldu-
ğudur.

Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat, takriben bin yıllık bir dönem içeri-
sinde son şeklini almıştır. Oluşum sürecinde insan faktörünün de rol oy-
nadığı Tevrat’ın vahiy ürünü oluşunu Yahudiler, mahlûk olmasıyla izah 
ediyorlardı. Şüphesiz Kur’ân ise, 23 yıllık bir sürede fakat hiçbir insanî 
müdahale olmaksızın nâzil olmuştur. 

Diğer bir görüşe göre ise Hıristiyan ilahiyatçıların etkisi olduğudur 
ki; Bazı araştırmacılar, halku’l-Kur’ân meselesini Hıristiyan ilahiyatçı-
larının etkisine bağlamışlardır. Emevî sarayında kâtiplik yapan Yuhan-
na ed-Dımeşkî, Hz. İsa’nın ulûhiyetini kanıtlamak için, Kur’ân’da Hz. 
İsa’nın “kelimetullah”8 olarak nitelendiğini ve Allah’ın kelimelerinin 
ise mahlûk olmadığını, bu yüzden Hz. İsa’nın da mahlûk olamayacağını 
dile getirmekteydi. Buna karşılık Ca’d b. Dirhem ve Cehm b. Safvan, Hz. 
İsa’nın yaratılmış olduğunu ifade etmek için ilahî kelimelerin, dolayısıyla 

6 Yavuz, Halku’l-Kur’ân, DİA, XV, 372; Demirci, a.g.e. 184.
7 Geniş bilgi için bkz. Ebû Gudde, a.g.m., 310-321
8 Nisa, 4/171; Âl-i İmran, 3/45.
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Kur’ân’ın da yaratılmış olduğunu iddia ettiler.9 Bu görü bu konunun mih-
verini teşkil ettiğini düşündüğümüz ilahî sıfatlar, özellikle de kelâm sıfa-
tıyla yakından alakalıdır. 

Üçüncü bir görüşe göre ilahî sıfatlar meselesdir. Halku’l-Kur’ân mese-
lesi, ilahî sıfatların ezelî veya hâdis olduğu tartışmalarının etkisiyle ortaya 
çıkmıştır. Sıfatların yaratılmış olduğunu savunanlar, Allah’ın kelâm sıfatı-
nın ve onun tecellisi olan Kur’ân’ın da yaratılmış olduğunu dile getirdiler.10 
Kur’ân’ın mahiyeti hakkında başka görüşler de ileri sürülmüştür.11 Fakat 
zikrettiğimiz bu görüşler, konuya kaynaklık etmesi açısından daha çok 
dikkate değerdir. Meselenin kaynağı olarak ortaya konulan görüşlerden 
özellikle sonuncusu, bu görüşü sahiplenen ve savunan Mu’tezile’nin tev-
hid akidesiyle uyumlu olduğu için, onlar halku’l-Kur’ân fikrinin önde ge-
len savunucuları olmuşlardır.

IV. Kelam Ekollerine Göre “Kur’an’ın Yaratılmışlığı” Sorunu
İslam düşünce tarihini uzunca bir dönem meşgul eden halku’l-Kur’ân 

meselesine müslüman düşünürlerin yaklaşımlarını üç kategoride ele ala-
biliriz:

1- “Kur’ân mahlûktur”. Bu görüş Mu’tezile ile özdeşleşen bir gö-
rüştür. Aslından onlardan daha önce Cehm b. Safvan ve Bişr el-Merîsî, 
Allah’ın zatından başka bir kadîm olmadığı fikrinden hareketle kelâm 
sıfatını nefyetmiş ve Kur’ân’ın mahlûk olduğu fikrinin savunmuşlardır. 
İşte Mu’tezile söz konusu tenzihçi fikrin devamı niteliğinde görülebilir. 
Mu’tezile Allah’ın kelâm sıfatıyla değil, harf ve sesleri yaratmakla ko-
nuştuğunu ifade etmektedir. Allah’ın kelâmı O’nun fiilidir. Onlara göre 
Kur’ân, Allah’ın levh-i mahfuz, Cebrail ve peygamberlerde yarattığı harf 
ve seslerden oluşan Allah’ın fiili sıfatlarının bir tecellisidir. 

Mu’tezilenin halku’l-kur’an meselesini ele alış tarzının kelamî açıdan 
açık bir şekilde ortaya konulabilmesi için onların bu meseleyi sadece tev-
hid değil, adalet ilkesi bağlamında da değerlendirdikleri hususunu göz 

9 Yavuz, Halku’l-Kur’ân, DİA, XV, 371; Beşer, a.g.m. 26; Ebû Zehra, Ebû Hanîfe, 
110-1.

10 Yavuz, Halku’l-Kur’ân, DİA, XV, 371.
11 Montgomery Watt, meselenin kader akidesi ile alakalı olduğu ihtimali üzerinde 

durur. Bununla ilgili geniş bilgi için bk. Watt, a.g.e. 306–7. Yûsuf Şevki Yavuz ise, bu 
konuda dile getirilen bir görüş olarak Grek felsefesinin etkisinden de bahsetmiştir. Fel-
sefeden gelen “logos” kelimesi “kelâm” olarak tercüme edilmiş ve İlahî kelâmın ezeliliği 
ve buna bağlı olarak da halku’l-Kur’ân meselesi tartışılmaya başlanmıştır. Yavuz, Halku’l-
Kur’ân, DİA, XV, 371. 84 
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ardı etmemek gerekir.12 Dolayısıyla Mu’tezile ve halku’l-kur’an ilişkisi 
bağlamında oluşan literatür içerisinde yer alan eleştirilerde bu meselenin 
sadece tevhid-uluhiyyet eksenli ele alınarak Mu’tezileye karşı tekfire va-
ran ağır eleştirilerin yöneltilmesi, bu meselenin ait olduğu mecranın dışı-
na çıkarıldığını ve Mu’tezileye haksızlık yapıldığını göstermektedir. Me-
sela halku’l-kur’an meselesi bağlamında sergilenen böylesi bir bakış açı-
sını Buharî’nin Muhammed Abdullah Cafer el-Bağdadî’den onun da Ebu 
Zekeriyya Yahya b. Yusuf’tan aktardığı şu rivayette görmek mümkündür: 
“Bizler Abdullah b. İdris’in yanında oturuyorken bir adam geldi ve ona 
‘Ey Ebu Muhammed! Kur’an mahlûktur’ diyenler hakkında ne diyorsun? 
Onlar Yahudilerden midir?’ diye sorduğunda ‘hayır’ diye cevap verdi. 
Gelen adam ‘peki onlar Hıristiyanlardan mıdır?’ dediğinde yine ‘hayır’ 
şeklinde cevap verdi. ‘onlar Mecusilerden midir?’ şeklinde tekrarlanan 
soruya yine ‘hayır’ diye cevap verince gelen adamın ‘peki, kim bunlar? 
Onlar tevhid ehlinden midir?’ sorusu üzerine şu cevabı verdi: ‘Onlar tev-
hid ehli değildir aksine onlar zındıktır. Her kim ki Kur’an’ın mahlûk oldu-
ğunu iddia ederse Allah’ın da mahlûk olduğunu iddia etmiş olur. Allah 
“Bismillahirrahmanirrahim” demektedir. Allah mahlûk olamaz, Rahman 
mahlûk olamaz, Rahim mahlûk olamaz. Dolayısıyla bunun aksini iddia 
edenler zındıklardandır. Allah’ın laneti onların üzerine olsun. Onlarla ne 
bir arada oturun ne de evlenin.”13 Halku’l-Kur’an konusunda zikredilen 
bu ve benzeri rivayetler mesele hakkındaki aşırı yorumları temsil etmek-
tedir. Eğer bu aşırı yorumlar ekseninde halku’l-kur’an meselesi değerlen-
dirilip tek taraflı olarak sonuca ulaşılırsa, Mu’tezile ekolünün, özellikle 
de o dönemin Hıristiyan ilahiyatçılarının Hz. İsa’nın uluhiyyeti hakkında 
Müslümanları ilzam etmek isteyen iddialarına karşı verdikleri mücadele 
göz ardı edilmiş olur. Dolayısıyla Mu’tezilenin halku’l-Kur’an meselesine 
yaklaşımını o dönemin sosyal, siyasal, ideolojik, teolojik ve felsefî zemin-
den soyutlayarak değerlendirmek fikirler ile hadiseler arasındaki bağı ko-
parmak anlamına gelir. 

2- “Kur’an mahluk değildir”. Ehl-i Sünnet’in bu konudaki temel görü-

12 Kâdî Abdulcebbar, Kur’an’ın Allah’ın fiillerinden bir fiil olması yönüyle adalet konusunu 
ilgilendirdiğini belirtmektedir. Bkz. Kâdî Abdulcebbar b. Ahmed, Şerhu’l-Usuli’l-Hamse, 
(Thk. Abdulkerim Osman) Mektebetu Vehbe, Kahire1996, 527.

13 Muhammed b. İsmail el-Buharî, Halku’l-ef’ali’l-ibad ve’r-red ale’l-Cehmiyye ve 
Ashabi’t-ta’til, Müessesetu’r-Risale, Beyrut-1990, 7-8.
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şüdür. Ancak bu söz açılmaya değer niteliktedir. Zira Ehl-i Sünnete göre 
bu meselenin iki boyutu vardır. 

a. Lafzıyye: Kur’ân’ı lafız ve mana olarak ayırıp değerlendiren bu gö-
rüşe göre Kelâmullah, “kelâm-ı nefsî” ve “kelâm-ı lafzî” olmak üzere iki 
kısma ayrılır. Kelâm-ı nefsî kadîmdir, çünkü o ezelî olan kelâm sıfatının 
tecellisidir. Aksi takdirde Kur’ân, Cebrail’in veya bizim gibi bir beşer 
olan Peygamberin sözü konumuna indirgenmiş olurdu. Kelâm-ı lâfzî ise, 
ses ve harflerden oluşan telaffuzu ifade eder ki bu, mahlûktur. Kısaca-
sı, Kur’ân’ın Allah’ın zâtı ile kâim bulunan manaları kadîm, lafızları ise 
mahlûktur. Bu yüzden halku’l-Kur’ân meselesi bazen “lafız meselesi” ola-
rak da adlandırılmıştır. 

Bu yaklaşım, zaman içerisinde Ehli Sünnet’in önde gelen kelâm 
âlimlerinden İbn Küllab el-Basrî (v.240/854) ve Ebû’l-Hasan el-Eş’arî 
(v.330/941) tarafından sistemli bir şekilde izah edilmesine rağmen, ilk ola-
rak onların ortaya koyduğu bir düşünce değildir. Bu fikrin temelleri İmam 
Azam tarafından atılmıştır. Ehlisünnet mesele hakkında onun görüşünü 
benimsemiştir. Ebû Hanîfe Kur’ân hakkındaki değerlendirmesini lafız 
mana ayrımına dayalı olarak yapmıştır. Kur’ân’ın manasını ifade eden 
Kelamullah’ın gayri mahlûk, insanların telaffuzunda ortaya çıkan lafzın 
ise mahlûk olduğunu ifade etmiştir. 

b. Savtiyye: Kur’ân’ın hem lafzının hem de manasının Allah’ın zatıyla 
kâim olup kadîm olduğunu ileri sürenlerin görüşüdür. Bu görüşe göre 
Kur’ân’ı lafız ve mana olarak ayırmadan Allah kelâmı olarak kabul etmek 
gerekir. Selefin çoğunluğu, Ahmed b. Hanbel ile bazı Maturidî bilginler 
bu görüşü benimsemişlerdir. Özellikle Ahmed b. Hanbel, Kur’ân’ın yara-
tılmışlığının ne Kur’ân’da ne de sünnette geçtiğini ifade ederek Kur’ân’ın, 
“Allah kelamı” dışında bir isimle nitelenmesine şiddetle karşı çıkmıştır. 
Kur’ân’a kelamullah haricinde bir nitelemede bulunanları “zındık” ve “bi-
datçı” olarak nitelemiştir. 

Bu görüş sahipleri “Kur’ân” ve “mahlûk” kelimelerinin aynı cümle içe-
risinde telaffuz edilmesine şiddetle karşı çıkmışlardır. Onlara göre, lafız 
ve mana ayrımı yapmaksızın bir bütün olarak Kur’ân ezelîdir. Kelâmullah, 
Allah’a aittir ve kadîmdir. Kur’ân’a mahlûktur demek insanı küfre götü-
rür. 

3- Vâkıfe, Vâkıfiyye: Bu konuda fikir beyan etmekten kaçınan kimsele-
rin yaklaşımıdır. 

Vâkıfiyye, Kur’ân’ın mahlûk olup olmaması ile ilgili müspet veya men-
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fi bir görüş ileri sürmeyip tevakkuf edenlerin, yani sükûtu tercih edenle-
rin durumunu ifade eden bir terimdir. Bunların herhangi bir görüş ileri 
sürmemeleri Kur’ân hakkında bir şüpheleri olduğundan değil, kendinden 
önce gelenlerden bu konuda sükûtu tercih edenlere tâbi olmak istemele-
rindendir. İmam Câfer es-Sâdık (v.148/765), Kur’ân’ın Allah kelâmı oldu-
ğunu belirtip onun mahlûk veya gayr-ı mahlûk olması ile ilgili konuşma-
mıştır. 

Vâkıfiyye bu konuda görüş beyan etmemiş olmasına rağmen onlar da 
eleştirilerden nasiplerini almışlardır. Özellikle Ahmed b. Hanbel ve taraf-
tarları, “Kur’ân mahlûk değildir” şeklinde görüş beyan etmedikleri içi, 
Vâkıfe’yi Cehmiyye’ye dâhil etmiş, hatta onların Cehmiyye’den daha kötü 
olduklarını ifade etmişlerdir. Onlardan ilim almayı ve hadis rivayet et-
meyi terk etmişlerdir. Bu durumu, onların mihne döneminde yaşadıkları 
büyük sıkıntıların bir aksü’l-ameli olarak görmek mümkündür. 

V. Mu’tezilî Alim İbnü’l-Melahimî’ye Göre Kur’an’ın Yaratılmışlığı 
Meselesi

Mu’tezile’nin sıfat anlayışı, Ebu Haşim el-Cübbai’nin “ahval” nazari-
yesi üzerinde ki tartışmaları bir tarafa bırakırsak genel itibariyle nomina-
lizmin pek çok formunun kendini gösterdiği katı bir zat-sıfat özdeşliğini 
ortaya çıkarır. Ehli sünnet tarafından sıfatların inkârı olarak algılanmış ve 
bu algı Mu’tezileye atfedilen “Muaattıla” isminde de kendini göstermiş-
tir. 

Mu’tezile’nin hem tenzihi dili yoğun bir şekilde kullanıp, sistemlerine 
nefyi (zati) sıfatlara diğer kelami ekollere göre daha fazla vurgu yapması, 
hem de isbatî sıfatları açıklarken nominalizme kayması onları muhalifleri 
nezdinde felsefecilerle aynı kefeye koymuştur.14 Bu yüzden olsa gerek 
İbn’ül-Melâhimî sıfatlar konusuna ehemmiyetli bir kısım ayırır. Bundaki 
amacı şüphesiz Mu’tezile’nin felsefecilerin sıfat anlayışının karşısında yer 
aldığını göstermektir. 
İbnü’l-Melâhimî “mütekellimlerin bu konudaki ihtilaflarını zikretmek-

ten yüz çeviriyoruz” diyerek konuya sadece Mu’tezilî bakış açısıyla bak-
mayacağını da vurgular. İbn’ül-Melâhimî sıfatları “zâtın üzerine zait bir 
unsur” şeklinde tanımlayarak terminolojik anlamda Sünnilere yaklaşır. 

14 Bk. Tufle, 44-48.
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Ancak hemen akabinde sıfatları tekrar zâta indirgeyerek Mu’tezilî görüşe 
dönüş yapar.

Sözgelimi Allah hakkında “kâdir” denildiğinde bunun anlamı şudur: 
Allah’ın zâtı diğer zâtlardan, fiil işlemesinin de işlememesinin de müm-
kün olmasını gerektirecek bir şekilde ayrılır. Kezâ âlim dendiğinde bun-
dan Allah’ın zatının bilinmesi mümkün olan her şeyin şüpheye yer bı-
rakmayacak şekilde kendisine açığa çıkmasını gerektirecek bir biçimde 
sıfatlar Allah’ın zatına birtakım hükümlerin izafe edilmesini ifade eder.

Buna göre zâtın üzerine zait olan şeyler aslında birer hükümdür ve bu 
hükümlerin her biri zâttan sâdır olan bir işlevi işaret ermektedir. Dolayı-
sıyla bir zâtı diğer bir zâttan bir sıfata işaret etmesi açısından ayıran nokta, 
zâtın işlevidir.

Bu yönüyle İbnü’l-Melâhimî sıfatların gerçekliğini doğrudan zât-sıfat 
ilişkisine girmeden, sıfatların fonksiyonelliğiyle açıklamaya çalışır.15 İşte 
İbnü’l-Melâhimi’nin görüşleri bu çerçevede şekillenmiştir.
İbnü’l Melâhimî, failin fiil işlemek suretiyle zatındaki bir eksiliği gi-

derdiğini ve fiil vasıtasıyla zatını kemale ulaştırdığını kabul etmez. Ona 
göre fail, fiili olmaksızın da zatı itibariyle kâmil (kâmil bi-zâtihî) olup, fiil 
işlemekle zatının bir sıfat kazanması mümkün değildir. Zira failin fiil iş-
leyebilmesi için zaten öncesinde zatının kemal üzere olması gereklidir.16 
Diğer bir deyişle fail kâmil olacaktır ki, fiil işleyebilsin. İbn’ül Melâhimî 
fiil ile zatın kemali arasında zorunlu bir bağlantı görmemektedir. 

Fail tercihe dayalı fiil işlediğine göre, tercihe dayalı fiil de ancak fiilin 
öncesinde yokluğun geçmesiyle mümkündür. Böylelikle kadir fiili yok-
luktan varlığa çıkaracaktır.

Ona göre Kur’an’ın mislini getirmedeki meydan okuma harflerin 
zâtının aynısını getirmek değildir. Dolayısıyla taklit eden harflerin zâtını 
taklit ettiğinde metnin aynısı getirilmiş olur. Bilakis misliyle meydan oku-
ma üslup, fesehât ve belâğatta gizlidir. Öyle ki rivayet edenin fiili olsa da 

15 Zât-sıfat ilişkisinin doğurduğu problemler sebebiyle sıfatların gerçekliğini bun-
ların işlevleriyle açıklama tarzı Mu’tezile içerisinde erken dönemlerden itibaren geliş-
tirilmiştir. Sözgelimi Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf Allah’ın âlim oluşunun anlamının cehaleti 
O’ndan nefyetmek ve var olan veya var olacak olan malûmların bulunduğuna delâlet 
etmek; kâdir oluşunun anlamının aczi O’ndan nefyetmek ve var olacak ya da olmayacak 
makdurların bulunduğuna delâlet etmek olduğunu söyler. Bk. Eş’ari, Makâlât, 2, 484. 
Böylelikle Ebü’l-Hüzeyl isbati sıfatları delillendirmede iki yönlü bir açıklama gerçekleş-
tirmiştir.

16 Tufle, 10- 11.
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sûret ve nazım olarak Allah kelâmıdır. Bu yönüyle Allah’a kelâmıyla yani 
Kur’an ile ibadet etmemiz ve karşılığında mükâfat almamız sahihtir.

Allah Teala’nın kelamının mushaflarda olması ve bu şekilde okuma-
mız gerekmektedir. Çünkü mushafta tertipli bir şekilde olan harflerin 
işaretlerinden başka bir şey yoktur. Bakan ve bilen kişiye ondaki işaretle-
ri görerek bu kelimeleri ve düzenini meydana getirmeyi mümkün kılar. 
“Mushaf Allah kelamıdır” dediğimizde bu, insanların bildiği bir müsama-
hadan ibarettir. Dolayısıyla kelamın işaretlerini aslında kelam diye isim-
lendirmişlerdir. Şeriatte de buna özel hükümler sabit olmuştur. Hakikatte 
o kelam değildir. Kur’an’ı baştan sonra hıfzeden, ezberleyen onun kelime-
lerini ve düzenini bilen kişidir. Yani onun kelamını rivayet etmeye kudreti 
ve ilmince güç yetirir. Sonra Allah’a nisbet edilir ve denilir ki; “ Bu beyan 
ettiğimiz mana üzere Allah’ın kelamıdır.” 

Kur’an’ın mahluk olarak sıfatlanmasının manasını ashabımıza uyma-
yan çirkin bir şey olarak sanılması doğru değildir. Çünkü yaratmanın lü-
gat manası beraberinde farklı anlamlar ifade eder.

Bağdat Mu’tezilî alimleri o dönem yaratmanın doğrudan olmayan 
bir şeyi ortaya çıkarma olarak görmüşlerdi ve bunu Allah’tan başkası-
na hasretmenin doğru olmayacağını söylediler. İbn’ül-Melâhimîye göre 
Kur’an’da geçen şu ayetler bunun doğru olmadığını ifade eder; “Yaratan-
ların en güzeli olan Allah’ın şanı ne yücedir!”17, Allah İsa (as.)’a şöyle 
dedi; “Hani sen iznimle çamurdan kuş gibi bir şey yaratmış ona üflemiş-
tin de iznimle kuş olmuştu.”18 

Basra Mu’tezilî alimleri ise yaratmanın anlamının bir fiili takdir etmek 
olduğunu söylemişlerdir ki, Arap bir şair şöyle demiştir; “Sen benim ya-
rattığımı (icat) düzeltirsin, ıslah edersin / bazı kavimler ise yaratır sonra 
benzeri getirilemez.” Yani takdir ettiğini tamamladı anlamındadır. Takdi-
rin manası, menfaate mutabık sağlam bir fiil ortaya çıkarma fikridir.19 Bu 
aynen Allah Teala üzerine düşünmenin ancak menfaate mutabık, sağlam 
yarattıklarını (icat) tanımakla olabileceği gibidir. Nimet vasfındaki eli, el 
olarak isimlendirilmesi gibi Arapçada nimet, el manasında kinayeli olarak 
kullanılır çünkü nimet el ile yapılır. 

Yaratma lafzını örf manasında Allah’tan başkasına yüklemeyi din ya-

17 (Muminun,14).
18 (Maide,110).
19 Yazarın şiirde dediği gibi buradaki fikir yaratma demektir.
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saklamıştır. Çünkü kulların fiillerinde abeslik ve sefihlik olabilir fakat ma-
ruf olan Allah Teala’nın fiillerinde ancak hüküm ve hikmet vardır.
İbnü’l Melâhimî’nin tüm bu görüşleri gösteriyor ki; Kur’an’ı mahluk 

olarak sıfatlandırmasında ki maksadı Allah’ın kullarının dini yönden ihti-
yacı olduğu için onu kusursuzca ve sağlam olarak ortaya çıkarmasıdır. Al-
lah Teala’nın tüm fiilleri bu manada ittifak etmiştir. Kur’an’ı mahluk ola-
rak vasıflandırmasının sebebi de Allah’ın diğer fiillerinin hepsini mahluk 
olarak sıfatlanmasından dolayıdır. Mu’tezile’nin halk’ul Kur’an meselesi-
ne ait görüşünün temelini oluşturan unsurlardandır. Yine bu görüşlerine 
yer verdiği eseri, el-Faik fi Usuli’d-Din de şu ayetleri delil olarak zikreder; 
“O, göklerin ve yeryüzünün hükümranlığı kendisine ait olandır. Çocuk 
edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da yoktur. O herşeyi yaratmış ve 
yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”20 Bu ayette de olduğu 
gibi birçok ayette diğer bürün fiilleri, “halk” olarak vasıflandırmıştır.
İbnü’l Melâhimî bu meseleden dolayı yapılan eleştirilere cevap vere-

rek kastedilen anlamın anlaşılmadığını ifade eder. Eserinde kendilerine 
karşı yapılan tüm tahkir içerikli sözlerin yanlış anlaşıldıklarından dolayı 
olduğunu söylemiştir. Yine cevap olarak Kur’an’dan ayetler göstermiştir. 
“Kur’an’ı öğretti.”, “İnsanı yarattı.”, “Ona beyanı öğretti.”21 Bu ayetler 
Kur’an’ın veya emrin mahluk olmadığına delalet etmiştir. Allah kullarını 
ve kulları için yarattıklarına özen göstermiş ve sonra emrin ve teklifin ken-
disine ait olduğunu açıklamıştır. Bu ikisinin kendisinden olması ise fiille-
rinden ve yaratmasından dolayı olmadığını ifade etmektedir. Bu üç ayet 
şuna delalet eder ki; bu üç emri Allah yapmıştır ancak elde edilen sonuç 
yaratmanın içine girer. Allah fiil olarak önce yapmış sonra öğretmiştir.

Sonuç
Mu’tezilî alim İbnü’l-Melâhimî’nin Kur’an’ın yaratılmışlığı meselesin-

deki görüşlerinin, bağlı bulunduğu ekolün düşüncesini açıklama ve sa-
vunma sadedinde olduğu görünmektedir. O öncelikle Mu’tezilî alimle-
rin bu konudaki görüşlerinden dolayı tabi tutuldukları sert eleştirilerin 
haksız ve yersiz olduğunu savunurken, doğrudan doğruya i’tizâlî çizgide 
olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim onun, sıfatların zatla ilişkisinde zat-
sıfat aynîliğini savunmuş olması da bunun göstergesidir. Bununla birlik-

20 (Furkan,2).
21 (Rahman,1/2/3).
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te ilahi zatın ezelde kemal sıfatını sahip olduğunu kabul etmekle o Ehl-i 
Sünnete yaklaşmış olduğunu ifade edebiliriz.
İbnü’l-Melâhimî’ye göre mushaflarda yazılı olan ve dillerde oku-

nan Kur’an’ın ilahi kelam olduğunda bir şüphe yoktur. Ancak Kur’an’ın 
Mu’tezile tarafından “mahluk/yaratılmıştır” şeklindeki teorisi şu iki şeyi 
ifade eder: 

a.Yaratma, yoktan var etme demektir. Bir müslümanın okuduğu 
Kur’an, Allah’ın kelamıdır. Bu yüzden onunla ibadet etmek sevaptır. Ses, 
harf ve kelimelerden müteşekkil ayetleri yoktan yaratan Allah’tır. Allah 
ezelde mütekellim olmakla birlikte Kur’an’ın ayetlerini yoktan var eden 
O’dur.

b. Kur’an’ın yaratılmış olması, onun yüce yaratıcı tarafından takdir 
edilmiş bir takım ayetlerden oluştuğu anlamına gelir. Böylece ikinci an-
lamda yaratma “takdir etme” demektir. İlahi takdir söz konusu olduğun-
da, insan için en yüksek menfaatin gözetilen bir yaratmanın olduğunu 
kast etmekteyiz.

Böylece İbnü’l-Melâhimî, tebliğimizde esas olan konuda, Mu’tezilî 
görüşün devamı niteliğinde bir noktada durmuş ve Bağdat ile Basra 
Mu’tezile’sinin düşünce önderlerinin görüşlerini temellendirmeye çalış-
mıştır.
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YAMAN DEDE’NİN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ 

MÜCADELESİ

PINAR ÇAKIR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öz
Yaman Dede günümüzde pek tanınmamaktadır. Yaşadığı dönemde birçok faaliyet-
te bulunmuştur. Osmanlının son dönemlerinde yaşamıştır. Osmanlı’nın çöküşünü 
görmüş bir sufidir. Aslen Hristiyan olmasına karşın ömrünün ilk yıllarında ailesin-
den habersiz Müslüman olmuştur. Kırk yıl gibi uzun bir süre İslam’ı gizli bir şekilde 
içinde yaşamıştır. Allah’ a ve peygambere olan aşkı ile tanınmıştır. 55 yaşında Müs-
lüman olmasıyla birlikte hayatında sıkıntı ve eziyetler baş göstermeye başlamıştır.

Anahtar kelimeler: Tasavvuf, Yaman Dede, Mevlana

Abstract 
Yaman Dede is not much known in olur day. He had mont activities during his life. 
Yama Dede lives in the last period of ottoman. It is a sufi which has seen the collapse 
of the ottaman emprie. Originally a Christian. In the early years of his life he became 
a muslim unaware of his family. He lives in Islam for a lang period of 40 years. He 
was known by Allahand his love for prophet. Muslim ot the age of 55. Suffered from 
hardships and torture in his family life.

Key Word: Yaman Dede, mysticisim, the Mevlana
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1. Gerçek İsmi ve Lakabı
Asıl adı Diyamandi olan Yaman Dede; Yanan Dede, Yanar Dede, Ya-

mandi Molla, Molla Bey lakabıyla bilinmektedir ve Diyamandi Rumca 
da ”elmas” anlamına gelmektedir. Yaman Dede, 1887’de Kayseri’nin Ta-
las ilçesinde dünyaya gelir. Ailesi Rum Ortodoks Kilisesine mensuptur. 
Babası iplik ticaretiyle uğraşan Yuvan, annesi Afurani hanımdır. Yaman 
Dede kendini “Rum Ortodoks camiasından bir Anadolu çocuğu” olarak 
tanımlar. Diyamandi on aylıkken babasının işlerinden dolayı ailesi ile be-
raber Kayseri’den Kastamonu’ya göç eder.1 Tahsiline Rum Ortodoks mek-
tebinde başlar. Dini derslere katılma zorunluluğu olmamasına rağmen o 
derslere de devam eder. Kastamonu İdadisi’ni birincilikle bitirir.2

2. Gençliği ve Müslüman Olması
Yaman Dede, ”Nasıl Müslüman oldum” adlı hatıratın da İslam nuru-

nun kalbinde doğuşunu Kastamonu idadisine gittiği yıllarda hocası İskip-
li Osman Efendi’nin bir gün tahtaya Mevlana Celalettin Rumi kaddesellahu 
sirrehussami fermayed:

“Bişinev in ney çün şikayet mi koned / Ez cüdayiha hikayet mi koned
Kez neyistan ta mera bıburideend/ Ez nefirem merd ü zen nalideend
Sine hahem şerha şerha ez firak / Ta beguyem şerhi derdi iştiyak
adlı beyitlerini yazdığını ve bu beyitlerin kalbini şerha şerha yaktığını 

duyduğu andan itibaren yanmaya başladığını ve bunu kelimeler ile anla-
tamayacağını dile getirmiştir.3

3. Tahsili 
Yaman Dede 1909’da İstanbul Darulfünun mektebine girmiştir. Me-

zun olunca (1913) Beyoğlu birinci hukuk mahkemesi katip zabitliğine 
tayin edilmiştir. İstanbul hukuk fakültesinden mezun olduktan uzun bir 
süre avukatlık yapmış ve 1931’de edebiyat ve Farsça öğretmenliği yap-
maya başlamıştır.4 1942 yılında Note Dame Lisesi’nde edebiyat ve din 
dersi, Sen Benua Fransız Kız Ortaokulu’nda Türkçe dersi, Avusturya Kız 
Ortaokulu’nda Türkçe, Pangaltı Lisesi’nde Türkçe-Edebiyat, 1943’lerde 

1 Mustafa Özdamar, Yaman Dede, Kırk Kandil, İstanbul 2015, s.1
2 Bkz. Özdamar, s. 23
3 Bkz. Özdamar, s.19-20
4 Haşim Şahin, “Yaman Dede”, DİA, İstanbul, 2013



YAMAN DEDE’NİN FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ MÜCADELESİ 475

Saint Michel Fransız Lisesinde Türkçe- Edebiyat, Özel Yeni Kolej’de Ede-
biyat derslerini yürütür. 5Yaman Dede, mason loncasın da 13. Dereceye 
kadar yükselmiştir fakat İslam’a duyduğu yakınlık sebebiyle loncadan 
çıkarıldığını ifade etmiştir.61935 tarihli bir belge Türk Tayyare Cemiyeti 
İstanbul şubesinin Rum vatandaşlardan meydana gelen üç numaralı yar-
dım derneğinin başkanlığını yürütür.7 

4. Müslümanlığını Gizlediği Yıllar
Yaman Dede’nin dini durumundan endişe duyan anne ve babası 

Diyamandi’yi Fener Rum Patrikhanesi cemaatinden dindar bir Hıristiyan 
ailenin kızı ile evlendirirler. Bağlarbaşı’nda oturan ailenin bu evlilikten bir 
kızları olur.

Eğitim hayatının ilk yıllarında Mevlana’nın Mesnevisi ile tanışıp yan-
maya başlayan Yaman Dede ilerleyen yıllarda Mevlana’ya olan aşkı pey-
gamber aşkına döner ve artık o bir üveysidir. Peygamber’i görmeden sev-
miş ve dilinden şu mısralar dökülmüştür:

Yak sinemi ateşlere, efganıma bakma / Ruhumda yanan ateşe niranıma bak-
ma

Hiç sönmeyecek aşkıma imanıma bakma / Ağlatma da yak, hal-i perişanıma 
bakma!...

Ağlatma ki alamımı tahfife de başlar / Ağlatma, serinletmededir bağrımı yaş-
lar

Rahmetme sakın, gerçi dayanmaz buna taşlar; / Ağlatma da yak, hal-i perişa-
nıma bakma.

Yaşlar akarak belki uçar zerresi aşkın / Ateşle yaşar, yaşla değil yaresi aşkın
Yanmaktır efendim biricik çaresi aşkın / Ağlatma da yak, hal-i perişanıma 

bakma!...8

1931 yılı Yaman Dede’nin ailesi ve çevresi ile olan ilişkilerinin zayıfla-
maya başladığı yıldır. Müslüman olduğunu kimseye diyemediği için çev-
resi tarafından anlaşılamamaktadır. Bu durumu bir mektubunda çevresi-
nin Mevlana aşkıyla yanmakta olduğunu fark ettiğini, kendisinin Mevla-

5 Bkz. Özdamar, s. 289.
6 Bkz. Özdamar, s.267
7 Haşim Şahin, ”Yaman Dede”, DİA, İstanbul, 2013
8 Bkz. Özdamar, s. 41-42.
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na için Canan tabirini kullandığını ve çevresi tarafından anlaşılamadığını 
dile getirmektedir.9

Yaman Dede çok naif ve kibar bir insandı, kimseye eziyet etmek iste-
mez elinden geldiği sürece kendi işlerini kendisi yapardı. Bu davranışla-
rını ziyaretine gittiği bir arkadaşının kahveyi nasıl aldığını sorduklarında: 
şekersiz, kahvesiz ve susuz olarak belirtmiştir.10

Yaman Dede, kalben Müslüman olmasına rağmen kilisenin etkisi, eşi 
ve kızını da üzmemek için kırk yıl gibi uzun bir süre Müslümanlığını açı-
ğa vurmadan gizli bir şekil de yaşamıştır. Müslüman olduğunu ailesinin 
anlamaması ve onları sıkıntıya sokmaması için yaptıklarını o dönemde 
Ayten adlı öğrencine yazdığı mektupta ev adresini değiştirdiğini bunu ai-
lesinin rahatsız olup incinmemesi için yaptığını, sabrın kıymetinin burda 
ortaya çıktığından bahsetmiştir. Namaz kılmak için İstanbul’un en kuytu 
semtlerinde kıldığını bazen ise tanıdık biri olunca onca yolu boynu bükük 
bir şekilde geri döndüğünü dile getirmiştir.11 

Yaman Dede’nin yakın çevresi ise Müslüman Türklerden oluşmaktadır. 
Paskalya günlerinde kutlamaya daha ziyade Müslümanların geldiğinini 
eşinin ise buna bugün şeyhler, hocalar günü dediğini belirtmektedir.12

Yaman Dede’nin Müslümanlığını gizli yaşamasının sebepleri: 20.yy’ın 
son dönemlerinde yaşamıştır. Kendisinin alanın da çok iyi bir avukat ol-
ması ve çevresinde çok saygın bir statüye sahip olması, Rum asıllı bir Ka-
tolik olması ve eşinin bir rahibin kızı olduğu için baskılardan çekinmesi, 
eşi ve kızının Müslüman olduğunu öğrendiğin de zor durumda kalacak 
olmaları, onları kırıp inciltmek istememesidir.

5. Tasavvufa İntisabı
Yaman Dede, ilkokul yıllarında farsça dersleri alırken, hocasının tahta-

ya yazdığı manzumeleri görmesi üzerine İslam’ın ilk kıvılcımları gönlüne 
düşmüştür. Ahmet Remzi Dede’den mesnevi okumuştur ve Mevla’ya olan 
ilgisi böylelikle artmaya başlamıştır. Yaman Dede Şeb-i Aruz törenlerinde 
konuşmacı olarak özel davet edilmiştir. Ankara radyosunda Mesnevi ve 

9 Bkz. Özdamar, s. 301-302.
10 Bkz. Özdamar, s. 267-268.
11 Bkz. Mustafa Özdamar, s. 263-264
12 Bkz. Mustafa Özdamar, s.64
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Mevlana ile ilgili konuşmalar yapmıştır ve dönemin edebiyat camiası ta-
rafından büyük bir ilgi ve dikkat çekmiştir.

Yaman Dede’nin mensup olduğu tarikatin esasları: Mevlevilik ile ilgili 
kaynaklara ve araştırmalara göre Mevlana Celaleddin Rumi kendi sağ-
lığında bir tarikat kurmamıştır. Onun vefatı sonrası oğlu Sultan Veled, 
Mevlevilik tarikatının ilkelerini belirlemiş ve babasının gönüldaşlarına 
ve bağlılarına sahip çıkmıştır. Sultan Veled’in bu konuda en büyük des-
tekçisi babasının halifesi ve Mesnevi’nin katibi olan Hüsameddin Çelebi 
olmuştur.13Mevlevilik Mevlana’nın en önemli kitabı olan Mesnevinin orta-
ya çıkardığı bir eserdir. Dolayısıyla Kur’an ‘ın tefsiri mahiyetinde olan ve 
Allah’ın ilhamı sonucunda yazıldığı belirtilen bir kitabın etkisiyle ortaya 
çıkan bu tarikatın, Kur’an’ın ve bunun tebliğcisi olan Muhammed’in yolu-
na uygun olması gerekir. Tahirü’l Mevlevi, Mevlevilik tarikatının Kur’an 
ve sünnete uygun bir yol olduğunu Mevlana’nın ”Men bende-i Kur’an em 
eger can darem” mısrası ile başlayan meşhur rubaisi delil olarak gösteril-
mektedir. Mevlevi tarikatının en önemli özelliklerinden birisi edebe son 
derece önem vermesidir. O, bunun için bu tarikata çok saıda şair ve ede-
biyetçı yetiştiğini belirtmektedir. Bir başka özelliği mensuplarının istiğna 
niteliği olduğunu belirtmektedir. İstiğna, Allah’tan başka hiçbir varlıktan 
bir şey beklememektir.14

Yaman Dede’nin mahv ü fenası tam olarak tasavvuftaki literatürdeki 
fena aşamasıyla örtüşür. Fena fi’ş-şeyh, fena fi’r-rasul ve fena fillah. Onun 
Hz. Mevlana ile yaşadığı aşk ve inkılap onda Resulullah aşkını ve fena 
fillah’ı ı ortaya çıkarmıştır. Diğer bir ifade ile aynı iahi nurun aşkı, her 
mertebede Yaman Dede’yi farklı bir mazhardan yakmıştır.

1942 yılının şubat ayında Yaman Dede Tekel müdürü Emin Bey ile 
Tokat’a gittiği sırada Nakşibendi Halid-i şeyhi Ahmet Hilmi Efendi’nin 
teşvikiyle şehadet getirip Müslüman olmuştur.15Gönlüne dökülen ilahi 
aşkı artık gizlemeyip 55 yaşında Müslümanlığını ilan ederek ismini Meh-
met Abdülkadir Keçeoğlu olarak değiştirmiştir. Müslümanlığını açıklama-
sı ailesi, çevresi, kilise ve dönemin edebiyat ve radyolarında büyük yan-
kı uyandırmıştır. Gazete ve radyolarda ”Yaman Dede İhtida Etti” başlıklı 

13 Ahmed Eflaki, Ariflerin Menkıbeleri, çeviren: Tahsin Yazıcı, Milli EĞİTİM Bakanlığı 
Yayınları,İstanbul1995,c:2,ss.347-376

14 Tahir Olgun, Mesnevi’nin Eski ve Yeni Mu’terizleri, İstanbul1946,s.21-22
15 Bkz. DİA
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yazılar yazılmış ve söylenmiştir. Yaman Dede ismi ile beraber hayatının 
da değiştiğini, çile ve ızdırabın başladığını anlatmıştır. Öyle ki kilisenin 
verdiği aşırı tepki üzerine eşi ve kızı bu durumu kaldıramamış ve onunla 
aynı çatı altında yaşamak istemediklerini belirtmiştir. Bu durum üzerine 
Yaman Dede kendisinin evden ayrılacağını belirtmiş ve şubat ayının so-
ğuğunda bir gece vakti evini terk etmek zorunda kaldığını anlatmıştır. Bu 
ıstırabını biir gazelinde şöyle dile getirmektedir:

“Hal-i sekrim zair olmaz tarumar olsamda ben
Neşvedarım, gussa bilmem dağzar olsam da ben.
Bir harap ender harabım şehriyar olsm da ben
Kalbimin topraklarında buy-i müskir yükselir.
Bitse ömrüm,dursa kalbim, haksar olsam da ben.”
Yaman Dede yaşadığı bu sıkıntılardan bir nebze de olsun nefes almak 

için Eyyüp el Ensari’yi ziyaret etmiştir ve bunu haftalık haccımı yaptım 
diyerek belirtmektedir.16

6. Ders Verdiği Öğrenciler
Yaman Dede Prof. Dr. Hayrettin karaman, Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, 

Prof. Dr. Emin Işık, İstanbul Eski Müftüsü Selahaddin Kaya, Osman Nuri 
Topbaş Hoca Efendi gibi pek çok kişi Farsçayı ondan öğrenmiştir. 

7. İkinci Evliliği ve Vefatı
Yaman Dede dostlarının teşvik ve tanışması ile ilkokul öğretmenliğin-

den emekli olan Hatice Hanım ile evlenmiştir. Fakat eski karısı ve kızı ile 
telefonda konuşmayı ve onlara hediyeler almayı ihmal etmemiştir. Yaman 
Dede ömrünün son dönemlerin de çok hasta ve bitkin olmasına rağmen 
Yüksek İslam Enstitüsünde verdiği dersleri aksatmamaya çalışmıştır. ”Ya-
nan Kalbe Devasın Sen” adlı naatının bestekarı olan ve 2003 yılında ve-
fat eden merhum Dr. Ali Kemal Berivanlı, Yaman Dede’yi hasta olduğu 
son dönemde ziyaret etme fırsatı bulduğunu ve bestesini okumaya baş-
ladığında Yaman Dede’nin ayağa kalkıp dönmeye başladığını ve eşinin 
okumayı bırakmaları gerektiğini söyleyip endişelendiğini belirtmiştir. Bu 

16 Bkz. Özdamar, s.234
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olay üzerine çok geçmeden 3 Mayıs 1962 Perşembe günü ölüm asude bir 
bahardır diyerek hakka yürümüştür.17

SONUÇ
Yaman Dede yaşadığı dönemde entelektüel şahsiyetlerden birisidir. 

Hakkında yeteri kadar çalışma yapılmamıştır. Günümüzde pek fazla ta-
nınmamaktadır. 

Yaman Dede tahsilinin ilk yıllarından itibaren İslami ilimlere aşırı bir 
ilgi göstermiştir. Din dersleri gayrimüslim öğrencilere zorunlu olmama-
sına rağmen tercih etmiş ve bu derslerde büyük başarılar ortaya koymuş-
tur. Bu tahsil yıllarında Mevlana’yı okumuş, Mesnevi konusunda ihtisas 
sahibi olmuştur. Mevlana’ya olan muhabbeti fena-i resul, fena fi’l resul, 
fena fi’l şeyh makamına yükseltmiştir. Müslüman olduktan sonra ibadet-
lerini gizli yapmış ve hiç aksatmamıştır. Mektuplarında belirttiğine göre 
akşam yemeği saatlerini iftar vaktine denk getirmiştir. Bu gayreti onu 
İstanbul’un en kuytu camilerini dahi öğrenmeyi sevk etmiştir. Bu zaman 
içerisinde ibadetlerini yerine getirme noktasında karşılaştığı zorluklar iç 
alemin de çalkantılara sebep olmuştur. Bu durumda kendisini teselli için 
İstanbul’un manevi büyüklerinden Ebu Eyyüp el- Ensari’nin huzuruna 
gidip tefekküre dalmıştır. Orada Rabbine sığınmıştır. Allah’a ve Resulü-
ne olan aşkını dile getiremediği için bunu şiirlerinde ve mektuplarında 
ortaya koymuştur. Allah’a olan aşkını Müslümanlardan sakladığından 
dolayı haykıramamış yalnız nefsi ile baş başa kaldığı zamanlarda şiir ve 
mektuplarda ortaya koymaya çalışmıştır. Günümüz toplumunda saygın 
bir yere sahip olan hocalar Yaman Dede’nin rahle-i tedrisinden geçmiştir. 
Öğrencileri onu anlatırken Allah ve resulünün ismi geçtiğinde gözlerinin 
dolduğunu aktarmışlardır. O, öğretmenlik mesleğinin Peygamber mesle-
ği olduğunu ve bu noktada yükünün çok ağır olduğunu ifade etmiştir.

Son olarak günümüz Müslümanlarının Yaman Dede’nin nezih haya-
tından birçok ders çıkarması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle gayri-
müslim bir aileden doğmasına rağmen okuduğu dini kitapların etkisinde 
kalması, birçoğumuzun sadece adını bildiğimiz Mevlana’nın Mesnevisini 
hazmetmesi ve bunu ders olarak okutabilecek bir mertebeye gelmesi, na-

17 Bkz. Özdamar, s.173
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file ibadetlere yönelmesi, Kuran ve sünnet merkezli bir hayat yaşaması 
gıpta edilecek bir durumdur.
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Nur DEMİR: Yaman Dede’nin kırk yıl gibi uzun bir sürede, Müslü-
manlığını ailesi ve yakın çevresinden sakladığını ve bu dönemdeki dü-
şünceleri hakkında bilgi verilmiştir. Kendisine değerli sunumlarından do-
layı teşekkür ediyorum. Son tebliğcimiz Feyza Kaplan kendisi Kırıkkale 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda 
İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma grubu öğrencisidir. Tebliğ 
konusu : “İsmail Raci el-Faruki’nin Özgün Fikirleri. Süreniz on iki dakika 
buyurun Sayın Kaplan.
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KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ, İLAMER İSLAM 

TARİHİ ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

GİRİŞ
İlk İslami düşünce yapısının Mekke’de kuruluşundan bugüne kadar 

farklı disiplinlerde birçok ilim adamı yetişmiştir. İslam Medeniyetinin te-
melleri, bu ilim adamlarının gerek kendi aralarında gerekse yabancılarla 
etkileşimleri sonucu ortaya koydukları ilmi faaliyetleri ve özgün fikirleri 
sayesinde atılmıştır. 

Filistin asıllı İsmail Raci el-Fârûkî, İslam felsefesinden dinler tarihine, 
İslam tarihinden kültür ve medeniyetine kadar muhtelif alanlardaki gö-
rüşleri ile son dönem için bakıldığında ilim ve fikir adamı olarak nite-
lendirilmektedir. Yirminci Yüzyılın yetiştirdiği, fikirlerini sadece sözde 
bırakmayıp icraata dökmekten çekinmeyen İsmail Raci el-Fârûkî’de son 
dönemde İslam dünyasını içinde bulunduğu bunalımdan kurtarmak 
maksatlı özgün fikirler ortaya koymuş, kalburüstü entelektüel camianın 
bir neferidir./Entelektüel devrimci

Yahudi Siyonizm’ine karşı duruşun sembol isimlerden biri haline gel-
miş Fârûkî, Amerika’da birçok üniversitede hem eğitimini tamamlamış 
hem de teşkilatçı faaliyetlerle oradaki Müslüman hoca ve öğrencilerin 
eğitim amaçlı oluşturdukları topluluklara ilmi ve fikri açıdan rehberlik 
etmiştir. 
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Milletlerarası ilmi çalışmalarıyla bilinen Fârûkî, gerek bilgiyi batılı vas-
fından kurtarmak amacıyla ortaya koyduğu bilginin islamileştirilmesi dü-
şüncesi, gerek bir dünya görüşü olarak ifade ettiği tevhid anlayışı, gerekse 
İslam kültür mirasını yeniden keşfetmek maksadıyla kaleme aldığı İslam 
Kültür Atlas’ı eseriyle Medeniyete dair özgün fikirler sunmuştur. 

Bu tebliğde İslam Kültür Atlası üzerinden kültür medeniyet birikimi/
anlayışı temel alınmakla birlikte diğer alanlardaki fikirleriyle Fârûkî’nin 
özgünlük arayışları incelenecektir. 

İsmâil Râcî El-farukî’nin Hayatı
21 Ocak 1921’de Filistin’in Yafa şehrinde doğdu. 1945-1948 yılları arasın-

da Celile’nin son Filistinli valisi olarak görev yaptı. Görevi süresince Filis-
tinliler’ in haklarının ısrarlı bir savunucusu oldu. 1948’de İsrail Devleti’nin 
kurulup Filistin’in işgal edilmesi üzerine Amerika Birleşik Devletleri’ne 
göç etti. Amerika’nın farklı eyaletlerindeki üniversitelerde, Mısır ve Pakis-
tan gibi farklı bölgelerde ilmi çalışmalarını sürdüren Fârûkî, önce İslam 
Felsefesi ardından Dinler Tarihi olmak üzere muhtelif alanlarda çalışma-
lara imza attı. Amerika’daki Müslüman öğrencilerin kültürel dayanışma-
sını sağlamak amacıyla ilmi ve fikri konularda onlara rehberlik yaptı. Bir-
çok üniversitede İslam araştırmaları programları veya İslam koleji ve üni-
versitesi kurulması için çalışmaların başlatılmasına vesile oldu. Amerika 
Birleşik Devletleri üniversitelerinde çalışan Müslüman hoca ve öğrenciler 
için teşkilatçı faaliyetlerin yürütülebileceği önemli bir kültür merkezinin 
kurucu başkanı oldu. Entelektüel faaliyetlerindeki teşkilatçı ve aktif özel-
liğiyle Fârûkî Pakistan, Hindistan, Güney Afrika, Malezya, Libya, Suudi 
Arabistan ve Mısır’daki İslami araştırma kurumlarına da proje, uygulama 
ve danışmanlık düzeylerinde önemli katkılarda bulundu. Fârûkî ve eşi 
Lois Lamya 27 Mayıs 1986’da Pennsylvania’da sahur vaktinde bıçaklı bir 
saldırıya uğrayarak öldürüldüler. Olay Amerikan basınında ısrarla göz 
ardı edilmesine rağmen İslam dünyasında geniş yankılar uyandırdı.1
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Islamisation of knowledge, Washington 1982, Bilginin İslamileştirilme-

si, çev. Fehmi Koru, İstanbul 1986.

1 Bk. İlhan Kutluer, “İsmail Râci el-El-Fârûkî”, C.XII, s.178-181.
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İlmi ve Fikir Hayatı
İsmail Râci el-Fârûkî, 1926 Fransız Dominik Kolejinde eğitimine 

başladı.1936’da Amerikan Üniversitesi Bilim ve Sanat Fakültesine başladı. 
Felsefe dalında lisansını alıp mezun oldu ve ülkesinin devlet yönetiminde 
yer almak için Filistin’e döndü. 1948 istilası ile İsrail’e karşı harekete geçti 
ve ülkedeki olayları gözlemlemeye başladı. Ne yazık ki Müslümanlar ara-
sındaki tefrikalaşma ve iç bölünme ile hayal kırıklığına uğrayan Fârûkî 
Amerika’ya gitmeye karar verdi. Amerika’ya gitti ve ertesi sene India Üni-
versitesinde mastırını yaptı. Fârûkî aynı zamanda iyi bir müteahhit olarak 
çalıştı. Onun güzellik anlayışı, sanatı ve doğu tarzı dekorasyonu birçok 
Amerikalı müşterinin dikkatini çekti. Fârûkî bu alanda çok para kazana-
bilirdi. Fakat o bu işi sürdürmedi ve âlim olmayı tercih etti.1953 de Mısı-
ra taşındı ve eğitim gördüğü Ezher Üniversitesinden 2. doktorasını aldı. 

2 Mevlüt Uyanık, Bilginin İslamileştirilmesi, Ankara okulu Yay., Ankara 2014, 
s.123.
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Ayrıca Fârûkî’nin, 1980’de Temple Üniversitesine, Müslüman Öğrenciler 
Derneğine, Müslüman Sosyal Bilimciler Derneğine, Amerikan İslam Üni-
versitesine ve Uluslararası İslam Düşünce Enstitüsüne yaptığı katkıların-
dan bahsedilir. 

Fârûkî, Filistin ulusal davası ve Siyonizm arasındaki tarihi anlaşmazlı-
ğa İslami bir perspektiften bakarak İsrail’i parçalamanın İslam topluluğu 
için hem dinsel bir yükümlülük(farz-ı kifaye),hem de gücü yeten her yetiş-
kin Müslüman için kişisel bir yükümlülük (farz-ı ayn) olduğuna inanmış-
tır. Amerikan İsrail lobisinin resmi bülteni Yakın Doğu Raporu tarafından 
Fârûkî ‘İsrail’i yıkmak isteyen adam’ olarak adlandırıldı. Darusselamın 
Hebrew Üniversitesinde onun fikirlerini konu alan bir konferans düzen-
lendi. Konferansın son önergesinde Fârûkî İsrail’in ‘en tehlikeli düşmanı’ 
olarak tanımlandı.
İsmail Raci el- El-Fârûkî’nin fikri hayatının oluşumunda başlıca etkili 

ve somut bir değer teşkil edecek kadar üzerinde çalışıp eserler verdiği fi-
kirleri vardır. Bunlar, üç İbrahimi din üzerinde yaptığı çalışmalar, kavmi-
yetçilik anlayışı, epistemolojik çalışmalar, kültür medeniyet ve bir dünya 
görüşü olarak tevhid en genel anlamda sıralanabilecek alanlardır.

Fârûkî’nin fikri hayatının ilk dönemleri felsefe, metafizik, bilgi teorisi 
ve ahlak disiplinlerini birlikte ele alan çalışmalarla başlamıştır. Batı felse-
fesi konusundaki ilmi birikimine Hristiyan teolojisi hakkındaki inceleme-
leri de tamamlayıcı bir boyut eklemiştir. Bu arada İslami kültürle temasını 
yenilemek için girdiği Ezher’de önceki birikimini geleneksel İslam ilim-
leriyle yenilemiş bu birikim, fikri hayatı boyunca başka dinlere mensup 
ilahiyatçılarla giriştiği diyaloglarda kendisi için büyük bir imkan teşkil 
etmiştir. Mısır, Fârûkî’nin burada kaldığı dönemde Arap milliyetçiliğinin 
merkezi halindeydi ve bu akım ile evrensel İslam düşüncesi taraftarları 
arasında ciddi bir kutuplaşma mevcuttu. Bu gerilimli ortam, Fârûkî’nin 
hayatı boyunca üzerinde çalıştığı kavim gerçeği ve kavmiyetçilik konula-
rına yönelmesinin temel sebebi sayılabilir.3

TEVHİD ANLAYIŞI
Fârûkî’ ye göre tevhid inancı hem bilgiyle hakikati uzlaştırıcı hem de 

düşünce ve hayatın bütün merhalelerinde yönlendirici bir ilke olarak İs-
lam düşüncesinin esasıdır. Metafizik, Bilim, tarih, Ahlak, sosyal, siyasi ve 

3 Bk. İlhan Kutluer, “İsmail Raci el-El-Fârûkî”, C.XII, s.178-181.
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ekonomik nizam ve nihayet estetik bu ilkeden hareketle yorumlanması 
gereken alanlardır. Daha genel bir ifadeyle tevhid bir dünya görüşüdür. 
Tevhidin bu şekilde değerlendirilmesi onun aynı zamanda İslam mede-
niyetinin belirleyici unsuru olduğu anlamına gelir. İslam medeniyetinin 
tevhide dayalı karakteri onu aynı zamanda evrensel kılmıştır. Bu anlamda 
Fârûkî, kültürel relativizm kavramının merkezileştirilmesine karşı çıka-
rak tarihteki bütün kültürlerin değerlendirilmesine elverişli olan dolayı-
sıyla kültür ötesi karakter arz eden bir metodolojinin var olduğunu sa-
vunmaktadır. Fârûkî’ye göre esasen her kültür doğruluk, iyilik ve güzellik 
hakkında kültür ötesi iddialara sahiptir. Ancak önemli olan, bu iddiaların 
ne ölçüde evrensel olduğu ve ne ölçüde vakıaya tekabül ettiğidir.4 

BİLGİNİN İSLAMİLEŞTİRİLMESİ
Batı’da aydınlanma gerçekleşirken, İslam dünyasındaki eğitim kurum-

larında deneysel çalışmaların yapılmaması ve akli ilimlerin yavaş yavaş 
eğitim kurumlarından kaldırılması İslam medeniyetinde gerilemeye ne-
den olmuştur. Bu gerilemenin önüne geçmek için ortaya çıkan, Müslü-
manlardaki batılılaşma hevesi de Müslüman düşüncenin batıya bağımlı 
olmasını hızlandırmıştır. Ekonomik, siyasi, kültürel ve bilimsel olmak 
üzere birçok alanda İslam ülkelerini iç ve dış siyasette Batılı devletlere 
bağımlı hale getirmeye çalışan sömürü odaklarının Müslümanları köle-
leştirdiği ortadadır. Batının başarı örneklerinin cazibesi karşısında İslam 
âlemi direniş için gerekli manevi güçten mahrum bırakılmıştır. Özellikle 
İslam dünyasının yaşamış olduğu coğrafyadaki maddi ve manevi birçok 
zenginlik de göz önüne alındığında bu bunalımlar daha da can sıkıcı bir 
hal almıştır. Bu gelişmeler Müslüman ilim adamlarını düşündürmüş, İsla-
mi bir eğitim sistemine nasıl geçileceği düşüncesine sevk etmiştir.5

Yakın zamanlarda Seyyid Hüseyin Nasr, Nakib el-Attas, İsmail Raci 
el-Fârûkî gibi düşünürler Batı biliminin değerden bağımsız olmadığını, 
“Batı’nın bilimini alıp ahlakını terk etmek” şeklinde formüle edilen modern 
İslamcı tezin yetersiz kaldığını ileri sürerek, bilimin Batı’da gelişen modern 
biçimiyle İslamileştirilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bilginin İslamileş-
tirilmesinden maksat, beşerî, sosyal ve tabiî bilimlerin birer disiplin olarak 

4 Bk. İlhan Kutluer, “İsmail Raci el-El-Fârûkî”, C.XII, s.178-181; İsmail Raci el- El-
Fârûkî, Tevhid, çev. Dilaver Yardım- Lâtif Boyacı, İnsan Yayınları, İstanbul, 2006.

5 Veysel K. Altun, “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştiril-
mesi”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c.4, S.8, 2014, s.178.
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yeniden tasarlanıp, İslami temel üzerine ve İslâm’a uygun yeni gayelere 
yöneltilerek yeni baştan inşa edilmesidir.6 Yani bilgiyi İslami bakış açısıyla 
yeniden tanımlamak, verilerini yeniden düzenlemek, üzerinde yeniden akıl 
yürütmek, sonuçları yeniden değerlendirmek, hedefleri yeniden ayarlamak 
ve bunu yaparken de bilim dallarının İslâm görüşünü keskinleştirip davası-
na hizmet etmesini sağlamaktır.7 Belirlenen hedef doğrultusunda yapılacak 
çalışmalarla İslam kültür mirası yeniden keşfedilecek ve yorumlanacak, bu 
miras modern bilgi birikimiyle tenkitçi bir tarzda uzlaştırılacak, edinilen 
çağdaş İslami bilgi İslam topluluğunun ve genel olarak insanlığın prob-
lemlerine çözümler getirecektir. Fârûkî’nin, Bilginin İslamileştirilmesi tezi, 
epistemolojik derinliğe ne kadar sahip olduğu kesin olmamakla birlikte ge-
nelde tartışılmaya değer bir metodoloji olarak görülmüştür.8

İsmail Raci el- El-Fârûkî Bilginin İslamileştirilmesi düşüncesi için uygu-
lama maksadıyla belirli bir metot ortaya koymuştur. Bu metoda göre önce-
likli amaç geleneksel usulün aksaklıklarını tespit etmek olmalıdır. Farukî, 
müçtehitlerin/fakihlerin, fıkıh kelimesinin derinleşme, anlama, özü ve açık-
lamayı kavrama gibi ıstılah anlamlarından uzaklaşıp içtihat kapısını ka-
patarak fıkıh ilminin doğup geliştiği ilk asırlardaki dinamikliğine nazaran 
daha tutucu ve belirli bir görüş darlığı içerisinde olduklarını9, vahiy ile aklın 
birbirine yabancılaşarak eleştirel düşünce zihniyetinden uzaklaşılmasını10, 
düşünce ile eylem arasındaki birliğin kopmasını11, halk ile alimler arasında-
ki temasın kesilmesinden kaynaklı insanların tasavvufun biçimlendirdiği 
ruhsal, kişisel ve öznel değerlere yönelmesini12, düşünce ve eylemin birbi-
rine yabancılaşması sebebiyle kültürel ve dinî ikiliğin13 meydana gelmesini 
geleneksel usulün aksaklıkları olarak görmektedir. 

6 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s.15.

7 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, s.40-41.
8 İlhan Kutluer, “İsmail Raci el-El-Fârûkî”, C.XII, s.178-181.
9 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, çev. Fehmi Koru, İstanbul 2014, 

s.44-45.
10 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, s.46-47. “…İslam’ın çağrısı 

akliden ve eleştirmeden yanadır.”, “Vahyin kabulü akla dayanıyorsa özneldir, keyfidir, 
kaprilidir.”

11 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirmesi, s. 48-49.
12 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, s. 50. “…dünyevîyi kaybetmek 

pahasına ruhsalı yani bu dünya yerine öteki dünyanın peşinde koşmak geldi. Ümme-
tin gerçek deneyimleriyle dirsek temasını kaybeden İslam düşüncesi hukukta tutucu ve 
lafza bağlı; Kur’an tefsirinde ve dünya görüşünde tahminci; ahlak ve siyasette dünyaya 
değer vermez ve tabiî bilimlerde batıni hâl aldı.”

13 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, s. 50-51.
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Geleneksel usuldeki bu aksaklıkların telafi edilebilmesi ve hayatın 
her alanında ümmetin bunalımının son bulması için Bilginin İslamileşti-
rilmesi gerektiği fikrine sahiptir.14Disiplinleri İslami çerçeve içinde yeni-
den biçimlendirmek, bunların kuram ve yöntemlerin, ilke ve amaçlarını 
Allah’ın, hilkatin, hakikatin, bilginin, hayatın ve beşerin birliği esaslarına 
dayandırmak anlamlarına gelir.15 

Fârûkî, Bilginin ırkı, dini, dili, cinsiyeti olmadığını, evrensel ve tüm 
insanlık için olduğunu iddia eden ve buna dayanarak Bilginin İslamileşti-
rilmesi düşüncenin böylesi bir ayrıma yol açacağına dair eleştiriler suna-
bilecek kesimlerin de önünü kesmiştir. Zira Fârûkî’ye göre, bilginin birli-
ği konusunda İslam’ın tutumu en güzel biçimde hakikatin birliği olarak 
ifade edilebilir. Allah gerçekten İslam’ın bildirdiği gibi “bir” ise hakikat 
da çok sayıda olamaz. Allah hakikati bilir ve onu vahyi ile açıklar. Akıl, 
hakikat ve gerçeğin vahyî olgularla böylesi mantıklı eşitlenmesi, hakikatin 
bir oluşu esasına ters düşen hiçbir iddianın vahiy anlamına gelmeyeceği; 
yine gerçeğin bir oluşu, akılla vahiy arasındaki çelişkinin, farkın veya de-
ğişikliğin nihai olmayacağı gibi ilkeler üzerine kuruludur. 

EĞİTİM ANLAYIŞI
Bilginin İslamileştirilmesi fikrinde hedeflenen başarının yakalanabil-

mesi için her alanda hayata geçirilmesi beklenen İslamileştirme kendisini 
en çok eğitim alanında hissettirmiştir. Çünkü Fârûkî, İslam dünyasındaki 
mevcut sorunların temelini yani bunalımı besleyen damarı mevcut eğitim 
sistemi olarak görmektedir. Bu tezin hareket noktası İslam dünyasında 
yaşanan epistemolojik bunalımdır.16 Fârûkî’ye göre, eğitim alanında İs-
lamileştirmenin gerçekleşmesi için öncelikle mevcut düalite ortadan kal-
dırılmalıdır. İslami ve batılı olarak ayrışmış durumda olan eğitimdeki iki-
liğe bir son verilmeli ve İslami anlayışın egemen olması şartıyla bu iki tarz 
uzlaştırılmalıdır.17 Bu birleşmeyle umulan, Batılı sisteme İslami bilgi ve 
İslami sisteme de modern bilgi getirmesidir.18

İsmail Râci el-Fârûkî İslam dünyasının Batı’ya olan özenme çabasını 

14 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, s. 50.
15 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginin İslamileştirilmesi, s. 52.
16 İlhan Kutluer, “İsmail Raci el-El-Fârûkî”, C.XII, s.178-181.
17 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-

ları, İstanbul, 2014, s.31.
18 Veysel K. Altun, “İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası: Bilginin İslamileştiril-

mesi”, s.180.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII488

ve bu durumdan kaynaklanan eğitimdeki ikiliği şu ifadelerle dile getir-
mektedir: “Şuanda İslam âleminde öğretilen konular ve yöntemler batıda 
uygulananların bir kopyasıdır. Aksine iddialara rağmen elde edilen sonuç 
batı modeli değil, onun bir karikatürüdür.19 Çünkü temel görüşün tabiatı 
taklide müsait değildir. Ama batıdakini işler hale getiren temel görüşten 
yoksundur. Bilim ve çağdaşlık adına yabancı ideolojiler sunulmaktadır. 
Kendisini ne İslam ne de Batılı sayabilecek çağdaş bir kültür garibesine 
döndürmektedir.”20 

Fârûkî’nin öngördüğü eğitim sisteminde, ne batı körü körüne taklit 
edilmeli ne de İslam kendi haline bırakılmalıdır. Eğitim sistemi İslami 
ilkelerden uzaklaştıkça, sömürge odaklarının hizmetine girmekte ve bu 
sistemle yetişen gençleri yani ümmetin geleceğini zehirlemektedir.

Sonuç olarak, Bilginin İslamileştirilmesi tezine dair ortaya konan dü-
şüncenin özellikle eğitim alanında hayat bulabilmesi için on iki maddelik 
bir çalışma planı sunulmuştur. Hazırlanan çalışma planının adımları şu 
şekildedir: 

1- Modern disiplinleri iyice öğrenmek
2- Disiplin araştırması
3- İslami birikimi iyice öğrenmek: Antoloji
4- İslami birikimi iyice öğrenmek: Tahlil
5- İslam’ın Disiplinlere Özel İlgisinin Kurulması
6- Modern disiplinin eleştirilerek değerlendirilmesi
7- İslami birikimin eleştirilerek değerlendirilmesi
8- Müslümanların belli başlı sorunları soruşturması
9- İnsanlığın sorunları soruşturması
10- Yapıcı tahlil ve terkip
11- Disiplinleri İslami çerçeve içinde yeniden biçimlendirmek: üniver-

site ders kitapları
12- İslamileştirilmiş bilginin yayılması21

Elde edilen İslamileşmiş bilginin yayılması ise her disiplinin uzmanla-
rı tarafından düzenlenmiş ders kitaplarıyla sağlanmalıdır. Bu noktada en 
önemlisi de yükseköğretim programlarına dâhil edilen dört yıllık İslam 

19 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s.27.

20 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s.25.

21 bkz. İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale 
Yayınları, İstanbul, 2014.
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Medeniyeti dersleridir. Üniversiteye devam eden her öğrenci hangi dalda 
okursa okusun bu dersi almalıdır.22 Özellikle İslam Medeniyeti derslerine 
önem veren İsmail Raci el- El-Fârûkî, bu derslere dair şu planı sunmuştur: 
“O hâlde ihtiyacımız olan şey, her öğrencinin dört yıllık öğrenimi sırasın-
da, bölümü ne olursa olsun, alacağı ‘temel’ müfredatın içinde bulunan 
bir derstir. İlk yıl, Müslüman öğrenciye İslâm medeniyetinin özünü teş-
kil eden temel ilkelerle ilgili bilgiyi verecektir. İkinci yıl, İslâm’ın temel 
ilkelerinin zaman -mekân boyutunda bir tezahürü olarak İslâm medeni-
yetinin tarihî başarılarını ele alacaktır. Üçüncü yıl, İslâm medeniyeti öz 
ve görünüş olarak öteki medeniyetlerle farkını işleyecektir. Dördüncü yıl 
ise, İslâm medeniyetinin günümüz dünyasın da yaşayan müslim /gayrı 
müslim insanların temel sorunlarına çözüm getiren tek sistem olduğunu 
gözler önüne serilecektir.”23 

İSLAM KÜLTÜR ATLASI/ KÜLTÜR MEDENİYET ANLAYIŞI
İslam Kültür Atlası, İsmail Râci el-Fârûkî ve eşi Luis Lamia el-Fârûkî 

tarafından titiz bir çalışma ve detaylı bir inceleme neticesinde kaleme alın-
mıştır. Eser, adından anlaşılabileceği gibi ‘atlas’ teriminin altını doldura-
bilecek kadar İslam kültür ve medeniyet tarihinde birçok noktayı görsel 
malzemenin de desteğiyle aydınlatan kıymetli bir çalışma olmuştur. Ayrı-
ca Faruki’nin kültür medeniyet anlayışını kendi kaleminden okuyabilece-
ğimiz bir çalışma olmuştur.
İsmail Râci el-Fârûkî eserin içeriğini bilinçli olarak sağlam ve verimli 

bir ağaç tasvir olacak şekilde kurgulamıştır. Zira eser kökleri ezelde ve 
dalları ebedde bir ağacı anımsatan Kökler, Öz, Biçim ve Tezahür şeklin-
de dört bölümden oluşmaktadır. Toprağa sıkı sıkıya tutunmuş kökleri, 
heybetli gövdesi, dalları ve verimliliğinin göstergesi tomurcukları ile 1400 
yıllık İslam Medeniyetinin tasvirini en veciz haliyle sunmaktadır.
İslam medeniyeti ilk devirlerindeki gibi kalmamış, Müslümanların ge-

liştirdikleri yeni ilimler ve bilgiler çerçevesinde zenginleştirilmiştir. Böyle-
ce toplumda beliren sorunlara, yeni ve daha etkin çözümler bulunmuştur.24 
Bu amaca binaen Fârûkî İslam medeniyet tarihi kapsamında kaleme alın-

22 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s.34.

23 İsmail Raci el-El-Fârûkî, Bilginini İslamileştirilmesi, çev. Fehmi koru, Risale Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s. 37.

24 İslam Medeniyeti Tarihi, ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2017, s. 528.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII490

mış eserleri bütünlük, tarafsızlık ve fenomenolojik açılarından yetersiz 
görmüş ve tespit ettiği boşlukları tamamlamak amacıyla İslam Kültür At-
lasını kaleme almıştır. 25

İsmail Râci el-Fârûkî’ye göre İslam’ın özü Kur’an ve Sünnettir. İslam 
medeniyetinin malzemesi ise bu özün ortaya çıktığı zaman ve mekan ile 
takdim edilmektedir. İslam Kültür Atlası, bu senteze fenomenolojik açı-
dan yaklaşması ve bunu görsellerle desteklemesi açısından bir ilki oluş-
turmaktadır.
İncelenecek konu İslam medeniyeti olduğunda araştırmacıların genel 

olarak düştükleri belli başlı hatalar belirleyen Fârûkî, İslam Kültür Atlası-
nın bu hataları telafi edecek mahiyette kaleme alındığını ifade eder. Bu 
hatalardan ilki tarihe bütüncül bir bakış açısıyla bakamamaktır. Genelde 
kullanılan metot bölgesel olarak ele alınan parçalı bir yaklaşım ya da belli 
kişiler ve başarılar üzerinden aktarılan kronolojik tarih anlayışı şeklinde-
dir. Oysa tarih bir bütündür. Hiçbir olay tarihin herhangi bir döneminde 
kendiliğinden ortaya çıkmamıştır. Kronolojik ya da bölgesel olarak ince-
lenen bazı İslam Tarihi çalışmalarında, kültür ve medeniyet birikimi göz 
ardı edilir. Hâlbuki 1400 yıllık ilmi birikimi daha sağlıklı anlamlandırmak 
için kültür ve medeniyete dair olgular coğrafi veya siyasi tarihle harman-
lanarak inşa edilmelidir. Bu sorunları dile getiren Fârûkî, İslam medeniye-
ti üzerine coğrafi tasnifleri tarihi olanlarla birleştiren26, kültür medeniye-
tin coğrafi-siyasi unsurlarla harmanlandığı ve bütünlük içerisinde tarihi 
seyrin dikkate alındığı bir çalışma olmasına önem vermiştir.
İslam Kültür Atlasını Fârûkî’nin tespit ettiği sorunları göz önünde bulun-

durarak hedeflediği amaca ulaşması için öne sürdüğü bir diğer nokta ese-
rin fenomenolojik metotla ele alınmasıdır. Fenomenolojik metot Fârûkî’nin 
kendi ifadesiyle, fenomenlerin kendi kendilerini ifade etmelerine izin ve-
ren ve verilerin, özün asıl görünümünün tam olarak anlaşılmasını sağla-
yan bir yaklaşımdır. Zira İsmail Râci el-Fârûkî bu yaklaşımı “birçok yazar 
fenomenolojik metodu, kadim veya yaşayan geleneksel dinler üzerindeki 
çalışmalara uygulamasına rağmen pek azı dünya dinlerine tatbik etmiş, 
ancak hiçbiri İslam’ı bu şekilde ele almamıştır” şeklinde ifade etmektedir.27 
Aksi halde batılı araştırmacıların İslam’ın din ve kültürünü yorumlama-
da ve değerlendirmede önyargılı ve peşin hükümlü davranmaları araştır-

25 İsmail Raci el-El-Fârûkî-Luis Lamia el-El-Fârûkî, İslam Kültür Atlası, s. 11-12-13.
26 İsmail Raci el-El-Fârûkî-Luis Lamia el-El-Fârûkî, İslam Kültür Atlası, s.11.
27 İsmail Raci el-El-Fârûkî-Luis Lamia el-El-Fârûkî, İslam Kültür Atlası, s.11.
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maların sıhhatini etkilemektedir. Diğer taraftan Müslümanların, İslam’ın 
değerlerine karşı tabii bir hassasiyete sahip olmaları ve hedef kitle olarak 
sadece Müslümanları belirlemeleri nedeniyle savunma odaklı çalışmalar 
yapmalarına sebep olur. Eser, her iki yaklaşımı da eleştirmesi ve ikisinden 
de farklı olarak mutedil olanı vermesi açısından bir boşluğu doldurmuş-
tur. Bu açılardan Fârûkî’nin fenomenolojik yaklaşımı benimsemiş olması, 
ben ve öteki algısından kurtularak farklılıkları yargılamak yerine anlama 
ve yorumlama temelli bir medeniyet anlayışı öngördüğünü gösterir. Aynı 
zamanda eserin bir ilki oluşturduğunun da kanıtıdır.

Diğer taraftan eser İslam tarihinin müslümanların tarihi olmadığını, 
tarih içerisinde kişilere bağlı hataları İslam dinine mal etmenin ön yargıla-
ra sebep olacağını ifade eder. Fakat yine de tarih Müslümanların faaliyet-
lerinden ayrı düşünülemez. Çünkü İslamî kültür ve medeniyet, insan gay-
retinin her diyarında onun gerçekte desteklediği ve sürekli olarak ayakta 
tuttuğu dalıdır. Fakat yine de İslam’ın tarihteki tezahürü üzerindeki etki-
sinin tam manası hakkıyla seçilmeli ve yeteri kadar analiz edilmelidir.28 

Fârûkî, siyasi veya sosyal olaylar neticesinde İslam toplumunun ya-
bancı kavimlerle etkileşim içinde oldukları, bu etkileşimle beraber muh-
telif toplumların katkıları sayesinde İslam Medeniyetinin ortaya çıktığı, 
bu farklılıkların medeniyetin büyük resmi içinde göz kamaştırıcı detaylar 
olduğu bilincindedir. 
İslam Kültür Atlasının, İslam medeniyetinin özünü yakalaması ve mi-

mariden musikiye Kur’an ilimlerinden güzel sanatlara kadar farklı alan-
lardaki tezahürleri birlikte anlatmayı hedefleyen bir kitap olarak henüz 
aşılamadığına dair görüşler vardır. Bu durum eserin bir amaca matuf ola-
rak ortaya çıktığını gösterir. Zira Fârûkî hem İslam dünyasının yaşadığı 
bunalımların, hem de Batı’nın bilgi seviyesi ve İslam dünyasına tepkili ba-
kış açısının farkındadır. Böylece İslam Kültür Atlasının bir taraftan Müslü-
manları uyandırmak diğer taraftan da gayri Müslimlere İslam’ı tanıtmak 
amacıyla kaleme alındığı ortadadır. 

Sonuç olarak bu çalışma, İslam’ın özünün Kur’an ve Sünnet’e ait ol-
duğu anlayışıyla medeniyet malzemesini bu özün ortaya çıktığı zaman 
ve mekan ile takdimini gaye edinmektedir. Ve bu kitap, fenomenolojikal 
metodun İslam’a ve bir bütün olarak İslam medeniyetine ilk tatbikidir. 
Ayrıca kullanılan görsel malzeme ile okuyucunun kafasında somut tas-

28 İsmail Raci el-El-Fârûkî-Luis Lamia el-El-Fârûkî, İslam Kültür Atlası, s.12.
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virler oluşturmayı amaçlaması yönünden bir ilki oluşturmaktadır. Bütün 
bunlara rağmen metnin kurgusunda hissettirilen ciddiyet ve sistematiklik 
görsel malzemeyi sunarken sağlanamamış ve bir karmaşaya yol açmıştır.
İsmail Râci el-Fârûkî, İslam medeniyeti adına özü tevhid ilkesine daya-

nan, sınırlarını/biçimini Kur’an-ı Kerim ve sünnetin belirlediği, insanlığın 
tamamını bir arada tutması ümitlenen içine Kur’an ilimlerinden güzel sa-
natlara, mimariden musikiye güzel olan her şeyi alan devasa müşterek bir 
hazine tahayyül etmektedir.

SONUÇ
Neticede Filistin asıllı bir Profesör olarak İslam bilim dünyasına bu 

denli hizmetleri bulunan İsmail Raci El-Fârûkî’nin özgünlüğünü tespit et-
mek için onun adıyla beraber anılan fikirlerini bir bütün olarak ele almalı-
yız. Bilinçli bir şekilde ortaya konmuş bu fikirler arasında bir çelişki ya da 
tutarsızlık bulunmamaktadır. Bilginin İslamileştirilmesi tezi, İslam Kül-
tür Atlası üzerinden medeniyet tasavvuru, Tevhid anlayışı, dinler tarihçisi 
olarak diğer dinlere bakış açısı her biri İsmail Raci el-Fârûkî’nin özgün 
bir İslam medeniyeti ortaya koymak için geliştirdiği, birbirini tamamlar 
mahiyetteki fikirleridir. En önemlisi doğru ya da yanlış ortaya koyduğu 
bu fikirler manzumesi uğruna pratikte hayata geçirilebilecek çözüm öne-
rilerini de sunmuş olmasıdır. Zira, İslam Kültür Atlasının kurgusu, Bilgi-
nin İslamileştirilmesi düşüncesinin hayata geçmesi için atılacak en önemli 
adımlardan biri olan dört yıllık İslam Medeniyeti dersi için sunulan örnek 
müfredatın hayat bulmuş halidir.

Fârûkî, temelde Müslümanların dindar olmak adına hayat sahnesin-
den çekilmek ya da kişisel hiçbir yararı dokunmayacak işler yapmak ye-
rine, Allah’ın insanlara öğütlediği biçimiyle tüketmekten ziyade üretme 
temelli bir yaşam tarzını benimsemektedir. Çünkü yaratılış Allah tarafın-
dan hayırlı bir gaye ile O’na itaat etmek ve insanlığa adaleti sağlamak 
üzere gerçekleştirilmiştir. İsmail Raci el-Fârûkî’nin, Bilginin İslamileşti-
rilmesinde ön gördüğü koşulları yerine getirmesi hatta bu amaçla İslam 
Kültür Atlasını da kaleme alması en başta belirtildiği gibi teorideki bilgileri 
pratiğe uyarlamak maksadıyla üreten bir topluma öncü olmaya çalıştığını 
gösterir. Bu bakış açısıyla İsmail Râci el-Fârûkî’nin kültür ve medeniyet 
anlayışının, insanın Allah’ın emirleri doğrultusunda kendi değerini ispat 
etmesi temeli üzerine kurulu olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Tabi ki bütün 
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bunlar ancak tevhid ilkesinin her alanda ahenkli bir görünüm oluşturma-
sıyla mümkün olacaktır. 

Fârûkî’ye göre medeniyetin özü tevhid yani birliktir. İslam medeni-
yetinin kusursuzluğunun sebebi tevhid ilkesidir. Medeniyeti bir araya 
getiren unsurlar sağlam bir yapıcı kuvvet olan tevhid ilkesinin altında 
birleşir, örülür ve yekpare bir medeniyet ortaya çıkar. Fârûkî, Mede-
niyet anlayışını İslam Kültür Atlasında bütün insanlığın ortak tarihsel 
perspektifini kullanarak İslam medeniyetinin izdüşümünü sergilemiş-
tir. Fârûkî, tevhid anlayışı, bilginin İslamileştirilmesi gibi özgün fikir-
leriyle yeniden aktifleşecek İslam Medeniyetine dair özgün fikirlerin 
tohumlarını atmıştır. 
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Nur DEMİR: Kendisine değerli sunumlarından dolayı teşekkür ediyo-
rum. Tebliğcilerimizin sunumları burada sona ermiştir. Kendilerine ver-
dikleri emekten dolayı teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilirim, 
yoksa devam edelim. Değerlendirmelerini yapmak üzere ilk müzakere-
ci Karadeniz Teknik Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilim-
leri Bölümü, İslam Mezhepleri Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Mine 
Demirbilek’i sahneye davet ediyorum. Buyurun Demirbilek, süreniz on 
dakikadır. 
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. MİNE DEMİRBİLEK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / İSLAM 

MEZHEPLERİ ABD

Sekizincisi düzenlenen İLAMER öğrenci sempozyumunda emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Öncelikle Betül Erdem’in Geçmişe Eleştirel Bir 
Bakış, İbn Teymiyye ve Özgün Fikirleri başlıklı tebliğini müzakere edeyim. 
Sistemli ve güzel hazırlanmış bir tebliğ sundu. Kendilerini tebrik ederim. 
İbn Teymiyye bidatlerden uzaklaşma ve dilin lafzını korumadaki ısrarı ile 
özellikle son iki asırda çok çok atıfta bulunan görüşleri desteklenen, aynı 
olanlarla eleştirilen isimlerden bir tanesidir. Sayın Erdem’in de dikkat çek-
tiği üzere yaşadığı dönemde çokça eleştirilmiş ve kelamcılardan mantıkçıla-
ra, batıni görüş sahiplerinden sufilere varıncaya kadar pek çok kesim tenkit 
edilmiştir. Sayın Erdem gerekçeli bir şekilde bu eleştirilerden ve muhatap-
lardan bahsetti. Bende farklı olarak birkaç şey söylemek istiyorum. İbn Tey-
miyye Moğol tehlikesi ve İslam’ın yasaklarından uzaklaşıldığı düşüncesiy-
le, İslam’ın farklı yorumlarına çoğu zaman tepkisel bir tavırla yaklaşmıştır. 
İbn Teymiyye’nin bu duruşu ve fikirlerine daha objektif bir bakış açısıyla 
yaklaşılabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla olumlu yönlerinin yanında 
İbn Teymiyye’nin tenkit edildiği hususların konu edilmesi metni zannileş-
tirecektir düşüncesindeyim. Yakın zamanda İsmail Akkoyunlu tarafından 
savunulan İbn Teymiyye’nin Şia’ya Reddi isimli bir doktora tezi bulun-
maktadır. Konuyla birebir bağlantılı olduğu için bu çalışmanın görülmesini 
metne katkı sunar diye düşünüyorum. Bu çalışmaya göre de İbn Teymiyye 
Şia’yı tasnif ederken mütekaddimun Şia ve müteahhirun Şia diye ayrımı 
yapmakta. İbn Teymiyye’nin tenkit ettiği Şia da mutezileye yakınlaşan Hz. 
Ali’yi Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer den üstün tutan, imameti nass iddiasıyla 
bulunan el-müteahhir Şia dır. Eserinde ele aldığı ve tenkide tabi tuttuğu Şia 
da müteahhir Şia dır. Bunları katkı anlamında söyleyebilirim. Tavsiye ola-
rak söyleyebileceğim birkaç şey: İbn Teymiyye’nin Minhac’us-sünne yada 
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Mecufet’ul gadim eserleri metni destekler nitelikte olduğu kanaatindeyim. 
Tebliğleri için tekrar teşekkür ediyorum. 
İkinci müzakere edeceğim metin: İbnu’l-Melahimi’nin Halku’l-Kur’an Me-

selesine Özgün Yorumu Sayın Coşkun sundular. Hem itikadi hem siyasi hem 
de sosyal boyuta sahip olması sebebiyle pek çok araştırmacı Halku’l-Kur’an 
meselesiyle ilgilenmektedir. Sayın Coşkun da bu meseleyi İbnu’l-Melahimi 
özelinde kelami açıdan incelemiştir. Coşkun öncelikle konuya ilgili genel çer-
çeveden bahsetti. Yaşanan ihtilaflar muhtemel sebepleri ve taraflara kısaca 
değindi. Oldukça sistemli bir şekilde ve yalın bir anlatım yaptı, kendisini teb-
rik ediyorum. İbnu’l-Melahimi’in yaşadığı dönem Halku’l-Kur’an meselesi-
nin aslında kabul ettikleri bir dönem olarak olarak zikredilebilir. Hicri altıncı 
asırdan bahsediyoruz. Ancak İbnu’l-Melahimi’in burada mutezilenin Kur’an 
yaratılmıştır meselesi altıncı asra taşıdığını görmekteyiz. Yani bu itikadi gö-
rüşe aslında bir katkısıyla özgün yorumundan ziyade bunu altıncı asra taşı-
yarak özgünlüğünü burada korumuştur diyebiliriz. İbnu’l-Melahimi’in farklı 
mezheplerden etkilenmeden Mutezili açıkça savunabilmesinde yaşadığı 
dönemin ve coğrafyanın etkisi oldukça büyüktür. Çünkü kendileri Harezm 
bölgesinde Harzemşahların hüküm sürdüğü Harezm bölgesinde özellikle 
Atsız ve İlarslanın yönetimde olduğu dönemde yaşamıştır. Bu dönemde özel-
likle ilme katkıyla bilinen bir bölüm. Yine Mutezilenin de yönetime sığındı-
ğını biliyoruz. Bu sebeple de kendisi görüşlerini açıkça dile getirebilmiştir. 
Bunlar kapsamında söyleyebileceğim şey var. Başka söyleyebileceğim birkaç 
şey daha var kaynaklarla ilgili. Sayın Coşkun klasik kaynaklara tebliğinde 
yer vermiştir bu sebeple kendini tebrik ediyorum. Metni zenginleştirmiş 
ve klasik kaynaklarla desteklemiştir. İbnu’l-Melahimi ile ilgili Orhan Çınar 
Paloğlu’nun birkaç çalışması bulunmakta. Bunlarda alıntı yapıldığı görül-
mekte ancak atıflarda eksik kalınmış diye düşünüyorum. Bunların atıflarla 
desteklenmesi metne katkı sağlar diyebilirim. Tekrar her iki tebliğcimize de 
teşekkür eder tebrik ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Nur DEMİR: Demirbilek Hocamıza değerlendirmelerinden dolayı te-
şekkür ediyorum. Değerlendirmelerini yapmak üzere Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İslam Tarihi ve 
Sanatları Araştırma Grubu öğrencisi Sayın Okan Uzunöz’ü sahneye davet 
ediyorum. Buyurun Sayın Uzunöz süreniz on dakikadır.
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OKAN UZUNÖZ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİDİR

Teşekkür ederim Sayın başkan. Saygı değer hocalarım, değerli arkadaş-
larım hepiniz hoş geldiniz. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İLAMER 
uluslararası öğrenci sempozyumunu bu sene sekizincisi düzenlenmekte-
dir. Benim burada müzakere edeceğim tebliğciler Sayın Feyza Kaplan ve 
Sayın Pınar Çakır’ın metinleridir. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu-
rada yapacağım değerlendirmeler kesinlikle olumsuz eleştiri mahiyetinde 
değildir. Tamamen metinlerin daha yetkin olması açısından birkaç tavsiye 
niteliğindedir. İlk değerlendireceğim metin Sayın Pınar Çakır’ın Yaman 
Dede’nin Fikir Özgürlüğü Mücadelesi adlı tebliğidir. Sayın Çakır tebliğde 
Yaman Dede’nin kim olduğu daha sonra gayri müslim bir ailede dünya ya 
gelip nasıl Müslüman olduğu daha sonra eğitim hayatında bahsetti. Ge-
çirmiş olduğu fikri ve duygusal değişimlerden biraz bahsetti. Daha sonra 
Müslümanlığını gizlediği yıllardan bahsetti ve en son da vefatından biraz 
bahsetti. Şimdi içerik olarak iki noktayı vurgulamak istiyorum. Öncelikle 
metinde sunum esnasında vurguladığınız bazı noktaları biraz üstünkörü 
geçmişsiniz. Konuya hâkimiyetiniz gayet iyi. Ama tebliğ metinin başında 
fikir mücadelesi diye belirttiğiniz metninizde biraz zayıf kalmış. Metni kı-
saltmaktan ziyade metinde verdiğiniz bilgiler aynen kalıp ama buna biraz 
daha detaylı bir şekilde yer verirseniz daha bütüncül bir metin olacaktır. 
Yine şunu söylemek istiyorum. Mevlana sevgisi Peygamber sevgisine dö-
nüşmüştür ifadesi çok iddialı bir cümle gibi geldi bana. Yine metinde gör-
düğüm Eyyüp el-Ensari ifadesinin doğrusu Eyüp el-Ensari’dir. Sunumuz-
da belirttiniz gibi Yaman Dede’nin çok güzel bir naatı var. Buna sunumda 
özel olarak vurgu yapsaydınız gayet iyi olacaktır. İçerik olarak, teknik 
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olarak gayet başarılı. Kaynak olarak da gayet iyi. Ancak kaynak olarak 
bir iki ek kaynak söylemek istiyorum. Mesela Muhsin İlyas Subaşı’nın iki 
tane eseri var. İki Mevlevi(Yaman Dede-Remzi Dede) Remzi Dede, Ya-
man Dede’nin hocası. Diğeri de Aşkta Yanan Dede. Bunlara bakarsanız 
iyi olabilir. Yine Mustafa Demirci’nin bir eseri var. Yaman Dede Aşkın 
Bedeli kitabı’dır. Yine dergide bir yazı var. Sizin konunuzla çok alakalı 
olan. Somuncu Baba ilim, kültür edebiyat dergisi Haziran 2010 tarihli 116 
sayısında sayfa 70 den itibaren bu konuyu ele alınmakta ve burası gayet 
iyi bir yazı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Genel olarak çok başarılı. 
Ben kendisine teşekkür ediyorum. 
İkinci tebliğ ise Sayın Feyza Kaplan’ın, İsmail Raci el-Faruki’nin Özgün 

Fikirleri adlı tebliğidir. Öncelikle kendisi bize el-Faruki’nin hayatından ve 
eserlerinden bahsetti. Daha sonra ilmi ve fikir hayatı başlığı adı altında eği-
tim aldığı yerlerden bahsetti. Daha sonra ayrı ayrı başlıklar halinde tevhid 
anlayışı, bilginin İslamileşmesi, eğitim anlayışı ve en son İslam kültürü 
adlı eserinden bahsetti. Şunu söylemem gerekir. Öncelikle tebliğ başlığı 
ile metin çok uyumlu, birbirlerini tamamlar nitelikte. Bu anlamda doyu-
rucu bir metin. Ben sadece birkaç teknik anlamda birkaç şey söylemek isti-
yorum. İlmi ve fikir hayatı başlığı adı altında el-Faruki’nin gittiği okullar, 
tezlerinden ve diğer vs. bulunduğu yerlerden bahsetmişsiniz. Bunu belki 
hayatı kısmında zikredip diğer ayrı başlıklar altında ele aldığınız tevhid 
anlayışı, İslam kültür atlası gibi bunları ilmi ve fikri hayatı başlığı adı al-
tında belki daha iyi olabilir. İkinci nokta şu: metinde bazı yerlerde geçişte 
kopukluk vardır. Örneğin Bilginin İslamileştirilmesi başlığı adı altında bir 
sayfalık ön bilgi yazmışsınız. Farukı ye gelinceye kadar baya ön bilgi var. 
Bu bilgi biraz daha özetlenerek kısa tutulabilirdi. Yine bir yerde çok uzun 
bir cümle var. Sayfa altı da sekiz satırlık bir cümle. Bunu da düzeltirseniz 
iyi olabilir. Yine dipnotlarda iki unsur: dipnotu aldığımız kaynaktan direk 
alıyorsak onu tırnak işareti içerisinde direk olarak alıyoruz ve dipnotta 
belirtiyoruz. Ama direk olarak almamışsak, yine dipnot veriyoruz ama 
kendi cümlelerimizle metnimize alıyoruz. İkincisi de, örneğin bir yerde 
dipnot almışsınız orada ilgili bölümün tamamını değil ilgili sayfayı verir-
seniz daha iyi olacaktır. Genel olarak çok iyi ve doyurucu bir metin. Kay-
nakça olarak özellikle çok zengin. Bütün kaynakları taramışsınız. Sadece 
bir tane var: İsmail Hira’nın “Modern Bilime Karşı Bir Proje Bilginin İsla-
mileştirilmesi Faruki Örneği” Yüksek Lisans Tezi var. Konuyla direk ala-
kalı olduğu için bakmanız daha iyi olur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. 
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Başta tebliğci iki arkadaşımız olmak üzere diğer tebliğci arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. 

Nur DEMİR: Sayın Uzunöz’e değerlendirmelerinden dolayı teşekkür 
ediyorum. Evet saygıdeğer hocalarım ve değerli arkadaşlar oturumumuz 
burada sona ermiştir. 

OTURUM BAŞKANI: ESRA AYHAN. 

Saygı değer hocalarım değerli misafirler kıymeti arkadaşlarım. Sizleri 
saygıyla selamlıyorum ve hoş geldiniz diyorum. Öncelikle böylesine gü-
zel bir organizasyonda bizlere sunum yapmasını sağlayan başta Eyüp Baş 
hocam olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum ve 
birinci oturumu açıyorum. Ben Esra Ayhan. Kırıkkale Üniversitesi İslami 
İlimler Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER Arap 
Dili ve Belağatı Araştırma Grubu öğrencisiyim. Oturumumuz dört tebliğ-
ciden oluşmaktadır. Her birinin on ikişer dakikaları bulunmaktadır. 
İlk tebliğcimiz Fatmanur Erdem. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 

Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve 
Sanatları Araştırma Grubu öğrencisidir. Tebliğ konusu ise “Halil İnalcık’ın 
Tarihçiliğinin Özgün Yönleri”dir. Buyurun sayın Erdem, süreniz on iki 
dakikadır. 
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HALİL İNALCIK’IN BAZI ÇALIŞMALARI 

VE TARİHÇİLİĞİ BAĞLAMINDAKİ 

ÖZGÜNLÜĞÜ

FATMA NUR ERDEM

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMÎ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ, İLAMER İSLAM 

TARİHİ VE SANATLARI GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Halil İnalcık, Cumhuriyet Tarihimizin önde gelen bilim insanlarından birisi olarak 
Türk Tarihi’nin bütün dünyada tanınmasında yüz yıla ulaşan ömrünün büyük bir 
kısmını harcamıştır. Hiç şüphesiz İnalcık’ın üzerinde durduğu olaylar çok daha çe-
şitlidir ve bunlar hakkındaki bilgilere katkıları ve yeni yorumları önemlidir. Bu ça-
lışmalarını arşivler üzerinden giderek yapmaya gayret eden İnalcık, tarihin yorum 
şekli ile yaşanan zamanın gerekleri arasındaki sıkı bağlantıyı kurmaya çalışmıştır.
Bu çalışmamızda günümüz tarihçilerinden önemli bir isim olan Halil İnalcık’ın ta-
rih ilmine olan katkılarını anlatmaya ve bu katkılar üzerinden özgünlüğünü ele al-
maya çalıştık. Halil İnalcık’ın hayatı ve eserlerinden kısaca bahsettikten sonra tarih 
anlayışını oluşturan unsurlardan ve çalışmalarından bahsedeceğiz.

Anahtar kelimeler: Halil İnalcık, Tarihçilik, Tarih Anlayışı, Özgünlük.

Abstract 
Halil Inalcık spent a large part of his hundred years of life on researching Turkish 
history as one of the leading historians in the Turkish Republican era. Undoubtedly, 
the events that Inalcik has emphasized are much more diverse, and their contri-
bution and new interpretations are important. Trying to do these works by going 
through the archives, Inalcik tried to establish a close connection between the form 
of history and the requirements of time.
In this study, we tried to explain the contributions of Halil Inalcik, an important fi-
gure of contemporary historians, to the history of history and to discuss his authen-
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ticity through these contributions. After briefly mentioning Halil Inalcik’s life and 
works, we will talk about the elements that make up the understanding of history 
and his works.

Keywords: Halil Inalcık, Historiography, Historical Perspectiv, Originality.

GİRİŞ
Bir milletin geleceğe hazırlanmasında, inançlar, gelenekler gibi tarihi 

zenginlikler kadar, o milletin yetiştirdiği büyük ilim ve fikir adamlarının 
önemli olduğu muhakkaktır. Millet şuurunun teşekkülünde, ilmi ve fikri 
çalışmalar milli kıymetlerin ortaya konulması için zarurettir. Bundan dolayı 
ilim ve fikir insanlarının tanınması ve tanıtılması önemlidir diye düşünü-
yoruz.

Bu çalışmamızda ünü dünyaca kabullenilmiş ilim ve fikir adamı Prof. 
Dr. Halil İnalcık araştırılmaya gayret edilmiştir. Bitip tükenmek bilmeyen 
bir çalışma azmiyle, ömrünü Osmanlıların sosyal ve kültürel tarihini baş-
tan aşağı yeniden yazmaya adamıştır. Osmanlı tarihinin günümüzdeki en 
seçkin temsilcilerinden birisidir. Hayatını ilme adayan bir insan, yüzlerce 
makale ve pek çok kitap yazan, aynı zamanda Türkiye ve Amerika’da ye-
tiştirdiği ilim adamlarıyla da temayüz etmiş bir şahsiyettir.

Halil İnalcık hakkında yapılan çalışmaların yeterli olduğu söylene-
mez. Bu çalışmada da imkânların elverdiği ölçüde Halil İnalcık’ın bazı 
çalışmaları üzerinden tarihçiliği bağlamında özgünlüğü anlatılmaya gay-
ret edilmiştir. Araştırmamızın yöntemi, “Alan araştırması” ile “Literatür 
İncelemesi”ne dayalıdır.

Tebliğimize geçmeden önce, Halil İnalcık ve çalışmaları hakkında kısa 
bilgiler vermenin hem önemli, hem de tebliğimizin bütünlüğü açısından 
gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan sözlerimizin başında bu konu-
lara yer vermek istiyoruz. 

A- HALİL İNALCIK’IN HAYATI
Halil İnalcık, 7 Eylül 1916’da İstanbul’da doğmuştur. İlk tahsilini 1923-

1930 arasında Ankara Gazi Mektebi’nde yapan İnalcık, Ortaöğretim tah-
silini Ankara’da Gazi Muallim Mektebi’nde tamamlamıştır. Lise eğitimi-
ni o dönemin en iyi okullarından biri olan Balıkesir Necati Bey Muallim 
Mektebi’nde 15 Eylül 1935’te tamamlayan İnalcık, Afet İnan’ın önerisiyle 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne öğretmen okulu 
çıkışlılarının da kabul edilmesiyle birlikte kaydını yaptırmış ve fakültenin 
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ilk öğrencileri arasında yerini almıştır. O dönemde Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi’nin farklı bölümünde dünyanın, bilhassa Almanya’nın seçkin ve 
tanınmış hocaları yer almasına rağmen, İnalcık, daha çok Türk hocaların 
yer aldığı tarih bölümünü seçmiştir. Yeni Çağ Tarihi Kürsüsü’nde M. Gö-
ker, B. S. Baykal ve F. Köprülü’nün derslerini takip etmiştir. 1

1940’ta mezun olan İnalcık, Timur üzerinde hazırladığı bir seminerle 
Fuad Köprülü’nün dikkatini çekmiş, onun takdir ve tavsiyesiyle 30 Nisan 
1940’da AÜDTCF Yeni Çağ Kürsüsü’ne ilmî yardımcı tayin olarak atan-
mak suretiyle akademik hayatına başlamıştır. Bu tarihten müteveffa ol-
duğu 2016 yılına kadar akademik araştırmalarını kesintisiz sürdürmeye 
devam etmiştir.2 

15 Aralık 1943’te ‘Viyana’dan Büyük Ricat’e Osmanlı İmparatorluğu ve 
Kırım Hanlığı’ unvanlı teziyle doçentliğe atanmıştır. AÜDTCF tarafından 
bilgi, görgü ve çalışma alanındaki ihtisasını artırmak üzere 1949’da gön-
derildiği İngiltere, British Museum’da Türkçe yazmalar üzerinde çalışmış, 
Osmanlı tarihine ait kayıtları toplamıştır. O yıllarda Fernand Braudel’in 
Akdeniz kitabı yayınlanmıştı. 1950 yılında Fernand Braudel ile tanıştı ve 
onun ‘II. Felipe Döneminde Akdeniz Dünyası’ adlı eserini tanıtan bir yazı 
yayınladı. Braudel’in yazdığı bu eser İnalcık üzerinde derin tesirler bı-
rakmıştır. 1951’de İngiltere’den döndüğü zaman Bursa Şer’iyye Sicilleri-
nin araştırmaya hazırlanmasında büyük emeği oldu, onlar üzerinde çalış-
mıştır ve sicillerin sosyal ve iktisat tarihi kaynağı olarak önemi hakkında 
önemli bir makale yayınlamıştır.3

İnalcık, 2 Haziran 1952’de ‘Viyana Bozgun Yıllarında Osmanlı-Kırım 
Hanlığı İşbirliği’ teziyle profesörlük pâyesi almıştır. 1972’de otuz yıl çalış-
tığı AÜDTCF’den emekli olmuştur. 1950’lerden beri yayınları ve öğretim 
faaliyetleriyle adı dünya tarih çevreleri tarafından yakından izlenen İnal-
cık, 1972’de Chicago Üniversitesi tarafından imtiyazlı profesör önerisiyle 
bir davet almıştır. Daveti kabul eden İnalcık, Tarih Bölümü’nde profesör 
olarak çalışmaya başlayarak akademik çalışmalarına Chicago’da devam 
etmiştir.  1972-1992 yılları arasında Chicago Üniversitesi’nde çalışmıştır. 
1992’de Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü’nü kurmak üzere davet edilmiş 

1 Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu ‘’Halil İnalcık Kitabı’’, (İstanbul: İş Bankası Yay., 
2011), 17-21-23-25-28-29.

2 Selim Aslantaş, “Halil İnalcık’ın Akademik Biyografisi”, Doğu Batı 45, (Ankara, 
2009): 12.

3 İnalcık, Tarihçilerin Kutbu, 95-102-109-112.
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ve yurduna geri dönmüştür. Bu yıllarda İnalcık, yurt içinde ve Batı ülke-
lerinde birçok kongreye bildiri vererek katılmıştır. İnalcık, 1996’da iki cilt 
halinde yayımlanan ‘An Economic and Social History of the Ottoman Empire’ 
adlı eserin birinci cildini oluşturmuştur. Yunanca ve Arapçaya çevrilen bu 
eser, Osmanlı sosyo-ekonomik tarihinin temel başvuru niteliğindedir ve 
Osmanlı’ya karşı taraflı yaklaşımları da kökten değiştirmiştir. 40’dan fazla 
kitabın ve 300’ü aşkın makalenin müellifi olan Halil İnalcık’ a uzun ömrün-
de sayısız ödüle layık görülmüştür.4 

Çoğunluğa nasip olmayacak uzunlukta, başarılarla dolu bir ömür ya-
şayan Halil İnalcık, 25 Temmuz 2016 tarihinde tedavi gördüğü hastanede 
100 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Prof. İnalcık’ın derinlikli araştırmaları ve daha önce ele alınmamış 
konuları ele alarak onlarla ilgili kapsamlı inceleme ve değerlendirmeler 
sunması, getirdiği yeni bakış, klişeleşmiş tarih hükümlerini silbaştan yo-
rumlaması sebebiyle kendisine “Tarihçilerin Kutbu” unvanı verilmiştir. 
“Bu unvan, aldığı diğer unvanlar, plaketler gibi bir kurum tarafından de-
ğil, onun eserlerinin kıymetini takdir eden meslektaşlarının verdiği bir 
unvandır.”5 

Eserleri:
1- Tanzimat ve Bulgar Meselesi, Ankara: TTK, 1943. 
2- Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara: TTK, 1954. 
3- Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, Ankara: TTK, 1954. 
4- Kanûnnâme-i Sultânî ber Mûceb-i Örf-i Osmanî: II. Mehmed ve II. Baye-

zid Devirlerine Ait Yasaknâme ve Kanûnnâmeler, Ankara: TTK, 1956.
5- Osmanlı İmparatorluğu Toplum ve Ekonomi Üzerinde Arşiv Çalışmaları, 

İncelemeler, İstanbul: Eren, 1993.
6- Osmanlı, 12 Cilt, İstanbul: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.
7- Osmanlı’da Devlet, Hukuk, Adâlet, İstanbul: Eren, 2000. 
8- Şâir ve Patron, Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Bir İnceleme, Anka-

ra: Doğu Batı Yayınları, 2003
9- Doğu Batı Makaleler I, Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005.

4 Selim Aslantaş, “Öz Geçmişi”, Doğu Batı (2009):15, erişim 07.03.2018,
(http://www.inalcik.com/indexTr/halil_inalcik_ozgecmis.asp).
5 Mehmet Kalpaklı, “Biyografisine Sığmayan Bir Bilim Adamı: Halil İnalcık”, Ulu-

dağ Üniversitesi Yay.,(Mart 2016):5.
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10- Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak Kuruluş, İstanbul: Hayykitap, 
2010.

11- Has-Bağçede ‘Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutribler, İstanbul: İş Ban-
kası Yay, 2011

12- Tarihe Düşülen Notlar, İstanbul: Timaş Yayınları, 2015.
Halil İnalcık’ın bütün eserlerini burada saymak, aldığı ödülleri ve 

kurduğu müesseseleri zikretmek, hem konumuzun dışındadır hem de 
malûmu ilâm etmek olacaktır. Bu nedenle onun çalışmalarından yararla-
narak Osmanlı Tarihçiliğine yaptığı katkıları ve tarihçiliği üzerinden öz-
günlüğünü analiz etmeye çalışacağız.

B- HALİL İNALCIK’IN TARİH ANLAYIŞINI OLUŞTURAN UN-
SURLAR

Halil İnalcık’ın tanıklık ettiği döneme ve kendi yaşantısına dair anlat-
tıkları ve yaptığı değerlendirmeler aslında kendi tarih anlayışını yansıt-
maktadır. Esasen karakterini etkileyen tarihe, özgün yapısından parçalar 
eklemeyi başarması, İnalcık’ın en seçkin Tarihçiler arasında yer almasını 
da temin etmiştir. Eklediği parçaların tarihe yön veren keyfiyette olması ise 
uluslararası cemiyette adının en yükseklerde anılmasıyla sonuçlanmıştır.6 
Onun benimsediği tarih anlayışı ile geçmişi yeniden yorumladığı söylene-
bilir. Seçtiği meslekte, kuru bir nakilci olarak kalmayıp, eleştirel bir yakla-
şımla orijinal düşünce ve bilgi üretmeyi gerçekleştirebilmiştir.

Halil İnalcık’ın özgün tarih anlayışı, belli dönemler ve bu dönemlerde 
yaptığı çalışmaları zaman içinde geliştirdiği anlayışla bir sentezleme ola-
rak değerlendirilebilir. Onu özgün bir tarih anlayışına götüren temeller 
aslında öğrencilik yıllarında başlar ve sonrasında farklı etkiler ile biçim-
lenir. İnalcık’ın öğrencilik yıllarında bilime ve araştırmaya verdiği önem 
yetiştiği bilim ortamının etkisi ile biçimlenmiştir.

DTCF’de öğrenci iken Timur üzerine ünlü tarihçiler tarafından yazıl-
mış Fransızca eserleri okuyarak ödev hazırlamış olduğu hocası, “roman-
tik” tarih anlayışı yerine bilimsel esaslara dayalı rasyonel çalışma usulle-
rine dayanan eleştirel tarih anlayışını savunan Fuat Köprülü’nün etkisi 
önemlidir. Köprülü öğrencisi olarak İnalcık’ın ele aldığı ilk akademik ese-
ri, sosyo-ekonomik yapıya temayülünü sarih şekilde ortaya koyar. Söz ko-

6 Halil İnalcık, “Fransız Annales Ekolü ve Türk Tarihçiliği”, Doğu Batı Makaleler II, 
(Ankara 2009): 312.
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nusu olan doktora tezinde Bulgarlar’ın umumi durumunu her cephesiyle 
değerlendirerek dönemin genel eğiliminin hangi şartlar altında meydana 
geldiğini tespit eder.7

İnalcık’ın sahip olduğu tarih anlayışının gelişmesinde 1949’da yayınla-
nan Akdeniz8adlı eserin etkisi de önemlidir. 1950’de Paris’te toplanan Mil-
letlerarası Tarihi İlimler Kongresi’ne katılarak tanışması ile de Ferdinand 
Braudel’in etkisi daha da önemli olmuştur. Sıklıkla onun özgün tarih an-
layışı Annales ekolünün (École des Annales)9 temsilcilerinden Ferdinand 
Braudel ile başlatılır. İnalcık, Annales penceresinden yakaladığı uzun sü-
reç algısını çalışmalarının zeminine oturtmuştur ancak Braudel’i tanıma-
dan önce Halil İnalcık’ın sosyal tarih anlayışına uygun çalışmalar yaptığı 
da görülmektedir. Bilindiği gibi İnalcık’ın 1942 yılında tamamladığı “Tan-
zimat ve Bulgar Meselesi” adlı doktora tezi Türkiye’deki sosyo-ekonomik 
tarih yazıcılığının ilk örneklerinden biridir.10 

Onun üzerinde önemli etkisi olan bilim insanlarından birisi de, Stras-
bourg Üniversitesi’ndeki öğrenimi sırasında Annales Ekolü’nün önemli 
temsilcilerinden Marc Bloch, Henri Baulig gibi hocalardan dersler almış 
olan Ömer Lütfi Barkan’dır. Barkan’dan aldığı derslerin etkisi ile Osman-
lı Devleti’ni; salt siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile 
bir bütün olarak ve bu bütünü de diğer ülkelerle ilişkileri de kapsayan 
biçimde değişimi ve dönüşümü ile ele almaktadır. Barkan’ın kendi tarih 
anlayışına etkisini İnalcık şöyle dile getirmektedir:

“…Daha sonra II. Dünya Harbinden sonra sosyal-ekonomik meselelere ön-
celik veren yeni tarih görüşü, bir tarihçi olarak bana yol gösterdi. Ömer Lütfi 
Barkan’ın Fransa’dan geldiği o tarihlerde Türkiye’de öncelikle toprak meseleleri, 
toprak reformu konuşuluyordu. Ö. L. Barkan toprak reformundan, reform hare-
ketlerinden bahseden makaleler yazıyordu. Arşivlere girip, Osmanlı tahrir defter-
lerinde toprak meselelerini araştırmaya başladık…”11

7 Hayriye Erbaş, “Bilime Adanmış Bir Yaşam: Efsane Tarihçi Halil İnalcık’ın Bir 
Söyleşide Önemsedikleri ve Hatırlattıkları”, OTAM 40, (Güz 2016): 19.

8 Eserin tam adı: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philip-
pe II (II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası).

9 Annales Okulu, 1929 yılında Lucien Febvre ve Marc Bloch önderliğinde kurulmuş 
ve Fernand Braudel ile en parlak dönemini yaşayan bir tarih anlayışını temsil eder. De-
taylı bilgi için bknz: Halil İNALCIK, ‘’Fransız Annales Ekolü Ve Türk Tarihçiliği’’, Doğu 
Batı , (Ankara 2009).

10 Erbaş, “Bilime Adanmış Bir Yaşam: Efsane Tarihçi Halil İnalcık’ın Bir Söyleşide 
Önemsedikleri ve Hatırlattıkları”, 19.

11 Halil İnalcık, ‘’ Osmanlı Türk Tarihi Üzerine Notlar’’, Uluslararası Askeri Tarih Der-
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Barkan’ın da etkisi ile İnalcık bütüncül/sistemsel yaklaşım ve uzun 
tarih anlayışını benimsese de Annales Okulu’na benzer biçimde tarihin, 
zamanın göreceliğinin ve çok katmanlılığının altını çizerek, ampirik veri-
lere dayalı açıklamalarla tarihin yapılması ve genellemelerden kaçınılma-
sı gerektiğini savunur. Bu bakış açısı ile eserlerini yazmaya devam etmiş-
tir. İnalcık’ın özgünlüğü onun sonraki yıllarda gerçekleştirebildiği sentez 
eserlerinde daha öne çıkmaktadır.12 

Cumhuriyet döneminde belli tasarım ve ön kabullere dayanan, masa 
başı, romantik ve ideolojik tarih anlayışlarının terk edilmesinde en önemli 
rolü oynayan kişilerin başında Prof. Dr. Halil İnalcık’ta gelmektedir. Fuat 
Köprülü ve Ömer Lütfi Barkan’ın başlattığı belgeye ve kanıta dayalı tarih 
yazımı geleneğinin Türkiye’de günümüzdeki en önemli temsilcilerinden 
birisi de hiç şüphesiz Halil İnalcık’tır. Anılan iki yerli tarihçiden her za-
man gıpta ile söz eden ve talebeleri olmaktan onur duyduğunu açıkça be-
lirten Halil İnalcık’ın bu iki büyük değerden önemli bir farkı da, dünyaya 
mâl olan bir Osmanlı tarihçisi olarak, bu alanda çalışan birçok yerli tale-
benin yanında, bir o kadar da yabancı talebe yetiştirmiş olması ve yazdığı 
eserlerin birçok dünya diline çevrilmesidir.

C-ÇALIŞMALARINDAKİ ÖZGÜNLÜK
Prof. Halil İnalcık Osmanlı tarihinin neredeyse bütün alanlarında ve 

bütün dönemleri hakkında eserler vermiştir. Osmanlı sosyal ve ekonomik 
tarihi başta olmak üzere, Osmanlı devlet yapısı, hukuk, ticaret, toplum-
sal hayat, kurumlar, üretim ve tüketim, bürokrasi, demografi, şehir tarihi, 
siyasi tarih, vakıflar, şahsiyetler ve özellikle ömrünün son yıllarında Os-
manlı kültür ve edebiyat tarihi... Osmanlı tarihinin iskeletini şekillendiren 
çalışmalarıyla zirveye ulaşan akademik kariyeri, son eserlerinde, ortaya 
çıkan bu iskeleti ete kemiğe büründürmüştür.13 
İnalcık ilk yıllarından itibaren çalışmalarını çok büyük ölçüde sorun 

odaklı bir perspektifle, disiplinler arası bir yaklaşımla ve insan faaliyetle-
rinin tüm alanlarını kapsayacak şekilde gerçekleştirmiştir. Bunu yaparken 
betimleyiciden çok açıklayıcı bir yöntem ve karşılaştırmalı bir metodoloji 

gisi 87, (Ankara 2007), s. 213-247. 
12 Erbaş, “Bilime Adanmış Bir Yaşam: Efsane Tarihçi Halil İnalcık’ın Bir Söyleşide 

Önemsedikleri ve Hatırlattıkları”, 21.
13 Bülent Arı ve Selim Aslantaş, “Tarih Öğretiminde Tek Kişilik Akademi: Halil İnal-

cık”, Türk Yurdu, 175 (2002): 56–60.
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kullanmıştır. İnalcık, sadece Osmanlı tarihine değil aynı zamanda Avrupa 
ve ABD tarihlerine de derinlemesine vâkıf olup, bu alanda da önemli eser-
ler telif etmiş ve tercümeler yapmıştır. Avrupa tarihi bilinmeden Osmanlı 
tarihinin yeterince bilinemeyeceği kanaatindedir.

Prof. Dr. Halil İnalcık’ın çalışmalarının yönü, içtimai hayat içerisinde 
insanı yakalamak arzusuyla Osmanlı belgeleri üzerine yönelmeye devam 
etmiştir. İnalcık’ın tarih araştırmalarında olmazsa olmazı, arşiv belgele-
ridir. O’na göre arşiv olmadan tarih yazılamaz. Öteden beri doğru veya 
yanlış söylenenleri arşiv belgeleri ile doğrular. Arşiv veya tarihi kayıtla-
rı da saha ve yüzey araştırmaları yaparak doğrulamaya çalışır ki, Bursa 
ve çevresinde yaptığı saha araştırmalarında tarihçilere yeni bir metot 
vermiştir.14

İnalcık’ın arşiv belgeleri üzerinden tarihçilere bilgi üretimi ve yorum-
lama anlamındaki hermenötiğini, Osmanlı kanunnâmeleri ve tahrirleri 
üzerine yaptığı araştırmalarında görülmektedir. Bu alandaki araştırma-
ları sonucunda Osmanlı toprak rejimi ile ilgili vergi sisteminin kökeni ve 
genel karakteri net olarak tanımlanmıştır. İnalcık’ın Raiyyet Rüsûmu adlı 
makalesinde, çift resmi gibi vergilerin aslında çiftçinin sosyal ve hukuki 
statüsünü tanımlayan ve belirleyen daha genel bir sistem bağlamında an-
laşılması gerektiği ilk defa ortaya konmuştur. İnalcık bu çalışmasında tam 
çift resmi ödeyen, yarım çift resmi ödeyen ve yarım çiftlikten az toprağa 
sahip olan olmak üzere topraklı köylü sınıfını üç kategoriye ayırmış, bu 
ayrımların sosyal ve ekonomik statüyü belirleyen önemli kategoriler ol-
duğunu tahrir kayıtları ile açıklığa kavuşturmuştur.15 

Halil İnalcık’ın ilk akademik yıllarında Balkan tarihçiliğine önemli kat-
kıları olmuştur. Yaptığı doktora tezinde 19. yüzyıldaki milli Bulgar isyan-
larını toprak meselesine bağlayarak izah etmiştir. Daha da açmak gere-
kirse, timar rejiminin 19. Yüzyılın başlarında çökmesi neticesinde devlet 
Balkan toprakları üzerindeki denetimini kaybetmiş;  bu timarların esasını 
teşkil eden miri topraklar farklı zümrelerin eline geçmiştir. Bu toprakla-
rın çoğu, özel mülk şeklinde yerel ağaların, para ve nüfuz sahibi kişilerin 
eline geçmiştir. Halbuki bu toprakları işleyen Bulgar köylüsüdür. Çiftlik 
sahibi ağalar topraklarında çalışan bu Bulgar köylülerinden eski timar re-

14 Halil İnalcık-Bülent Arı, “Türk-İslam Osmanlı Şehirciliği ve Halil İnalcık Çalışma-
ları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 3,(2005):29.

15 Cafer ÇİFTÇİ, “Annales Ekolü ve Hermenötik Açıdan Prof. Dr. Halil İnalcık’ın 
Tarihçiliği”, ” Uludağ Üniversitesi Yay.,(Mart 2016): 76.
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jiminde, sipahiye verilen aynı vergileri istemektedirler. Buna karşı Bul-
gar köylüsü bu fazla vergileri haksızlık olarak görmektedir ve Vidin gibi 
bir hudut bölgesinde Rus ve Avusturya ajanları da köylüyü isyana tah-
rik etmektedir. Halil İnalcık kaynakları inceledikten sonra bu konuda şu 
hükme varmıştır; Miri arazinin ağaların eline geçmesi ve onların istismarı 
ciddi sosyal bir problem olarak ortaya çıkmış ve köylülerin ayaklanma-
sının başlıca nedeni olmuştur. İnalcık’ın tespit ettiği bu sosyal gerginlik 
Balkanların öbür bölgelerinde özellikle Bosna Hersek’te, Teselya’da ve 
Makedonya’da aynı şekilde mevcuttu. Bu tez kendisine Balkanlar çapında 
tarihçi şöhreti kazandırmıştır.16 
İnalcık, Fatih devri üzerine araştırmalarını elden bırakmayarak arşiv 

çalışmalarını sürdürmüştür. Bu dönem boyunca Fatih devrine ait hemen 
hemen tüm tahrir defterlerini incelemiştir. Bu belgeler arasından II. Murat 
dönemine ait 1432 tarihli en eski tahrir defteri olan Arvanid Sancağı İcmal 
Defteri (Hicrî 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arvanid) keşfedip ve bu 
surette arşivlerimizde bulunan en eski defteri gün ışığına çıkarmıştır. Bu 
defter, Osmanlı toprak sisteminin XV. yüzyıl başından itibaren tamamıyla 
belirli kaidelerle uygulandığına bir delildir.17 Bu kaynak pek çok Balkan 
tarihçisinin yanlı yorumlarını değiştirdiği gibi Osmanlı Dönemi Balkan 
Tarihine de çok önemli katkılar sağlamıştır.18 

Bu araştırmanın esasen çift taraflı bir etkisi vardır. Birincisi, Osmanlı 
arşivciliği ve kaynak biliminde; ikincisi de İnalcık’ın teorik katkısı üzeri-
nedir. Eser 1954 yılında ortaya çıkmıştır. O dönemde Osmanlı kaynakla-
rının özellikle defterlerinin ilmi olarak nasıl ve ne suretle transkribe edi-
lip neşredileceği konusunda açıklık hemen hemen hiç yoktu. Bu neden-
le İnalcık’ın araştırması, yöntem ve araştırma teknolojisi olarak tamamen 
yeni, emsali olmayan bir teşebbüstü. Onun bu gayretleriyle beraber Os-
manlı kaynaklarına transkripsiyon sistemi ile beraber neşriyata hazırlan-
mış olan metinlerin indeks ve dizinlere muhtaç olduğu ortaya çıkmıştır. 
İnalcık’ın bu katkısının Balkanoloji’de çok büyük yankısı oldu. Arvanid 
defterinin neşredilmesinden birkaç sene sonra Bulgaristan’da bir araştır-
ma ekibi, İnalcık’ın ileri sürdüğü yöntemi takip ederek Sofya Osmanlı ar-

16 Erol Özvar, “Türk Tarihçiliğinde Dört Sima”,(İstanbul: İ.B.B. Kültür Yay., 2006) s. 34-35.
17 Halil İnalcık, ‘’Osmanlı Tarihi Hakkında Mühim Bir Kaynak’’, A.Ü.D.T.C.F Dergisi, (1943): 

89.
18 Özer Ergenç, “Halil İnalcık Neden Büyük”, erişim 10.03.2018, http://www.os-ar.com/mo-

dules.php?name=News&file=article&sid=240244. 
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şivinde bulunan ve Osmanlının erken dönemine ait olan birkaç tahrir ör-
neklerini neşretmişlerdir. Ondan sonra bu ilmi faaliyet tüm Balkan mem-
leketlerinde yayılmış, böylece Arvanid defterinin neşri Balkan tarihçileri 
için takip edilecek kaynaklı bir örnek haline gelmiştir.19

Halil İnalcık’ı üstün kılan özelliklerinden birisi de, incelediği tarihsel 
dönemin koşullarını anlamaya çalışması ve bunu yaparken, eleştirel tav-
rını hiç yitirmemesidir. Bunu yetişme çağlarından, ustalığının doruğuna 
ulaştığı döneme kadar hiç değiştirmemiştir.20

‘’Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğuna’’ adlı makalesinde yine 
aynı çizgilerden hareketle mühim gerçekleri açıklamıştır. Osmanlı yayılışı-
nın bizatihi süratle ilerlediği görüşünü tenkit ederek eski Rum, Sırp ve Ar-
navut bey taifesinin yerinde bırakılarak çoğunluğunun Osmanlı timar siste-
mine dâhil edildiğini ve hiçbir şekilde zorunluluk olarak İslam’ın şart koşul-
madığını kanıtladı. Osmanlı devletinde kuruluştan itibaren müsamahakâr 
tutumların varlığı fethin ardında da devam etmiş ve timar kuralları bakı-
mından Hristiyanlar’ın Müslümanlarla aynı muameleye tabi olduğu anla-
şılmıştır. Ayrıca İnalcık, Hıristiyan tımarlı sipahilerin ve Hıristiyan asker 
zümrelerin Osmanlı ordusunda yer alışını rakamlarla ispat etmiştir.21

İnalcık, Osmanlı kanunlarının işleyişini etraflıca açıklamasının ardın-
dan hukuki sahada araştırmalarını yoğunlaştırmıştır. Nitekim iskeleti-
ni ortaya koyduğu yönetim anlayışının oluşturduğu düzenin devamını 
sağlayan unsurun adaletnâmeler olduğunu keşfetmiş ve bunun üzerine 
hukuk sistemi, adalet kavramı ve adaletin yerine getirilmesi için alınan 
tedbirler, yayınlanan Adaletnâmeler, saltanat veraset usulü ile ilgili muh-
tevalı eserler telif etmiştir.22

Ayrıca İnalcık, Osmanlı arşivlerinin tarihî kıymetlerini ilk tanıtan, ya-
yınlayan ve değerlendiren Osmanlı sosyal ve iktisat tarihinin öncülerin-
dendir. Ekonomi ve içtimai meseleler üzerine odaklanan çalışmaları saye-
sinde, Türkiye’de şehir tarihi çalışmalarının öncülerinden olmuştur. Bursa 
ve İstanbul temelinde araştırdığı şehircilik konusunda bir İslam şehrinin 

19 Ali Akyıldız, “Halil İnalcık’ın Tanzimat ve Bulgar Meselesi Başlıklı Doktora Tezi-
nin Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi Yay.,(Mart 2016):

20 Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 2005, s.212-214.

21 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-i Arnavid, (Ankara: TTK yay.,, 
1987): 11.

22 Mustafa Öztürk, “Prof. Dr. Halil İnalcık’ın Tarih Felsefesi “,Uludağ Üniversitesi Yay., (Mart 
2016): 147.
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kendiliğinden plansız bir biçimde meydana geldiği yönünde olan genel 
kanaatin aksini ispatlamıştır. Zira İnalcık, Osmanlılar’ın kurdukları veya 
düzenledikleri şehirlerde yönetici kontrolünde geleneksel bir organizas-
yon biçimine sadık kalındığını belirtmiştir. 23

Çok farklı arşivlerden elde ettiği bilgilerin kaynaklık ettiği bu mühim 
çalışmalarının yanı sıra İnalcık, tam bir tenkit ustası olduğunu Osmanlı ilk 
dönem eserleri üzerindeki çalışmalarıyla bariz bir şekilde göstermiştir. Os-
manlı tarihinin gelişim aşamalarının Osmanlı tarihçiliği üzerinde yaptığı 
etkiyi inceleyerek bu kaynak eserlerinin içerdiği esaslı bilgileri ortaya koy-
muştur. Bu tarihlerin kaynaklarını tespit ve tasnif ederek siyasi gelişimlerin 
yarattığı atmosferde eserlere eklenen bölümlerin aslında hangi unsurlara 
tepki gösterdiğini açıklamıştır. Bunun yanında, ilk dönem Osmanlı tarih 
yazıcılığı geleneğine haiz İzladi ve Varna savaşları hakkında en tafsilatlı bil-
gileri içeren Gazavat-ı Sultan Murad isimli kaynağı bilim âlemine tanıtmış-
tır. İnalcık, özüne indiği bu Osmanlı kaynaklarını mukayese edip Batılı kay-
naklara da başvurması sonucunda oluşturduğu eserleriyle tarihin yeniden 
tanzimini sağlamıştır. Bafeus Savaşı, Palekanon muharebesi ve Edirne’nin 
fethi gibi önemli hadiseleri derin sosyo-ekonomik bilgisi dâhilinde döne-
min konjonktürünü ortaya koyarak tekrar tarihlendirmesi Türk tarihçiliğini 
inkişaf ettirdiği diğer unsurlarındandır. Bu tür eserlerinin içeriği dönem al-
gısının en ince noktalarını tespit ile siyasi hadiseler ve karakterlerin doğru 
konumlandırılmasıdır. Onomastik ve topografya bilgisinin de etkin olarak 
kullanımı araştırmaların bilimsel keyfiyetini desteklemektedir. 24

İnalcık, Osmanlı temelinde Balkanlar’dan Ortadoğu’ya, Bizans’tan 
Selçuklu’ya, Rusya’dan Avrupa’ya uzanan harikulade yapıtlarıyla tüm bu 
alanlarda ehemmiyetli bir mevkiye erişmiştir. Söz konusu edemediğimiz 
İnalcık imzalı çalışmalar arasında sanat tarihi hakkında da önemli bilgileri 
içeren yapıtları, Türk tarihçiliğinde gelenek haline gelen bir öğeyi hatırla-
tır niteliktedir. Nitekim şairane kaygıyı, tarihi ve edebi eserlerden özenle 
ayıklayabilmesi İnalcık’ın sanata ilişkin derin bilgi ve hassasiyetini ortaya 
koyar. Germiyanlı şairlerin, işret meclislerinin ve musahiblerin en tafsi-
latlı betimlemelerini yüksek saray kültürünü konu edindiği eserlerinde 

23 Halil İnalcık, ‘’İstanbul’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 23,(Ankara, 
TDV Yay., 2001), 223.

24 Bülent Arı, ‘’Halil İnalcık’ın Keşifleri Ve İki Örnek: Bafeus/Koyunhisar Ve Peleka-
non Muharebeleri’’ Tarihte 4 Sima, Halil İnalcık, İlber Ortaylı, Halil Sahillioğlu, Mehmet Genç, 
(İstanbul: İBBK Yay., 2006): 41-43. 
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bulacağımız aşikârdır. Bu eserlerini incelediğimizde İnalcık, Osmanlının 
zevk, kültür ve sanat birikimine yeni ve özgün bir açılım getirdiğini gözler 
önüne serilmektedir.25

Onu önemli kılan tarih yazımı anlayışı, sadece birincil kaynakları 
kullanma, belge ve arşivleri inceleme ile sınırlı kalmayıp tarihe sosyo-
ekonomik ve kültürel açılardan bakarak değerlendirmeler yapmasından 
kaynaklanmaktadır.

Halil İnalcık’ı Türkiye’de ve dünyada önemli ve tanınır kılan özellik-
lerden bir tanesi de onun egemen tarih anlayışı dışında farklı bir tarih 
anlayışını benimsemiş ve bu doğrultuda sayısız çalışma yapıp ürün ver-
miş olmasıdır. Bir anlamda onun çalışmaları Osmanlı tarihi konusunda-
ki mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesini sağlamış; Türkiye’de ve 
dünyada temel referanslardan biri olmuştur. Bu nedenle de onu tarihçile-
rin kutbu diye nitelemek çok da abartı olmayacaktır diye düşünüyoruz.

E- SONUÇ 
Halil İnalcık, Osmanlı tarihine çok yönlü olarak, hem makro hem de 

mikro düzeyde bakarak önemli sonuçlar çıkarmasını bilmiştir. O bu uzun 
araştırma hayatında farklı kuşaklar, farklı kültürler, farklı siyasi, sosyal ve 
ekonomik şartlar görmüş, bu durum bir yönüyle son yüzyılın tarihsel sü-
reçlerini gözlemlemesini sağlamış, bunun yanında kendi fikir dünyasını ve 
yazım dilini bu gelişmelere paralel olarak güncelleyebilmiştir. Bu bakış açısı 
ile çalıştığı eserlerinde özgünlük yakalamıştır. İnalcık sadece verdiği özgün 
bilgilerle değil, aynı zamanda bilimsel yöntemiyle de tarihçilere önderlik 
etmektedir. Deyim yerindeyse bir konuda belgelerden teori geliştirmeye ça-
lışan İnalcık, değerlendirdiği konuyu tam bir metod derinliği içinde, olması 
gereken düzeyde bir titizlik içinde ele almış ve sonuçlandırmıştır. Yaşadığı 
dönem bakımından düşüncelerini özgürce ifade edebilen İnalcık, ele aldığı 
konuları özgün bir şekilde sunarak tarih ilmine katkıda bulunmuştur.
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İKTİDAR-ULEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 

MİHNE SÜRECİVE AHMED İBN HANBEL

ESRA KÖSE

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Mihne olayını anlamak ve anlamlandırmak için hâdisenin arka planını irdeleme-
miz gerekmektedir.Hicri ilk üç asrın panoramasına baktığımızda da; halk islamına 
teorik zemin hazırlayan entelektüel birikimin hadisçiler vasıtasıyla temin edildiğini 
görmekteyiz.Yönetimde olan Me’mun, kendi entelektüel birikimi ile de fark ettiği 
bu duruma müdahale etmek istemiştir.Me’mun 212 yılında Kur’an’ın mahluk oldu-
ğuna inandığını açıkladıktan sonra 218 yılında Bağdat valisi İshak b. İbrahim‘e bir 
yazı göndererek alimleri Kur’an’ın mahluk olduğu konusunda sorguya çekmesini 
incelemeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler : Mihne , Halku’l Kur’an , Ahmed ibn Hanbel, Me’mun, Muta-
sım.

Abstract
We need to be able to examine the background of the incident in order to unders-
tand and make sense of the Mihne. When we look at the Hijri panorama of the first 
three centuries; we can see that the intellectual accumulation which has prepared 
the theoretical ground of the people’s Islam is provided by hadiths. Me’mun, who is 
in the administration, wanted to intervene in this situation, which he realized with 
his intellectual accumulation. After Me’mun declared that the Qur’an believed that 
the Qur’an was a creature in 212 years, in 218 the governor of Baghdad Ishak b. By 
sending a letter to Ibrahim, we will try to examine how the scholars question the 
Qur’an as a creation.

Key Words : Mihne, Halku’l Qur’an, Ahmed ibn Hanbal, Me’mun, Mutasım.
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GİRİŞ
Sözlükte imtihan etmek, eziyet etmek, soruşturmak gibi anlamlara ge-

len mihne , Abbasi halifesi Me’mun’un hilafetinin son dönemlerinde Bi-
zans üzerine sefere çıktığı bir zaman diliminde (218/833) Bağdat’taki veki-
li Ishak b. İbrahim’e gönderdiği mektupla fiili olarak başlayan ; Mu’tasım 
ve Vasık dönemlerinde devam eden ; Mütevekkil’in 232/846 yılında hali-
fe olmasıyla tedrici olarak son bulan sürecin adıdır .1 Eğer mihne süreci 
dikkatle izlenirse başta halife olmak üzere , devletin vezirleri, valileri, ka-
dıları, danışmanları, yani devletin bütün kurumlarının içinde olduğunu 
görürüz. O halde mihne bir devlet politikasıdır ve siyasal bir perspektifle 
yorumlanmak zorundadır.2 Me’mun, iktidarını sağlamlaştırmak, kendi-
sine karşı oluşabilecek herhangi bir ayaklanmayı önlemek için Mihne’yi 
başlatmıştır. Cabiri de Halku’l-Kur’an meselesinin siyasi olduğuna işaret 
ederek, söz konusu fikrin bütün Emevi karşıtlarının ortak görüşü oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Emeviler döneminde ‘Kur’an mahluktur’ fikri mu-
halafeti sergilerken ; Abbasiler döneminde ‘Kur’an mahkuk değildir’ fikri 
siyasal muhalefetin sembolü haline gelmiştir.3

Biraz da Halku’l-Kur’an söyleminin menşeine bakalım : Klasik kay-
naklar Halku’l-Kur’an meselesinin ilk defa Ca’d b. Dirhem tarafından 
ortaya atıldığını söylemekle birlikte, meselenin kaynağı ile ilgili çeşitli 
rivayetlerde bulunmaktadır. Bu iddialardan birincisi, Halku’l-Kur’an me-
selesinin Yahudi kaynaklı olduğudur. İkinci iddiaya göre Hıristiyan ila-
hiyatçılardan Yuhanna ed-Dımeşki, Müslümanları dinlerinden şüpheye 
düşürecek tartışmalar yayıyordu. Hz. İsa’nın uluhiyetini kanıtlamak için 
Kur’an’da ‘İsa Allah’ın Resulü ve kelimesidir’ (Nisa 4/171) ayetinden ha-
reketle Kur’an’ın mahluk olmadığı görüşünü ortaya atmış, böylece insan-
lar Allah’ın kelamının kadim olup olmadığı ile ilgili sorulara ‘hayır’ diye 
cevap verirlerse Allah’ın kelamı olan Kur’an’ın da mahluk olduğu kabul 
edilecek; ‘evet’ diye cevap verirlerse, İsa’nın da kadim olduğunu kabul et-
miş olacaklardı. Üçüncü iddia, söz konusu tartışmaların kaynağının Grek 
felsefesi olduğudur.Bu tartışma ‘logos’ kelimesine dayanır ve Arapça’ya 
‘kelam’ şeklinde tercüme edilmesiyle ilahi kelamın ezeliliği ve buna bağlı 

1 Nahide Bozkurt,’’Mihne’nin Tarihsel Arkaplanı ve Analizi’’, Mihne Süreci ve İslami İlimlere 
Etkisi, (Ed.M.Mahfuz Söylemez), (Ankara: Ankara Yay., 2016),7

2 Mehmet Emin Özafşar, İdeolojik Hadisçiliğin Tarihi Arkaplanı, (Ankara:OTTO Yay., 
2015), 42

3 Muhyettin İğde, Siyasi-İtikadi Bir Mezhep Olarak Hanbeliliğin Teşekkül Süreci, (İstanbul: 
İFAV Yay.,2016), 43-45
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olarak halku’l-Kur’an meselesi ortaya çıkmıştır.Dördüncü iddiaya göre ise 
bu meselenin ortaya çıkışında harici etkiler yoktur. İslam düşüncesinde-
ki fikri gelişmeyle birlikte tartışılan konulardan biri olan sıfatlar meselesi 
bağlamında ortaya çıkmış bir meseledir.4

Hicri ikinci asrın başlarında ortaya çıktığı kabul edilen Halku’l-Kur’an 
meselesi, Harun Reşid dönemine kadar ferdi olarak tartışılmıştır. Ancak 
Me’mun döneminde konu ilim meclislerinde sıkı bir şekilde tartışılmış ve 
sonuçta bir yönetim politikası olarak Müslümanların gündemine oturmuş-
tur.Me’mun kendisini sadece Hz.Peygamber’in bir halifesi olarak değil; 
aynı zamanda Hz.Peygamber’in mesajının mirasçısı olarak gördüğünü ve 
halkı yönlendirmek ve dini konularda onları eğitme konusunda da kendi-
sini sorumlu tuttuğunu belirtmiştir.5Nitekim bilginlerle düzenlemiş ol-
duğu bilim toplantılarını yapmadaki amacının çeşitli fırkalara bölünmüş 
Müslümanların dine en uygun ve hoşnut olunacak orta bir yolda birleş-
melerini sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Çeşitli konuların tartışıldığı 
bu bilim toplantılarında ağırlıklı konular kelamla ilgili olanlardı.6Bu bil-
giler ışığında Mihne sürecinin tarihteki her olay gibi uzun bir arka planı 
olduğunu, bir anda ortaya çıkmadığını ve bu toplantıların Mihne’ye ze-
min hazırladığını söyleyebiliriz. 

Peki neden ‘Kur’an Mahluktur’ sloganı? Söz konusu sloganın üzerinde 
kısaca durmak istiyoruz. Bu sorunun cevabına geçmeden önce bir nokta-
nın altını çizelim . Hem ‘Kur’an mahluktur’ hem de ‘Kur’an mahluk değil-
dir’ diyenler, her iki zümre de Kur’an’a iman, ona saygı, onu bir argüman 
olarak kullanma bakımından aynı tutum içerisindedirler. Nitekim Mihne 
sürecini başlatan Me’mun Kur’an hafızıdır; mihne sürecinde rol alan fakih 
ve kadıların hemen hepsi dini ilimlerde yetkin kimselerdir.7Kanaatimizce 
konuyu ele alanlar içerisinde bu noktayı yalnızca Cabiri ifade etmiştir. O 
Kur’an mahluktur sloganını ‘siyasi içerikli dini bir söylem’ olarak görür ve 
bu görüşün bütün Emevi karşıtı düşünce hareketlerinin de ortak kanaati 
olduğunun altını çizer. Bir diğer üzerinde durmak istediğimiz konu ise 
Mihne süreci neden halife seferdeyken başladığı meselesi olacaktır. İşin 
aslı, halifenin kutsal cihada çıkmak suretiyle dini ve milli heyecanı yanına 

4 İğde, Hanbeliliğin Teşekkül Süreci, s.43-45
5 İğde, age, s.55
6 Bozkurt, age, s.15
7 Özafşar, age, s.55
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aldığı bir sırada; boş bıraktığı hilafet merkezi Bağdat’ta muhtemel bir kal-
kışmayı önlemek maksadıyla mihne politikasını devreye soktuğudur.8

Halife bir ulema konseyi toplamış; söz konusu konseyin içerisinden 
ileri gelen yüz fakih seçilmiş, zamanla onlardanda seçile seçile on fakih 
kalmıştır ki bunlar arasında Mutezile’nin ileri gelenlerinden Ahmed İbn 
Ebi Duad ve Bişr el-Merisi de vardır. 9Bu sırada saray çevresinde günün 
polemik konuları ele alınıyor; her grup kendi yaklaşımını savunuyordu. 
Ancak tartışılan konular sarayın sınırlarını aşarak dalga dalga halkın içe-
risine yayılmıştır. 

Me’mun 218/833 yılında İshak b. İbrahim’e gönderdiği ilk mektupta, 
kadıların ve hadisçilerin Halku’l-Kur’an konusunda sorgulanmasını iste-
yerek mihne sürecini resmen başlatmıştır.10 Gönderilen mektuptaki ileri 
gelen hadisçiler şu şekildedir : Muhammed ibn Sa’d (230/814),Ebu Müslim 
Abdurrahman ibn Yunus (164-224/780-838),Yahya ibn Main (158-233/774-
847),Zuheyr ibn Harb, Ebu Hayseme (160-234/776-849),Ahmed ed-Devraki 
(168-246/784-860). Zikredilen kişiler, derhal Vali İshak tarafından gözlem 
altına alınmış ve ilk sorguları yapılmıştır. Bu grubu halife bizzat kendi 
sorgulamak istemiştir, ki bu da bize Me’mun’un , politikasında ne kadar 
kararlı olduğunu göstermektedir.

Sorguya tabii tutulacak isimleri yanına göndermesini istemesinin sebe-
bi ise sorguyu yapacağı yerin bir ordunun karargah merkezi olması ve do-
layısıyla da Bağdat’a nisbeten daha iyi sonuçlar alacağını düşünmesidir. 
Çünkü böyle bir atmosferde kişinin ölüm korkusu duyması daha muhte-
meldir. Nitekim böylede olmuş ve sorguya alınan tüm alimler Kur’an’ın 
mahluk olduğunu kabul etmişlerdir. Bu durum bütün kamuoyuna duyu-
rulmuştur. Neticeden memnun olan Me’mun, ikinci bir mektup daha yaza-
rak fakih, hakim ve hadisçi yeni bazı isimlerin sorgulanmasını istemiştir.11

Mektubun içeriğine bakacak olursak , Me’mun , öncelikle Allah’ın 
Müslümanlar ve halife üzerindeki haklarından ve halifelerin Allah’a karşı 
sorumluluklarından söz etmiştir. Bu bağlamda halifelerin dinin uygulan-
masından sorumlu olduklarını, Hz. Peygamber’in miras bıraktığı şeriatta 
içtihatta bulunmaları, vatandaşlara adaletli muamele etmeleri gerektiğini 
ve onları doğru yola sevketmenin halifelerin yükümlülüğünde olduğunu 

8 Özafşar, age, s.53
9 Özafşar, age, s.50
10 İğde, age, s.61
11 Özafşar, age, s.57
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vurgulamıştır. Me’mun , daha sonra halkın durumuna dikkat çekmiş, on-
lar hakkında küçümseyici ifadeler kullanmıştır. Ona göre halk, ayaktakı-
mı ( sifletü’l-amme ), Allah’ı bilmeyen, Allah’ın dininden uzaklaşmış, dini 
konularda herhangi bir fikri olmayan, aklı ve düşüncesi zayıf, tefekkür 
etme yetisinden yoksun kimselerdir.12Me’mun’a göre bunlar, kendilerini 
Sünnete nispet etmekle birlikte aslında onlar, yanlış yolda giden, insanları 
aldatan , batıl, küfür ve tefrika ehli kimselerdir. 

Kur’an’ın mahluk olduğunu reddedenler, ümmetin kötüleri, sapıklığın 
önderleri, tevhidden ve imandan az nasiplenmiş, cehalet içinde yüzen, 
yalana önderlik yapan, şeytanın dostlarıyla konuştuğu dili konuşan ve 
Allah’ın dinine mensup olanlara düşman olan, sözüne ve ameline güve-
nilmeyen kimselerdir. 13 Bir diğer dikkat çeken husus ise Me’mun’un, 
Kur’an’ın mahluk olduğunu kabul etmeyenlerin şehadetlerini de kabul et-
meyeceğini söylemesidir. Me’mun’un dinsel konularda son sözü söyleme 
yetkisini bu kadar çok istemesinin nedeninin bireysel olduğunu düşün-
müyoruz , kendisiyle beraber dinin sorumluluğunu üstlenecek bir üst sı-
nıf oluşturmak istemişti , böylece halkın gizli liderleriyle dinin denetimini 
ellerine geçirmelerini engellemiş olacaktı.14

İkinci bir mektupla sorguya alınan isimlerden , Seccade, Kavariri, Mu-
hammed b. Nuh ve Ahmed ibn Hanbel dışındakiler Kur’an’ın mahluk 
olduğunu kabul ederek serbest bırakılmışlardır. Bu dördü Rakka’ya hali-
fenin huzuruna gönderilmek üzere zincire vurulmuş ancak gönderilme-
den önce yapılan sorgulamalar neticesinde sırasıyla Seccade ve Kavariri 
de Kur’an’ın mahluk olduğu görüşünü kabul etmiş ve serbest bırakılmış-
lardır. Katiyen istenilen cevabı vermeyen iki isim halifeye götürülürken 
yolda halifenin vefat haberi gelmiştir.15 Bunun üzerine tekrar Bağdat’a 
gönderilen iki arkadaştan Muhammed b. Nuh’un yolda vefat etmesi üze-
rine sadece Ahmed ibn Hanbel tutuklanmıştır.16

MİHNE SÜRECİNDE İBN HANBEL 
Mihne süreci ve sonrasındaki Hanbel’i daha iyi anlamak için öncelik-

le onun kişiliğine ve hakkında söylenenlere göz atmanın faydalı olaca-

12 İğde, age, s.61
13 İğde, age, s.62
14 Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, (İstanbul: Kitap Yay.,2017),85
15 Özafşar, age, s.58-59
16 İğde, age, s.67
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ğını düşünüyoruz. Ahmet ibn Hanbel , ömrü boyunca kitap ve sünnetin 
ışığından ayrılmamış, Hz. Peygamber’in sözlerini toplamaya çalışmış ve 
bunun için zorlu rıhleler yapmıştır. Babasından kalan dokuma tezgahın-
dan geçimini sağladığı bilinmektedir. Evinde yiyecek içeçek bulunmadığı 
zamanlarda, onu sevenlerin ikram ettiği her türlü yardımı reddetmiştir.17 
Kendisini ilgilendirmeyen işlere müdahil olmayan Hanbel’in en çok iste-
diği şey Mekke’de tanınmadan yaşayabilmektir.18İmam Muhammed b. 
İdris eş-Şafii, Irak’tan ayrıldığında ‘’Irak’ta Ahmed ibn Hanbel’e benzeyen 
başka bir kimseyi halef bırakmadım.’’ demiştir. 19 Çağdaşlarından biri 
olan Hubeyş b. Mübeşşir ve bazı fakihler ise şöyle söylemişlerdir: ‘’ Biz-
ler münazara yapar ve münazaralarımızda insanlara itiraz ederiz. Ahmed 
geldiğinde ise, biz sadece susarız ‘’20

Me’mun’un ölümü üzerine tahta geçen Mutasım döneminde de (218-
227/833-842), kardeşinin vasiyeti doğrultusunda Mihne politikaları sıkı bir 
şekilde devam etmiştir. Bu dönemde en çok ön plana çıkan isim Ahmed ibn 
Hanbel olmuş21, aynı kültür ve din politikası sürdürülmüştür.22Yaklaşık 
on dört ay umumi hapishanede kaldıktan sonra prangaya vurulmuş halde 
İshak’ın evine getirilmiş ve üç gün orada sorgulanarak Kur’an’ın mahluk 
olduğu görüşünü kabule zorlanmıştır.23

Halife , kimi zaman sert, kimi zamanda yumuşak bir tavır takınmıştır. 
Hatta Mutasım’ın Ahmed ibn Hanbel’e ‘’Eğer sen benden önceki halifenin 
tatbikatına uğramamış biri olsaydın ben sana ilişmezdim ‘’ diyerek aslında 
bu sorgulamaların Me’mun’un vasiyetine bir sadakat olduğunu göstermiş-
tir. Nitekim Ahmed ibn Hanbel de kendisine karşı en şefkatli ve merhamet-
li davranan kişinin Mutasım olduğunu, diğerlerinin onu öldürmek iste-
diğini belirtmiştir.24Yapılan bütün işkence ve baskılara rağmen halifenin 
istediği cevabı vermeyen Hanbel, önce İshak’ın evine daha sonra da ken-
di evine yollanmış, baskı politikası bir müddet ertelenmiştir.25Hanbel’in 
serbest kalmasıyla ilgili farklı iddialar öne sürülmüştür. Özellikle Hanbeli 
kaynakların bildirdiğine göre, Hanbel’e işkence yapılırken halk dükkanla-

17 Ferhat Koca,Ahmed Bin Hanbel,(Ankara: TDV Yay.,2014),28
18 Koca, Ahmed Bin Hanbel, s.29
19 Koca, Ahmed Bin Hanbel, s.30
20 Koca, age, s.30
21 İğde, age, s.68
22 Özafşar, age,s.59
23 Özafşar, age,s.59
24 İğde, age, s.69
25 Özafşar, age,s.59
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rını kapatmış ve sarayın önünde toplanmıştır. Hanbel , halkı herhangi bir 
taşkınlık çıkarmamaları hususunda uyararak bu tür girişimlerin ortaya 
çıkmasına engel olmuştur. Ancak halkın ayaklanmasından korkan halife 
Ahmed ibn Hanbel’i serbest bırakmıştır.26

Vasık dönemi (227-232/841-846) baskının yeniden başladığı ve yaygınlaş-
tığı bir dönem olmuştur. Bu sefer Ahmed ibn Hanbel doğrudan işkence gör-
memiş ancak halifenin emriyle adeta sürgün hayatı yaşamıştır.27Vasık’ın 
hilafetinin son dönemlerinde Mihne politikaları hafiflemiştir ancak onun 
tamamen kaldırılması Mutasım’ın oğlu Mütevekkil’e kalmıştır. Mütevek-
kil, devlet politikasında köklü değişikliklere gitmiş ve ilk olarak takriben 
on altı yıldır süregelen Mihne’yi tedrici olarak kaldırmıştır. 

Mihne politikasıyla muhalifler baskı altına alınıp susturulurken, 
halkta bu tutumdan rahatsız olmuş ve devlete olan güven sarsılmış-
tır. Sarsılan bu güvenin ihyası da Mütevekkil’e kalmıştır.28Nitekim o 
, başta Ahmed ibn Hanbel olmak üzere Mihne mağdurlarına iade-i iti-
barda bulunmuştur.29Ayrıca , Mütevekkil’in tahta geçtikten iki yıl son-
ra Mihne’yi kaldırmaya yönelik adımlar atması , bize tıpkı öncekiler 
gibi onun da sosyal ve siyasi şartları göz önünde buludurduğunu, do-
layısıyla konunun dini olmaktan ziyade siyasi bir mesele olduğunu 
göstermektedir.30Mihne’ye üç aşamada son veren Mütevekkil, ilk olarak 
Halku’l-Kur’an ve ruyetullah gibi konulardaki tartışmaların durmasını is-
temiş, bu tartışmalar sebebiyle hapsedilen kişileri serbest bırakıp , onlara 
ikramlarda bulunmuştur - özellikle ibn Hanbel’e -. Ikinci olarak bu tartış-
maları kesin bir şekilde resmi talimatnameyle yasaklamış, bu bağlamda 
alimleri huzuruna çağırarak onlara ihsanda bulunmuştur. Son aşamada 
ise, o sırada yönetimde bulunan Mutezile taraftarlarını yönetimden uzak-
laştırıp, hapsedilmelerini emretmiştir. Böylece Mutezile karşısında Ehl-i 
Hadis’i daha güçlü kılmıştır.31Hem siyasi hem kültürel alanda güçlenen 
Ehl-i Hadis , hukuka yargılatıp idam edemediklerini kaleme yargılatıp 
ilmi kişiliklerini yok etmişlerdir32denilebilir.

Ahmed ibn Hanbel’in mihne sürecinde bazı ilim adamlarının idare 

26 İğde, age, s.70
27 Özafşar, age,s.59
28 İğde, age, s.71
29 İğde, age, s.72-73
30 İğde, age, s.71
31 İğde, age, s.72-73
32 Özafşar, age,s.62
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karşısındaki tavırları ve bilimsel düşünce ve inançlarının arkasında durup 
duramadıkları konusunda edindiği tecrübeler, onun düşünce dünyası ve 
hadis metodolojisi üzerinde özellikle cerh ve ta’dil konularındaki ölçütle-
rine bariz bir şekilde tesir etmiştir.33Bu dönemde çektiği sıkıntılar nedeniy-
le Mihne ile bütünleşmiş, artık sadece Hadis’te değil ; hemen her alanda 
otorite kabul edilen , birçok konuda mihenk taşı olan bir isim olmuştur.34

Şimdiye kadar bahsettiğimiz kültür travmasının önemli bir sonucu ise 
Ahmed ibn Hanbel’in Mihne’ye olumlu cevap verenlere karşı sergilediği 
tavır değişikliğidir , ki bunlar dönemin ünlü hadisçileri olmakla birlikte 
Hanbel’in yakın dostlarıdır. Örneğin ; Ahmed ibn Hanbel , onun bilme-
diği hadis , hadis değildir, diyerek Yahya b. Main’in otoritesini vurgula-
mıştır ama bu otorite Mihne’yle birlikte tersyüz olmuştur. Yine dostu olan 
İbrahim el-Harbi, sırf İbn Ebi Duad’ın arkasında namaz kıldığı için ondan 
hiçbir hadis rivayet etmemiş ve İbn Ebi Duad’ın gözüne hoş görünmek 
için hadislere eklemeler yaptığını dahi söylemiştir.Mihne’de Hanbel’in 
arasının bozulduğu bir başka isim de Hüseyin b. Ali el-Kerabisi’dir. Ah-
med ibn Hanbel ve taraftarları onu bidatçı olmaka suçlamışlardır.35 Bu 
örnekler bize Mihne olayının hadis tarihinde de ne kadar önemli ve etkili 
olduğunu göstermektedir.

MİHNE SONRASI İBN HANBEL
Ahmed ibn Hanbel’in Mihne ile kazandığı imajını daha iyi bir şekilde 

ortaya koyabilmek için, bir yandan Mütevekkil döneminde hilafet ile iliş-
kisi , diğer yandan taraftarları tarafından efsaneleştirilen Hanbel’i ortaya 
koymamız gerektiğini düşünüyoruz. Mütevekkil ilk etapta Ahmed ibn 
Hanbel ile ilgili bir uygulamaya gitmemiştir ancak Hz.Ali taraftarlarından 
birini evinde sakladığına dair gelen ihbarlar üzerine evi aranmış , bir süre 
evinden çıkmaması ve hadis rivayet etmemesi husunda emir verilmiştir. 
Olayın asılsız çıkması üzerine halife, Ahmed ibn Hanbel’e hediyeler gön-
dererek onu Samarra’ya davet etmiştir.36Hastalığını ve yaşlılığını bahane 
ederek gitmek istememişse de , halifenin ısrarı üzerine birkaç yakınıyla 
birlikte Samerra’ya gitmiştir. İkramları geri çevirip,yemek dahi yemeyip 

33 Koca, age, s.59
34 Muhyettin İğde,’’Mihne Sürecinde Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları,’’Mihne Süreci 

ve İslami İlimlere Etkisi, (Ed.M.Mahfuz Söylemez), (Ankara: Ankara Yay., 2016),161
35 İğde,’’Mihne Sürecinde Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları”, s.167
36 İğde, Hanbeliliğin Teşekkül Süreci, s.74
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hasta olduğu rivayet edilmektedir.37Yönetimden uzak durmak istediğini 
söylesede , onun siyasetten uzak yaşadığını söylemek çok mümkün gö-
zükmemektedir. Nitekim halife , yaptığı işler ve atamalarda Ahmed ibn 
Hanbel’e danışmış, onun fikrini almıştır.38Hatta Mütevekkil, onun tekrar 
hadis okutmasını istemiş ancak Hanbel hasta ve zayıf olduğunu mazeret 
göstererek ders veremeyeceğini belirtmiştir.39

Ahmed ibn Hanbel’in, fıkıh alanındaki eserlerinin az olmasında ho-
calarının yanı sıra istemeyerek içine çekildiği Mihne dönemi de etkili ol-
muştur. Kur’an mahluk mudur, değil midir ? tartışması onu toplum me-
selelerinden soğutmuş ve içine kapanık bir hayat sürmeye itmiştir. Fakat 
bu süreçten sonra hadis aldığı kişilerde daha titiz davranması ve cerh-
tadile yönelmesi onun hayatında önemli bir yön olmuştur.40Kendisine 
nispet edilen en ünlü eseri el-Müsned’i bile yaşadığı siyasi sıkıntılardan 
dolayı tamamlayamamış onun ölümünden sonra oğulları ve talebeleri 
yazıya geçirmiştir.41Bu eserinde İslam toplumu ve yöneticisi arasındaki 
ilişkiyi yansıtan hadislerin yanı sıra , hilafet konusunun tartışılmasına da 
yer verdiği görülmektedir. Nitekim Rus şarkiyatçılarından D.V. Yerma-
kov, Müsned’i diğer eserlerinden ayıran en önemli özelliğin onun İslam 
toplumu ve yöneticisi konusundaki hadisleri daha fazla içermesi olduğu-
nu belirtmektedir.42Bir diğer kitabı Kitabu’s-sünne de ise içine çekildiği 
itikad konuları ile dönemindeki mevcut itikadi yönelişlere ilişkin görüş-
lerine yer vermiş, Halku’l-Kur’an, ruyetullah, ahiret, kader, deccal gibi ko-
nulara değinmiştir.43

Genelde Ehl-i Hadis , özelde de Ahmed ibn Hanbel’in galibiyetiyle 
sonuçlanan Mihne’den sonra, gerçek Ahmed ibn Hanbel ile efsaneleşen 
Ahmed ibn Hanbel’i birbirinden ayırmak oldukça güçleşmiştir.44Onun 
Mihne sürecinde çektiği sıkıntıları değerlendiren Bişr el-Hafi, ‘’Ah-
med b. Hanbel körüğün içine sokuldu; kırmızı altın olarak dışarı çıktı 

37 İğde,’’Mihne Sürecinde Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları”, s.162
38 İğde, Hanbeliliğin Teşekkül Süreci, s.75
39 İğde,’’Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları, s.162
40 Menderes Gürkan, ‘’Hanbeli Fıkıh Usulünün Doğuşu ve Gelişimi’’, Erciyes Üni-

versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, sy.9, (Ocak 2000),455
41 Kudrat Artikbaev,’’Ahmed b. Hanbel’in Müsned Adlı Eseri Üzerine Bazı Mülahazalar’’, 

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy.9,(2013),168
42 Artikbaev, age, s.172
43 Gürkan, age, s.459
44 İğde, Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları, s.163
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‘’ demiştir.45Artık Hanbel ,Hz. Ömer’in Sakife’de; Hz.Ebubekir’in Rid-
de olaylarında, Hz.Osman’ın şehit edildiği gün ve Hz.Ali’nin Sıffin’deki 
durumuyla kıyaslanmıştır. Ali b. el-Medini’ye nispet edilen bir rivayette 
Hanbel , Rasulullah’tan sonra İslam’a en çok katkı sağlayan kimse olarak 
görülmüştür, Ebubekir’den de mi daha çok diye sorulunca, evet diye ce-
vap verip, Ebubekir’in yanında arkadaşlarının olduğunu ancak Hanbel’in 
bu davada yalnız olduğunu belirtmiştir.Benzer rivayetlerin Mihne’de Ah-
med ibn Hanbel’in arasının bozuk olduğu kişiler tarafından söylenmesi 
de önemli bir husustur. Söz konusu efsaneleşme rüyalarla da bize kendini 
göstermektedir. Ahmed ibn Hanbel’in gelişine gök ehli hazırlık yapmak-
ta, Hanbel Hz. Peygamber ile birlikte Mekke’de görülmekte ve insanlara 
namaz kıldırmaktadır. Bu rüyalar Allah’ın diliyle Ahmed ibn Hanbel’i öv-
düğüne kadar gitmektedir. Zikrettiğimiz bilgilerin bize Hanbel’in siyasi 
bir lider olarak tasavvur edildiğini gösterdiğini düşünmekteyiz.

Ahmed ibn Hanbel ile ilgili efsaneler onun cenazesinde de kendini 
göstermiştir. Cenazesine yedi yüz bini aşkın kişinin katıldığı, insanların 
günlerce onun kabrinde sabahladığı, ölümüne Müslüman, Yahudi, Hıris-
tiyan ve Mecusilerin yas tuttuğu, öldüğü gün ise binlerce kişinin Müslü-
man olduğu rivayet edilmiştir. Ahmed ibn Hanbel’in cenazesindeki bu 
kalabalık Sünnet taraftarlığı ve bid’at karşıtlığı olarak yorumlanmış ve ce-
nazeye siyasi bir anlam yüklenmiştir,46 çünkü Ahmed ibn Hanbel lehine 
sloganlar atılıp, bid’atçiler hakir görülmüş , el-Merisi, Kerabisi gibi isimle-
re lanet yağdırılmış ve böylece cenaze töreni bir protestoya , ideolojik bir 
kamplaşmaya dönüşmüştür.47 Böylece Mihne, kurbanlarını mitleştiren 
bir kültür travması olarak İslam kültür tarihindeki yerini almıştır.48

SONUÇ
Bir tarafta halk ve halkın önderlerinin diğer tarafta ise devletin bu-

lunduğu böyle bir sürecin öncesinde sosyal ve siyasal kimliği hakkında 
pek fazla bilgi sahibi olmadığımız Hanbel’in, Mihne ile birlikte artık bir 
doktrinin savunucusu , sembolü haline geldiği kanaatine vardık. Nitekim 
Me’mun’un ilk mektupta adını zikretmemesinden de anladığımız üzere 
Hanbel henüz fazlasıyla şöhret bulmuş bir kişilik değildir fakat Halku’l 

45 Koca, age, s.31
46 İğde,’’Mihne Sürecinde Ahmed b. Hanbel ve Taraftarları’’, s. 163-167
47 Özafşar, age,s.66
48 Özafşar, age,s.60
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Kur’an’a karşı tutumu ve halifelere karşı duruşuyla bu şöhreti elde etmiş-
tir. Hz. Peygamber ve ashabının tartışmadığı konularda tartışmayı uygun 
görmediğini belirtmesine rağmen Mihne sürecinde devlete , dostlarına 
, döneminde şöhret bulmuş alimlere , zaman zaman oğullarına bile ters 
düşerek sergilediği tutumuyla başlı başlına bir özgünlük timsali olduğu-
nu ortaya koyduk. Bu özgünlük , gerek hadis almadaki titizliğiyle gerek 
cerh ve tadildeki hassasiyetiyle eserlerine yansımış ve bizlere ulaşmıştır. 
İade-i itibarı ve beraberinde gelen çokça ikramı kesin bir şekilde reddeden 
Hanbel, Kur’an’ın mahluk olduğunu kabul edenlerden hadis almama, on-
ları güvenilir bulmama hususlarında da netliğini korumuştur. Me’mun 
ve Mütevekkil’in güttükleri politikanın aslında din aracılığıyla yapılmış 
tamamen siyasi bir politika olduğu sonucuna vardık. Alimler Me’mun’un 
hilafetinde Mihne mağduruyken, Mütevekkil’in hilafetinde anti-Mihne 
mağduru olmuşlardır.Yaptığmız okumalar ve irdelemeler neticesinde 
Mihne’nin sadece dini değil aynı zamanda siyasi bir olgu olduğunu da 
ortaya koymuş bulunmaktayız. 
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Esra AYHAN: Arkadaşımız tebliğinde bu tarz olayların ilim adamları-
na ve ilmin gelişmesine olumsuz etkilerinden bahsetti. Kendisine değerli 
tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 

Sıradaki tebliğcimiz Muhammed Kocabıyık. Kendisi Ankara Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda İLAMER 
İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisidir. Tebliğinin konusu 
“İbn Cerir et-Taberi’nin İslam Tarihçiliğindeki Özgün Yönleri”. Buyurun 
sayın Kocabıyık, süreniz on iki dakikadır.
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İBN CERİR ET-TEBERİ’NİN İSLAM 

TARİHÇİLİĞİNDEKİ ÖZGÜNLÜĞÜ

MUHAMMED KOCABIYIK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

ÖZ
Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tefsir, Tarih, Fıkıh, Hadis, Edebiyat gibi birçok saha-
da kendini göstermiş ve otorite olarak kabul edilmiş bir ilim adamıdır. Genel Tarih 
türünde yazdığı Tarihu’r-Rusül ve’l-Mülük adlı eseri ile kendinden öncekileri gelece-
ğe taşımış kendinden sonraki eserlere ise kaynaklık etmiştir.
Taberi eserini oluştururken disiplinler arası bir yöntem takip ederek Tarih dışında-
ki bilimlerden de faydalanmıştır. Eleştirileceğini bildiği halde yaşadığı dönemde 
hâkim olan klasik tenkid yönteminin sınırlarına bağlı kalmayarak özgünlüğü ya-
kalayabilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Taberi, İslam Tarihi, Özgünlük, Dünya Tarihi

GİRİŞ
Muhammed b. İbn Cerir et-Taberi Hicri 224 yılı sonunda veya 225 

yılı başında Taberistan’ın Merkezi Amul’ de doğmuştur. Künyesi Ebu 
Cafer’dir. Babasının desteği ile küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlamış 
ve henüz on iki yaşındayken ilim tahsili için Rey’e gitmiştir. Burada İbn 
Humeyd er-Razi’den çok sayıda Hadis almış ve Tefsir okumuştur. Mü-
senna b. İbrahim el-Amuli’den Hadis ve Bazı İsrailiyyat haberlerini, Ebu 
Mukatil’den Hanefi fıkhını öğrenmiştir. Ahmet b. Hammad ed-Dubai’den, 
tarihini yazarken çok faydalandığı İbn İshak’ın Kitabü’l-Mübtede’inin Sele-
me b. Mufaddal yoluyla gelen rivayet icazetini elde etmiştir. Rey ile başla-
yan ilim yolculuğu, Ahmed b. Hanbel gibi âlimlerden faydalanmak üzere 
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Bağdat ile devam etti. Bağdat yolundayken Ahmed b. Hanbel’ in vefat 
haberini almış ancak yinede yoluna devam etmiştir. Bağdat’ta bulunduğu 
esnada Za’ferani ile Ebu Said el-İstahri’den Şafii fıkhını okumuştur. Ar-
dından Basra’ ya yönelen Taberi burada Muhammed b. Beşşar el-Bündar 
ve İbnü’l-Müsenna başta olmak üzere bazı muhaddislerden çok sayıda 
Hadis ve cahiliye, siyer, Hulafa-yi Raşidin dönemi haberlerinin rivayet 
icazetini almıştır. Kufe’ de bulunduğu esnada ise Hadis, Kıraat ve Cahi-
liyye dönemi şiiri yanında Arap dili ve Edebiyatı öğrendi. Mısır’ da bulun-
duğu sırada Şafii ve Maliki fıkhını öğrendi. Taberi çeşitli dallarda kendini 
yetiştirmiş bir âlim olarak şöhretini Fustat’ta kazandıktan sonra Hicri 256 
yılında Bağdat’a döndü. 1

Bağdat’ta on yıl kadar Şafii Mezhebi’ne göre fetva vermiş ardından 
diğer mezheplerinde görüşünü inceleyerek İhtilafu’l-Fukaha adlı eserini 
telif ettikten sonra kendi bağımsız fıkhi görüşlerini ortaya koyarak günü-
müzde müntesibi bulunmayan “Ceririyye” mezhebini kurmuştur. Abbasi 
Veziri tarafından teklif edilen kadılık ve Divan-ı Mezalim reisliği dâhil 
hiçbir görevi kabul etmeyerek babasından kalan miras ile hayatını idame 
ettirmiştir. Ömrünün sonuna kadar tasnif-telif işi ile uğraşmış ve Hicri 
310 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. Kıraat, Tefsir, Meani, Hadis, Fıkıh ve 
Tarih alanlarında telif ve tasnif ettiği eserleri ile otorite haline gelmiştir. 
Yazdığı tefsir dolayısıyla “İmamü’l-Müfessirin” diye anılmış, Sünnet ve 
Hadis ilimlerinde Muhaddis, Fıkıh, İlm-i Hilaf ve mukayeseli fıkıhta mez-
heb kurucusu bir müctehid, Tarih alanında ise “Şeyhü’l-Müverrihin” ola-
rak kabul edilmiştir. Öte yandan Arap Dili ve Edebiyatı, Aruz ve Beyan 
ilimlerine hakim, şair, ahlak ve terbiye sahalarından kitap yazmış, Felsefe, 
Mantık, Cedel, Tıp, Cebir, Riyaziyyat alanlarında bilgi sahibidir. Taberi 
gerek miras bıraktığı eserlerle gerekse yetiştirdi talebelerle büyük bir şah-
siyet olarak literatürümüze geçmiştir.2

Taberi’nin yaşadığı H. 2. asrın yarısından itibaren fetihlerle birlikte 
Müslümanlar farklı toplum ve medeniyetlerle karşılaştılar. Müslüman-
larda karşılaştıkları milletlerin tarihine ilişkin merak uyandı. Bu merakın 
neticesinde Müslüman bilginlerde dünya tarihi yazma fikri oluştu. Yakubi 
(ö. 284), Dinaveri (Ö. 290) gibi tarihçiler bu alanda eserler ortaya koydular. 
Ancak bu eserler tam bir dünya tarihi olmaktan ziyade bu yolda atılmış 

1 Mustafa Fayda, “TABERİ, Muhammed b. Cerir”, DİA c. 39 (2010), s. 314-315.
2 Fayda, “TABERİ, Muhammed b. Cerir”, 316.
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bir adım olabildiler. Bu anlamda Taberi çağdaşlarından daha ileri gitmeyi 
başarmış ve kapsamlı bir dünya tarihi eseri ortaya koymuştur. Taberi’nin 
bu başarısı ile birlikte Tarih çalışmaları da hız kazanmış ve Taberi özgün 
yöntemi ile Müslümanların tarihe olan ilgisini artırmıştır.3

Muhteviyatı Bakımından “Tarihu’r-Rusül ve’l-Mülük”
Taberi söz konusu eserini H. 290 yılında yazmaya başlayıp H. 303 yı-

lında tamamlamıştır. Eser yaratılıştan itibaren 22 Zilhicce 302 yılına kadar 
gerçekleşen olayları kapsamaktadır.4 Kendisi bunu eserin mukaddime-
sinde şu sözleriyle ifade eder; “Ebu Cafer diyor ki; Ben bu kitabımda kudre-
ti ulu olan Rabbimizin mahlûklarını yaratmasından başlayarak ilk önce O’nun 
nimet ve ihsanlarına nail olan bu bağışlarına şükreden ve haberleri bize erişen 
her devir Peygamberlerinin, hükümdarlarının ve geçmiş halifelerin tarihlerini 
anlatacağım… ..Ben bu kitabımda bunlardan her birini, onlara ihsan edilen ni-
metleri, hükümet sürdükleri çağlarda olup biten olay ve hadiseleri kısaca anla-
tacağım. Çünkü bu hususlarda uzun uzadıya bilgiler vermek için insanın ömrü 
yetişmez. Eserler ve kitaplar uzar.”5 Bu cümleden anlaşılacağı üzere Taberi 
tarihinin ana temasını Peygamberler ve hükümdarlardır oluşturmaktadır. 
Aynı zamanda bir müfessir olan Taberi Kuran’dan hareketle tarihte top-
lumların gidişatına yön verenlerin Peygamberler ve Hükümdar olduğunu 
düşünmektedir.6 

Taberi eserinde sözlerine kendi tabiri ile Allah’ı överek ve yücelterek 
başlar. Mukaddime kısmını tamamladıktan sonra ilk olarak zaman kavra-
mı üzerinde durur ve zamanın başlangıcından ve sonundan bahsederek 
bu konuya ilişkin rivayetleri okuyucuya sunar. Ardından yaratılış, iblisin 
isyanı ve Hz. Adem’in dünyaya indirilmesine ilişkin haberleri aktarır. Bu 
kısımda hadiselerin düzenlemesini Tevrat’a göre belirler.7 Ayrıca aktardı-
ğı haberlere Kuran-ı Kerimden örnekler vererek ve olaylar arasında irtibat 
kurarak mukayeseli bir metot uygular. 

Hz. Âdem ve oğlu Şit ile ilgili haberlerden başlayarak Hz. Muhammed’e 
kadar olan dönemde yaşamış peygamberlerden ve onların milletlerinden 

3 Hasan Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, İslami İlimler Dergisi 2 (Güz 2008), 90.
4 Mustafa Fayda, “TÂRÎHU’l-ÜMEM ve’l-MÜLÛK”, DİA, cilt: 40; sayfa: 92
5 Muhammed b. Cerir e-Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, trc. Zakir Kadiri 

Ugan, Ahmet Temir (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1991) c. 1 s. 5-6.
6 Hasan Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği” (Yüksek Lisans Tezi, Samsun On-

dokuz Mayıs Üniversitesi, 1991)
7 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 42.
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bahseder. Bunun yanında Taberi’nin Rumlar, İsrailoğulları gibi bazı mil-
letlerin tarihini müstakil olarak ele aldığını görmekteyiz. Ayrıca milletler-
den ve kavimlerden bahsederken, o toplumlarda yaşamış gerek o toplum 
için gerekse dünya tarihi için önemli bazı kişilere dair rivayetlere de yer 
vermektedir.8 Hz Peygamber dönemine gelmeden ise son olarak Hz. 
Peygamber’in soy kütüğüne dair rivayetleri aktarmıştır. Hz. Peygamberin 
doğumu ile H. 302 yılı arasındaki dönemleri ise hadiselerin tarihlerine 
göre aktarmıştır. Bu dönemleri şu şekilde sıralayabiliriz: Hz. Peygamber 
dönemi, Hulafa-yi Raşidin dönemi, Emeviler dönemi ve son olarak Abba-
siler dönemi. 

Taberi tarihinin akışına yön veren kişilerin peygamberler ve yöneticiler 
olduğunu ve siyasi hadiselerin bu noktada belirleyici olduğunu düşün-
mekteydi. Bu bağlamda Taberi tarihinde ağırlıklı olarak siyasi olaylara yer 
vermiş ve bundan dolayı eleştirilmiştir. Siyasi olayların yanı sıra kadı-vali 
atamaları gibi bürokratik gelişmelere eserinde yer vererek dönemin ku-
rumsal yapısı hakkında bize önemli bilgiler aktarmaktadır. Ayrıca genel 
tarih dışında dönemin dini sorunları, deprem, kıtlık vs. gibi olağan üstü 
durumlar hakkında rivayetler aktarmaktadır.9 Söz konusu rivayetler 
hem siyasi hem sosyolojik hem kültürel hem de dini açıdan dönemi çok 
yönlü olarak anlamamıza büyük katkı sağlamaktadır.

Belgelere Yaklaşımı ve Değerlendirmesi
Taberi doğrudan ya da dolaylı olarak anlattığı hadisenin aydınlanması-

na katkıda bulunabilecek her türlü belgeyi dikkate almıştır. Bu doğrultu-
da eserinde şiirlerden yararlanmış hatta olayların aydınlatılmasını bizzat 
şiir ile gerçekleştirmiştir. Kullandığı bu yöntem ile Taberi aynı zamanda 
Edebiyat Tarihi ile alakalı verileri de günümüze aktarmıştır. Taberi’nin 
kullandığı bir başka belge türü de mektuplardır. Bu mektuplar arasında 
Hz Peygamber’in diğer beldelerin yöneticilerine gönderdiği davet mek-
tupları da vardır. Bu mektuplar sayesinde Hz. Peygamber’in davet üslubu 
hakkında bilgi edinebiliyoruz ve İslam coğrafyasının nerelere kadar uzan-
dığı gözler önüne seriliyor. Taberi eserinde Halife ya da Valilerin yaptığı 
bazı anlaşmalara, halkın hak ve sorumluluklarına ilişkin yaptıkları açık-
lamalara da eserinde yer vermiştir. Bu rivayetler sayesinde o dönemde 

8 Bkz. Muhammed b. Cerir e-Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, trc. Zakir Kadiri 
Ugan, Ahmet Temir (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1991)

9 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 98-100
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devletin gayri Müslimlere uyguladığı politikalar ve Müslüman ülkede 
yaşayan gayri Müslimlerin genel durumu hakkında bilgi edinebiliyoruz. 
Taberi’nin kullandığı diğer bir malzeme türü de konuşma metinleridir. 
Dönemin şartları düşünüldüğünde yapılan bir konuşmayı kayıt altına 
almak güçtür. Bunun sonucunda konuşma metninin aslına uygun olup 
olmadığı veya doğruluğu noktasından kesin bir sonuca varamayız. Bu 
durumun doğal sonucu olarak Taberi doğruluğu kesin olmayan rivayetle-
ri eserine almasından dolayı eleştirilmiştir.10 Ancak Taberi daha öncede 
belirttiğimiz gibi eseri oluştururken meseleyi birçok yönden aydınlatmayı 
amaçlamıştır. Konuşma metinlerinin doğruluğu kesin olmasa bile döne-
min psikolojik durumu hakkında bize önemli ipuçları vermektedir. Kaldı 
ki Taberi kitabının mukaddimesinde belirttiği üzere rivayetleri doğruluk 
derecesine göre eserine almamıştır. Hadiselere ışık tutabileceğini düşün-
düğü rivayetleri eserine almıştır.

Rivayet Tenkidi Noktasındaki Duruşu 
Taberi eline ulaşan rivayetleri bir emanet olarak görmekte, kendisini 

ise bu rivayetleri aktarma noktasında ise geçmiş ile gelecek arasında bir 
köprü olarak görmekteydi. Bu bağlam da rivayetleri aktarırken değişiklik 
yapmadan aktarmaya özen göstermiştir. Maksadı geçmişi geleceğe aktar-
mak olduğundan rivayet tenkidi konusunda buna uygun hareket etmek 
adına, eline ulaşan rivayetleri doğruluk-yanlışlık testine tabi tutmadan 
aktarmıştır. Bu durumu kendisi şu sözlerle ifade emektedir: “Benim bu 
kitabımı gözden geçirenler bilsinler ki bu eserimde dercedilen her bilgi ve haber, 
pek azı hariç olmak üzere, akli delillere, insanların fikir ve akıllarıyla düşünerek 
buldukları sebeplere dayanmayıp, ancak senetleriyle ravilerini gösterdiğim ha-
ber ve rivayetlere dayanır. Çünkü geçip gidenlere ve sonra gelenlere dair olan 
haber, olay ve hadiselerden her biri, bunları gözleriyle görmeyen ve o zamanları 
idrak etmeyenlere ancak o halleri gören ve işitenlerin haber vermeleri, o haberleri 
nakletmeleri ile bilinir, akıl ve fikir ile bilinmez. Geçip gidenlerin bazılarına dair 
naklettiğimiz haberlerin bir kısmını doğru bulmayıp inkar edenler yahut çirkin 
sayanlar bulunursa, onlar bilsinler ki, bu haberler tarafımızdan uydurulmadan 
ravilerce bize naklediliştir. O haberler bize nasıl nakledilmiş ise biz de o şekilde 
naklediyoruz.”11 Taberi’nin sözlerinden de anlaşılacağı üzere Taberi’nin 

10 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 100-102.
11 Muhammed b. Cerir e-Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, trc. Zakir Kadiri 

Ugan, Ahmet Temir (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1991) c.1 s. 7-8.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII530

maksadı tarihe ilişkin doğru haberlerin tespiti değil tarihe ilişkin riva-
yetlerin geleceğe aktarılmasıdır. Zira Taberi için Tarih akli değil nakli bir 
ilimdir.

Aynı zaman da Hadisçi olan Taberi rivayette bulunduğu kimselerin 
olaya yakınlık derecesine oldukça önem vermiş hatta olaya yakınlık de-
recesini güvenilirliğine tercih etmiştir. Bunun doğal sonu olarak eserinde 
güvenilirlik açısından zayıf kabul edilen ravilere rastlamak mümkündür. 
Güvenilir ravi karşısında zayıf olanı tercih etmesine gerekçe olarak ise ola-
yın aydınlatılması açısından zayıf olanın daha tatminkâr bilgiler verdiğini 
göstermiştir. Taberi genel olarak rivayetleri olduğu gibi aktarmaya çalış-
mış olsa da az da olsa tenkide başvurmuştur. Taberi’nin üç farklı şekilde 
tenkide başvurduğunu görmekteyiz: Birincisi; bazı haberlerin zayıf veya 
şüpheli olduğunu belirtmiş. İkinci yöntemi ise birbirine zıt rivayetleri bir 
arada vererek tartışma açmıştır. Üçüncü olarak da iki rivayet arasında 
doğrudan tercih yapmıştır.12

Taberi’de dikkat çeken diğer bir durum da isnad zincirine verdiği 
önemdir. Kimi zaman iki satırlık bir rivayet için üç-dört satırlık isnad zin-
ciri vermiştir. Bu durum Taberi’nin Hadisçi yönünün Tarihçiliğine yansı-
ması olarak kabul edilebilir. Taberi isnad zinciri vererek rivayette yanlış-
lık olması durumunda sorumluluğu kendi üzerinden atmaktadır. Sened 
aslında o dönemin dipnotuydu. Günümüzde nasıl kaynağı gösterilmeyen 
bilgiye itibar edilmiyor ve eleştiriliyorsa o dönemde de senedi zikredil-
meyen bir haber itibar görmüyor ve ehl-i Sünnet taraftarları başta olmak 
üzere çeşitli çevrelerce eleştiriye tabi tutuluyordu.13 

Taberi’nin zaman zaman birbirini tamamlayan isnad zincirlerini ve ri-
vayetleri birleştirerek aktardığını görmekteyiz. Bu durum Taberi’nin riva-
yetleri aktarma da gösterdiği hassasiyeti gözler önüne sermektedir. Taberi 
her ne kadar nakilci bir tavır takındığı için eleştirilmiş olsa da aslında bu 
sadece Taberi’nin değil o dönemin genel tutumuydu.14 Meseleyi bu gü-
nün şartları ile değil o dönemin penceresinden bakmamız gerekir. Tarih 
ilminin bilim olup olmadığının tartışıldığı bir dönem de Taberi mesele-
yi ciddi bir şekilde ele almış ve kendinden sonrakilere kaynaklık edecek 
kadar ciddi bir eser ortaya koymuş ve rivayetleri derli toplu bir biçimde 
önümüze sunmuştur.

12 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 91-95.
13 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 72.
14 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 94.
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Olayları Kaydetmede Kullandığı Yöntem
Taberi yaratılıştan Hz. Muhammed’in hicretine kadar olan dönemi 

elindeki kaynakların yetersizliğinden olsa gerek olayları tarihlerine göre 
değil konularına göre aktarmıştır. Taberi’nin bu yöntemi hadiselerin ta-
rihlerini tespitini zorlaştırmıştır. Bu yöntemin güzel tarafı ise hadiseleri 
konu bütünlüğü içerisinde anlamamızı sağlamıştır. Taberi’de dikkat çe-
ken diğer bir husus ise İslam öncesi dönemi kaydederken israiliyyata çok 
başvurmuş olmasıdır. İslam öncesi dönemle alakalı haberler daha çok 
Yahudi ve Hıristiyanlar bilginlerde mevcuttu. İslam öncesi dönem için 
Hıritiyan ve Yahudiler yegâne kaynak teşkil etmekteydiler. Taberi’nin 
de bu söz konusu dönemle ilgili haberleri toplayabilmesi için İsrailiyyata 
başvurması zorunluydu.15 Dolayısıyla Taberi’yi bu noktada eleştirmek 
yersiz olacaktır. Bilakis Taberi’nin eserini oluştururken ideolojik bir tavır 
takınmayarak her türlü bilgi kaynağını dikkate alması takdir edilmesi ge-
reken bir tutumdur.
İslamiyet sonrası özellikle de Hicret’ten sonraki döneme gelindiğinde 

ise bu dönemde artık kaynaklar yeterli sayıya ulaşmaktadır. Dolayısıyla 
olayları tarihlerine göre kaydetmek mümkün hale gelmiştir. Bu noktadan 
sonra Taberi’nin olayları kaydederken tarihlendirme yaptığını görmekte-
yiz. Tarihlendirme yaparken eğer bilgisine ulaşabildiyse gününe saatine 
varıncaya kadar aktarmıştır.16 Burada dikkat çeken bir husus da Süryani 
takvimi gibi hicri takvimin dışındaki takvimlere göre tarihlendirme yap-
mış olmasıdır. Bu durum Taber’nin Müslüman kaynaklar dışındaki kay-
naklardan da yararlanmasının bir sonucudur. Bu noktada Taberi’yi sınır-
layan şeylerin dönemin şartları olduğunu görmekteyiz. Taberi imkânların 
el verdiği ölçüde her türlü bilgiyi aktarmaya gayret göstermiştir. Dola-
yısıyla Taberi’yi bu günün şartlarına göre değil o günün şartlarına göre 
değerlendirdiğimizde eserinin kıymetini anlayabiliriz.

15 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 96-97.
16 Kurt, “Taberi’nin Tarih Anlayışı”, 97.
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Tefsir ve Tarih Disiplinleri Arasında Kurduğu İlişki
Taberi Tarih alanında olduğu kadar Tefsir alnında da önde gelen 

âlimlerdendir. Cami’u’l-Beyan ‘an-Te’vili’l-Kuran adlı eseri ile Tefsir ala-
nında kendini göstermiş ve otorite olarak kabul edilmiştir. 

Tarih ilminin verileri Kuran’ın anlaşılması noktasında önemli bir kay-
nak teşkil etmektedir. Nitekim Kuran belli bir zaman ve mekân içerisinde 
indirilmiş ve bu zaman ve mekân da yaşanan hadiseler Kuran’ın muhte-
vasına yansımıştır. Dolayısıyla Kuran’ın doğru bir şekilde anlaşılabilmesi 
için indiği ortamı ve ortamda yaşanan hadiseleri bilmek gerekir. Kuran’ın 
doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için önem arz eden sebeb-i nuzül riva-
yetleri tarihi malumattan oluşmaktadır.17 Bu bağlamda Taberi’ de tefsiri-
ni yazarken tarihi bilgilerinden yararlanmıştır. 

Taberi’nin tefsirinde tarih ilminden yararlanmasına örnek olarak cahi-
liye döneminde miras, talak, Allah inancı ve giyim-kuşam gibi konuları 
gösterebiliriz18. Taberi söz konusu konularla ilgili ayetlerin daha iyi anla-
şılması noktasında tarih alanındaki bilgilerine başvurmuştur.

Taberi’nin Tefsirde Tarih ilminden yararlanması hususunda dikkat çe-
ken bir diğer nokta da Kısas-ı Enbiyalardır. Kuran’da geçen Peygamber 
kıssalarının daha iyi anlaşılması için söz konusu Peygamberler hakkın-
daki tarihi malumatlara başvurmuştur. Nitekim Kuran bir tarih kitabı 
değildir.19 Kuran’da kıssaların veriliş amacı mesajın daha iyi anlaşılması-
nı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Kuran’da kıssalar anlatılırken ayrıntıya 
inmeden ilahi mesaja yönelik bilgiler verilmiştir. Taberi ilahi mesajın daha 
net anlaşılabilmesi için Peygamberlerin yaşadığı çağda toplumun genel 
durumu ile alakalı bilgileri ilgili ayetlerin tefsirinde kullanmıştır. 

Taberi’nin İslam Öncesi dönemi ele alırken israiliyyata başvurduğunu 
belirtmiştik. Taberi’nin bu nokta da rivayetleri değerlendirirken Kuran’ı 
ölçü olarak aldığını görmekteyiz. Rivayetler arasında tercih yapması ge-
rektiğine Kuran’a uygun olanı tercih ettiğini bazen de Kuran’dan örnekler 
vererek hadiseyi anlatmaya çalıştığını görmekteyiz. Taberi’nin diğer bir 
ölçütü’ de Hz. Peygamber’in sünnetidir.20 Taberi birçok ilim dalına vakıf 

17 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’an’ın Anlaşılmasında Esbab-ı nüzûl’ün Rolü, (İstanbul , Şule 
Yayınları, 1994), 68.

18 Hacı Önen, “Tefsirde Tarih İlminden Yararlanma: Taberi Örneği”, Şarkiyat İlmi 
Araştırmalar Dergisi 10 ( Kasım 2013) s. 19.

19 Önen, “Tefsirde Tarih İlminden Yararlanma: Taberi Örneği”, 22.
20 Önen, “Tefsirde Tarih İlminden Yararlanma: Taberi Örneği”, 19.
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olmasının da getirdiği avantajla eserlerini oluştururken disiplinler arası 
bir yöntem takip etmiştir.

Taberi’ye Yöneltilen Eleştirel Üzerinden Bir Değerlendirme
Taberi siyasi tarihe önem vermesinden ve toplumun sosyal, kültürel, 

ekonomik yönleri üzerinde az durmasından dolayı eleştirilmiştir. Fakat 
bu sadece Taberi’nin değil o dönemin genel tarih anlayışıdır.21 Tabe-
ri daha önce de belirttiğimiz gibi tarihe yön verenlerin Peygamberler ve 
siyasi hadiselerin olduğunu düşünmekteydi. Taberi bu bağlamda siyasi 
tarih üzerine yoğunlaşmıştır. Ayrıca o dönem tarih anlayışı siyasi tarih 
üzerine kuruluyken Taberi bu anlayışında çıkmak adına bir adım atmış 
ve siyasi tarih dışında toplumun genel durumu hakkında bilgiler verecek 
rivayetler aktarmıştır. Dönemim genel tarih anlayışı üzerinden değerlen-
dirdiğinde bu noktada özgün bir yöntem takip etmiştir.

Taberi’ye yöneltilen bir diğer eleştiri de konuları bölmesidir. Taberi bir 
konuyu anlatırken zaman zaman yarıda kesip konuyla ilgili farklı rivayet-
leri vermiş ve sonrasında konuya devam etmiştir. Bu tutumundan dola-
yı konunun dağıldığı ve tam anlaşılamadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.22 
Taberi’nin bu tutumu onun tarih anlayışı ile alakalı bir durumdur. Tabe-
ri adına bir konuyla alakalı farklı rivayetleri bir arada vererek objektiflik 
adına değerlendirmesini okuyucuya bırakmıştır.

Taberi haberlerin doğruluk derecesini araştırmamasından dolayı 
İbn Haldun, Cevad Ali gibi tarihçiler tarafından eleştirilmiştir. Ancak 
Taberi’nin hiç tenkid etmediğini söylemekt yanlıştır. Zira bir rivayete göre 
Taberi eline ulaşan rivayetlerin onda birini eserine almıştır.23 Eğer Taberi 
eline ulaşan rivayetlerin tamamını eserine almamışsa esere aldığı rivayet-
leri bir değerlendirmeye tabi tutarak almış demektir. Kaldı ki daha önce 
Taberi’nin rivayetleri değerlendirirken zaman zaman Kuran ve Sünneti 
ölçü olarak kullandığını belirtmiştik. Taberi’nin eserine doğruluğu belli 
olmayan rivayetleri alması, onun eserini yazma amacı doğrultusunda bi-
linçli bir şekilde birbirine zıt rivayetleri bir arada vererek değerlendirme-
sini okuyucuya bıraktığını göstermektedir. Bu durumda Taberi’nin gaye-
sine uygun özgün bir yöntem geliştirdiğini görmekteyiz.

Taberi’nin eleştirilen diğer bir yönü ise israiliyyata bolca yer verme-

21 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 119.
22 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 118.
23 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 123.
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sidir. Taberi’nin genel anlamda geçmişi geleceğe aktarmak şeklinde bir 
maksadı olduğu için rivayetleri eserine alırken doğruluk yanlışlık bakı-
mından değerlendirmeye tabi tutmamıştır. Dolayısıyla rivayetlerin kay-
nağı noktasında da ayrım yapmamaya özen göstermiştir. Meseleyi daha 
ayrıntılı incelediğimizde ise Taberi İslamiyet öncesi ile ilgili rivayetleri 
israiliyyata başvurmadan nasıl toplayabilirdi? Sorusunu sormamız gere-
kir. Zira söz konusu dönemle ilgili yegâne kaynak Yahudi ve Hıristiyan 
bilginlerdi. Taberi ideolojik bakış açısından sıyrılarak özgün bir biçimde 
eline ulaşan her türlü rivayeti kaynağına bakmaksızın gelecek nesillere 
aktarmıştır. Taberi’nin bu tutumu sayesinde İslamiyet öncesi dönemle ala-
kalı derli toplu bir kaynak oluşmuştur. 

Taberi’nin tarih alanında yazmış olduğu eser Brockelmann’ a göre ilk 
dünya tarihidir. Fuat Sezgin ise Brockelmann’a katılmayıp Taberi’nin ese-
rinin ilk dünya tarihlerinden birisi olduğu daha önce de eserler yazıldı-
ğı görüşünü öne sürmüştür. Taberi’nin eserinin ilk kaynak olması veya 
ilklerden biri olması eserin değerinde bir eksiltme ya da artırma yapma-
maktadır. Zira ilk eser olmasa bile ilk kapsamlı eserdir. Kendinden önceki 
eserleri geleceğe taşımış kendinden sonrakilere ise kaynaklık etmiştir.24

SONUÇ
İslam coğrafyasının genişlemesi ile birlikte Müslümanlar farklı top-

lumlarla ve kültürle karşılaşmışlar ve Müslüman bilginler de bu toplum 
ve kültürlere karşı bir merak uyanmıştır. Müslümanlarda karşılaştıkları 
toplumların tarihine duyulan merak dünya tarihine karşı ilgiyi doğurmuş 
bu alanda çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar dünya 
tarihi olmaktan ziyade bu alanda atılmış önemli adımlar olarak görün-
mektedir. Taberi atılan bu adımların ötesine geçerek kapsamlı bir dünya 
tarihi yazmayı başarmıştır.

Taberi küçük yaşlarda ilim tahsiline başlamış ve ömrünü bu yola ada-
mıştır. Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tarih gibi alanlar başta olmak üzere birçok 
alanda derinlemesine ilim sahibi olmuş ve otorite olarak kabul edilmiştir. 
Tarih ilmi dışında başka ilimlere de vakıf olmasının getirdiği avantajla di-
siplinler arası bir yöntem takip ederek diğer ilimlerden de yararlanmış ve 
Tarihu’r-Rusül ve’l-Mülük adlı genel tarih türündeki eserini telif etmiştir.

Taberi tarihi akli değil nakli bir ilim olarak, kendisini de geçmişle ge-

24 Kurt, “Taberi’nin Hayatı ve Tarihçiliği”, 128. 
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lecek arasında bir köprü olarak görmekteydi. Taberi’nin bu düşüncesi 
yönteminin de belirleyicisi olmuştur. Kendisine ulaşan rivayetleri emanet 
olarak görmüş onlar üzerinde bir değişiklik yapmadan aktarma yolunu 
tercih etmiştir. Rivayetleri eserine alırken de aynı şekilde rivayetleri doğ-
ruluğuna veya kaynağına göre ayırt etmeksizin eserine almıştır. Ancak 
buradan Taberi’nin hiçbir şekilde tenkide başvurmadığını anlamamalıyız. 
Taberi eline ulaşan rivayetleri kendine özgü bir tenkid süzgecinden ge-
çirmiştir. Klasik manada tenkid sadece rivayetin doğruluğunu tespit için 
yapılır. Taberi rivayetin doğruluğu için değil rivayetleri tüm yönleriyle 
aktarabilmek adına özgün bir tenkid yöntemi takip etmiştir. Eline geçen 
şiir, mektup, konuşma metni vb. her türlü malzemeyi dikkate alması ve 
israiliyyat haberlerini kullanmaktan geri durmaması da bu yöntemin bir 
parçasıdır. Taberi bu saydığımız hususlarda eleştiriye tabi tutulmuştur.

Birçok alanda derinlemesine ilim sahibi bir şahsiyet olarak Taberi’nin 
klasik tenkid yöntemini bilmediği düşünülemez. Dolayısıyla Taberi’nin 
kullandığı bu özgün yöntemi eseri yazma amacı ve tarih anlayışı doğrul-
tusunda bilinçli bir şekilde oluşturduğu aşikârdır. Zira kitabının mukad-
dime kısmında yaptığı açıklamalar da bu durumun bir göstergesidir. Bu 
bağlamda Taberi eleştirileceğini bildiği halde cesurca bir tavır sergilemiş 
İslam Tarihçilerinin klasik tenkid yöntemine bağlı kalmayarak özgünlüğü 
yakalayabilmiştir. 
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XVII. YÜZYIL KADIZADELİLER-SİVASİLER 

TARTIŞMASI BAĞLAMINDA 

ULEMANIN ÖZGÜRLÜK VE ÖZGÜNLÜK 

PROBLEMİ 

ERDEM AKYÜZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Osmanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olan XVII. Yüzyılda Osmanlı, sosyal, 
siyasi, ekonomik bunalımlar geçirirken, dönemin âlimleri genelde iki kısma bölün-
müş ve çoğunluğu ilmi sayılamayacak kısır tartışmalar yaşanmıştır. Medrese tara-
fını Kadızâde Mehmed ve takipçileri tutmuş ve kendisine nispeten Kadızadeliler 
olarak anılmışlardır. Bid’at saydıkları şeylere karşı sert tavır takınıp bu bid’atlerin 
baş aktörü gördükleri mutasavvıflara karşı âdeta savaş açan Kadızadeliler, örf-din 
ayrımı yapamamış ve ateşli vaazlarıyla halkı bu âdetlerden vazgeçirmek istemişler-
se de bu mümkün olmamıştır. Onlara karşı sûfileri, Abdülmecid Sivasi ve takipçi-
leri savunmuş ve sonraki süreçte Sivasiler olarak anılmışlardır. Bu çalışmamızda, 
bu yüzyılın neden ve nasıl okunması gerektiği, tartışma konuları ve bu tartışma 
konuları karşısında âlimlerin durması gereken konum üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler; Osmanlı, Kadızâdeliler, Sivâsîler, Bid’at, Tekke, Medrese.

ABSTRACT
While Ottoman Empire was dealing with social, political and economic crisis in the 
seventeenth century which is one of the turning points in the history of Ottoman 
Empire. Scholars of this century are generally divided into two groups And barren 
discussions which majority of them cannot be considered as scientific was happe-
ned Kadızade Mehmed and his followers supported the side of madrasah and was 
called as kadızadean. And Kadızadean who put on harsh attitude against those they 
count them as bid’at and almost declared war against suffistics that they consider 
them as a major actor of these bid’ats, couldn’t separate between religion and cus-
tom and though they wanted to dissuade people from these customs with their pas-
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sionate preachings, this couldn’t be possible. Against them Abdülmecid Sivasi and 
his followers supported suffistics and in the next process was called as Sivasians. At 
this study, it has been emphasized on why and how is this century required to be 
read and on argument issues and the position that the scholars must stay on against 
these argument issues.
KEYWORDS; Ottomans, Kadızadeans, Sivasians, Bid’at, Tekke, Madrasah

Geçmişten adam hisse koparmış… Ne masal şey! 
Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?

‘Tarih’i ‘’tekerrür’’ diye ta’rif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

M. Akif Ersoy

GİRİŞ
Tarih; geçmişteki olayları, yer, zaman ve failleri göstererek kaynaklara 

dayalı olarak sebep ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalı1 olarak 
tanımlanmaktadır. Tarihi olayları, olayın gerçekleştiği zaman ve faillerin 
durumları(sosyal, siyasi vb.) ile birlikte incelemek bizlere, bu olayları gü-
nümüzle mukayese imkânı sunmaktadır. Elbette tarihi veriler yaşanan 
olayı bütünüyle bize sunamaz, bu sebeple işin içine birde okuyucunun 
hayal gücünün girmesi lazımdır.2 Bu noktadan sonra okuyucuya düşen 
olayları sebep-sonuç ilişkisi içinde doğru tahlil edebilmektir. 

Bu nokta-i nazariyeden yola çıkarak ele alacağımız XVII. yy`ın doğ-
ru bir tahlil neticesinde bizlere vereceği büyük dersler vardır. Osmanlı 
Devleti’nin içte ve dışta yaşadığı derin çalkantılara, birde, geçmişi ve 
bugünü doğru okuyup, sorunlara çözüm üretmesi gereken, toplum nez-
dinde saygın bir yeri bulunan âlimlerin kendi arasında -belki o dönemde 
hiçte lazım olmayan- bazı fur`u meselelerde ki tartışmaları eklenmiştir. 
Bu tartışmalara katılanların bir kısmı samimi olmakla birlikte, diğer bir 
kısmı fırsattan istifade rant elde edebilmek için, o dönem sorunlarına 
hiçbir çözüm sağlamayan tam aksine halkı bölen, kutuplaştıran bu tür 
tartışmalara girmiştir. Bu tartışmaların ortasındaki iki mutaassıp kutup, 

1 Erhan Metin, Tarih Nedir? Niçin Tarih Öğrenilmelidir?(Tarih Metodolojisi üzeri-
ne Ders Notları), 5

2 Halil İnalcık, Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mirası,( İstanbul: Kırmızı Yay., 
2014), 12
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Kadızadeliler(Fakılar,Fakihler) ile Sivasiler (Mutasavvıflar)’dır.3 Bu iki 
grup, kendi görüş ve içtihatlarını bizatihi dinin kendisi olarak görmüş ve 
kendi görüşlerinin dışına çıkanları tekfir dahi etmişlerdir. Bu tartışmalar 
iki farklı zihniyetin ürünü gibi gözükse de, 17.yy öncesinden günümüze 
kadar uzanan, dini husumetin devamı niteliğindedir.4 Günümüzde dahi 
bu tartışmalar devam ettiği için bu dönemi iyi bir tahlilden geçirmek zo-
runluluğu doğmaktadır. Nitekim,

Tarih öğrenmek, farklı ve çoğunlukla çatışan yorumları ayırt etmeyle ilgili 
çeşitli beceriler kazanmak demektir. Toplumların nasıl işlediğini anlamak - ki bu 
tarihin ana hedefidir – aslında kesin olmayan bir nosyondur. Fakat aynı zamanda 
günümüzde olup bitenleri anlamak için doğru ve geçerlidir’5

Bu dönemi, bu dönemin kavgalarını anlamak bizlere bugün dahi 
devam eden bu tartışmaların arka planını anlamamızı ve günümüzde-
ki tartışmalara çözümler üretebilmemizi sağlayacaktır. Bu noktada bize 
düşen bugün ki kısır tartışmaların, geçmişte de yapıldığını ancak hiçbir 
faydasının olmadığını aksine zararının olduğunu anlayıp tarihi ‘tekerrür’ 
ettirmemektir. Nitekim o dönemi bizzat yaşayan ve tartışılagelen konular 
hakkında halkı ve devlet ricalini uyarmak gayesiyle bir risâle yazan Kâtip 
Çelebi6 şöyle demektedir; “Akıllı olan, eskiden beri sürüp gelen bu çekişmenin 
çözüme kavuşacağını ümit etmek suretiyle ahmaklık etmez, vesselam.’’7

Fakih diyebileceğimiz kişinin, ’Müslüman toplumlarda toplumsal de-
ğişme ile din arasındaki ilişkiyi kuran kişi’8 olması gerekirken, Kadıza-
deliler bunu karşılayamamış ve sorun çözmek yerine sorun çıkartan bir 
hizp olarak, düşman gördükleri mutasavvıfları(özellikle Halvetiler ve 
Mevlevileri), hem halk nezdinde itibarsızlaştırmak hem de siyasi alanda 
etkisizleştirmek için çaba göstermişlerdir. Genel olarak tarih kitaplarında 
bu tartışmalar esnasındaki bütün olumsuzluklar Kadızadelilere mal edil-

3 Bu tartışmaların tamamen bu iki grup arasında gerçekleştiğini söylemek zor ol-
makla beraber genel görünüş bu şekildedir.

4 Halil İnalcık, Osmanlı Devletinde İslamiyet ve Devlet, (İstanbul: Türkiye İş Ban-
kası Kültür Yay., 2017),127; Ali Fuat Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası- 17. Yüzyılda 
Kadızadeliler ve Sivasiler, (İstanbul: İletişim Yay., 2016), 14

5 Peter N. Stearns, Neden Tarih Öğreniyoruz? trc. Erhan Dinç, Uşak Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 2/1 (2009): 123

6 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-III 
Köprülüler Devri, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yay., 2017), 135

7 Katip Çelebi Mizanu`l-Hakk Fi İhtiyari’l-Ehakk İhtilaf İçinde İtidal, (İstanbul: 
Dergah Yay., 2016), 48

8 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 14
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miş olsa da, Sivasilerin de bu süreçte, fiili, şifahi ve yazılı olarak onlardan 
geri kalmadığı açıktır. Kadızadeliler, bu uğurda olabildiğince sadrazam 
ve padişahla iyi geçinip, kendi görüşlerini benimsetmeye ve siyasi nüfuz 
elde etmeye çalışmışlardır. Görüşlerini daha çok İmam Birgivi ve İbn Tey-
miyye9 dayandıran Kadızadeliler, bugünkü Selefi düşünceye yakın sert ve 
tavizsiz bir tutum sergilemiş ve değişen ve gelişen topluma uyum sağla-
yamayarak, mümkün olmayan bir şekilde10, toplumu kendi görüşleri etra-
fında şekillendirmeye çalışmışlardır.

Kadızadeliler ve Sivasilerin bu süreçteki tartışmalarını ele alacağımız 
tebliğimiz, giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında bu 
dönemi neden ve nasıl ele almamız gerektiği üzerinde durulmuş, birin-
ci bölümde, yaşanan tartışmaları doğru tahlil edebilmek için XVII.Yüzyıl 
Osmanlı Devleti’nin sosyal-siyasi genel durumu hakkında bilgi verilmiş 
olup, ayrıntılara girilmemiştir, ikinci bölümde, Sivasiler ve özellikle bas-
kın grup Kadızadeliler hakkında bilgi verilip, tartışma konuları belirtilmiş 
ancak fıkhî detaylara girilmemiştir. Sonuç bölümünde ise genel bir değer-
lendirme yapılıp, toplumsal olaylar karşısında âlimlerin durması gereken 
konum üzerinde durulmuştur. 

XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN GENEL DURUMU 
990/1582 – 1096/1685 yılları boyunca yaşamış olan ve Osmanlı sosyal ve 

siyasi hayatında derin izler bırakmış olan, Kadızadeliler ve Sivasiler, ‘Du-
raklama Devri’ olarak adlandırılan bu dönemde yaşamış ve bu dönemde 
meydana gelen tüm olumsuzlukları ‘din’den ve ‘selef’ uygulamalarından 
uzaklaşma olarak yorumlamışlardır. XVII. Yüzyılda Osmanlı, en geniş 
sınırlara ulaşmasına rağmen artık eski gücünü kaybetmeye başlamıştır. 
Avrupa’nın Rönesans ve coğrafî keşiflerle elde ettiği bilim-teknik alanın-
daki gelişmesini takip edemeyen Osmanlı Devleti’nin mali ve askerî siste-

9 Refik Ergin, Kadızadelilerin kitaplarında İbn Teymiyye`ye hiçbir atıf olmadığını 
ve bu yüzden onların asıl fikir kaynağının Birgivi olduğunu [İslam Düşüncesinde Zahir-
Batın Ayrımı Açısından Kadızadeliler Örneği,(Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 
2007), 126] söylese de, Birgivi`nin İbn Teymiye ile bazı hususlarda söylem birliği içinde ol-
duğu ve Kadızade Mehmet Efendi`nin İbn Teymiye`ye ait Siyasetü`t Şeri`yye kitabını bazı 
ilavelerle çevirdiği düşünüldüğünde[M.Fatih Şeker, Osmanlı İslam Tasavvuru,(İstanbul: 
Dergah Yay., 2015), 283], İbn Teymiye`den etkilendikleri yadsınamaz. Kadızadeliler, İbn 
Teymiye’den bazı für’u meselelerde farklı düşünsede ondan ayrıldıkları asıl nokta itikadi 
bazı meselelerdedir.

10 Nitekim Kâtip Çelebi bunun mümkün olmadığını belirtmektedir. Bknz; Çelebi, 
Mizanü`l-Hakk Fi İhtiyari’l-Ehakk, 54
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minde ise aksaklıklar baş göstermiş bunun neticesinde uzun yıllar süren 
savaşlardan yenilgilerle dönülmüş ve zaman zaman içeride de isyanlar 
patlak vermiştir. Taht kavgaları ve sürekli görev değişimleri siyasi istik-
rarsızlığı beraberinde getirmiştir. Rüşvet, adam kayırma, ilmi payelerin 
babadan oğla geçmesi vb. yolsuzlukların ortaya çıkması ve medreselerin 
yozlaşması ile de sosyal-siyasal düzen tamamen bozulmuştur.16. Yüzyıl-
dan itibaren ziraatın geçim kaynağı olmaktan çıkması ile beraber köylü-
nün, toprağı bırakıp büyük şehirlere göç etmeye başlamasıyla Osmanlı 
toprak sistemi de bozulmaya başlamıştır. Her ne kadar IV. Murat bunları 
fark edip çözümler üretmeye çalışsa da faydası olmamıştır. Yine bu yüz-
yılda öngörülü bazı devlet adamları da bazı ıslahat faaliyetlerine girişmiş 
olsa da beklenilen düzeyde bir sonuç elde edilememiştir.11 

XVII. yüzyıldaki sosyal, siyasi, askeri bir takım genel problemlere işa-
ret ettik. Bütün bu olumsuzluk ve yozlaşmadan Osmanlı uleması da na-
sibini almış, eğitim ve ilmi açıdan en parlak dönem kabul edilen XV. ve 
XVI. Yüzyıllar, yerini, akli ilimlere mesafeli duran ve yozlaşan bir yüzyıla 
bırakmıştır.12 Fatih döneminde tamamlanan ve daha sonraki dönemler-
de gelişerek devam eden medreseler, yozlaşmadan önce, ikiye ayrılmak-
taydı, Umumi medreseler ve İhdas medreseleri13, umumi medreselerde 
İslami ilimler ve İslam dünyasına dışarıdan gelen ilimler okutulmaktay-
dı, ihdas medreseleri, tıp, daru’l-hadis ve daru’l-kurra olmak üzere üç çe-
şitti. Osmanlı siyasi idaresinde görev alacak kişilerin bu medrese prog-
ramına tabi tutulması, medreselerin sosyal-siyasi hayattaki mahiyetini 
göstermektedir.14Fatih döneminde kadıların matematik bilmesi zorunlu 
tutulurken15 Kanuni devrinden sonra bozulmaya başlayan medreselerde, 
bu tutum değişmeye ve İslami ilimlerin dışındaki akli ilimlere gereken 
önem verilmemeye başlamıştır. Akli ilimler öğrenilmeden İslami ilimlerin 
öğrenilemeyeceğini söyleyen Kâtip Çelebi bunu şöyle açıklar;

‘Bir kimse uzunluğu ve genişliği yüz zira olan bir tarlayı başka birine satıp 

11 Muhammed Raşid Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 
(Yüksek Lisans tezi, Marmara Üniversitesi, 2009), 9-10; Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kav-
gası, 21; ayrıca bknz; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı,(Ankara: Türk Ta-
rih Kurumu Yay., 2014), 76; İnalcık, Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, 150-51

12 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 75
13 Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 39; Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eği-

tim Öğretim,(İstanbul: Kayıhan Yay., 2014), 107-16
14 Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 23 
15 Aydın Tonga, Osmanlı`nın Parelel Devleti Kadızâdeliler, (İstanbul: Doğu Kitape-

vi, 2017),81 
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teslim ederken bu tarlaya karşı uzunluğu ve genişliği ellişer zira iki tarla verdi. 
[Bundan sonra] aralarında anlaşmazlık vaki oldu. Kadıya vardılar. Kadı hendese 
bilmezdi. ‘Hakkı budur’ diye hükmeyledi. Sonra hendese bilen kadıya aynı davayı 
getirdiler. ‘Bunun hakkı yarısıdır’ dedi; hakkı da budur. Bu işlerin aslını bilme-
yi murad eden riyaziyat(matematik) görmeye heves eyleye.’16‘…İmdi, kâbileyetli 
kimselerin, makulat(akli ilimler) ile riyazatı bilmeye muhkem gayret sarf etmeleri 
gerek. Ta ki nazar ve düşünce tarikinde zan ve şüphe sahibi eşek olmayalar.’17

XVI. yüzyıl sonu itibari ile alt kadrolarda oluşan yığılmalar, rüşvet ve 
iltimas yoluyla göreve gelenlerin, bu görev için harcadıkları paraları gay-
ri meşru yollardan halktan çıkarma yoluna gitmeleri ile ilmiye sınıfının 
kendi içindeki anlaşmazlıkları18 medreselerin yozlaşıp gerilemesine ve 
ileride işlemez hale gelmesine yol açan sebeplerdendir. Bu dönemde aske-
ri bir takım ıslahatlarla bu kötü gidiş durdurulmaya çalışılmış ancak ule-
ma sınıfının yeniliklere karşı direnci yüzünden medreselerde bir ıslahat 
yapma imkânı oluşmamıştır. Bütün bunlar sonucunda; bu medreselerden 
mezun olanlar, sert ve tavizsiz bir şekilde halkı yönlendirmeye, kendileri 
gibi düşünmeyenlere karşı, ilmi müzakere üslubuna uymayan bir şekilde 
cevaplar vermeye, tekfir etmeye ve hatta öldürülmesine dahi fetva verme-
ye başlamışlardır.

Medresenin rakibi konumunda yer alan tekkeler, Selçuklu ve Osmanlı 
toplumlunda önemli bir yekûn tutmuş ve tarih boyunca fethedilen toprak-
ların İslamlaşmasında ve Müslüman toplumlara manevî destek sağlama 
hususunda aktif rol oynamışlardır. Bu dönemde Kadızâdelilerin özellikle 
karşı çıktığı ve Osmanlı sultanlarının yakın durduğu önemli iki tekke ön 
plana çıkmaktadır; Mevleviler ve özellikle saraya yakın olmaları hasebiyle 
Halvetiler. Şüphesiz tasavvuf sadece bu tekkelere özgü bir şey değildi, 
nitekim Osmanlı sultanları ve bazı seçkin devlet adamları da tasavvufa 
ilgi duymuştur - ki bazı tarikatlara bağlılıkları bilinmektedir.19 Genel 
manada tarikatlar dönemlerinin birer kültür merkezi olmuş ve şiir, sanat, 
musîki bu tekkelerde revaç bulmuştur.20 İşleyiş ve düşünce yapılarının 
farklı olmasından dolayı hemen her dönem tekke-medrese çekişmesi ya-

16 Kâtip Çelebi, Mîzanu`l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 38
17 Kâtip Çelebi, Mîzanu`l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 39
18 Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 12-13
19 İnalcık, Osmanlı Devletinde İslamiyet ve Devlet, s.115
20 Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, 176-78; İnalcık, Türklük, Müslümanlık 

ve Osmanlı Mirası, 158; Bilkan, Fakihler ve Osmanlı Mirası, 102; ayrıca bknz; Şerif Mar-
din, Din ve İdeoloji, (İstanbul: İletişim Yay., 2017), 91
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şanmış ancak devletin güçlü olduğu dönemlerde uygulanan politikalar 
sayesinde XVII. Yüzyılda ki gibi bir kaos ortamı oluşmamıştır. 

Bu dönemde meydana gelen çalkantılar, yolsuzluklar vb. tüm olum-
suzluklar dönemin şiirlerine de yansımış ve Nabi`de ifadesini şöyle bul-
muştur;

“Hayf va-hayf ki şer-i şadab
Tişe-i rişvet ile oldı harap’’(Yazık, yazık ki taptaze şeriat, rüşvet balta-

sıyla oldu harap)
‘İstikametlü murabi` yokdur
Hayin istersen eger pek çokdur’’ (Dürüst icarcı yoktur. Ama hain ister-

sen pek çoktur)
“ O tehi-dest ki rişvet virmez
Kadı da`vacıya nevbet virmez”( Eli boş gelip rüşvet vermeyen kişi, ka-

dıdan sıra alamaz)21

KADIZADELİLER-SİVASİLER TARTIŞMASI
Yukarıda kısaca işaret ettiğimiz gibi, Osmanlı`nın sosyal-siyasi buna-

lımlar geçirdiği bir dönemde meydana gelen bu tartışmaların ilki sayıla-
bilecek ilk tartışma Birgivi Efendi22 ile Şeyhulislam Ebusuud23 efendi 
arasında para vakıfları24 konusunda gerçekleşmiştir. İlk başta Bilalizade 

21 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 31-33,164; Işıl Korkmaz, XVII. Yüzyıl Siya-
si Hayatının Klasik Türk Şiirine Etkileri,(Yüksek Lisans tezi, Dumlupınar Üniversitesi, 
2009),250. 

22 27 Mart 1523`te Balıkesir`de doğmuştur. Babası Pir Ali de dönemin tanınmış 
müderrislerindendir. İlk eğitimini babasından almış ve Küçük Şemseddin Efendi, Ab-
durrahman Efendi ve Ahizade Mehmed efendi gibi dönemin ünlü isimlerinden dersler 
almıştır. Döneminde verilen klasik eğitimi almış ve akli ilimlerden mantık ilminde yo-
ğunlaşmıştır. Kadızadelilerin başucu kitabı diyebileceğimiz ‘Tarikatu`l Muhammediyye’ 
kitabının yazarıdır. Bkz; Hulusi Lekesiz, Birgivi Mehmed Efendi ve Fikirleri,(Doktora 
Tezi, Hacettepe Üniversitesi,1997), 27-37; Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 78, Kâtip 
Çelebi, Mîzanu`l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 124

23 1490’da Çorum’un İskilip ilçesinde doğmuştur. Babası Muhyedddin Mehmed 
ile ilim tahsiline başlamış sonra Müeyyedzâne Abdurrahman Efendi ile Karamanlı Sey-
yid Süleyman’dan ders aldı. 1545’de Şeyhulislam olmuş ve hayatı boyunca bu görevde 
kalmıştır.23 Ağustos 1574 tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. İrşâdü’l Akli’s-selim ilâ 
Mezaye’l Kur’ani’l Azim isimli tefsir kitabının müellifidir. Bknz; Kâtip Çelebi, Mîzanu`l 
Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 123; Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s.245, ay-
rıca bknz; http://www.yeniakit.com.tr/kimdir/Ebussuud_Efendi

24 Bir nevi kredi müessesidir. İlk başlarda fakir kimselere destek olurken daha son-
raları büyük tacirlerle de çalışmaya başlamıştır. Bknz; Emrullah Dumlu, XVI. Yüzyıl 
Osmanlı Uleması Arasında Para Vakıfları Etrafında Cereyan Eden Tartışmalar, İLTED, 
44,(2015), 304
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Mehmed Efendi ile Birgivi arasında başlayan tartışma Ebusuud Efendin’in 
Mehmed Efendiyi destekler nitelikte fetva vermesiyle Birgivi-Ebusuud 
tartışmasına dönüşmüştür. Bu tartışma hiçbir şekilde fiili bir çatışmaya 
dönüşmemiş ve tarafların samimi olarak ortaya koydukları içtihatlarının 
farklı olmasından kaynaklanmıştır. Genel kabule göre, Birgivi Efendi bu 
vakıfların bid`at olduğunu ve faiz bulaştığı gerekçesi ile buna karşı çık-
mış ve aleyhine fetva vermiştir. Nitekim Birgivi, bid`at olarak gördüğü ve 
farklı gerekçelerle yanlış bulduğu birçok hususta halka ve devlet ricaline 
samimi birçok nasihatta bulunmuştur.25 Ebusuud efendi ise, Şeyhulislam 
olması ve bunun neticesi olarak olaylara Birgivi Efendi`den farklı bakması 
sonucunda halkın maslahatına uygun olduğunu düşündüğü para vakıfla-
rının caiz olduğuna fetva vermiştir.26 Katip Çelebi, Birgivi ve Ebusuud`u 
samimi bulurken Bilalzade Efendiyi samimiyetsiz bulmaktadır.27

Birgivi Efendin`in samimi olarak ileri sürdüğü görüşleri kendisinden 
sonraki takipçileri tarafından bir üst mertebeye taşınmış ve ilmi tartışma 
üslubu, yerini fiili tartışmalara bırakmış ve fikirler üzerinden olması gere-
ken tartışmalar, şahıslar üzerinden olmaya başlamıştır.

Kadızade adıyla anılan ilk kişi olan Mehmed Efendi, 1582`de Balıkesir`de 
doğmuştur. Babası halveti tarikatına mensup, Doğancı Mustafa adlı bir 
kadıdır. Babasının kadı olması hasebiyle kendisine Kadızade denmiştir. 
Birgivi Efendin`in kitaplarını okumuş ve öğrencilerinden dersler almış-
tır. Ateşli tartışmaların baş aktörü olan Mehmed Efendin`in karşısında bir 
Halveti Şeyhi olan Abdülmecid Sivasi Efendi vardır. Şemseddin Sivasin`in 
yeğeni olup, 1592 tarihinde İstanbul’a gelmiş ve Sultan III. Ahmet tarafın-
dan tamamlanan Yeni Camii’de kürsü şeyhliğine getirilmiştir. Güzel sesli, 
‘şeyhi’ mahlasıyla şiirler yazan, nicelik ve nitelik itibariyle kayda değer 
kitaplar telif etmiş olan yetenekli ve bilgili bir zattır. 1633-1639 yılları ara-
sında bu ikili arasında, değişik birçok hususta tartışmalar yaşanmıştır. Bu 
dönem ve sonrasında takipçileri arasında yaşanan tartışmalar, kendilerine 
nispetle Kadızadeliler-Sivasiler tartışması olarak anılır olmuştur. 

Kâtip Çelebi’nin verdiği bilgiye göre, Kadızade Mehmed Efendi haf-
tada dört gün vaaz eder ve vaazlarında, raks ve devr hususunda eskiden 
beri devam eden bir tartışmayı sürdürüp, düşman bildiği Halvetiye ve 

25 İnalcık, Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mirası, 156
26 İnalcık, Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet, 5; Murat Akgündüz, Osmanlı 

Devletinde Şeyhulislamlık, (İstanbul: Dergah Yay., 2002), 62
27 Çelebi, Mîzanu`l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 125
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Mevleviyeyi kınamadan geçmezdi.28Müsamahasız bir tavır takınan Ka-
dızade Mehmed Efendi, ‘imanın şartlarını ve namazın farzlarını bilmeyen-
lerin sürgüne gönderilmesi, bid`at işleyenlere iki yüz değnek vurulması, 
iman ahkâmını bilmeyen kasabın boğazladığı hayvanın haram olduğu’ 
vb. birçok radikal fetvalara imza atmıştır. Bu ve benzeri fetvalar şüphesiz 
Kadızade’nin, örf ile din ayrımı yapamamasından ve kendi içtihatlarını 
bizatihi dinin kendisi olarak görmesinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 
Kadızadelilerin bid`at saydığı ‘tütün, kabir ziyareti, raks ve sema’, bazı 
sûfi ve fakihler tarafından bid`at sayılmamıştır.29 Şu halde, görüş fark-
lılıkları olan bu tür meselelerde görüşlerimizi, dinin kendisi gibi görüp 
radikal çıkışlar yapmamak en uygun yol gözükmektedir.

15 ve 16. Yüzyıllarda ki tartışmaların temel çıkış noktası olan ‘bid`at’ 
kavramını, Kadızade Mehmet Efendi, peygamber, ashap ve selef-i salihin 
döneminde olmayan her şey olarak30 yorumlarken, onlara göre daha in-
saflı bir tanım yapan Abdülmecid Sivasi;’Mübah bid`at, un elemek için elek 
kullanmak, Müstehap bid`at, minare ve medrese yapmak, vacip bid`at, mülhidleri 
ve bid`at ehlini engellemek, şüpheleri def etmek için deliller ortaya koymaktır’31 
diyerek selef döneminde olmayan her şeyin bid`at sayılamayacağını orta-
ya koymaktadır.32 Bu dönemin insaf ve itidal sahibi ilim erbabından olan 

28 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 88
29 Çelebi, Mîzanu`l Hakk fi İhtiyari’l-Ehakk, 56,89; Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kav-

gası, 118,120,131. Bu noktada işaret etmemiz gereken bir husus, Kadızadeliler, her ne 
kadar, ‘Selef gibi yaşama’ gibi düşüncelerinde İbn Teymiye(ö.728/1328) ile söylem birliği 
içerisinde olsada, fikirleri birçok noktada ayrılmaktadır. İleride değişik birtakım örnekler 
verilecek olmakla birlikte burada kabir ziyaretini ele alalım. Kadızadeliler, kabir ziya-
retinin bid`at olduğunu söyleyip bunu yapanlara şiddetli cezalar verilmesi gerektiğini 
savunurken (Akpınar, a.g.e, s.131) , İbn Teymiye, ‘mezarları ziyaret, mezarda dua oku-
mak’ gibi fiiller için belli şartlar ortaya koyar ve bu şartlar dâhilinde bu fiilleri yapmakta 
ona göre sorun yoktur. Onun temel tezi, mezarların mescit haline getirilmemesi, orada 
yapılan duaların daha kabule şayan olduğunun düşünülmemesi ile bizatihi kabirlerde 
yatanlardan yardım vb. bir şey istenmemesi şeklindedir. Bknz. İktizau`s Sırati`l Musta-
kim limuhâlefeti Ashabi’l Câhim, nşr. Nasır b. Abdilkerim el-Akl, (Riyad: Darü’l İşbiliyye, 
1998), 2: 190-97

30 Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 96
31 Bilkan, a.g.e, s.119. İmam Şatibi(ö.790/1388) bid`atı, dini hususlarda ortaya çıkar-

tılan ve kişinin onun ile Allah`a daha abartılı bir şekilde ibadet etmeyi amaçladığı şey 
olarak tanımlar ve böylece dalalete düşüren bida`tı dini meselelere hasreder. Bknz, El-
İ`tisam, nşr. Ebu Ubeyde Meşhur b. Hasan El-Süleyman (?:Daru`l Tevhid, ?), 1: 43

32 İbn Teymiye, bidatın, güzel bidat ve çirkin bidat olarak taksim edilmesine karşı 
çıkar ve güzel olan şeyin bidat olamayacağını savunur. Ona göre hristiyanlar gibi sözde 
Allah`a yakınlaşmak için çıkartılan dindeki bid`atlar şirktir. O, insanlara faydalı amelle-
rin iki çeşit olduğunu söyler; a) dünya-ahiret faydalı olan ve ancak Allah`ın koyduğu iba-
detler, b) İçerisinde Alllah`ın sakındırdığı şeyler olmayan adetler. Geniş bilgi için bknz; 
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Katip Çelebi de bu hususta, halk arasında yerleşmiş olan ve halkın yadır-
gamadığı meselelerde, onlara dokunulmaması ve bunların kaldırılabile-
ceği düşünülüp ahmaklık yapılmaması gerektiğini vurgular.33 Yine ona 
göre basiret ehli kişilerin, bulunduğu yerin örfünü-adetini, ictimai ve me-
deni hikmetlerin icap etiği şeyleri ve hatta tüm dünyada ki yaşayan insan-
ların hallerini’ öğrenmesi gerektiğini34 ve bunlarla beraber akli ilimlerinde 
öğrenilmesinin önemine vurgu yapar35 ve bizce bu şekilde, akli ilimleri 
bilmeden ve o yörenin örf-adetini bilmeden neyin bid`at olup olmadığına 
karar vermenin muhal olduğuna işaret eder.

Kadızade Mehmet`in 1635’te ölmesiyle Kadızade hareketinin ilk döne-
mi de kapanmış oldu.36 Bundan sonraki süreçte, Üstüvani Mehmed efen-
di ile birlikte, Kadızadeliler hareketi daha saldırgan bir hal almış ve ken-
dileri gibi düşünmeyenleri tekfir etmeye ve saraydaki nüfuzlarını kulla-
narak fiili olarak cezalandırmaya başlamışlardır. Bu süreçte Üstüvanin’in 
karşısında, Sivasi Abdülâhad Nuri yer almıştır. 
Şam`da birini öldürdüğü ve bu yüzden İstanbul`a kaçtığı, Hanbeli 

mezhebine mensup iken Hanefi mezhebine geçtiği ve rüşvet alıp-verdiği 
söylenen Üstüvani Mehmed, Fatih camiinde vaaz vermeye başladıktan 
sonra ‘padişah şeyhi’ olarak anılır olmuştur. Sarayın desteğini de arkala-
rına alan Kadızadeliler, tekkelerin yıkılıp taş ve topraklarının denize dö-
külmesine, selatin(sultanlar tarafından yapılan) camiiler hariç diğerlerinin 
birer minaresi bırakılarak diğer minarelerinin yıkılması gibi söylemlerini 
daha keskin bir şekilde dile getirmişlerdir. Nitekim Üstüvani, Sadrazam 

İktizau`s Sırati`l Mustakim, 2: 86-93. Ona göre asıl uzak durulması gerekenler ibadette 
bid’at çıkartanlardır. Bknz; el-Furkan Beyne Evliyai’r Rahman ve Evliyai’ş Şeytan, (Bey-
rut: Mektebetü’l İslami, 2013), 25

 İmam Birgivi`ye göre bid`at, genel manada mutlak olarak Hz.Peygamber devrinden 
sonra ihdas edilen adet ve ibadetler olarak tanımlar. Şer`i manada bidatın, Şa`ri`nin izni 
olmadan dinde fazlalık veya eksiklik yapmaktır der ve özellikle itikadi bid`at üzerinde 
duran Birgivi, ameli içtihatlarda yapılan hataların telafisinin olduğunu ancak itikatta bu-
nun mümkün olamadığını söyler. Yine ona göre, elek kullanmak, minare ve medrese dik-
mek ile kitap tasnif etmek müstehap bid`attır ve delaletle itham edilemez. Bu tür şeyler 
Hz. Peygamber zamanında ihtiyaç olmadığı, mal eksikliğinden dolayı güç yetirilemediği 
veya önemli işlerle uğraşıldığı gibi sebeplerden dolayı icat edilmemiştir. bknz; Tarikatu`l 
Muhammediyye ve`s Siretu`l Ahmediyye, nşr. Muhammed Rahmetullah Hafız Muham-
med Nazım en-Nedeviyyi, (Dimeşk: Darü’l Kalem, 2011), 48-54

33 Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-ehakk, 54
34 Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-ehakk, 40
35 Çelebi, Mizanü’l-Hakk fi İhtiyari’l-ehakk, 39
36 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 90, Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Ara-

sındaki Fıkhi Tartışmalar,31
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Melek Ahmet Paşa’yı, bir halveti tekkesini basmaya ve diğer tekkeleri de 
aynı şekilde bertaraf etmeye ikna ederek bir çatışma ortamı oluşturmuş-
tur. Yine bu süreçte, bir Cuma günü sufi bir grupla tartışan Kadızadeliler, 
kan dökülmesine sebep olmuştur.37 Bütün bu yaşananlardan kaygılanan 
ve bunların önüne geçilmesi gerektiğinin farkına varan Köprülü Mehmed 
Paşa, Üstüvani ile birlikte diğer bazı vaizleri Kıbrıs`a sürgün etmiştir.

Köprülü`nün aldığı tedbir sonucunda kısa bir dönem durulan38 ancak 
halk içindeki destekleri sebebiyle son bulmayan ‘Kadızade Hareketi’nin 
bundan sonraki süreçteki lideri Vani Mehmed Efendi olmuştur. Vani 
Efendinin karşısında, sufi şair, Niyazi Mısri yer almıştır. Vani Mehmed, 
Van`da vaiz iken dönemin valisinin dikkatini çekmeyi başarmış ve sadra-
zama sunularak Edirne`ye davet edilmiştir. IV. Mehmed`e bazı seferlerde 
eşlik eden Vani, bu sayede padişahın yakın ilgisini görmüş ve padişaha 
sunduğu duanameler ile de saraydaki nüfuzu iyice artmıştır. Bu nüfuz sa-
yesindedir ki, oğullarını ve damatlarını bazı müderrisliklere getiren Vani, 
padişah üzerinde ki etkisiyle bu dönemde padişahında tekkelere menfi bir 
nazarla bakmasına sebep olmuştur. Padişahın, kendisine birçok ihsanlar 
taltif ettiği ve zaman zaman ziyaretine gittiği kaynaklarda geçmektedir.39 
Bu süreçte Vani Efendi mutasavvıfları sert bir dille eleştirmeye devam et-
miş ve sûfi bir şair olan Niyazi Mısri’nin sürgün edilmesinde, bazı tekke-
lerin kapatılmasında ve bâtınî görüşleri sebebiyle Lâri Mehmet Efendi’nin 
idam edilmesinde payı olduğu belirtilmektedir.40 Yine bu dönemde şa-
rabın satılması ve içilmesi ile sema da yasaklanmıştır. Ancak daha ken-
disi hayatta iken yeniden serbest bırakılmıştır. II. Viyana kuşatmasında 
padişahı ikna edenler arasında gösterilen41 Vani Efendi, bu kuşatmanın 
başarısızlığını Kestel`e sürgün edilerek ödemiştir. Bundan sonra sade bir 
hayat yaşayan Vani’nin 1685`teki vefatından sonra Kadızadeliler harekâtı 
–halk arasında benzer fikirler devam etse de- kendilerini yönlendirecek 
yeni bir lider çıkartamamışlardır. Bundan sonra ki süreçte mutasavvıflar 
güç kazanmaya başlamıştır.

37 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 92, İnalcık, Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı Mira-
sı, 157

38 Halil İnalcık, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-III Köprülüler 
Devri, 28; a.mlf; Osmanlı Devletinde İslamiyet ve Devlet, 127

39 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası s.96
40 Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 58, Bilkan, Fa-

kihler ve Sofuların Kavgası, 99
41 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 100
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Bu süreçte her ne kadar Kadızadeliler baskın gelse de, pasif ve savun-
ma durumunda olan Sivasiler de, onlara cevap vermekten geri durmamış 
ve gerek vaazlarında gerek yazdıkları risalelerinde, görüşlerini savun-
muşlardır. Aşağıda sayacağımız tartışma konularının hemen hepsinde 
Sivasiler müspet, Kadızadeliler menfi bir tavır takınmıştır.

Kadızadeliler ile Sivasiler arasında cereyan eden tartışma konularına 
baktığımızda karşımıza hayli ilginç ve düşündürücü bir tablo çıkmakta-
dır; 

–Akli-nakli ilim tartışması, 
–Hızır’ın hayatı meselesi, 
–Musiki, raks ve deveranın dindeki yeri, 
–Hz. Peygambere salavat okuma ve sahabeye tarziyede bulunma, 
–Sigara, kahve ve afyon gibi keyif verici maddelerin dini hükmü,
–Hz. Peygamber’in anne babasının dini durumu,
–Firavun’un imanı ve Şeyh Muhyiddin’in dini konumu, 
–Yezid’e lanet okuma meselesi, 
–Bid’atler,
–Kabir ziyareti,
–Kandil gecelerine ait namazlar, 
–Bayram ve Cuma namazlarından sonra musafaha, 
–Selam verirken eğilmek veya el ile işaret yapmak, 
–İyiliği emir Kötülüğü nehiy, 
–Bir kimsenin “İbrahim milletindenim” demesinin hükmü. 
–Rüşvet meselesi42

–Temizlikte aşırılık, israf, vesvese
–Öldükten sonra Kur’an okunsun diye mal vakfetmek, vasiyette bu-

lunmak, 
–Öldüğü gün yemek ve ziyafet verilmesi için vasiyette bulunmak, 
–Kabir başında kırk gün ve gece beklemek, 
–Kabir üzerine bina veya türbe inşa etmek,43

–Denizde yaşayan hayvanları yemenin hükmü
–Hz.Hasan ve Hüseyin’in öldürülmelerinin İslâm’a uygun olup olma-

dığı meselesi. 

42 Kâtip Çelebi, Mizanu`l-Hakk fi İhtiyari’l-ehakk,(konu başlıları)
43 Cağfer Karadaş, Sivasiler- Kadızadeliler Olayı ve İnanç Boyutu, İlim ve Kültür Ta-

rihinde Sivasiler Ulusal Sempozyum Tebliğleri, (Sivas: 30 Nisan- 1 Mayıs, 2010), 117-118; 
Birgivi, Tarikatu`l Muhammediye, 525
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–Eşyanın tesbihinin hâl (eylem) ile mi yoksa kâl (söylem) ile mi olduğu 
meselesi.44

Bazı araştırmalar neticesinde sayılan bu tartışma konularının hepsinin 
üç kavramdan hâli olmadığı ortaya konulmuştur. Bunlar; örf, bid’at ve 
iyiliği emir, kötülüğü nehiydir.45 Neticede, Kadızadelilerin, bu üç husus-
taki sathi bilgileri ve uç yorumları neticesinde birçok tartışma yaşanmış 
ve Selefi söyleme benzer şekilde bütün fatura mutasavvıflar aleyhine ke-
silmiştir.

Bütün bu sayılan tartışma konularında, Kadızadeliler bir tarafı, Sivasi-
ler öbür tarafı tutmuş46 ve bu hâl üzere yıllar geçip gitmiştir. Peki ama, 
burada saydığımız konuların birçoğu için yıllarca zihinleri meşgul etmeye 
ve böylesi bir kısır tartışmanın peşinden gitmeye gerek var mıydı?! Sözge-
limi; Bazı kandil gecelerinde cemaatle namaz kılma hususunda, Kadıza-
deliler, teravih47, teravihten sonraki vitir ile küsuf namazı dışında kalan 
nafile namazların cemaatle kılınamayacağını, bu hususta ısrar edenlerin 
kalbine münafıklık gireceğini ve hatta kâfir olacağını söylemişlerdir. Siva-
siler ise, bu tür günlerde cemaatle kılınan namazların iyiliği celb edeceği-
ni, dışarıda insanı oyalayacak birçok kötülük olduğunu ve halk arasında 
yerleşmiş örf ve adetlerin –şeriatın ruhuna ters olmadığı müddetçe- be-
nimsenmesinde48 bir problem olmadığını söylemiş ve nafile namazların 
cemaatle kılınmasının kerahet birlikte caiz olduğunu söylemişlerdir.49 Her 
ne kadar bu konuda da itidalli olmayı savunan ve ‘isteyen kılsın, isteme-
yen kılmasın ama her halükarda cemaate muhalefet etmesin’50 diyen Ka-
tip Çelebi gibi âlimler olsa da, itidal benimsenmemiş ve uzun yıllar bu 
meselelerde ifrat ve tefrit içerisinde tartışmalar vuku` bulmuş ve sorun 

44 Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 77
45 Akpınar, Osmanlı Toplumunda Selefi Düşüncenin Tipik Bir Temsilcisi Olarak Ka-

dızadeliler, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Akademi Dergisi 1, sy.1-2(2015), 312, a.mlf: 
Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartışmalar, 85 

46 Kâtip Çelebi, Mizan, s.128
47 İbn Teymiye de teravih namazını cemaatle kılmanın sünnet olduğunu bu yüzden 

bid’at olarak değerlendirilemeyeceği söylemektedir. Bknz; İktizau`s Sırati`l Mustakim, 2: 
97

48 Çağdaş mütefekkirlerden Musa Cârullah da, bazı ayet ve hadisler ışığında, Siva-
silere benzer bir yorum yapmış ve Şeriatın ruhuna ters düşmeyen adetlere Şari`nin izin 
verdiğini, bunları uygulamada bir beis olmadığını belirtmiştir. Değerlendirmeler için 
bknz; Kitabu`s Sünne, trc. Mehmet Görmez, (Ankara: Ankara Okulu Yay., 2014), 28

49 Geniş bilgi için bknz; Akpınar, Kadızadeliler ve Sivasiler Arasındaki Fıkhi Tartış-
malar, 152-54

50 Çelebi, Mizanü’l-hakk fi İhtiyari’l-ehakk, 96
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çözmek için zihnini yorması gereken âlimler, tam aksine bu tür tartışma-
larla halkın kutuplaşmasına yol açmıştır.
Şüphesiz yukarıda sayılan tartışma konularını ilk defa dile getiren Ka-

dızadeliler değildir. Daha öncede bu tür mevzular dile getirilmiş51 ancak 
önceki dönemlerdeki devletin gücü ve tekke-medrese arasında uygula-
dıkları denge politikası sayesinde fiili bir çatışmaya dönüşmemiştir. Kadı-
zadeliler dönemine gelindiğinde ise, içte ve dışta yaşanan siyasi sorunlar 
vb. sebeplerle, ulema siyasete daha çok müdahil olmuş ve bu tür mesele-
ler büyük bir sorun gibi telakki edilip derin izler bırakan tartışmalar ya-
şanmıştır. Sosyal ve siyasi alanda yaşanan gerilemelerin sebebini şeriattan 
uzaklaşmak olarak yorumlayan Kadızadeliler, uygun olan ortamdan da 
yararlanarak fikirlerini daha yüksek sesle dile getirmeye ve sosyal siya-
si düzeni kendi görüşleri etrafında düzenlemeye çalışmışlardır. Devletin 
güçlü olduğu dönemlerde bu tür fikirler dile getirilsede neşm-u nema bu-
lamamış ancak duraklama ve gerileme döneminde, eskiye nazaran med-
reselerinde bozulmasıyla, iyi bir eğitim almadan âlim(!) sıfatına bürünen-
ler bu fırsatı iyi değerlendirmiş ve kendilerine güç devşirmişlerdir.
İnsanın olduğu yerde farklı fikirlerinde olması normaldir ancak anor-

mal olan şey farklı fikir sahiplerinin, en doğru fikrin kendine ait olduğu-
nu düşünmesidir. Nitekim Kadızadeliler ile Sivasiler arasındaki tartışma 
da –Sivasiler pasif kalmış olsa da- her iki taraf doğrunun kendi tekelinde 
olduğunu savunmuştur. Farklı dini cemaatler arasında meydana gelen 
çatışmaların iki sebepten yani, samimiyetsizlik ve karşı tarafın fiilleri-
nin tamamen din dışı görülmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir ki52, 
Kadızadeliler-Sivasiler çekişmesinde her iki sebepte fazlasıyla kullanıl-
mıştır. Kadızadeliler, Sivasilerin yaptığı birçok fiili(devran, sema vb.) din 
dışı görmüş ve kâfirlikle itham etmiş Sivasiler de, Kadızadelileri samimi-
yetsiz bulmuştur. Öte yandan bu süreç içerisinde, Kâtip Çelebi ve Naimi 
gibi her iki tarafıda samimiyetsiz bulan ve cezalandırılması gerektiğini sa-
vunan, Şeyhulislam Bahayi Efendi gibi açıktan olmasada Sivasileri, Kadı-
zadelilere karşı kollayan, Şeyhulislam Yahya Efendi gibi açıktan Sivasilere 
destek olan ilim adamları da olmuştur.53

51 Lokman Doğmuş, “Türkiye`de XVII. Yüzyıldaki Dini Çatışmalara Sosyolojik Bir 
bakış(Kadızadeliler-Sivasiler)” (Yüksek Lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 2002), 73

52 Lokman doğmuş, “Türkiye`de XVII. Yüzyıldaki Dini Çatışmalara Sosyolojik Bir 
bakış(Kadızadeliler-Sivasiler)”, 78 

53 Bilkan, Fakihler ve Sofuların Kavgası, 167; Çelebi, Mizanü’l-hakk fi İhtiyari’l-
ehakk, 129
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Kadızadeliler ve Sivasilerin temel tezi, yaşanan bozulmaların düzeltil-
mesi olduğunu daha önce belirtmiştik, lakin sorun çözmek isteyen âlimin, 
öncelikle yaşadığı dönemi iyi tahlil edebilmesi gerekir54 fakat bunu başa-
ramayan Kadızadeliler, her şeyi bid`at olarak değerlendirip, bu kapsama 
giren ve bu bid`atleri işleyen herkese adeta savaş açarak kendilerince so-
runları çözmeye çalışmışlar ancak bunu başaramadıkları gibi sorunların 
üzerine sorunlar eklemişlerdir. Buda bize göstermektedir ki, âlim diyebi-
leceğimiz insanların akli ve nakli birçok ilimde ustalaştıktan sonra belirli 
problemleri çözme işine girişmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde XVII. 
Yüzyıl Kadızade-Sivasi çekişmesi örneğinde olduğu gibi samimi niyetler-
le yola çıkılsa da üslup ve yöntem yanlış olduğu için, kendisinden sonra 
gelenler tarafından fikirleri suistimal edilip, kör taassup55 ve cehaletin de 
işin içine girmesiyle istenilmeyen birçok hadisenin yaşanmasına yol açı-
labilir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İbn Abdilberr, Ebu Hanife`yi tenkit eden âlimlerin tenkitlerini değer-

lendirirken, İbn Abbas`tan şöyle bir rivayet nakletmektedir;”Âlimlerin 
ilimlerine kulak veriniz, ama başka bir âlim aleyhine söylediklerine ku-
lak asmayınız, Allah`a yemin olsun ki, alimlerin kıskançlığı ağıllarda ki 
keçilerden daha fazladır.” Bu ve benzeri rivayetler ile bazı ilim ehli ve 
ashab-ı kiramın birbirleri aleyhine söylemiş oldukları sözleri aktaran İbn 
Abdilberr, bir âlimin başka bir âlim hakkında söylediklerini kabul eden 
Ashab-ı Rasulün birbirlerine söyledikleri her sözü kabul mü edecek? Aklı 
başında eğriyi doğrudan ayırt edebilen kişi böyle yapmaz demektedir. 
Kadızadeliler ile Sivasiler arasında ki tartışmaları değerlendirirken, şahıs-
lar ve birbirleri hakkında söyledikleri sözleri değil, yukarıda aktardığımız 

54 Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa,(İstanbul: İletişim Yay., 2016), 59
55 İbn Kayyim el-Cevzi(ö.751), taassup fitnesinden bahsederken diyor ki; “gözle-

ri kör etmiş, kalplere sirayet etmiştir. Küçük olan onunla büyümüş büyük olan onun-
la yaşlanmıştır(tüm hayatını bu taassupla geçirmiş),bu taassup fitnesinden dolayı 
Kur`an’dan uzaklaşılmıştır ve bütün bunları Allah ezelde yazmıştı, bu fitne tüm insanlara 
sirayet ettiğinde bu fitnenin yol açtığı rezaletler çoğaldı. Taassubun böyle çoğalmasından 
sonra insanlar ilmi bıraktı ve her şeyi taassup zaviyesinden görmeye başladılar ve bunun 
hata olduğunu söyleyenlerin anlayışsız cahiller olduklarını söylediler.” Bknz; İ`lamu`l 
Muvakki`n An Rabbil Âlemin. Nşr. Ebu Ömer Abdullah Ahmet ile Ebu Ubeyde Meşhur 
b. Hasan el-Süleyman, ( Dumam: Daru`l İbn Cevzi, 2002), 2: 17. diyerek taassubun nasıl 
bir fitne olduğunu sekizinci asırda açıklamış ancak günümüzde dahi bu fitneden hala 
kurtulunabilinmiş değildir. 
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bilgiler ışığında, fikirleri ile değerlendirme yapmak durumundayız. XVII. 
Yüzyıla damgasını vuran ve “İslam’ın özüne dönme”, “yaşadığı çağdan 
memnuniyetsizlik”,“örf tanımazlık”,“tasavvufa menfi bakış” gibi husus-
larda günümüz selefiliğine benzetilen Kadızadeliler, her ne kadar yaşa-
nılan problemlere çözüm üretmek ve kötü gidişatı durdurmak için yola 
çıkmış olsalar da, örf-din ayrımını doğru yapamamaları ve kullandıkla-
rı keskin ifadeleri yüzünden, sorun çözmek bir yana, halkında nefretini 
kazanmışlardır. Oysa özlemini çektikleri selef uygulamaları dahi kendi-
lerine bir reddiye niteliğindedir. Nitekim Hz. Ömer(r.a)’in, Kufe Kadısı 
Şurayh’a, şöyle dediği nakledilir; “Allah’ın kitabı ile hükmet orada bula-
mazsan Peygamberin sünnetiyle hükmet. Sana getirilen hususu bu ikisin-
de de bulamazsan, insanların üzerinde icma ettikleri şey ile hükmet, sen-
den önce kimse bu konuda konuşmamış ise o zaman istersen kendi görü-
şünle ictihad et.” Böylece Hz. Ömer(r.a), her hükmün Kur’an’da, sünnette 
veya selef uygulamalarında bulunamayacağını sarîhaten belirtmektedir. 
Bu durumda, ilim adamlarına düşen geçmişe dönmeye çalışmak yerine, 
doğru metot ve üslupla, akli ve nakli ilimler ışığında, problemlere ışık 
tutmaktır.

Kadızadelilerin şiddetle karşı çıktığı uygulamalara imza atan,vaaz ve 
risalelerinde de bunları savunan Sivasiler, Kadızadelilere göre nispeten 
daha ılımlı ve halkın örf ve adetlerini hiçe saymayan bir yaklaşım benim-
semiş olsalarda, mutasavvıflar arasında revaç bulan ve günümüzde dahi 
devam eden, Kur’an’a ve sahih sünnete ters düşen tuhaf bazı hurafeleri 
anlamak mümkün değildir. Elbette, bunu söylerken yanlış uygulamalar 
sebebiyle tasavvufu ve tarikatları kökten silip atmak gerektiğini kastetmi-
yoruz, Şerif Mardin’in deyimiyle, Batıda olup Osmanlıda olmayan ikincil 
yapıları tarikatlar karşılamış ve toplumsal seyyâliyet sağlayıcı rol oyna-
mışlardır. Tarih içerisinde, edebiyat, sanat, gizemcilik, bedii ihtiyaçların 
büyük bir kısmı tarikatlar tarafından karşılanmıştır. Yani geçmişte tek-
keler kültür merkezi görevi görmüştür. Ancak şer’e ters uygulamaların 
tasavvuftan arındırılıp asıl tarikatü’l muhammediyye’nin ortaya çıkartıl-
ması gerekmektedir. Buda yapılırken yukarıda da belirttiğimiz gibi doğru 
bir üslup kullanılmalıdır ki, halkın bölünüp kutuplaşması önlenebilsin ve 
istenmeyen tatsız hâdiseler yaşanmasın.

Neticede farklı zaviyelerden olaylara bakan farklı mezhep ve meşrepte 
ki ilim adamlarına düşen, kesin bir nassa zıt olmayan, içtihat ve uygula-
malarına karşı keskin bir dille karşı çıkmak yerine, bunları İslam toplu-
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munun bir zenginliği olarak kabul edip, itidal yolunun tutulması ve öte-
kileştirici, dışlayıcı bir üslupla değil, birleştirici bir üslupla yola çıkıp, dün 
ve bugün devam eden bu tür kısır tartışmalara son verip, sokaklarında 
kan akan Âlem-i İslam’ın, daha önemli olan problemlerine kafa yormala-
rı gerekmektedir –ki, ilim adamına düşen döneminin problemlerine ışık 
tutmaktır, asırlardır devam eden ve ne kendisine ne de başkasına faydası 
olmayan meseleleri tartışmak değildir.
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Esra AYHAN: Kendisine değerli tebliğlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Böylece dört tebliğcimiz de sunumlarını tamamladılar. Oturumumu-
zun birinci kısmı burada sona erdi. Şimdi ikinci kısma yani müzakerelere 
geçiyoruz.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. FATMANUR KALAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ ABD

Değerli Hocalarım, Kıymetli Arkadaşlar,
Her sene olduğu gibi bu sene de Mayıs ayını bilim şölenine çeviren, öğ-

renci arkadaşlarımıza akademik-bilimsel çalışma nasıl yapılır hususunda 
tecrübeler kazandıran ve dolu dolu heyecanlar yaşatan 8. İlamer Sempoz-
yumu için toplanmış bulunmaktayız. İslam Medeniyetinin Yapı Taşları, 
Geçmişten Günümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlüğü 
ve Fikir Özgürlüğü Arayışı başlıklı sempozyumu her yıl aynı heyecanla dü-
zenleyen başta Sayın Hocam Prof. Dr. Eyüp Baş’a ve organizasyonda emeği 
geçen tüm İlamer ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Tebliğlerini inceledi-
ğim iki arkadaş sempozyum başlığına uygun olarak iki ismi ve düşünce-
lerini incelemişler. Azim ve özverilerinden dolayı, ayrıca böyle akademik 
faaliyetlere talip olduklarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum.

Müzakereme ilk tebliği sunan Fatma Nur Erdem ile başlayacağım. Sa-
yın Erdem bizlere ulaştırdığı metninde ve burada sunduğu haliyle Halil 
İnalcık’ın kısaca hayatına, eserlerine ve tarihçilik anlayışına değinmiştir. 
Halil İnalcık, 1916 doğumlu olup vefatına kadar mümbit bir şekilde eserler 
vermiş; ulusal ve uluslararası çapta tanınmış bir tarihçi ve ilim adamıdır. Sa-
yısız eserlerini düşündüğümüzde Sayın Erdem, zor ve riskli bir çalışmaya 
talip olmuş. Çünkü tarihçilik çalışmak, tarihçinin hayatının kronolojisini ta-
kip ederek nasıl bir anlayışının şekillendiğini belirlemeyi gerektirir. Bunun 
için de tüm eserleri incelenmeli ve döneminin anlayışıyla analiz edilmeli-
dir. Bu tebliğ kapsamında tüm eserlerini incelemesi mümkün görünmeyip 
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kendisi bazı eserlerini ve ikincil kaynakları temel almıştır. Ancak İnalcık’ın 
bazı eserlerini ele alırken hangi ölçütleri esas aldığını belirtmemiştir. Çünkü 
daha ziyade İnalcık ile ilgili yazılan çalışmalardan yola çıkmıştır. Örneğin 
İnalcık Hocanın The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, doktora 
tezi olan Tanzimat ve Bulgar Meselesi veyahut Fatih Devri Üzerine Tetkikler ve 
Vesikalar adlı çalışmalarını temel alarak bu eserler etrafında tarihçilik anla-
yışı ortaya konulacaktır denilebilir. Yani hangi eserleri kullandığımızı ve 
nedenlerini belirtmeniz çalışmanızın çerçevesini belirleyecektir. Aksi halde 
toplama bilgiye dönüşme ihtimali yüksektir. 

Diğer bir vurgulamak istediğim husus, öne çıkmasını arzuladığım bir 
konuyla ilgili. Halil İnalcık hocanın tarih anlayışını şekillendiren üç saca-
yağından bahsedilir. Annales Ekolü, Ömer Lütfi Barkan Etkisi ve Hocası 
Fuad Köprülü Etkisi. Kendisinden yaklaşık 30 yıl önce doğan Köprülü’nün 
talebesi olması İnalcık’ın sahip olduğu şanslardan biri diyebiliriz. Sayın 
Erdem’in bunun üzerinde Annales veya Barkan etkisi kadar durduğunu 
düşünmüyorum. Aslında İnalcık’ın tarihçiliğini şekillendiren unsurların 
belki en önemlisidir. Sizlere bununla ilgili Halil Berktay’ın Dört Tarihçinin 
Sosyal Portresi adlı yazısında kaleme aldığı bir pasajı aktarmak istiyorum. 
“İnalcık’ın şansı, yeni Batılılaşma dalgasının başlangıcında bir bütün olarak, 
tarihçiliğinin daha yeni şekilleniyor olması. Bir kere yüzü daima uluslararası 
akımlara dönük olmuş olan liberal-milliyetçi Köprülü’nün, üstelik düşünüşü her 
zaman derli toplu ve ne dediği anlaşılır bir tarihçi olan Köprülü’nün talebesi ol-
masıdır.” 

Halil İnalcık Hocanın değinilmesi gereken pek çok yönü vardır. Ancak 
bunları tebliğ sahibi Erdem’den istemek kendisine haksızlık olur. İnalcık 
hocanın bu tebliğ çapında tarihçiliğine değinilecek hususlara ancak bu ka-
dar değinilebilirdi. Kendisini tebrik ediyor, akademik hayatında başarılar 
diliyorum.
İkinci tebliğ sahibi Esra Köse’nin müzakeresine geçmek istiyorum. Sa-

yın Köse, tebliğinde mihne sürecini, Ahmed b. Hanbel’in hayatını ve onun 
mihne sürecinde ve sonrasında durumunu ele almıştır. Kronolojik ve 
sistematik olarak kendisini gayet başarılı bulduğumu belirtmek isterim. 
Mihneyi kavramsal olarak analizi, İbn Hanbel’in hayatı, mihne ve sonrası 
diye süreç takip etmesi yani kısacası konuyu ele alışı oldukça iyi. Ancak 
muhtevayla ilgili bir iki hususa değinmek istiyorum. Mihne ve Ahmed b. 
Hanbel, dönemle ilgili klasik kaynaklara konu olmuş önemli başlıklardır. 
Genel Tarih Kitapları, Tabakat Kitapları bunlar hakkında önemli bilgiler 
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ihtiva etmektedir. Günümüz araştırmaları da bu klasik kaynaklardan ha-
reketle yapılmaktadır. Ancak Sayın Köse’nin dil problemi de olmaksızın 
klasik kaynaklara ulaşma imkânı varken araştırmasının kaynakları nok-
tasında bibliyografyası biraz kısır kalmıştır. En bilinen Taberi’nin Tarih’i, 
İbn Kesir’in Bidaye’si, İbnü’l-Esir’in el-Kamil fi’t-Tarih’i veyahut İbn 
Sad’ın Tabakat’ı kolayca ulaşılabilecek ve bu konulu çalışmalarda kaynak 
alınması gereken eserlerdir. Bunlar kullanıldığı takdirde çalışmalarımı-
zın ayağı daha da yere basacaktır. Ayrıca bu hassasiyet şu problemi de 
giderecektir: Günümüz araştırmalarından elde edilen bilgiler aktarılırken 
alıntının da alıntılanmasına sebep olmaktadır. Alıntının ilk haline gider-
sek hem kaynak zenginliğini sağlamış oluruz hem de savunduğumuz tezi 
daha da güçlendirmiş oluruz. 

Değinmek istediğim başka bir husus, vurgulanmasını istediğim bir ko-
nuyla ilgili yine. Bizlerin Ahmed b. Hanbel’i anlayabilmesi için Mihne sü-
recini her açıdan her ayrıntısıyla bilmemiz gerekmektedir. Tebliğde Mihne 
süreci siyasi açıdan ele alınmış, sosyo-politik, kültürel, toplumsal açıdan 
değerlendirilmemiştir. Ahmed b. Hanbel de siyasi yapı etrafında incelen-
miştir. Ahmed b. Hanbel’in bir ehl-i hadis taraftarı olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda dönemin siyasi etkilerinin yanına dini gruplarla il-
gili yönü, başka bir deyişle mezhepsel yapısı ve grupların birbiriyle olan 
münasebetlerine değinilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte mensubu 
olduğu ehl-i hadis taraftarlarıyla ilgili okuyucuyu ve dinleyiciyi tatmin 
edebilecek detaylara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Son olarak iki tebliğ sahibi arkadaşım nezdinde tüm akademik çalış-
ma yapacak arkadaşlara naçizane tavsiyem, akademik bir yazı yazmadan 
önce mutlaka enstitülerin web sayfalarında yer alan tez yazım kılavuzları-
nı okuyun. Dipnot ve Kaynakça, Alıntılama gibi teknik ayrıntılara dair bil-
ginin kontrolünün sağlanmasıyla ilgili ilkeler yer almakta. Bu ilkeleri yazı 
hayatınıza katmanız akademik hayatınızda size daha sağlam bir duruş 
verecektir. Bir de yazılarınızı yazdıktan sonra, tamamladıktan sonra şöyle 
biraz uzaklaşın. Araya zaman girsin, hem sizin düşüncesiniz demlensin, 
hem yazınız. Daha sonra tekrar okuma yaparak eksiklikleri giderme ih-
timaliniz artar. Bunu yapmak şu açıdan önemli: yazılardaki teknik prob-
lemler, cümle bozuklukları, noktalama eksiklikleri okuyucunun muhte-
vaya inmesini zorlaştırmaktadır. Bunları en aza indirmek gerekmektedir. 
Bu da küçük bir tavsiye. 

Her iki arkadaşa tekrardan azim ve özverilerinden dolayı teşekkür edi-



MÜZAKERELER 559

yor ve kendilerini tebrik ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için de sizle-
re şükranlarımı sunuyorum. 

Esra AYHAN: Değerli müzakerelerinden dolayı Sayın Fatmanur 
Kalan’a şükranlarımı sunuyorum. Sıradaki müzakerecimiz, Amasya Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü, Türk İslam 
Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Sayın Elif Nur Dön-
mezgüç hocamı kürsüye davet ediyorum. 
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AR. GÖR. ELİF NUR DÖNMEZGÜÇ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ ABD

Teşekkürler başkan. Saygı değer misafirler değerli hocalarım, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sempozyumumuzun sekizincisi hayırlı 
olsun. Sempozyumu düzenleyen başta Prof. Dr. Eyüp Baş hocamız olmak 
üzere, bütün hocalarımıza ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşek-
kürlerimizi sunuyorum. Ben Muhammed Kocabıyık ve Erdem Akyüz’ün 
tebliğleri için burada bulunuyorum. Öncelikle yoğun lisans ders dönemin-
de bu sempozyuma, bu ilmi faaliyete katıldıkları ve emek harcadıkları için 
teşekkürlerimi sunuyorum. Müzakereme önce Muhammed Kocabıyık’ın 
tebliği ile başlamak istiyorum. Tebliğinin başlığı İbn Cerir et-Taberi’nin 
İslam Tarihçiliğindeki Özgün Yönleri. Kendisi tebliğe öncelikle Taberi’nin 
biyografisi ile başlamış ve eserinin muhteviyatı ile devam etmiştir. Daha 
sonra eserini özgün yapan yani sempozyumumuzun başlığı ile uygun 
olan yani onun eserinin özgün olan yönleriyle devam etmiştir. Genel ola-
rak başarılı bulduğumu belirtmek istiyorum. Kendisinin sunumu da gayet 
güzeldi. Yapısal olarak incelendiğinde tebliğin amacını ve problemlerini 
ihtiva eden bir tebliğdi. Kullandığı ifadelerin kısa ve öz olması, tebliği-
nin metninin içeriğinin de anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. Buna ek olarak 
sadece tavsiye olarak metninde abstract bölümünün eksikliği dikkat çek-
mektedir. Bunu tamamlarsa gayet güzel bir tebliğ olacaktır. 
İkinci olarak, Erdem Akyüz’ün sunduğu 17.yy Kadızadeliler Sivasiler 

Tartışması Bağlamında Ulemanın Özgünlük ve Özgürlük Problemi tebliği-
dir. Burada incelendiğinde genel olarak tebliğ kurallarına uygunluğu görül-
mektedir. İnce bir hazırlık yapılmış ve temel kaynaklara inildiği görülmek-
tedir. Paragraflar arası geçişin gayet iyi olduğu görülmektedir. Burada ilk 
olarak Erdem Akyüz 17.yy’a dayanan Kadızadeliler Sivasiler Tartışmasına 
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dayanan, 17.yy arka planına değinmiş. Daha sonra Kadızadeliler Sivasiler’in 
tartışmalarına girmiştir. Ben bu tebliğde eksiklik olarak şunu görmekteyim. 
Sempozyum başlığı olan özgünlük ve özgürlük konusunu açık bir şekilde 
ifade edilmediğini fark ettim. Bu metinde kullandığı ifadelerde 17.yy’da 
bahsedilen olaylarda yani bir süreçten bahsediliyor. Kullanıldığı kelimeler 
ve fiiller çok keskin ve net bir şekilde ifade edilmiş. Bu dilin biraz yumuşatıl-
ması gerektiğini düşünüyorum. Ama başarılı bir tebliğ. Her iki arkadaşımı-
za teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Değerli müzakerelerinden dolayı Sayın Elif Nur Dönmezgüç hocama te-
şekkür ediyorum. Oturumumuzu kapatamadan önce soru sormak isteyen 
veya aklına herhangi bir şey takılan varsa kısa bir soru cevap yapabiliriz. 

Esra AYHAN: Oturumumuz burada sona ermiştir. Tebliğci arkadaşla-
rımıza, müzakereci hocalarımıza ve siz değerli dinleyicilerimize teşekkür 
ediyoruz ve oturumumuzu kapatıyoruz.

OTURUM BAŞKANI: GÜLEN TAŞÇI

Saygıdeğer hocalarım değerli misafirler ve kıymetli öğrenci arkadaşla-
rım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle biz öğrencilere böyle fırsat tanıdıkları 
için İLAMER yönetimine teşekkür ederek oturumumu açıyorum. Ben Gü-
len Taşçı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri 
Fakültesi Tarih Bölümü Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLA-
MER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğrencisiyim. Oturumu-
muz dört tebliğden oluşmaktadır. İlk tebliğcimiz Nur Demir. Gaziantep 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ikinci sınıf öğrencisidir. Tebliğ konusu 
“Modern Dönem Müfessiri Aişe Abdurrahman ve Kur’an’ı Yorumlama da 
Özgün Metodu”. Süreniz on iki dakikadır.
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MODERN DÖNEM MÜFESSİRİ 

AİŞE ABDURRAHMAN VE KUR’AN’I 

YORUMLAMA METODU

NUR DEMİR

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ.

Öz
Aişe Abdurrahman (Bintu’ş-Şati’), modern dönemde yaşamış olan ve Muhammed 
Abduh geleneğinden gelen bir bayan müfessirdir. Aişe Abdurrahman’ın, Muham-
med Abduh’tan etkilenmiş olmakla birlikte, düşünce yapısının oluşmasında asıl et-
kiye sahip olanın eşi Emin el-Huli olduğunu belirtmek gerekmektedir. 
Emin el-Huli, edebi tefsir metodunun öncüsü sayılabilecek bir isim. Dolayısıyla Aişe 
Abdurrahman’ın düşünce yapısını, Emin el-Huli ile birlikte ele almak gerekmekte-
dir. Ancak şunu hemen belirtmek gerekir ki, Aişe Abdurrahman’ın dikkat çekilmesi 
ve bilinmesi gereken çeşitli orijinal görüşleri bulunmaktadır. Bu görüşleri ön plana 
çıkarıp tanıtmak, büyük önem arz etmektedir. 
Aişe Abdurrahman’ın Kur’an yorumuyla ilgili temel yaklaşımlarından biri, bir 
Kur’an sözcüğünün bir bağlam içerisinde birden çok anlama gelmeyeceği görüşü-
dür. Bu yaklaşım, bir bağlam içerisinde sözcüğe çok sayıda anlam yükleyip, asıl 
anlamın buharlaşmasına neden olan ve Kur’an’ın evrenselliğini çok anlamlılıkta 
arayan düşünce yapısının karşısında durur.
Tebliğimizde, Aişe Abdurrahman’ın Muhammed Abduh geleneğinin neresinde 
durduğuna ve düşünsel anlamda Emin el-Huli ile bağlantı düzeyine yer verdikten 
sonra, Kur’an’ı yorumlama metoduna odaklanacağız.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Aişe Abdurrahman, modern dönem, yorum, usul.

Abstract
Aisha Abdurahman (bintush-shati) was a female commentator who lived in modern 
times and came from Muhammed Abduh tradition.
It must be noted that not only was Aisha Abdurahman influenced by Muhammed 
Abduh, but also her husband Emin al-huli had an actual influence in the formation 
of the structure of her thought.
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Emin al-huli is a name that can be regarded as the pioneer of the literary tafseer 
method. Therefore, it is necessary to discuss Aisha Abdurahman’s thought structure 
along with Emin al-huli. However, it should be immeditely noted that Aisha Abdur-
rahman had a variety of original views which need to be noted and known. It is of 
great importance to bring these ideas to the forefront and promote them.
Of the basic approaches of Aisha Abdurahman on the Qur’an is the view that a 
Qur’anic word does not mean than one thing in a context. This approach stands in 
the context of a number of meaning, causing the actual meaning to evaporate and 
seeking the universality of the Qur’an in a very meaningful sense.
In our communique we will focus on the method of interpretting the Qur’an after 
knowing where Aisha Abdurrahman stands in the tradition of Muhammed Abduh 
and mentioning her connection with Emin al-huli in intellectual sense.
Key Words: Quran, Aisha Abdurahman, modern age, interpretatiton, method.

I. Hayatı
Aişe Abdurrahman, 1913 yılında Mısır’ın sahil kendi olan Dimyat’ta 

doğdu. Ezher âlimlerinden olan babası ona küçük yaşta Kur’an’ı ezberlet-
ti, klasik Arap edebiyatına yönelmesini sağladı. Devlet okullarında eği-
tim görmesine karşı çıktıysa da annesi ve büyükbabası Şeyh Muhammed 
Demehucî’nin ısrarıyla eğitimine başladı. Üniversiteye girmeden önce 
en-Nehda adlı dergide şiir ve yazıları yayımlandı. 1933’te aynı derginin 
başyazarlığının yanı sıra yönetimini de üstlendi. Kahire Üniversitesi’nden 
mezun olduğu 1939 yılında el-Ehrâm’da edebî eleştiri yazıları çıkmaya 
başladı. Önceleri bilhassa Mısır’ın kırsal kesimlerinin sosyoekonomik du-
rumu hakkında yazılar kaleme alırken daha sonra özellikle dinî ve edebî 
yazılarıyla tanındı. Bunları, hem dönemindeki kadın yazarlara karşı olan 
olumsuz tutum sebebiyle hem de babasından gizlemek amacıyla Bintü’ş-
Şâtî (sahil kızı) adıyla yayımladı. Mezun olduğu üniversiteye asistan 
oldu. 1945’te aynı üniversitenin profesörlerinden ve edebi tefsir akımının 
temsilcisi sayılabilecek olan Emîn el-Hûlî ile evlendi. Hûlî onu Kur’ân-ı 
Kerîm’in edebî tahliline yönlendirdi.

1950 yılında, Ebu’l-’Ala el-Me’arri’nin “Risaletu’l-Ğufran” adlı eserini 
tahkik ederek doktorasını tamamladı. Doktora danışmanlığını, Muham-
med Abduh geleneğinden gelen Taha Hüseyin üstlendi. 1957 yılında aynı 
üniversitede doçent, 1962 yılında profesör oldu. 

1972 yılında Fas Karaviyyin Üniversitesi’ne tefsir hocası olarak atan-
dı. 1973’te metin neşri alanında Arap Dili Cemiyeti’nin ödülüne lâyık gö-
rüldü. Kendi çalışmaları yanında özellikle yaptırdığı tezlerle Arap diline 
ilişkin birçok yazma eserin gün ışığına çıkmasını sağladı. 1994 yılında 
Arap dili ve edebiyatına yapmış olduğu katkılardan dolayı Uluslararası 
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Kral Faysal ödülüne layık görüldü. Aişe Abdurrahman, bir edebiyatçı ve 
müfessir olmanın yanında, toplumun sorunlarıyla da yakından ilgilenen 
bir araştırmacı kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Aişe Abdurrahman, 1998’de 
vefat etmiştir.

Aişe Abdurrahman akademisyen olmanın yanında, aynı zamanda hal-
kın dertleriyle dertlenmiş, insanları bilinçlendirmiş ve yeri geldiğinde hal-
kın sesi olabilmiş aydın kimliğe sahip bir şahsiyettir. Arap dünyasındaki 
çeşitli üniversitelerde Tefsir dersleri vererek yeni bir Kur’ânî nesil oluştur-
ma çabası içerinde olmuştur

Batı’da ve Doğu’da Aişe Abdurrahman henüz hayattayken eserleri üze-
rine pek çok araştırma yapılmıştır. Romanlarında genellikle Mısır köylü-
sünü anlatmış, anlatımlarında kendi hayatındaki olaylardan etkilendiği 
izlenimini vermiştir1.

II. Tefsir Metodu
Aişe Abdurrahman birçok eser kaleme almış olmakla birlikte tefsir açı-

sından onu önplana çıkaran temel eseri, et-Tefsîru’l-Beyâni li’l-Kur’ani’l-
Kerim adlı iki ciltlik eseridir. Kısa sureler ekseninde yaptığı bu tefsir ça-
lışmasında, birbiriyle konu benzerliği olan sûreleri dilbilim ağırlıklı tefsir 
akımının ilkelerini göz önünde bulundurarak tefsir etmiştir2.

Aişe Abdurrahman bu eserinin önsözünde şunları ifade etmektedir: 
“Benim çabam, konu bütünlüğü apaçık olan ve üstelik Kur’an’ın İslam davasının 
esasları ile ilgilendiği (Muhammedin ilk) Mekke dönemine ait birkaç kısa suresi-
ne (Emin Huli’nin) programını uygulamayı amaçlar. Kur’an metniyle uğraşan 
bizim yeni yöntemimiz ile, Kur’an’ı yorumlamanın alışılagelmiş yöntemi arasın-
daki farkı aydınlatmaya çalışacağım… Meşhur eski kurala göre, ‘Kur’an kendisi-
ni açıklar’… Kur’an araştırmalarının bütün alanlarındaki uzmanlar, her şeyden 
önce Kur’an metnini yalın anlama ihtiyacı içinde olduğumuzu görecektir… Böy-
lece Kur’an anlayışımızı yabancı (konu dışı) unsurlardan arındıracağız”3.

Aişe Abdurrahman, Kur’an’ı tefsir ederken geçmiş tefsir kültüründen 

1 Mehmet Akif Koç, Bir Kadın Müfessir: Aişe Abdurrahman ve Kur’an Tefsirindeki Yeri 
(Şule Yayınları, İstanbul 1998) 17-36; Şükran Fazıloğlu, “Aişe Abdurrahman” mad. (DİA), 
Ek-I-57-58.

2 M. Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri (Esra Yayınları, İstanbul 1997), 
65,246.

3 Aişe Abdurrahman, et-Tefsiru’l-Beyani li’l-Kur’ani’l-Kerim (Daru’l-Maarif, Kahire, tarihsiz),  
I, 14; J.J.G. Jansen, Kur’an’a Bilimsel – Filolojik – Pratik Yaklaşımlar (çev. Halil İbrahim Açar, 
Fecr Yay., Ankara 1993), 129-130.
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oldukça yararlanmış, zaman zaman müfessirlerin görüşlerini nakletmiş, 
katılmayıp yanlış bulduğu görüşleri sebepleriyle birlikte zikretmiş ve ba-
zen o görüşler arasında tercihte bulunmuştur4. Aişe Abdurrahman, çağdaş 
müfessirlerden de bol miktarda yararlanmış ve Reşid Rıza’nın Tefsiru’l-
Menar’ından bol referans vermiştir. Tefsirinde kıraatler üzerinde durmuş-
tur5. Ayrıca Aişe Abdurrahman, el-Kur’an ve Kadâya’l-İnsan adlı eserinde 
müfessirin İslam tarihini çok iyi bilmesi gerektiği üzerinde durmuştur6.

Aişe Abdurrahman, “Dil-bilim” olarak bilinen tefsir akımının önde ge-
len temsilcilerinden biridir. Yazılarında, Kur’ân’ı Kerim’in kendine özel 
bir dil olduğunu vurgulamıştır. Dolayısıyla Kur’ân’ı Kerim’de geçen keli-
meleri ve cümleleri doğru anlamamız için Kur’ân’ın kullanmış olduğu dil 
yapısını incelememiz gerekmektedir7. Aynı şekilde Aişe Abdurrahman’a 
göre Arapça’nın Kur’ân’a yön vermesi doğru değildir; bilakis Kur’ân’ın 
Arapça’ya yön vermesi gerekmektedir. Çünkü Kur’ân özel bir dil kullanır. 
Ona göre Kur’ân’ı Kerim ayetlerinin daima Arapça dilbilgisi (sarf, nahiv, 
belağat) kurallarına uyması şart değildir. Çünkü bu eserler Kur’ân’ı Ke-
rim nazil olduktan sonra olmuştur. Âişe Abdurrahman bazı dil âlimlerini, 
Kur’an’da yer alan kelime ve cümleleri yalnızca sarf ve nahiv bilimleri ku-
rallarının dar kalıpları içinde ele alıp edebî anlatım gücünü ihmal ettikleri 
gerekçesiyle eleştirmiştir8.

Aişe Abdurrahman’a göre Geleneksel ve çağdaş İslam alimleri, 
Kur’an’ın mucize oluşunda ittifak etmişlerdir. Bu i’cazın hangi yönlerde 
tezahür ettiği konusunda farklı görüş ve düşünceler ileri sürmüşlerdir. Bu 
bağlamda, her alim, kendi görüşü, edebi zevki ve ihtisas sahası açısından 
konuya bakmış, son tahlilde, birbirinden farklı düşünceler ve i’caz yönleri 
ortaya çıkmıştır9. 

Aişe Abdurrahman da, “el-İ’câzu’l-Beyânî li’l-Kur’ân” adlı eserinde 
i’caz konusunu ele almış ve i’caz konusunda Kur’an’ın üslup yapısını 
merkeze almıştır. Kur’an i’cazının temelde üslup yapısında olduğunu ifa-
de etmiştir. Ayrıca tefsirin daha çok Kur’an’ın i‘câzının ortaya çıkmasına 

4 Aişe Abdurrahman, et-Tefsiru’l-Beyani, I, 57-58, 176-177; II, 26-27, 140-141, 151.
5 Aişe Abdurrahman, et-Tefsiru’l-Beyani, I,57-59; II,141; Aişe Abdurrahman, el-
İ’cazu’l-Beyani li’l-Kur’an ve Mesailu ibn Ezrak (Daru’l-Maarif, Kahire, 1987), 131,134.

6 Aişe Abdurrahman, el-İ’cazu’l-Beyani, 305.
7 Koç, s. 32-33.
8 Aişe Abdurrahman, et-Tefsîru’l-Beyânî, I, 83; II, 27, 29, 30, 56.
9 Şehmus Demir – Hasan Yılmaz, “Kur’an’ın İ’caz Yönleriyle İlgili Geleneksel ve Çağdaş 

Görüşlerin Değerlendirilmesi” ( EKEV Akademi Dergisi, 2004/18), 49-50.
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ve insanların hidayetine, insanî ve ahlâkî bir hayat kurmalarına yardımcı 
olacak şekilde yapılması gerektiğini savunmuştur. 

Kur’ân, insanlığa indirilmiş bir kitap olmasından dolayı; Aişe 
Abdurrahman’a göre insanın iyi incelenmesi gerekmektedir. Bu yüzden 
Kur’ân, insana özel vurguda bulunmuştur. İnsan fıtratıyla çelişen konula-
rın kabul edilmemesi gerektiğini düşünmüştür.

Klasik ve modern tefsir çalışmalarını sıkı bir eleştiriye tâbi tutan Âişe 
Abdurrahman’ın bu tutumu ve özellikle klasik kaynakları eleştirmesi 
çağdaşı bazı ilim adamlarını rahatsız etmiştir. Ayrıca XX. yüzyılın ikin-
ci yarısında müslüman kadın yazarlar arasında öne çıkan bir isim olarak 
feministlikle de suçlanmıştır. Âişe Abdurrahman esas itibariyle, yaptığı 
çalışmalarda Kur’an’ı ilk muhataplarının anladığı şekliyle anlamayı ve 
anlatmayı hedef edinmiş, bu çerçevede İslâm âleminin sosyal ve kültürel 
sorunlarına çözüm bulmaya gayret göstermiştir10.

1. Eşanmalılık - Teradüf
Aişe Abdurrahman’ın orijinal diye nitelendirilebilecek olan ve dikkat 

çekilmesi gereken görüşlerinden birisi, Kur’an’ın üslup yapısı içerisinde 
eş anlamlılığın / teradüfün olmadığı düşüncesine yaptığı vurgudur. Te-
radüf (/ müteradif) kelimesinin, ıstılah bakımından birden çok sözcüğün 
aynı anlamı ifade etmesi olduğu bilinen bir husustur. 

Aişe Abdurrahman, Kur’an’daki bazı kelimelerin eş anlamlı zannedil-
diğini, aksine her kelimenin benzerinden ayrı bir özellik ve anlam içerdi-
ğini düşünür. Başka bir ifadeyle Aişe Abdurrahman, Kur’an’ın kendine 
mahsus bir dili olduğunu, bu yüzden Kur’an’daki herhangi bir kelimenin 
yerine Arapça’da aynı anlama gelen herhangi bir kelimenin konulama-
yacağını, bu durumda Kur’an’ı, yine Kur’an’ın yardımıyla anlamaya ve 
yorumlamaya çalışmanın en uygun yöntem olduğunu belirtmiştir. 

Aişe Abdurrahman ise, Kur’an’da ve lügatte teradüf konusunda geniş 
bir özet sunarak teradüfle ilgili ilim adamlarının görüşlerinin teradüfün 
olduğu ve olmadığı şeklinde iki kısımda toplandığını belirtir. Aişe Abdur-
rahman genel bir perspektif sunduktan sonra, teradüf konusunu Arap dili 
ve gramerinin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ekseninde kendi görü-
şünü temellendirmeye çalışır11. 

10 Şükran Fazıloğlu, “Aişe Abdurrahman” mad. DİA, Ek-I, 57-58.
11 Muhammet Recai Gündüz, “Dr. Aişe Abdurrahman’ın Kur’an’daki Bazı Ziyade Harf-

lerle Müteradif Kelimeler Hakkındaki Metoduna Eleştirel Bir Bakış,” Eskişehir Osmangazi 
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Aişe Abdurrahman’ın görüşlerini temellendirmede sunduğu örnekler-
den biri احللم-  kelimeleridir. Aişe Abdurrahman, bu sözcüklerin çoğu ( (الرؤ
kişi tarafından eş anlamlı gibi görüldüğünü ancak bu sözcükler arasın-
da küçümsenemeyecek düzeyde çeşitli farklılıkların bulunduğunu ifade 
eder. 

Aişe Abdurrahman, sözlüklerin hayal kelimesini rüya ile yorum-
ladıklarını, bunun yetersiz bir açıklama olduğunu savunur12. Aişe 
Abdurrahman’a göre Kur’an-ı Kerim’de أحالم “rüyalar” kelimesi üç defa 
kullanılmıştır. Bu üç yerdeki kullanımda dikkat çeken husus, bu kelime-
nin bağlamından, “kâbuslar ve karmakarışık rüyalar” manasında kulla-
nıldığı anlaşılmaktadır. Zikredilen üç yerde de çoğul kipiyle gelmesi, ka-
rışıklık ve karmaşıklığa, bir rüyanın diğer bir rüyadan ayırt edilmesinin 
mümkün olmadığına işaret etmiştir13. Mesela:

“Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir 
şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize (de) âyet (mucize) getirsin.” 
dediler”14 ayetindeki ‘ahlam’ kelimesini Mısır’daki Aziz, rüya tabircilerin-
den açıklamasını istediğinde, onlar “…Bunlar karışık düşlerdir. Biz böyle 
düşlerin yorumunu bilmiyoruz”15 demiş olmaları, bu kelimenin anlamının 
karmaşıklık olduğunu göstermektedir. Buna karşılık رؤ ”rüya” kelimesi 
Kur’an-ı Kerim’de yedi defa zikredilmiştir. Zikredildiği yedi yerde de sa-
dık/doğru rüya anlamlarında kullanıldığı görülür. Ancak rüya kelimesi, 
“ahlam” kelimesinin aksine hep tekil/müfret kipiyle kullanılmıştır. Bunun 
sebebi; ayırt etmek, açıklamaktır. رؤ kelimesinin geçtiği yedi ayetin be-
şinde bu kelime peygamberler hakkında kullanılmaktadır. Bu da vahye 
yakın olan sadık ilham manasındadır16. Bu ayetlerde söz edilen beş rüya 
da, Kur’an-ı Kerim’in bahsettiği Peygamber rüyalarıdır. Dolayısıyla ger-
çekleşmiş olan, kesin, sadık rüyalardır. 

Diğer iki yerde ise Azizin rüyası şeklinde gelmiş olup, her iki yerde de 
Aziz’in rüyası sadık rüya olmuştur. Kur’an’ı Kerim’de azizin dili ile iki 
defa رؤ kelimesinin kullanılması, kavmi tarafından karmakarışık ve ev-
hamdan başka bir şey olmadığı söylense de rüyasının açık, saf ve parlak-

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/2, s. 196.
12 Aişe Abdurrahman, El-İ’cazu’l-Beyani, 215.
13 Gündüz, 197.
14 Enbiya, 21/5.
15 Yusuf, 12/44.
16 Bk. Saffat, 37/104-105; Yusuf, 12/5,100; İsra, 17/60; Fetih, 48/27.
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lığına delalet eder17. Ayetlerin öncesinden ve sonrasından da bu durum 
anlaşılmaktadır.

Aişe Abdurrahman’ın, rüya ve düş kelimeleri arasındaki mana farkla-
rını ortaya koymaya çalışırken, hep ayetlerin öncesindeki diğer ayetler ve 
kelimelerin manaya etkisinden yola çıktığı görülmektedir. 

Aişe Abdurrahman’ın eş anlamlı gibi görünen kelimeler ekseninde 
verdiği örneklerden biri de “Zevc: Eş, İmrae: Hanım” kelimeleridir. Ona 
göre Kur’an; karı-koca arasındaki ailevî münasebeti, maddî ve manevî 
uyum hali olarak tanımlar, aile münasebetinde karı-koca arası uyumdan 
söz ederken zevc, bu uyumun bozulduğu hallerde imrae olarak kullan-
mıştır. Hz. Nuh, Hz. Lut ve Firavn’ın hanımlarından söz ederken imrae, 
Hz. Adem ile Havva’dan söz ederken zevc olarak kullanmıştır18.

Tümevarım metodu Aişe Abdurrahman’ın tefsir metodunu oluştur-
maktadır. O’na göre Kur’ân’da geçen bir kelimenin ne manaya geldiğini 
anlayabilmek için bu kelimenin geçtiği tüm ayetlerin incelenmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla Kur’ân’ı Kerim’de geçen kelimelerin yalnızca sözlük 
anlamıyla anlaşılmaya çalışılmasının doğru olmadığını, Kur’ân bütünlü-
ğünün de göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemiştir. Aişe Ab-
durrahman bu metot üzerinde özelikle durmaktadır. Kaleme aldığı eser-
lerde bunun vurgusunu sıkça yapmaktadır.

Aişe Abdurrahman; “Burada zikrettiğimiz kelimelerin delalet ettiği manalar 
Kur’an’a has bir delalet olup, diğer sözlüklerin işaret ettiği manaları da içerdiği 
anlamına gelmez. Yine Kur’an’ın tercih ettiği bir kelimenin Arapların fasih Arap-
çasında kullanılması anlamına da gelmez. Bilakis bununla birlikte Kur’an’ın özel 
bir sözlüğü ve mucizevi beyanı olduğunu takdir ettiğimizi belirtmeliyiz.”19 der. 
Aişe Abdurrahman bu ifadesiyle, Teradüfün olmaması konusunu Arap 
dilinin tüm sözcükleri ve kullanımlarıyla değil, Kur’an metniyle sınırladı-
ğını, bunun ötesindeki tartışmalara girmediğini göstermektedir20.

Aişe Abdurrahman, Kur’anda yer alan kelimenin sadece sözlük anla-
mıyla anlaşılamayacağı, Kur’an bütünlüğü içinde kazandığı mananın esas 
alınması gerektiği üzerinde durmuştur. 

2. Anlama – Yorumlama Ayırımı

17 Yusuf, 12/43-44.
18 Tahrim, 10-11, Hud, 81, Bakara, 35, A’raf, 19, Taha, 117.
19 Aişe Abdurrahman, et-Tefsiru’l-Beyani; II, 8.
20 Gündüz, 189. 
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Aişe Abdurrahman’ın Kur’an’a ve tefsire yaklaşımı ile ilgili üzerinde 
durulması gereken hususlardan biri de, Kur’an’ı okuma, onu anlamaya 
çalışma ile yorumlamanın, tefsir etmemin karıştırılmaması gerektiğini ifa-
de etmesidir. Modern dönemin Mısır’lı müfessirlerinden Aişe Abdurrah-
man bu konuyu önemle vurgulayarak, ‘Kur’an’ı anlama’ ile ‘Kur’an’ı tefsir 
etme’yi birbirinden ayırmaktadır. Ona göre ‘Kur’an’ı anlama’ya çalışmak 
her insanın en tabii hakkı ve görevidir. Kur’an’ı anlamaya hak kazanmak 
için kişinin dini ilimlere ve Arapçaya da vakıf olması gerekmemektedir21. 
Kur’an’ı yorumlamak, ondan çeşitli hükümler çıkarmak ise, o alanda uz-
manlaşmış kişilerin görevidir22. Aişe Abdurrahman bunu bir misalle şu 
şekilde açıklar: Sözgelimi bir devletin kanunlarını herkes okuma ve an-
lama hakkına sahiptir. Ancak bu kanunların yorumlanması yalnızca hu-
kukçuların sorumluluğu altındadır. İşte bunun gibi, herkesin Kur’an’ı 
okuma ve anlama hakkına sahip olmasına karşın, onu yalnızca uzmanlaş-
mış kişilerin yorumlaması gerekir. Din ilimlerinde uzman bir kişinin, fen 
bilimleri ile ilgili çeşitli kitapları okumuş olması nedeniyle fizik, kimya, 
tıp vb. alanlarda konuşma yetkisi verilmemektedir. Dolayısıyla, uzman 
olmayan birinin Kur’an’ı yorumlamaya kalkışması da normal karşılanma-
malıdır23 .

3. İsrailiyat
Aişe Abdurrahman’a göre gerek klasik eserlerde gerekse de çağdaş 

eserlerde zikredilen bazı noktalar Kur’ân’ın gelmiş olduğu hakikatler ile 
çelişmektedir. Dolayısıyla kabul edilmemesi gerekmektedir. Bunlardan 
biri, tefsir ilminin en önemli sorunlarından biri olarak da değerlendiri-
lebilecek olan İsrailiyattır. Özellikle Yahudilik’ten Müslümanlığa geçen 
âlimler Tevrat’ta yer alan tarihî bilgileri Kur’an’ı tefsir ederken kullanmış-
lardır. Bu rivayetler sonraki dönemlerde müslümanların tefsir anlayışını 
etkilemiş, hatta tarihî süreçte tefsir ilminin bir parçası haline gelmiştir24. 

4. Gayb
Bir diğer mesele ise gayb ile ilgili haberlerdir. Aişe Abdurrahman’a 

göre gaybî meseleler hakkında fikir yürütmek gereksizdir. Bu yüzden tef-

21 Aişe Abdurrahman, el-Kur’an ve Kadaya’l-İnsan, 316.
22 Aişe Abdurrahman, el-İ’cazu’l-Beyani, 96.
23 Aişe Abdurrahman, el-Kur’an ve Kadaya’l-İnsan, 317-318; Koç, 85-86.
24 Aişe Abdurrahman, el-Kur’an ve Kadaya’l-İnsan, 296-297, 307.
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sir kitaplarında geçen bazı gaybî meseleleri ve bu meseleleri kitaplarına 
yazanları eleştirmiştir. Eleştirdiği bir diğer konu ise “tabii bilimler ağır-
lıklı tefsir akımı” olmuştur. Aişe Abdurrahman, çağdaş bilimsel bulgu-
larla Kur’ân’ı Kerim’in tefsir edilemeyeceğini söylemiştir. Bu akıma göre 
Kur’ân, gelecek buluşlardan 1400 yıl önce haber vermiştir zaten. Örneğin 
uçağın bulunuşu Kur’ân’da zaten vardır. Aişe Abdurrahman bu görüşü 
şiddetli bir şekilde eleştirmiştir. Bunun Müslümanların aşağılık komp-
leksinden kaynaklandığını söylemiştir. Üstelik bunu söylemek aynı za-
manda Hz. Peygamber’in ve ashabının Kur’ân’ı gereği gibi anlamadığını 
söylemektir25. 

5. Kur’an’ın Bilimsel Verilerle Yorumlanması
Modern dönemde Kur’an’ın bilimsel veriler ışığında yorumlanmasına 

ciddi tenkitler yönelten önemli müelliflerden biri de Aişe Abdurrahman-
dır. O, Kur’an’ı bilimsel verilerle yorumlamanın dil açısından doğru ol-
madığını, zira Kur’an’da kullanılan ifadelerin belirli bir sözlük anlamı bu-
lunduğunu belirtir. Bunun dışına çıkmanın, anlam kaymalarına ve yanlış 
yorumlamaların yapılmasına neden olacağına yer verir. Yine belağat açı-
sından da doğru olmadığını, zira belağatın öngördüğü temel ilkelerden 
birinin, muhataba uygun söz söylemek olduğunu, Kur’an’da modern ke-
şiflerden söz edildiğini söylemenin, bunları ilk muhatapların bilmediği, 
Kur’an’ı bu şekilde anlamadıkları anlamına geldiğini söyler. Ona göre 
Kur’an’ın ilk muhataplarını göz ardı edip sonraki insanlara hitap ettiğini 
düşünmek, Kur’an’ın yapısına ve evrenselliğine aykırılık teşkil edecek-
tir. Ayrıca bu yaklaşımın dini, itikadi açıdan da doğru olmadığını, zira 
Kur’an’ın insanlara dini ve ahlaki bir mesaj getirdiğini, evrene ait teknolo-
jik – bilimsel gelişmeleri önceden haber vermek için gelmediğini belirtir. 
Son olarak da, değişmeyen, evrensel bir metnin sürekli değişen bilim ve 
teknolojiyi içermesinin mümkün olmadığına yer verir26.

Sonuç 
Aişe Abdurrahman, Kur’ân anlaşılması ve yaşanması için hayatı bo-

yunca yoğun bir çaba içerisinde olmuştur. Küçüklüğünden itibaren ilme 

25 Aişe Abdurrahman, el-Kur’an ve Kadaya’l-İnsan, 33, 202-203, 351.
26 Aişe Abdurrahman, İ’cazu’l-Beyani, 96-97; el-Kur’an ve Kadaya’l-İnsan, 279-280.
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merak duymuş; İslam âleminin sorunları üzerinde durmuştur. Bu sorun-
lara Kur’ân penceresinden cevaplar aramıştır. Aynı zamanda Tümevarım 
metodunu başarılı bir şekilde uygulamıştır. Kur’ân’ı parçacı ele alan gö-
rüşlerden uzak durmuş ve bunun Kur’ân’ın anlaşılmasında bir engel ol-
duğunu yazılarında vurgulamıştır. 

Âişe Abdurrahman pek çok alanda eser vermiş bir âlim olup en önemli 
çalışmalarını Emîn el-Hûlî’nin yöntemini takip ettiği tefsir araştırmaları 
oluşturur. Âişe, hem klasik metinlere hem de Kur’an’ın tefsiriyle ilgili mo-
dern çalışmalara karşı eleştirel bir yaklaşım sergilemiştir.

Aişe Abdurrahman (Bintu’ş-Şati’), modern dönemde yaşamış olan 
ve Muhammed Abduh geleneğinden gelen bir bayan müfessirdir. Aişe 
Abdurrahman’ın, Muhammed Abduh’tan etkilenmiş olmakla birlikte, 
düşünce yapısının oluşmasında asıl etkiye sahip olanın eşi Emin el-Huli 
olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

Aişe Abdurrahman’ın Kur’an yorumuyla ilgili temel yaklaşımlarından 
biri, bir Kur’an sözcüğünün bir bağlam içerisinde birden çok anlama gel-
meyeceği görüşüdür. Bu yaklaşım, bir bağlam içerisinde sözcüğe çok sayı-
da anlam yükleyip, asıl anlamın buharlaşmasına neden olan ve Kur’an’ın 
evrenselliğini çok anlamlılıkta arayan düşünce yapısının karşısında du-
rur. 

Aişe Abdurrahman, nüzul dönemine özellikle vurguda bulunur ve 
Kur’an’ın indiği ortamın iyi anlaşılması gerektiğini ifade eder. Dolayısıy-
la incelenecek ayet veya ayet grubunun siyak – sibakı, konunun neden 
bahsettiği, ayrıca aynı konunun Kur’an bütünlüğünde başka yerlerde na-
sıl işlendiği dikkate alınmalı, sonrasında da ayetlerin indiği ortamın da 
incelenmesi gerektiği üzerinde durur. Aişe Abdurrahman’ın bu yaklaşı-
mı, Kur’an’dan herhangi bir ayeti cımbızla çekercesine hem Kur’an bü-
tünlüğünden, hem de iniş ortamından uzaklaştırarak çeşitli alakasız yo-
rumların yapıldığını müşahede etmenin çokça mümkün olduğu modern 
dönemde ciddi anlamda mesajlar içeren bir yapıya sahiptir. Aslında Aişe 
Abdurrahman, Kur’an’ın bir usul, bir metodoloji ekseninde yorumlanma-
sı gerektiğini, metodolojik olmayan yorumlamaların temelsiz olacağını ve 
bir anlamı olmayacağını hatırlatmaktadır. 
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MÜFESSİR OLARAK EBU’L A’LA MEVDUDİ 

VE TEFSİR İLMİNDE ONUN ÖZGÜRLÜK 

DÜŞÜNCELERİ

NUR UDDIN

BANGLADEŞ LİSANS VE YÜKSEK LİSANS DAKKA ÜNİVERSİTESİ, BANGLADEŞ 2. YÜKSEK 

LİSAN (TEMEL İSLAM BİLİMLERİ-TEFSİR) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

Öz
Seyyid Ebu’l A’la Mevdudi çok derin dini ve modern ilmi sahip birisidir. Yaşadığı 
dönemini iyi bir şekilde anlayıp İslam ümmetin sıkıntıları yok etmek için hem ilim 
hem siyaset ile çaba harcamıştı. Mevdudi, Ortaya çıkmış olan modern problemleri 
İslam ilminin her dalından ders çıkarıp farklı farklı özgür düşüncelerle çözmeye 
çalışmıştır. Onun gibi fazla esere sahip olan kişi ilim dünyada çok değildir. Onun en 
meşhur eser ise tefsir eseri Tefhimul Kur’an’dır. Bu tefsir sıradan bir tefsir olmayıp 
özgünlük ve özgürlük düşüncelere sahip olan bir tefsirdir.

Anahtar Kelimeleri: Tefsir, İlim, Özgürlük, İnanç, İctihat, İslahat.

MUFASSIR ABUL A’LA MAWDUDI AND
HIS İNDEPENDENT THOUGHTS İN TAFSİR STUDİES

Abstract
Sayyid Abu’l Ala Mawdudi is a very famous scholar about religious and modern 
knowledge. He understood the period of his lived, he struggle to remove the prob-
lem of Muslim Ummah. Mawdudi has tried to solve the modern problems with 
his different ideas by the different branches of Islamic knowledge. There have no 
so much writter in the Islamic world like him. His most famous work is Tefhimul 
Qur’an, the work is Tafsir. This tafsir is not an ordinary tafsir, but a tafsir with origi-
nality and independent thoughts.

Keywords: Tafsir, Knowledge, independent, Faith, Research, Reform
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Giriş
Yirminci yüzyıllarında çok meşhur Islam alim ve müfessirlerinden 

farklı ve özgünlük düşüncelere sahip olarak İslam dünyasında tanımış 
olan Sayyed Ebu’l A’la Mevdudi günümüzde de bile çok tanınmış bir İs-
lam düşünürdür. Hint alt-kıtasında yaşanıp bütün dünyada tanınmış olan 
bu zât sadece bir İslam düşünür değildir, aynı zamanda bir toplumsal 
İslami hareketin kurucusudur. Güney Asia bölgesinde günümüzde en 
güçlü İslamî toplumsal siyasi hareketi onun kurduğu Cemaat-i İslami ha-
reketidir. 

Aslında Mevdudi çok derin dinî ve modern ilmi sahip birisiydi. Mo-
dernlik ve Batı üzerine esaslı bir okuma faaliyeti gerçekleştirip modern 
ilmi metodun tehlike arz ettiği kadar fikri bir cazibe taşıdığını keşfetti. 
Mevdudi modernist düşüncesinin esasları ve amaçları hakkında kuşkulu 
olmakla beraber bu düşünceyi anlamak ve gelenek ile modernlik arasın-
daki felsefi farkı tespit etmek için ciddi bir çaba sarf etmiştir. Mevdudi 
Ortaya çıkmış olan modern problemlerin İslam ilminin her dalından ders 
çıkarıp farklı farklı düşüncelerle çözmeye çalışmıştır. Onun gibi fazla ese-
re sahip olan kişi ilim dünyasında çok değildir. Onun en meşhur eseri ise 
tefsir eseri Tefhimul Kur’an’dır. Bu tefsir sıradan bir tefsir olmayıp özgün-
lük ve özgürlük düşüncelere sahip olan bir tefsirdir. Seyyid Mevdudi’nin 
bu tefsirin yazdığı dönemlere bakılırsak bunu daha iyi anlaşılabilir. 

Mevdudi’nin yaşadığı dönemde Hint Alt-kıtasının İslam ilim düşünce-
lerinde bazı dar gürüş ve dar fikirlilik varmıştı. Mesela, taklit konusunda 
çok inatçılık olmasıdır. O dönemin alimler öneceki alimler tarafından her 
konu hakkında çözüm verildiğini ve ictihadin ihtiyacı kalmadığına ina-
nıyordu. Başka hususlar ise tasavvufun çoğulması, bazı alimlerin Batı’ya 
dost olması, İslamın cihad gibi meseleler hakkında doğru bilgi sahıp ol-
mayıp aşağılık kompleksi hissetmesi, kadiyanılığın ortaya çıkması ve Ha-
dislere inkar etmesi gibi meselerdir. Mevdudi böyle ciddi bir akışın aksına 
dik durup İslam hakkında özgürlük fikirleri ve düşünceleri yazmalarıyla 
ve konuşmalarıyla aktarmıştır. Tefhimul Kur’an bunun en güzel örneği-
dir. Çalışmamız aslında tefsirde Mevdudi’nin özgürlük düşünceleri üze-
rine olacaktır.

Mevdudi’nin Hayatı
İslam dünyasının yanısıra tüm dünyayı etkilemiş olan Hint Alt-

kıtasında yetiştirmiş olmuş en önemli alim ve mütefekkirlerden olan Sey-
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yi Ebu’l A’la Mevdudi üç Recep 1321. Hicrisinde, miladi yirmi beş Eylül 
1903’de Hindistan’ın Haydarabad şimdeki Maharashtra eyaletine bağlı 
Evrengâbâd kasabasında doğdu.1 Kendisi İslam’a hizmet eden yıllarca 
İslam Teblği devam eden soylu bir ailede doğumuştur. Ailesinin soyu Hz. 
Hüseyin’e kadar uzandğığını söylenmektedir. Bunun için Mevdudi’ye 
Seyyid denilmektedir.2Mevdudi’nin ataları Arap yarımadasından hicret 
ederek ilk önce Afganistan’ın Herat eyaletindeki tanınmış Çişt bölgesine 
yerleşmişlerdi. Çişt tarikatının kurucusu Hz. Abdal Çişt Mevdudi’nin ata-
larındandır. Hint Alt-kıtasında Çişt tarikatin önderlerden Haza Kutubud-
din Mevdudi Çisti de ayne soyunden gelmiştir. Bütün Tasavvuf dünyada 
tanımış olan Sufi ve Derviş Hz. haza Muinuddin Çisti de Kutubuddin 
Mevdudi’nin soyunden gelmiştir.3 Yani Mevdudi soyunla Muinuddin 
Çiştinin ilişkisi vardır.

Bu kadar meşhur aileden gelen Mevdudi Annesi tarafından Türk ol-
duğunu söylenmektedir. Annesinin büyük dedesi Mirza Kurban Ali Beg 
Han Salik bir Türk şair ve edebiyetçiydi.4 Mevdudi’nin babası Seyyid 
Ahmad Hasan Mevdudi 1857’de ingilizlere karşı Sipahi ayaklanmasından 
iki sene önce 1855’de Hindistan’ın delhi şehrinde doğmuştur.5 Kendisi 
İslâmî ilimleri de okumuş ve 1890’lı yıllara kadar batılı hayat tarzını be-
nimseyen bir avukattır.6 O zamanın meşhur bir avukatıydı. Kendisi ilk 
eğitimi bitirdikten sonra akrabası sayılan meşhur modernişt düşünür sir 
Seyyid Ahmed Han’ın (ö. 1898) etkisiyle Aligarh’taki İngiliz-Oryantal 
Koleji’ne günümüzde Aligar Üniversitesinde okumaya başlamıştır. Ancak 
Mevdudi’nin dedesi oğlu Ahmed Hasan Mevdudi’nin İngiliz kültürün-
den etkilindiğini öğrenince son sınıfında olmasına rağmen onu Aligar’dan 
getirip tefsir ve fıkıh öğrenmek üzere Allahabad’a gönderdi.7 Sonra Ah-

1 Galip Atasağun, Ebu’l-A’la Mevdudi ve Tefhimu’l-Kur’an’da Dinler, (Konya: Sebat Of-
set Matbaacılık yay., 2013), 1.

2 Turan Kışlakçı, Çağa İz Bırakan MüslÜman Önderler MEVDUDİ, (İstanbul: İlke 
Yay., t.y), 15.

3 Abbas Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, (Dakka: Cemaat-i İslami 
Bangladeş yay., 2005), 25.

4 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 26.; Ayrıntılı bilgi için Bk. Abdül-
hamit Birışık, Mevdûdî: Hayatı ve Eserleri.

5 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 27. 
6 Mine ÖZER, Çağdaş Dönem Tefsirinde Din Ve Vicdan Özgürlüğü: Mevdudi Ve Süley-

man Ateş Örneği, (Yüksek Lisans Tezi, Bayburt Üniversitesi, 2013), 3. 
7 Kışlakçı, Çağa İz Bırakan MüslÜman Önderler MEVDUDİ, 16. 
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med Hasan Mevdudi Çişti piri olan Mevlevi Muhyiddin’in tesiriyle İngi-
liz hayat tarzını bırakarak dini hayat tarzını benimsemiştir.8 

Ebu’l-Ala Mevdudi’nin doğumasından önceden ailesi dini atmosferin 
yoğun olan bir aile olarak tanınıyordu. Gerek babası, gerekse annesi din-
dar insanlardı. Seyyid’in yetişmesi ve terbiyesinde babası ve ailesinin rolü 
büyüktür. Mevdudi kendi çocukluk dönemi hakkında şöyle anlatıyor: 

Ben doğuduktan bir yıl sonra babam dünyadan elini eteğini çekmiş 
ve üç yıl derviş hayatı yaşamış. O, sonraları dünyaya döndüyse de bu, 
bıraktığı dünya değil, tamamıyla dînî hüviyetli bir dünya idi. Babamın 
hayatındakı bu değişimin neticesi şuydu ki; ben dünyaya gözlerimi açıp 
hayatı idrak etmeye başlayınca kendimi dînî bir ortamda buldum. Ebe-
veynlerimin örneği ve bizim terbiye tarzımız benim ruhuma ve zihnime 
dînî bir heyecan nakşetti.9 

Seyyid Mevdudi ilk eğitimini evde aldı. Eve çeşitli dersler için hocalar 
geliyordu. Henüz beş yaşındayken ortaokul ve lise sınıflarındaki öğren-
ciler kadar öğrenim gördü ve bilgi sahip oldu. Çok küçük yaşta Farşça, 
Urduca, tarih, edebiyat, ahlak, tefsir, fıkıh, hadis ve sosyal bilimlerde var 
olan ilimlere sahip olmuştur. Bu zat küçük yaştan çok keskin zekaya sahi-
biydi. Babası, Mevdudi büyük bir alim olsun diye çok çaba harcamıştır. Bu 
yüzden babası ilk önce ingiliz kültür ve ilminden uzak durmasını istedi. 

Sıradışı zekaya sahip olan Seyyid Mevdudi resmi olara 1914’de Batı 
tarzında ve geleneksel İslâmî üusule göre eğitim veren medreseü’l-
Fevkaniyye’nin sekizinci sınıfına kaydoldu. 1916’te ailesinin Haydarabada’a 
taşınmasının ardından buradaki Daru’l-Ulum’da eğitimini sürdürdü.10 
Ancak kısa süre sonra okulda resmi eğitim hayatı bitirmeye mecbür kal-
dı. Çünkü babsının sağlığının bozulması üzerine okuldan ayrılıp ailesinin 
geçimine katkıda bulunmaya zorunda kaldı.11 Eğitimi kendi çabasıyla 
okul dışında devam etmiştir. Çok erken yaştan meslek hayatını başlmaya 
mecbür kalmıştır. Bambaşka zekaya sahip olan Mevdudi’nin yazma gücü/
yeteneği ailesinin geliri için tek yolu olmuştu.12 

1918’de Delhi’ye taşınarak burada çeşitli dergilerde yazılar yazmaya 
başladı. 1919’da Tâc isimli haftalık gazetenin editörlüğünü yapmıştır. Bu 

8 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 31.
9 Kışlakçı, Çağa İz Bırakan MüslÜman Önderler MEVDUDİ, 22.
10 Atasağun, Ebu’l-A’la Mevdudi ve Tefhimu’l-Kur’an’da Dinler, 1.
11 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 36. 
12 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 38. 
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gazete o zamanda ingilizlere karşı devam eden Hilafet Hareketine savuna-
rak yazılar yazılıyordu. Bu yüzden kısa süre sonra bu gazete kapatılmıştır. 
Hilafet hareketi devam ederken 17/18 yaşında olan Mevdudi bu harekette 
önemli bir rol oynamıştır. O hareket devam ederken açık alanda yapılan 
toplantılarda çok etkili konuşmalar yapmıştır. Kendisi diyor ki, “bu top-
lantılarda yapılan konuşma ve faaliyetler benim özgüveni bambaşka hale 
getirmişti. Ben hissetmiştim ki, içimde öyle bir güç var ki ihtiyaç olduğu 
zaman bu güç kendi kendine çıkar.”13 Böyle Mevdudi’nin siyasi hayata 
giriş olmuş diye söylenebilir. 

Daha sonra 1921 yılın başlarında Cemiyeti-i Ulemâ-i Hind’in çıkardığı 
Cemiyet adli gazetenin editörlüğünü yaptı. O zaman Cemiyet’te yazılan bir 
seri yazısı sonra el-Cihad fi’l-İslam adıyla kitap haline getirildi.14 Bu kitap 
Mevdudi’nin yazdığı ilk kitaptır. Genç yaşlardan Mevdudi çok bilgi ve 
düşünce sahip olduğunu bu kitaptan herkes idrak etmiştir. 1928’e kadar 
bu gazetenin başyazarlığı görevini devam etmiştir.15

1932-1937 yılları Ebü’l Ala’nın ihyacı temayüllerinin iyice belirginleşti-
ği yıllardır. 1932 yılında İngilizlerin ve batil inançların etkisiyle toplumda 
gittikçe yayılan yanlış inançlara karşı Kur’an ve Sünnet’i kaynak alarak 
İslami anlatma kaygısı ile aylık “Tercümanul Kur’an” dergisini çıkarmaya 
başladı.16 Bu dergi o zamanın İslam düşüncenin işik tutan bir dergisiydi. 
Mevdudi 1979 yılına kadar bu derginin editörlüğünü yapmıştır.17

Ebul-A’la Mevdudi küçük yaştan kırk yıllara kadar yazma, konuşma 
dahil bütün düşünce mücadele ile İslam tarihi, İlahiyat, hukuk, felsefe, 
tasavvuf hakkındaki bilgisi ve Hindistan Müslümanların yirminci yüz-
yıldaki siyasî tecrübelarine sahip olup kendine ihyaci bir pozisyona ge-
tirdi. Ancak Müslüman toplumda onun bu ihya işlemleri siyasi yön ile 
yapmayıp İslami eğitim ile ilkönce nüfus alanına genişletmek istedi. Tam 
da bu zamanda “Müslümanların uyanışını sağlamanın en müessir yolu 
Eğitimdir” diyen M. İkbal ile yolları kesişti. İleride kurulması muhtemel 
İslam Devleti’ne kadrolar yetiştirme fikrinden hareketle bir vakıf inşa 
eden, M. İkbal ve Niyazi Ali, kurdukları Darü’l İslam Vakfı’nın başkanlı-

13 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 42. 
14 Atasağun, Ebu’l-A’la Mevdudi ve Tefhimu’l-Kur’an’da Dinler, 2.
15 Abdullah el-Akil, Çağdaş İslam Hareket ve Davet Önderleri, trc. Hülya Afcan ve 

diğer (İstanbul: İlimyurdu yay., 2012), 370. 
16 el-Akil, Çağdaş İslam Hareket ve Davet Önderleri, 371. 
17 Kışlakçı, Çağa İz Bırakan MüslÜman Önderler MEVDUDİ, 61.
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ğına Mevdudi’yi getirdiler.18 Ancak vakıfın asıl amaçlı çalışmaların rayına 
oturmadan Muhhammad İkbal vefat etmiştir.19 

Ebü’l A’la Mevdudi sonra 1941 yılında Lahor’da Cemaat-i İslami’yi 
kurdu. Mevdudi ilk olarak “Tercümanü’l Kur’an” da İslam’a bağlı bir par-
tı ihtiyaç fıkrini ortaya atmıştı, ardından “sağlam Bir Cemaate İhtiyaç” 
başlığıyle bir yazı kaleme aldı.20 Onun bu düşünceyi benimseyen ve ya-
zılarından etkilenenler yapılan kongre ile Cemaate katılmış ve Mevdudi 
Cemaat-i İslami’nin ilk Genel Başkan seçilmiştir. Müslüman Ümmetini 
sapık yoldan korumaya çalışan bu davetçinin çalışmaları engelsiz devam 
etmemiştir. Siyasi çalışmaları başladığından itibaren Hindistandaki İngi-
liz ve Hindu güçlerin kara hedefinde yer aldı. İngilizler gittikten sonra 
Müslüman laiklerin da salıdırılarına maruz kaldı. Durum o kadar tehlike-
ye vardı ki onun hakkında idam kararı bile çıkmıştı. 

Mevdudi bu İslam hareketi şeriata göre nasıl olamlı, faaliyetlerin şekli 
nasıl olamalı, hangi sistemlerle faaliyetleri sürdürmeli, harekette çalışan-
ların kalite ve yeteneği nasıl olmalı bunlara dair İslami eserler yazmaya 
başladı. Bu eser yazma faaliyetleri cemaat kurmadan önce ve sonra etmiş-
tir. Onun en meşhur ve en etkilen eser “Tefhimu’l Kur’an” Cemaati İslami 
kurdukten iki yıl sonra yazmaya başladı.21 Bu tefsir Allâme Mevdudi’yi 
Müfassir hale getirmişti. Hint Alt-kıtasında bu tefsir oldukça etkili olmuş-
tur. Daha sonra bütün dünyada bu tefsir çok meşhur oldu.

Sıradışı Bir Tefsir Olarak Tefhimul Kur’an
“Tercümanu’l Kuran” dergi ile Mevdudi 1943 yılından “Tefhimu’l 

Kur’an” tefsir çalışmalarını yayınlamaya başladı, yazması 1942 yılın 
Şubat’ında başladı.22 Bu eser hem Kur’an Tercümesi hem Tefsirdir. Tefsir 
çalışmaların ilk basımından Müslüman toplumda oldukça güzel yankı ve 
etki bulmaya başlamıştır. Mevdudi bu tefsirin büyük bir kısımı zindan-
dayken yazmıştı. Özellikle 1948’ de zindana atıldıktan sonra birinci cilt 

18 Sait KORKULU, Urvetü’t Vuska, BİYOGRAFİ, Mevdudi ve Islahat Düşüncesi, eri-
şim 27Mart 2018, http://urvetulvuska.net/mevdudi-ve-islahat-dusuncesi-sait-korkulu_
d91851.html. 

19 el-Akil, Çağdaş İslam Hareket ve Davet Önderleri, 371.
20 Ali Khan, Mevlana Mevdudi Ekti Jibon Ekti İtihaş, 100.
21 el-Akil, Çağdaş İslam Hareket ve Davet Önderleri, 371.
22 Ebu’l-A’la Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, (trc. Mohamed Han Kayani vd.), (İstanbul: 
İnsan Yay.), 1.8
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orada tamamlamıştı. Toplam otuz yıl dört ay içinde 1972 yılın Haziran 
ayında tamamlamıştı.23

Bu tefsir çok kolya bir şekilde anlayabilecek bir tefsirdir. Daha doğrusu 
arapça bilmeyen, az eğitim sahibi olan insanlar bu tefsir okuyunca çok 
kolay anlayabilecektir. Hatta müfessir Mevdudi tefsirin girişinde bu tefsir 
genel insanların anlayabilmesine yönelik olarak yazdığını aktarmıştır. 

‘Ben bu çalışmayı yapmakla, aslında orta seviyede eğitim görmüş 
olan kimselerle, Arapça bilmeyen ve Kur’ân ilimlerinden yararlanma 
imkânından yoksun olan aydınlarımıza seslenmeyi hedefledim. Bu çalış-
ma temelde bu kimseler nazar -ı dikkate alınarak hazırlandığından dolayı, 
tefsîr ilmi uzmanları açısından çok önemli olan birtakım tefsîr bahislerine 
girmekten kaçındım.’24

Tefhimu’l Kuran’a hem rivayet hem dirayet tefsiri diyebiliriz. Mevdudi 
bu tefsirde hem kendi görüşlerini hem ibn-Kesir tefsir gibi rivayet tefsirler-
den ve hadis kitaplarından örnekleri getirdi. Mesela Mevdudi Hujurat su-
resinin birinci ayetin “Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamberinin önüne 
geçmeyin. Allah’a karşı gelmekten sakının.” (Hujurat 49/1) açıklamasında 
kendi görüşlerini aktarıp Müsned-i Ahmed, Ebu davud, Tirmizi’nde yer 
alan sahabe Muaz ibn cebel’e dair hadsini aktarmıştı.25 Böyle çok örnek 
vardır. 

Tefhimü’l Kur’an tefsir içerisinde yer alan orijinal görüşleri Kur’an’a 
dair okumalarda bulunanların daima dikkatini çekmektedir. Çünkü her 
sureyi nazil olduğu döneme ait tarihi olayları ve nüzül sebebleri ile günü-
müzdeki olayların karşılaşma yaparak tefsir etmişti. Başka dikkat çekeci 
bir şey ise Kur’an’da bahsedilen kıssalara dair coğrafi yerlerini güzel bir 
şekilde günümüzdeki tanıtım ile açıklamıştı. Bunlarla beraber her ayetin 
açıklamasında önceki müfessirlerin açıklamalarından farklı açıklamalar 
getirmişti. Bu Mevdudi’nin İslami İlimler konusunda başkalara dayanma-
dığını ve özgür bir düşünce sahip olduğunu göstermektedir. 

Mesela Hujurat suresinin dokuzuncu ayetin “Eğer inananlardan iki 
grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı 
haddi aşarsa, Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa kar-
şı savaşın. Eğer (Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzel-

23 Muhammad Şafiullah ve Husain Ahammad, Mevlana Mevdudi:Ekti Durlob Songro-
ho, (Dhaka: Nasar Prokaşoni, 1991), 20.

24 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, 1:8. 
25 Bkn. Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, 5:68.
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tin ve (onlara) adaletli davranın.” (Hujurat 49/9) tefsiri çok detaylı yap-
mıştır. Müslümanların arasında savaş yada kavga başladığı zaman nasıl 
barış sağlamamız gerekir bunu çok farkı farklı bakımından açıklamıştı.26 
Başka tefsirlerde böyle açıklama görünmemektedir. Bazı alimler onun bu 
düşüncelere karşı çıkmıştır. Ancak mevdudi hiçbir zaman kendi duruşun-
dan geri adım atmamıştır.

Coğrafyadaki Bazı Alimlerin Yanlış Düşünce ve Duruşuna Karşı 
Duruşu 

Mevdudi’nin yaşadığı dönemde Hint alt kıtasının İslami ilim düşün-
celerinde bazı dar gürüş ve dar fikirlilik vardı. Mesela, taklit konusunda 
çok inatçılık olmasıdır. O dönemin alimler öneceki alimler tarafından her 
konu hakkında çözüm verildiğini ve ictihadin ihtiyacı kalmadığını inanı-
yordu. Onalar Mevdudi’nin düşüncelere karşı çıkmasına rağmen kendisi 
düşüncelerinden hiç geri çekinmeyip özgürlüce İslamin bazı meseleler 
hakkında hem tefsir yazarak hem İslam’a dair başka eserler yazarak kendi 
görüşleri aktarmıştır. 

O döneminde Hint Alt-Kıtasında bazı sahtekar alimler tasavvuf hak-
kında sapık görüşleri anlatıyordu. Aslında onlar batıl inanç ve hindu, 
buddist gibi başka dinlerden etkilenip İslam’i başka dinler ile karıştırıyor-
du. Mevdudi onlarla da fikir ve düşünce mücadele yapmıştı. Bazı alimler 
Batı düşüncelerini ve Batı kalkınmalarını İslam’in altarnatif bir şey olarak 
düşünüyordu. Mevdudi’nin fikirleri bu sapık düşüncelerini söndürmeye 
yönelikti. Başka bir grup ise hadisi inkar edenlerdir. Onlar sadece Kur’an-ı 
Kerim’i İslam’in tek kaynağı olarak yeterli olduğunu düşünüyordu. Aynı 
zamanda kadiyanilik fitne de çoğalmaya başlamıştır. Hayat boyunca mü-
cadele eden Seyyid Medudi bu kadiyaniliği durdurmaya hem fikir mü-
cadelesi hem politikal mücadelesi yapmıştı. Bu mücadele yüzünden bir 
askeri mahkemesinden onun hakkında idam kararı bile çıkmıştır.27 Mev-
dudi bu kadar zor bir dönemde yaşamıştır. O kadar engle olmasına rağ-
men kendi duruşundan bir adım bile geri atmamıştır.

Bir Islahatçı Olarak Mevdudi 
Her bilim adamından toplum ıslahat işleri çıkmaz. Bazı bilim adamları 

26 Bkn. Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, 5:77.
27 Şafiullah ve Ahammad, Mevlana Mevdudi:Ekti Durlob Songroho, 88. 
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sadece kendi düşünce, felsefe ve araştırmaları ile meşgül olduğunu görün-
mekteyiz. Onlar toplumun ıslahat işleri hakkında düşünmez. Toplumun 
ıslahatı için çalışanlar toplumun sıkıntıları, sıkıntıların kaynakları neler 
olduğunu iyi düşünürler. Onlar toplum için bir doktor gibidir. Toplumun 
neresinde hangı hastalıklar var, onların gayreti ise bu hastalıklardan top-
lumu uzak tutmaktır. Seyyid E’bul A’la Mevdudi böyle toplumu ıslahat 
eden doktorlarından biriydi. Bu zaat sadece akademik araştırmalarla meş-
gül kalmayıp İslam Ümmetin sıkıntılarını azaltmak için ömür boyunca 
mücâdele etmiştir. Mevdudi hayat boyunca Müslüman Ümmetin sıkıntı-
ları tanımlayıp çözmeye gayret göstermiştir. 

Mevdudi’ye göre İslam Ümmetin en büyük sıkıntı cahiliyye’dir. Bu ca-
hiliye ise uç çeşitlidir: Otantik cahiliye, şirk ile karışmış cahiliye, manas-
tır sistemi cahiliye.28 Ona göre peygamberler bu cahiliyelerden insanları 
uzak tutturmak için dünya’ya gönederilmiştir. Ayni şekilde peygamber-
lerden sonra mücedditler bu işleri devam edecektir. Mevdudi, Hz. Ömer 
İbn Abdul Aziz’e İslam dinin ilk müceddit olarak tanımlamıştır.29 Ona 
göre toplumu ıslahat etmek için her belli bir dönemde mücadditler gel-
melidir. 

Kendisi hayat boyunca hem ilim ile hem siyasi aktivitilerle Müslüman 
ümmetini cahiliyeden kurtmaya çalışmıştır. Mevdudi yaşadığı dönemin 
sıkıntıları çok iyi bir şekilde kavramıştı. Bu sıkıntılardan toplumu koru-
mak için yapabilecek bütün çabalar göstermiştir. Onun bu ıslahat faaliyet-
leri bugüne kadar devam etmektedir.

Güncel Meselelerin Sıradışı Açıklaması
Mevdudi hem tefsirinde hem eserlerinde yşadığı dönemin güncel me-

selelerin benzersiz bir şekilde açıklıyordu. Düşüncelerini aktarırken hem 
hiç kimseye bağlı kalmıyordu hem de hiç kimseden korkmıyordu. Mev-
dudi hadis, sünnet, sahabenin adaleti, peygamberlik, peygamberlerin is-
meti, Hz. İsâ’nın durumu, deccâl konusu, Emevîler’in yönetimi, İslâm’ın 
devlet anlayışı, kadının devlet başkanlığı, ictihad-taklid meselesi, müt’a 
nikâhı gibi bazı konularda sıradışı düşüncelerinden dolayı dönemin bazı 
alimler tarafından çok eleştirilmiştir. 

Tefsirinde bazı ayetlerin benzersiz açıklamalar aktarmıştır mesela Hu-

28 Seyyid Ebu’l A’la Mevdudi, Tecdid-i İhyaye Din, trc. Abdul Mannan Talib, (Dhaka: 
Adhunik Prokaşoni, 1991), 12.

29 Mevdudi, Tecdid-i İhyaye Din, 41.
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jurat suresinin dokuzuncu ayetin “Eğer inananlardan iki grup birbirle-
riyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa, 
Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer 
(Allah’ın emrine) dönerse, artık aralarını adaletle düzeltin ve (onlara) ada-
letli davranın.” (Hujurat 49/9) tefsiri çok detaylı yapmıştır. Müslümanla-
rın arasında savaş yada kavga başladığı zaman nasıl barış sağlamamız 
gerekir bunu çok farkı farklı bakımından açıklamıştı.30 Başka tefsirlerde 
böyle açıklama görünmemektedir. Bazı alimler onun bu düşüncelere karşı 
çıkmıştır. Ancak mevdudi hiçbir zaman kendi duruşundan hiç bir zaman 
geri adım atmamıştır.

Kur’an’ı Başka Din-i Kitaplarından Üstün Olduğunu Kanıtlaması 
Mevdudi Tefhimu’l Kur’an tefsirinde Kur’an’da zikredilen ve başka 

din-i kitaplarında zikredilen bazı benzer olayları zikrederek onların zik-
rettiği şey yanlış olup Kur’an’da zikrettiği şey dosdoğru oldunu iddia ile 
aktarmıştı. 

Mevdudi tefsirinin en orijinal taraflarından biri de, diğer müfessirle-
rin, hiç kullanmadıkları ya da az kullandıkları Kitab-ı Mukaddes’e tefsi-
rinde geniş yer ayırmasıdır. Bu yöntemle semavi kitapları karşılaştırmalı 
olarak incelemiş, ilahi dinlerin kaynağının, aynı kaynak olduğunu, ancak 
safiyetini koruyarak bugüne kadar ulaşan tek dinin sadece İslam oldu-
ğunu ispatlamaya çalışmıştır. Mevdudi, hemen her yerde Kitab-ı Mu-
kaddes ile Kur’an’ı Kerim’in mukayesesini yapmıştır. Mevdudi kaynak 
eser olarak kullandığı Kitab-ı Mukaddes ile önceki semavi kitapların tah-
rifata uğradığı ve Kur’an’ı Kerim’in en son ilahi kitap olduğu ve hiçbir 
şekilde tahrifata uğramadığını ispatlamaya çalışmıştır. Bu amaçla sık sık 
Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar yapmış ve sonrasında da eleştirilerine yer 
vermiştir.31 

Başka bir gerçek ise Mevdudi başka müfessirler gibi israiliyyat türü ri-
vayetleri delil olarak almamıştır. Hatta bu tür rivayetleri tefsirlerine alan-
ları isim vermeden eleştirir. İsrailiyyat nakledilen ayetlerin tefsirini ya-
parken, kitabına almasa da ilgili rivayetlerin varlığına değinir ve eleştiri-
sini yapar. Bu rivayetlere yer vermenin yanlışlığı ile ilgili olarak şöyle der: 
“Müslümanlar başından beri ilmi konularda toleranslı davrandıkları için 

30 Bkn. Ebu’l-A’la Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’ân, 15:77.
31 Mine Özer, Çağdaş Dönem Tefsîrinde Din Ve Vicdan Özgürlüğü: Mevdûdî Ve Sü-

leyman Ateş Örneği, 9
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Yahudiler tarafından nakledilen rivayetleri birer tarihi gerçek olarak kabul 
ediverdiler ve bunları yeterince araştırıp, ölçüp, biçip reddetmediler.”32 Bu 
da O’nun, karşı olmasına rağmen İsrailiyyata ne kadar hâkim olduğunu 
göstermektedir. Mevdudi, İsrailiyyat konusunda gerekli itinayı göstermiş 
ve İslam ruhuna aykırı israili rivayetlerden arındırma çabasında başarılı 
olmuştur.33

İlah, Rab, Din ve İbadetin Açıklaması
Mevdudi’ye göre Kur’an’i kavramların temeli ve Kur’an’ın mesajı bu 

dört kelimenin çevresinde odaklanmıştır. Kur’an-ı Kerim’in çağrısının özü 
şudur: Allah bir ve tek İlâhtır; ortağı yoktur. Kulların muhtaç olduğu tek 
Rab’dır. On’dan başka ilâh da yoktur. İlâh’lık ve Rab’lıkta kimse O’na or-
tak olamaz. İnsana gerekli olan, O’nu tek ilâh olarak kabul etmesi, O’ndan 
başkalarını Rab olarak kabul etmemesi, başkasının ilâhlığıni tanımaması, 
yalnız O’na ibâdet edip başkasına tapmaması, dinini Allah’a tahsis etmesi, 
O’nun dininden başka bütün dinlere karşı koymasıdır. Ona göre ibadet 
sadece namaz kılmak ve oruç tutmak değildir. Ancak bir Müslümanın ha-
yatında her şey Allah’ın verdiği emire göre yapmaktır. Din sadece belli bir 
kurala bağlı değildir. Din ise hayatımızın her konusunda yön gösteren yol 
harıtasıdır.34 Başka şekilde şöyle söylemişti: Din bir devlet gibidir, Şeriat 
o devletin anayasadır, bu anayasanın gerçekleştirmek ve takip etmek ise 
ibadettir.35 Bu görüşler onun özgür bir düşünce sahip olduğunu anlaşıl-
maktadır. 

Medudi’ye Göre İlim ve Müslüman 
Derin ilim sahibi Seyyid Mevdudi ilim ile Müslümanlığın ilişki çok içi-

çi olduğunu görüşündedir. Ona göre Hindu olan biri ilim sahibi olmadan 
Hindu olabilir, Hırıstiyan olan biri de ilim sahib olmadan Hırıstiyan ola-
bilir. Ancak ilim hariç birisi Müslüman olamaz. Müslüman birinin evine 
doğmasıyla Müslüman olamaz. Ne zamana kadar Peygamber kimdir, ona 
nasıl iman edecek, nasıl itaat etmek gerekir, onun gösterdiği şekilde na-

32 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, 5:35.
33 

Mine Özer, Çağdaş Dönem Tefsîrinde Din Ve Vicdan Özgürlüğü: Mevdûdî Ve Süleyman 
Ateş Örneği, 9.

34 Geniş bilgi için bkn. Mevdudi, Kur’an’ın Dört Temel Terimi İlah-Rab-Din-İbadet, trc. 
Mahmud Osmanoğlu, (istanbul: Özgün yay.)

35 Şafiullah ve Ahammad, Mevlana Mevdudi:Ekti Durlob Songroho, 41.
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sıl ibadet etmek gerekir öğrenemz o zamana kadar Müslüman olamaz. 
Mevdudi’ye göre Müslüman ve Kefir arasında ilim hariç başka bir fark 
yoktur.36 

Sonuç
Seyyid Ebu’l A’la Mevdudi, bir hayat bir tarih hazinesidir. Hayat boyun-

ca batil ile mücadele etmiştir. Hem ilim ile hem siyaset ile İslam Ümmet 
için çalışmıştır. Bütün ilim ve düşünce dünyası ondan etkilenmiştir. Onun 
özgür düşünceleri yirminci yüzyıldaki İslamî hareketlerin teşekkülüğnde 
etkili olmuştur. Otuz aşkın dile çevirilen esrleri, şahsi ilişkileri ve ziya-
retleri sayesinde Avrupa, Kuzey Amerika, Afrika ve bütün Asya’a ulaş-
mış, çok geniş bir coğrafyada Müslüman aydınlara siyasilere tesir etmiş-
tir. Bilim adamlarından ve İslamî düşünürlerinden meşhur olanlar onun 
hakkında çok etkili sözler aktarmıştır. Şeyh Ebul Hasan Nedevi diyor ki: 
“Müslüman genç nesli Mevdudi gibi etkileyen bir kişi daha tanımıyorum. 
Davasını ilmi esaslar üzerine kurmuştu.” Dr. Yusuf el-Karadavi diyor ki: 
“Seyyid Mevdudi Islahatçı müfekkir, Aynı zamanda toplum doktoru. Ba-
sireti ile ümmetin dertlerine uygun ilaçlar sunan birisidir.” 

Aslında böyle bir zaat hakkında bu kadar kısa bir şekilde anlatmak 
gerçekten ona zülm etmektir. Mevdudi’yi bu kadar kısa bir şekilde anlat-
mak gerçekten imkasnsız bir şeydir. Bu makalede Mevdudi’nin özgürlük 
düşüncelerinden bir kaç düşünce aktarabildik. İslamî ilim dünyayi değiş-
tiren Seyyid Ebu’l A’la Mevdudi düşüncelerinden dolayı nasıl zülüm al-
tından uzak kalamadıyse günümüzde de onun düşünceleri benimseyen 
alimler zülüm altındadır. Allah bize onun düşüncelerinden ders cıkarıp 
amel etmeye nesib eylesin. 
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HAZRETİ AİŞE’NİN KUR’AN VE HADİS 

YORUMUNDA ÖZGÜNLÜĞÜ

HASAN BALİN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

ÖZ
Bütün insanları irşad etmek için görevlendirilen Hz.Muhammed’in hanımı olan 
Hz.Aişe; Allah’ın semadan inen ayetleriyle temize çıkmış, hayatında her müslüman 
için nice örnekler ve dersler bulundurmuştur. Sevinme, hüzün, mutluluk, musibet 
gibi haller Hz. Aişe’nin hayatında örnek alınacak birer hadise şeklinde görülür. Hz. 
Aişe’nin hayatına baktığımızda, onun hayatının her karesinde en bariz gördüğü-
müz husus, Kur’an’ın ve Hz. Peygamber’in sünnetinin doğru anlaşılması için son 
derece hassas davranmasıdır, bunda da muvaffak olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hz. Aişe, Kur’an, Hadis, Özgünlük

ABSTRACT
Aisha who is the wife of prophet Muhammad. Whose life proved being pure via 
vesr-ses of God. In her life, there are mony sumples that guide for Muslims. The 
made like chearing, hoppiness sedness having bad experinces of her life inspire 
us to find right way. When we take o look to her life; we of see that easly in every 
preces of her life is understond the way of prophet Muhammed! She is so sensitive 
about all that, and she achreved such kind of things.

Key Words: Hz. Aişe, Qur’an, Tradition, Originality

GİRİŞ
Hz. Aişe, Hz. Peygamber’in yakın arkadaşı Hz. Ebu Bekr’in kızıdır. 

Bi’setin 4. yılında (614) Me kke’de doğdu. Hz. Aişe’nin Allah Resulü ile 
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evliliği sekiz sene beş ay sürdü.1 Hicri 58’de ramazan ayınının 17’nci ge-
cesinde vefat etti. Baki mezarlığına defnedildi. Cenaze namazını Ebu Hu-
reyre kıl-dırdı.2

Hz. Aişe; Kur’an’ı Rasulullah’ın sünnetini ve hadislerini diğer sahabe-
lerden kısmen farklı bir şe-kilde anlaması ve yorumlamasında, Hz. Pey-
gamber ile olan beraberliği, ona olan yakınlığı, yaşı,cin siyeti, kuvvetli bir 
hafızaya sahip olması, zeka ve muhakeme gücü gibi birçok faktör etkili 
olmuş-tur. Bunlara birkaç misal vermek gerekirse; “Bana vahiy eşlerim 
arasında sadece Aişe’nin yanında iken gelmiştir’’.3 Bu rivayetten anla-
şılacağı üzere Hz. Aişe’nin Hz. Peygamber’e yakınlığını ifade etmektedir. 
Hz. Aişe’nin çok kaside ezberleyip rivayet etmesi onun güçlü bir hafıza-
ya sahip oldu-ğunu gösterir.Yine aynı şekilde Resulullah’ın sorusu üze-
rine, “Sen Hz. Süleyman’ın kanatları olan atlara sahip olduğunu hiç mi 
duymadın?”4 şeklinde Resulullah’a verdiği cevap Hz. Aişe’nin zeki bir 
kadın olduğunu göstermektedir.

O, dini ilimleri bizzat Resul-i Ekrem’den öğrenmişti. İslam’ın öğreti-
cisi olan Hz. Peygamber ile aynı evi paylaştığı ve evi de Mescid’in bitişi-
ğinde olduğu için onun öğretilerinden gece gündüz yar-arlanmakta, ders 
ve sohbetlerini dinlemekte; kavrayamadığı, merak ettiği yahut bilmediği 
her bir meseleyi de hemen ona sorup öğrenmekteydi. Yine Resul-i Ek-
rem de, Hz. Aişe’nin herhangi bir hatasını gördüğü zaman derhal onu 
uyarmaktaydı.5

Hz. Aişe’nin vahyin evinde olması, Kur’an-ı Kerim’in nüzulünü mü-
şahede etmesi, Kur’an’ı iyi anlayıp tefsir etmesini sağlamıştır. Hz. Aişe 
ayetlerin manasını, yorumunu, anlaşılması zor kelime-leri ve sebeb-i nü-
zullerini çok iyi biliyordu. İçtihad ve fetvaları ile fakih ve müçtehid ol-
duğunu ispat etmiştir. Hz. Aişe 2210 hadis rivayet ederek6 Medine’de 
yaşayan ve hadis sahasında otorite olan sa-habiler arasında olup en çok 
hadis rivayet eden dört muksirun raviden biri olarak şöhret kazanmış-tır.7 
Hz. Aişe aynı zamanda iyi bir tıp, dil, şiir, edebiyat, tarih, ve soy bilgini 
idi. Hz. Aişe, Resulull-ah’ın devamlı yanında bulunmuştur. O’nun aile ha-

1 Tezkiratu’l-huffaz, 1:27.
2 İbn Sa’d, Tabakat,10:78.
3 Buhari,51 Hibe 8(3.132).
4 İbn Sa’d, Tabakat, 10;62.
5 Nedvi, Asr-ı Saadet, 3:278-285.
6 Fayda, “Hz. Aişe”, DİA, 2:204.
7 Talat Koçyiğit, Hadis Tarihi, (Ankara:TDV Yay.,2014), 90.
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yatını en mahrem noktalarına kadar tespit etmiş, gerektiğinde açıklamış, 
ashabın her türlü sorularını tam 47 sene büyük bir zevk ve sorumluluk 
duy-gusuyla cevaplamıştır. Eğer Hz. Aişe olmasa idi sünnetin büyük bir 
kısmının müslümanlara meçhul kalacağı muhakkaktı.8

Hazreti Aişe’nin Kur’an Yorumunda Özgünlüğü
Hz. Aişe, gelişmesini, yetişmesini ve şahsiyetinin olgunlaşmasını pey-

gamber evinde tamamlama imkanı bulmuştur. Bu da kendisine bileme-
diklerini, anlayamadıklarını, eksik ve yanlışları hatta ve hatta Kur’an ile 
Hz. Peygamber’in hadisleri arasındaki kendi anlayışına göre farklılık arz 
eden hus-usları Hz. Peygamber’e sormak ve onunla müzakere etme imka-
nı sağladı. Arap dilini maharetle kul- lanmasının yanında Arap şiirini de 
çok iyi bilen Hz. Aişe, küçük yaşından itibaren Kur’an’ı ezberle-meye baş-
lamış, ayetlerin kıraat tarzını iyice öğrenmişti. Bilhassa Medine’de nazil 
olan ayetlerin nü-zul sebeplerini, delaletlerini ve her ayetle nasıl istidlal 
edilip ahkam çıkarılacağını çok iyi bilirdi.Hz. Aişe Kur’an’ın anlaşılması 
ve açıklanmasında birtakım metodlar izlemiştir. Bu metodları Hz. Aişe’ ye 
nispet edilen rivayetler aracılığıyla ele almaya çalışacağız.

a) Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri
Kur’an’ın tefsirinde kullanılan metodlardan en önde geleni Kur’an’ın 

Kur’an’la tefsiridir. Bu me-tod, Kur’an’ı bir bütün olarak anlamak açı-
sından mühimdir. Nitekim ayette “ Sonra onu açıklamak bize düşer” 
(Kıyame75/19) buyrulmuştur. Hz. Peygamber bu metodu kullandığı gibi 
ona tabi olan ashab da bu metodu kullanmıştır. Bilhassa Hz. Aişe Kur’an’ı 
tefsir ederken bu metoda sıklıkla baş- vurmuştur. Hz. Aişe’nin bu metodu 
nasıl kullandığını örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız.

Örnek
“Gözler O’nu algılamaz, O, gözleri algılar” (En’am 6/103)
Ru’yetullah yani Allah’ın görülüp görülmemesi hususuyla ilgili olan 

bu ayet hakkında Taberi’de Hz.Aişe’den bir rivayet nakledilmektedir. Ri-
vayete göre Hz. Aişe “Kim Resulullah Rabbini gördü derse yalan söyle-
miştir” diyerek bu ayeti “Allah bir insan ile (karşılıklı) konuşmaz. Ancak 
vahiyle yahut perde arkasından konuşur yahut izniyle dilediğini vahye-
decek bir elçi gönderir” (Şura 42/51) ayetini okuyarak tefsir etmiştir.Duru-

8 Nevzat Aşık, Hz. Aişe’nin Hadisçiliği,(İzmir:1987),26.
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mu bu şekilde açıkladıktan sonra: “Fakat O, Cebrail’i kendi su-retinde iki 
kere gördü” diyerek 9 bitirmektedir.

b) Kur’an’ın Sünnetle Tefsiri
Hiç şüphesiz Kur’an’ı tebyin ve tefsir etme noktasında en yetkili kişi 

Hz. Peygamber’dir. Hz.Pey-gamber’in hane-i saadetinde yetişen, gelişen, 
olgunlaşan Hz. Aişe, O’nun sünnetiyle yakından alak-adar olmuştur. Hz. 
Aişe Kur’an’ı tefsir ederken de Hz. Peygamber’in sünnetine başvurmuş-
tur. Hz. Aişe’nin bu metodu nasıl kullandığını örnek üzerinden açıklama-
ya çalışacağız.

Örnek
Hz. Aişe’nin azatlısı Ebu Yunus’tan: “Aişe bana kendisine bir mushaf 

yazmamı emretti ve dedi ki: “Namazlara ve özellikle orta namaza devam 
edin” ayetine geldiğinde bana haber ver! Oraya gel-ince kendisine bil-
dirdim ve o, ayeti bana şöyle yazdırdı: “Namazlara özellikle orta nama-
za, ikindi namazına devam edin ve Allah için huşu ve taat ile (namaza) 
durun”. Hz. Aişe devam ederek; “Bu-nu Allah Resulu’nden duydum” 
dedi.10

c) Kendi Mushafındaki Kıraati Esas Alması
Kıraat, herhangi bir kelime üzerinde med, kasr, hareke, sükun,nokta 

ve i’rab bakımından meyda-na gelen değişiklik demektir.11Bilindiği gibi 
Kur’an’ın okunmasında çeşitli kıraatler söz konusudur. Kıraatlerin Kur’an 
tefsirine yansıyan ihtilafları mevcuttur. Hz. Aişe’de Kur’an’ı tefsir ederken 
ken-di kıraatini esas almıştır. Hz. Aişe’nin kıraatleri nasıl değerlendirdiği-
ni örnek üzerinden açıklamaya çalışacağız.

Örnek
 ً  ِإن َيْدُعوَن ِمن ُدوِنِه ِإالَّ ِإَ
“O (Allah’a ortak koşa)nlar, O’nu bırakıp birtakım dişilerden başkası-

na çağırmıyorlar”(Nisa4/117)
Bu ayeti kerime hakkında Hişam b. Urve’nin babası, Hz. Aişe’nin mus-

hafında “ ً “  kelimesi ye-rine ”ِإَ  olduğunu rivayet eder.12Buna göre ”او

9 Taberi, Tefsir, 5:295-296
10 İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, 1:412.
11 ez-Zerkani, Menahil, 1:412
12 Taberi, Tefsir, 4:279.
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ayetin manası “dişilerden başkasına çağırmıyorlar” yerine “putlardan 
başkasına çağırmıyorlar” olur.

d) Nesih Yöntemini Kullanması
Nesih, şer’i bir hükmü, bir başka şer’i delille kaldırmak yahut mu-

kaddem tarihli bir nassın hük-münü muahhar tarihli bir nass ile 
değiştirmektir.13Hz. Aişe’nin nesih yöntemini kullandığına dair birtakım 
rivayetler bulunmaktadır. Biz de örnek rivayet üzerinden açıklamaya ça-
lışacağız.

Örnek
“İçinizdekileri açıklasanız da gizleseniz de Allah sizi onunla hesaba 

çeker”(Bakara 2/284)
Hz. Aişe’nin “Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de 

kendi zararınadır” ayeti (Bak-ara 2/284), “İçinizdekini açıklasanız da giz-
leseniz de Allah sizi onunla hesaba çeker” ayetini neshet-ti14 dediği riva-
yet edilmiştir.

e) İçtihad ile Tefsir Yapması
Bilindiği gibi Hz. Peygamber’in Muaz b. Cebel’î Yemen’e gönderir-

ken bulunduğu tavsiyeler doğ-rultusunda içtihad ile hüküm verilmesini 
memnuniyetle karşılamıştır.15 Hz. Peygamber’in onayladı-ğı bu metodu 
Hz. Aişe’ de uygulamıştır.

Örnek
“Ey Elçi, Rabbinden sana indirileni tebliğ et” (Maide 5/67)
Bu ayet hakkında Şa’bi, Hz.Aişe’nin: “Kim Hz. Muhammed (bir şey)

gizledi derse yalan söylemiş ve Allah’a karşı en büyük iftirayı atmıştır” 
Allah : “Ey Elçi Rabbinden sana indirileni tebliğ et” buyurdu dediğini16 
rivayet etmiştir. Hz. Aişe bu ayetle Hz. Peygamber’in görevini tam anla-
mıyla yaptı-ğını aksi düşüncede olanların yalancı ve müfteri olduğunu 
söylemiş ve bu ayeti delil göstererek ken-di içtihadıyla tefsir etmiştir.

Hazreti Aişe’nin Hadis Yorumunda Özgünlüğü 
Hz. Aişe, dinden olmayan ya da dindenmiş gibi gözüken batıl inanç ve 

13 ez-Zerkani, Menahil, 2:176.
14 Taberi, Tefsir, 3:147.
15 İbn Hanbel, Müsned, 5:230
16 Müslim, Sahih, İman, 287
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hurafelere karşı mücadele etmiş ve doğru olanı söylemekten çekinmemiş-
tir. Hz. Aişe, ashabın bazı ileri gelen hadisçi ve alim-lerinin rivayet ettikle-
ri eksik ve hatalı hadisleri veya vermiş oldukları yanlış hükümleri çekin-
meden tenkid ve tashih etmiştir. Hatta Hz. Aişe’nin tekzibe dahi gittiği 
olmuştur. Hz. Aişe’nin sahabeyi el-eştirmesi, şüphesiz Hz. Peygamber’in 
sünnetine karşı duyduğu tazim hissinden ve onu koruma endi-şesinden 
kaynaklanıyordu.

Hz. Aişe’nin rivayetlere ve fetvalara yönelik düzeltmeleri yaparken, 
onları Kur’an, sünnet, hadis, akıl, tarih, Arap dili gibi kriterlerden biri-
ne veya aynı anda birkaçına dayandırdığı görülmektedir.17 Hz. Aişe’nin 
yetmiş bir meselede kullandığı kriterlere bakarsak, bunların sekizinin 
Kur’an’a, otuz ikisinin sünnete, on altısının hadise,dokuzunun akıl ve 
kanaatine,sekizinin tarihe ve üçünün de Arap diline arz etme şeklinde ol-
duğunu görürüz.18

Hazreti Aişe’nin Hadis Rivayetleri Karşısında Uygulamış Olduğu Kri-
terler

a) Kur’an’a Arz
Kur’an’da birçok ayette Hz. Peygamber’e, “Ben sadece Rabbim’den bana 

vahyedilene uyarım” (Araf 7/203) demesi emredilmiş, bazı ayetlerde ise 
Cenab-ı Hak kendisine, “Rabbinden sana indiri-lene uy!” (En’am 6/106) 
diye emretmiştir. Kendisine gönderilen Kur’an’a ilk inanan ve onu ilk ola-
rak uygulayan yine Hz. Peygamber’in kendisidir.Bir peygamberin önce-
likle kendisinin uymakla so-rumlu olduğu bir kitaba aykırı inanç, düşün-
ce ve eylen içinde olması hiçbir suretle söz konusu ola-mayacağındandır 
ki, bir hadis rivayetinin, zahiren Kur’an’a ters düştüğünü görecek olursak, 
yapıla-cak ilk iş bu ilkeyi uygulamaya koymak olmalıdır.19Nitekim Hz. 
Aişe bunun farkında olup,Kur’an’a arz metodunu uygulamıştır.

Örnek
Hz. Ömer’in “Ailesinin ağlamasıyla ölünün azap çekeceği” rivayetine 

karşı çıkması20 
Hz. Ömer, Resulullah “Ölü. ailesinin kendisine ağlaması sebebiyle 

17 Zerkeşi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler,trc. Bünyamin Erul( Ankara:OTTO 
Yay., 2016), 19.

18 Zerkeşi, Hz. Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, 19.
19 Hayri Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi,(Ankara:OTTO Yay.,2013),197.
20 Ömer, 1. Hadis, 143-145
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azap görür buyurmuştur” dedi. İbn Abbas dedi ki: “Ömer vefat edince 
bunu Aişe’ye hatırlattığımda şöyle dedi: “Alla Ömer’e rah-met eylesin. Ha-
yır , vallahi Resulullah Allah’ın bir mümine birisinin ağlaması sebebiyle 
azap ede-ceğini haber vermedi. Lakin O şöyle buyurdu: “Allah, ailesinin 
ağlaması sebebiyle kafirin azabını arttırır” sonra Aişe şöyle dedi: “Size (bu 
husustan) Kur’an yetmiyor mu? ‘Hiçbir günahkar, başka-sının günah yü-
künü yüklenmez’ (Fatır 35/18)”.(İbn Abbas burada şöyle dedi: “Güldüren 
de ağlatan da Allah’tır”).21

b) Sünnete Arz
Sünnet, Hz. peygamber’in (s.a.s) kendi döneminde islam toplumunu 

akide, ibadet, tebliğ,eğitim, ahlak, hukuk, siyaset, ekonomi gibi çeşitli 
alanlarda; kısaca bireysel, toplumsal ve evrensel olmak üzere hayatının 
her alanında, yönlendirip yönetmede, Kur’an başta olmak üzere, esas al-
dığı ilke ve prensipler bütününün oluşturduğu bir ‘zihniyet’ veya ‘dün-
ya görüşü’dür.22 İşte sünnetin bu ilkelerine ters düşen hadislerin, Hz. 
Peygamber’e ait olamayacağı şeklindeki bir değerlendirme, yapılacak 
metin tenkidinin temel hareket noktasını oluşturmalıdır.23 Hz. Aişe’ye 
ulaşan bazı rivayetler, müşahede yoluyla kesinliğinden emin olduğu sün-
net bilgisiyle karşılaştırmak suretiyle metin tenkidi uygulamasını yaparak 
sünnete arz etmiştir.

Örnek
Namazı bozan şeyler ile ilgili rivayetlere karşı çıkması24

Müslim, Ebu Hureyre’den Resulullah’ın şöyle buyurduğunu rivayet 
etti:“Kadın, eşek ve köpek na-mazı bozar. Fakat (önüne de)deve semerinin 
arka tarafında yaslanılan tahta parçası kadar bir şey bu-lunursa, bu onu 
korur”.25Hz. Aişe bu habere itiraz etmiştir:“Hz.Aişe’nin yanında namazı 
bozan şey-ler içerisinde köpek, eşek ve kadın da zikredilince şöyle dedi: 
‘Bizi eşeklere ve köpeklere mi benze-ttiniz?! Allah’a yemin ederim ki, ben 
Resulullah’ın kıble yönünde, sedirin üzerinde yatarken onun namaz kıldı-
ğını gördüm. Bazen ihtiyacım oluyor, Resulullah’ı rahatsız etmemek için 
oturmak iste-miyordum ve ayakları arasından çıkıyordum’ ”.26

21 Buhari, 23. Cenaiz 33, 2:80-1.6
22 Hayri Kırbaşoğlu, İslam Düşüncesinde Sünnet,(Ankara:Ankara Okulu Yay.,2016), 

83.
23 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, 231.
24 Umum, 263-264
25 Müslim, 4. Salat, 1:365-6.
26 Buhari, 8. Salat, 105, 1:130.
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c) Hadise Arz
Ayetler, hadislerin değerlendirilmesinde kıstas kabul edildiği gibi, 

onunla aynı seviyede olmasa bile hadisler de kendi içlerinde birbirlerine 
karşı kıstas olarak kullanılmaktadır. Burada bir hadisin başka bir hadise 
arz sebebiyle reddi söz konusu edilecektir. Mesned olarak kabul edilen 
taraf kıstas kabul edilmekte, buna uymayan ise terk edilmektedir.27

Hz. Aişe, hatalı bulduğu hadis rivayetlerini, kendi hadis bilgisini kıstas 
kabul ederek, hadis rivayet-lerini reddetmiştir.

Örnek
Ebu Hureyre’nin naklettiği “Vitr kılmayanın namazı yoktur” rivayeti-

ne karşı çıkması28

Ebu Hureyre: “ Resulullah, ‘ Vitir namazı kılmayanın namazı yoktur’ 
buyurmuştur” dedi. Bu haber Hz. Aişe’ye ulaşınca, “Bunu Ebu’l-Kasım 
‘dan kim işitmiş! Aradan uzun zaman geçmediği gibi,un- utmadık da… 
Ebu’l-Kasım şöyle buyurmuştur: ‘Kim kıyamet gününde, abdestine, vakit-
lerine, rüku ve secdesine riayet ederek, onlardan herhangi bir şey eksilt-
meden beş vakit namaz ile gelirse Allah’ ın ona azap etmeyeceğine dair 
ahdi vardır. Kim de onlardan eksilterek gelirse, Allah’ın ona bir ahdi yok-
tur, dilerse ona merhamet eder, dilerse azap eder” demiştir.29

d)Tarihe-Vakaya Arz
Hz. Aişe, hadislerin muhtevasındaki bilgilerin doğruluğunu kontrol 

etmede, tarihi olaylara itibar etmiştir. Doğru olduğu bilinen tarihi olaylar-
la çelişen hadis rivayetlerini reddetmiştir.

Örnek
Mescitte cenaze namazı kılınamayacağı şeklinde umumun görüşüne 

karşı çıkması30

“(Sa’d b. Ebi Vakkas vefat edince)Hz. Peygamber’in eşleri,onun cenaze 
namazını kılmak üzere, ce-nazesinin mescide getirilmesi için haber gön-
dermişlerdi. Onların bu isteklerini yerine getirdiler ve namazını kılmaları 
için cenaze onların odalarının önünde durduruldu. (Sonra cenaze) mekaid 
(otura-caklar) tarafına açılan cenaze kapısından çıkarıldı.İnsanların kendi-
lerini ayıpladıkları ve ‘Daha önce cenazeler mescide sokulmazdı’dedikleri 
onlara ulaştı.Bu haber,Hz.Aişe’ye de ulaşınca o şöyle dedi: ‘İnsanlar bilgi-

27 Enbiya Yıldırım, Hadiste Metin Tenkidi,(Ankara:OTTO Yay.,2015), 336.
28 Ebu Hureyre, 5. Hadis; 218-219.
29 Ebu Davud, 2. Salat 338, no:1420, 2:130-1.
30 Umum, 264-266.
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leri olmadığı konularda ne kadar da çabuk ayıplıyorlar! Cenazenin mesci-
de getirilme-sinden dolayı bizi ayıplıyorlar! Oysa Resulullah Suheyl b.el-
Beyza’ın cenaze namazını mescidin tam ortasında kılmıştı’31

e)Aklına ve Kanaatine Arz
Birtakım hadislerde yapılan küçük ve basit bir salih amele karşılık öl-

çüsüz dünyevi-uhrevi vaat-lerde bulunduğu; yine benzer şekilde, işlenen 
küçük ve basit bir kötülük ve yanlış karşısında ölçü-süz düntevi- uhrevi 
tehdit ve cezalar öngörüldüğü sıkça görülen bir durumdur.32 İşte bu gibi 
ölçü-süzlükler ve aşırılık içeren hadisler karşısında Hz. Aişe’de ölçüsüz 
cezalar verilmesinin doğuracağı adaletsizlik ve haksızlığa da bakarak akla 
ve kanaatine başvurarak kuşkuyla karşılamıştır.

Örnek
Ebu Hureyre’nin açlıktan öldürdüğü bir kedi yüzünden azap edilen 

kadın ile ilgili rivayetini düzeltmesi33

Hz. Aişe: ‘Ey Ebu Hureyre! Doyurmadığı, sulamadığı, ve üstelik yeryü-
zündeki börtü-böcekten yemesi için salmadığı ve (neticede açlıktan) ölen 
bir kedi sebebi ile bir kadının cehennemde azap çektiğini Resulullah’tan 
rivayet eden sen misin?’ diye sorunca Ebu Hureyre: ‘Ben bunu Resulullah’ 
tan işittim’ dedi. Bu defa Hz. Aişe: ‘Allah katında bir mümin, bir kedi yü-
zünden azap çekmeyecek kadar değerlidir; ama bu kadın (aynı zamanda) 
bir kafir idi. Ey Ebu Hureyre! Resulullah’tan hadis rivayet ettiğin zaman 
ne rivayet ettiğine bir bak!’ dedi.34 

f) Mantık ve Dile Arz
Kelimeler bazen lügat manasının dışında sembolik anlamlar yüklene-

rek kullanılmaktadır. Keli-meler, çoğu zaman anlamlarının dışında,bir 
durumu daha iyi ifade etmek için sembolik şekilde kull-anılmaktadır. Ni-
tekim Hz. Peygamber’de bunu yapmıştır, bu durum bazı sahabeler tara-
fından yanlış anlaşılmıştır.

Örnek
Ebu Said’in kişinin, içide öldüğü elbiseyle dirileceğine dair rivayetine 

itirazı35

Ebu Said el-Hudri, ölümünün yaklaştığını anlayınca, yeni bir elbise is-

31 Müslim, 11. Cenaiz 99-100, 1:668.
32 Kırbaşoğlu, Alternatif Hadis Metodolojisi, 257.
33 Ebu Hureyre, 3. Hadis, 212-213.
34 Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2:519.
35 Ebu Said, 2. Hadis, 236-237.
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teyip giydikten sonra şöyle demiştir: Resulullah’ın şöyle buyurduğunu işit-
tim: “Ölü, içerisinde öldüğü elbise ile dirilir”.36 Ebu Said bu hadisten Hz. 
Peygamber’in elbise ile kefeni kastettiğini anlamış ve Hz. Aişe buna karşı 
çık- arak şöyle demiştir: ‘Allah Ebu Said’e rahmet eylesin! Hz. Peygamber 
bununla sadece kişinin hangi amel üzere öldüyse onu kastetmiştir’.37 dedi.

Sonuç ve Değerlendirme
İslamı anlamak, Kur’an-ı Kerim’in: “En güzel misal” olarak tavsif ettiği 

(Ahzab 33/21) islam peygamberinin iyi anlaşılıp doğru takdim edilmesi 
şartıyla ancak mümkün olacağı içindir ki, daha Asr-ı Saadet’te, tam ma-
nasıyla bir İslami tenkid ve murakabe faaliyetinin her mertebeden müslü-
manlar arasında ve her sahada sürdürülmüş olduğunu görüyoruz. Ni-
tekim bir hadisi anlamaya çalışırken, Hz. Peygamber’in ne dediği değil, 
ne demek istediğini araştırmış, duyduğu her rivayeti olduğu gibi kabul 
etmemiş, Hz. Peygamber’in her yaptığı işi sünnet kategorisine sokma-
mış: Anla-mada istinbat ve fıkıh melekesini elden bırakmayan, hadisle-
rin Kur’an ve islam’ın temel ilke ve es-asları doğrultusunda anlaşılmasına 
özen göstermiş ve düzelttiği yanlışlar ve sahabeye yönelttiği el-eştiriler bir 
kitap hacmini dolduran Ümmü’l-Müminin Hz. Aişe’dir.

Hz. Aişe’nin esas değeri zamanındaki ilim adamı sahabilerin fetva ve 
rivayetlerinde düştükleri hatalara karşı yürüttüğü tashih ve tenkid faa-
liyetleridir. Resulullah’ın vefatından sonra tam 47 sene sürdürdüğü bu 
ilmi faaliyet onun Kur’an ve sünnet bilgisinin ne kadar kuvvetli olduğunu 
muhake-me; tenkid kabiliyeti ve ilmi seviyesini göstermektedir. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz; Hz. Aişe İslami ilimlerde farklı ve özel 
bir konuma sahiptir. Kur’an’ı hakem mevkiine koymuş olması son derece 
calib-i dikkattir. Birçok konuda otorite kabul edilmiş, islamın doğru anla-
şılması noktasında islam tenkid zihniyetinin baş mimarlarından olup,fikri 
sahada da birçok alim ve müçtehidin aydınlanmasına vesile olmuştur.
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KAYNAK TEŞKİL ETMESİ YÖNÜYLE 

SAHABENİN ÖZGÜNLÜĞÜ: HZ.AİŞE 

ÖRNEĞİ

ŞEYMA ÇAKMAK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ VE İLAMER İSLAM 

TARİHİ GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Hz. Peygamber zamanında İslam’ı ondan ve Kur’an’dan bizzat öğrenen sahabe, 
onun ölümünden sonra çıkan anlaşmazlıklarda, sorunlarda, bizzat nüzule vakıf 
olan, Hz. Peygamberle beraber olan, ilmi kişiliği önde olan Hz. Âişe’ye başvurmuş-
tur. Bu çalışmada Hz. Âişe’nin Hadis ve Tefsir ilminde ki kaynaklığını ele aldık ve 
örnekler gösterdik. 

Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Hz. Âişe, Sahabe, Tefsir, Hadis

Abstract 
In the time of Prophet Muhammad (PBUH), the companion who learned Islam from 
him and the Qur’an personally applied to the Prophet Aceh, who had the knowled-
ge of the Prophet, who is the founder of the Prophet. In this work, we have discus-
sed the sources of Hazrat Aiche in Hadith and Tafsir, and showed examples.

KeyWords: Hz. Prophet, Hz.Aiche, Sahabe, Tafsir, Hadit

GİRİŞ
Yüce Allah’ın insanlığa gönderdiği peygamberler zincirinin son halka-

sı olan Hz. Peygamber kendisine indirilen Kur’an’ı tebliğ ettiği gibi tatbik 
de etmiştir. O aynı zamanda hayatı boyunca canlı bir Kur’an idi. Sahabe 
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İslâmı doğrudan doğruya Kur’an’dan ve onun tebliğcisi ve uygulayıcısı 
olan Hz. Peygamber’den öğrenmekteydi. Ancak sahabenin de insan olma-
sından ötürü barındırdığı vasıflar, kendi içlerinden çıkmış olmasına rağ-
men bazen onların Hz. Peygamber’in hadis ve sünnetlerini yanlış anlama 
ve değerlendirmelerine etki etmiştir. Hz. Peygamber’e yakın olamama, 
yaş, cinsiyet, muhakeme ve yorum kabiliyetleri, zekâ gibi özellikler onla-
rın aynı hadisi farklı anlayıp yorumlamalarına sebep olmuştur.1 Hz. Pey-
gamber hayatta iken sahabe bu tür durumlarla karşılaştığı vakit O’na baş-
vurmuştur. Onların zaman zaman Hz. Peygamber’e sordukları soruları, 
kavrayamadıkları bazı konularda ona başvurmaları, iç yüzünü idrak ede-
medikleri çeşitli hususlarda ona yönelttikleri eleştirileri ve özellikle Hz. 
Ömer’ de görüldüğü üzere ortaya koydukları ciddi itirazları hep onu iyi 
anlayabilmek adınaydı. Sahabe İslam’ı yayma faaliyetini yaparken hadis 
ve sünnetin anlaşılması hususunda birbirleri arasında tartışmalar yaşa-
mış, birbirlerini eleştirmiş, yanlışlarını düzeltmiş hatta tekzib dahi etmiş-
tir. Ancak bütün bu gayretlerin tek bir amacı İslâm dinini eksiksiz yaymak 
ve Kur’an’ın iyi anlaşılmasını sağlamaktır.2 Başka sahâbîlerde de zaman 
zaman görülen tekzib ifadesi, doğrudan yalanlamak anlamına alınmama-
lıdır. Zira Arapçada kizb ve tekzib kelimeleri, yalan ve yalanlama anlamı-
na geldikleri gibi, yanılma ve yanlışlama anlamında da kullanılmaktadır.3 
İşte sahabe arasında bu tenkit ve İslâm’ı yayma hususunda en önemli yeri 
tutan kişi Hz. Âişe’dir.4 Hz. Peygamberle evlendikten sonra bizzat onunla 
birlikte bulunması, vahyin geliş sürecine şahit olması, gelen vahyin ilk 
muhataplarından olması, onun ilmine büyük katkı sağlamıştır. Bilme-
diği veya anlamadığı hususlarda Hz. peygambere danışması, onun biz-
zat birinci derece kaynaktan yararlanmasına ve İslâm esaslarını en doğ-
ru şekilde anlamasına yardımcı olmuştur. Tabii bu konuda Hz. Âişe’nin 
ilmî yeteneği, muhakeme kabiliyeti, zekâsının da büyük rol oynadığını 
belirtmek uygun olacaktır. Sahabe Hz. Peygamber’in vefatından sonra 
karşılaştıkları sorunları aşmak, akıllarına takılan sorulara cevap bulmak 
için Hz. Âişe’ye başvurmuşlardır. Hz. Âişe ise peygamberden öğrendiği 
şekilde, vahiy esaslarına dayanarak, ve kendi muhakeme gücüyle saha-

1 Bedruddin ez-Zerkeşi, Hz.Aişe’nin Sahabeye Yönelttiği Eleştiriler, trc. Bünyamin 
ERUL (Ankara: OTTO Yay.,2016), 13. 

2 ez-Zerkeşi, age, s.13,14.
3 ez-Zerkeşi, age, s.201.
4 ez-Zerkeşi, age, s.14.
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benin sorduğu sorulara cevap vermiştir. Sahabenin hadis ve sünnetlerde 
anlaşamadığı, yanıldığı hususlarda ise tenkidler yapmıştır. Hz. Âişe’nin 
yaptığı tenkidlerde hareket noktası Kur’an ve sünnettir. Bu iki kaynak-
tan aldığı islâmî kültürüne kendi müşahede ve düşüncelerini de katarak, 
pek çok meselede İslâm cemiyetini aydınlatan bir ilim ve fazilet meş’alesi 
olmuştur.5 Hz. Âişe sahabenin rivayetlerinde düştükleri hataları düzelt-
miş, yeri geldiğinde sert bir şekilde de eleştirmiştir. Ancak hedef doğru 
ve sağlam olanın ortaya çıkması, dinin en güzel biçimde anlaşılmasının 
sağlanması olduğu için daima müspet sonuçlar vermiştir.6 Aynı zamanda 
burada Hz. Âişe’nin evinin bir ilim mekanı olduğunu da söyleyebiliriz. 
Sadece şifahi olarak sorulan sorulara cevap vermemiş, aynı zamanda di-
ğer bölgelerden mektuplar aracılığıyla gelen sorulara da cevap vermiştir.7 
Hz. Âişe sadece hadis nakilcisi değil, aynı zamanda müfessir’dir, fakih ve 
hatib’dir.8 Hadis ve sünneti yorumlamak ve tenkid etmenin yanında aynı 
zamanda hadis de rivayet etmiştir. Hadislerden istinbat ve kıyas suretiyle 
yeni hükümler çıkarmıştır.9 Rivayet ettiği hadislerin esbâb-ı vürudunu ve 
delaletlerini beyan eder, ayrıca Kur’an-ı Kerim’e muhalif bir unsur ihti-
va edip etmemesi bakımından onları incelemeye tâbi tutardı. Bir kısım 
hadislerin baş veya son taraflarının, yahut esbâb-ı vürudunun iyi bilin-
memesinden kaynaklanan hataları düzeltirken “yanıldı”, ”unuttu”, ”ha-
disin baş tarafını nakletmeyip sonunu nakletti” gibi ifadeler kullanmıştır. 
Rivayet ettiği hadislerin sayısı 2210’dur.Bunlardan Buhari ve Müslim’in 
Sahih’lerinde rivayet ettikleri 297 hadisin 174’ü her iki eserde, 54’ü yalnız 
Buhari de 69’u da yalnız Müslim de yer almaktadır.10

Hz. Âişe hadislerin lafızla rivayet olunmasına önem vermiştir. Öyle 
ki bazı sahabiler ezberledikleri hadisleri kontrol ettirmek adına ona gel-
mişler ve lafızlarda yapılan hataları düzelttirmişlerdir. Lafızlarda yapılan 
bu hataların temel sebebi, sahabenin Hz. Peygamber’in sözünü anladığı 
üzere aktarmış olmasıdır. Hal böyle olunca, en başta da bahsettiğimiz gibi 
sahabenin beşer oluşunun getirdiği özellikler hasebiyle bazen hadiste laf-

5 ez-Zerkeşi , age, s.14.
6 Nevzat Aşık, Hz.Aişe’nin Hadisçiliği, (İzmir,1987), 69.
7 Mustafa Fayda, “Hz.Aişe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: 

TDV Yay., 2016), 2:204
8 Mehmed Said Hatipoğlu, Hadis Tedkikleri , (Ankara: OTTO Yay., 2016), 18.
9 Mustafa Fayda, ”Hz.Aişe” TDVİA, (Ankara: TDV Yay., 1989), 2: 204.
10 Mustafa Fayda, ”Hz.Aişe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , (Ankara: 

TDV Yay., 1989), 2:204.
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zen farklılıklar da görülmüştür. Hz. Âişe bu uygulamasıyla aynı zamanda 
hadis rivayetinde fark ettiği tüm yanlışlıkları tashih etme (istidrak) yön-
temiyle hadislerin korunmasında önemli bir rol oynamıştır.11 Hz. Âişe sa-
habeden duyduğu hadisleri düzeltme ve yorumlamada aklı esas almıştır. 
Burada konu hakkında örnek vermek yerinde olacaktır:

Benû Amir kabilesinden iki zat, Hz. Âişe’nin huzuruna varıp, Ebu 
Hureyre’nin Hz. Peygamberden “Uğursuzluk evde, kadında ve attadır.” 
şeklinde rivayet etmekte olduğunu haber verirler. Hz. Âişe bunu duyunca 
fevkalade sinirlenmiş ve Kur’an üzerine yemin ederek şöyle demiştir: “Bu 
söz Peygamber’in kendi sözü değildir, sadece, Cahiliye devri adamlarının 
böyle söylüyor olduklarını hikâye etmiştir.”12

Burada kendi bakış açımızı belirtecek olursak, sahabe bu hadisi rivayet 
ederken belki hadisi bizzat duymamış, hadisin başına yetişemeden sadece 
sonunu duymuş, belki de rivayet edilirken lafız hatası olmuş olabilir. An-
cak her ne olursa olsun burada Hz. Âişe’nin lafıza önem vermiş olduğunu 
görmekteyiz. Hz. Âişe bilmediği bir şeyi duyduğu zaman onu iyice öğ-
reninceye kadar Hz. Peygambere tekrar tekrar soruyordu.13 Bu da onun 
hadis alanında bilgili olduğunu gösterir ve onun rivayetlerinin değerini 
ortaya koyar. Onun bizzat birinci kaynaktan rivayette bulunması ve bunu 
Kur’an’ı merkeze alarak yapması hadislerinin doğru olduğu kesinliğini 
ortaya koymaktadır. Hz. Âişe yapmış olduğu bu çalışmalarıyla özellikle 
Hz. Peygamber’in anlaşılması hususunda büyük bir yol gösterici olmuş-
tur14 ki bu da bize örnek teşkil etmektedir. Hadisleri değerlendirirken 
Hz. Peygamber’in sünneti ve sîreti ile ele almıştır. Rivayet edildiğine göre 
Hz. Âişe, Ebu Hureyre’den nakledilen, “Kadın, eşek ve köpek namazı bo-
zar” rivayetini duyunca “Bizi köpek ve eşekle bir mi tuttunuz” şeklinde 
çıkışmış ve “Allah’a yemin ederim ki, ben Allah Rasûlü ile kıble arasında, 
sedirin üzerinde yatarken onun namaz kıldığını gördüm. Bazen ihtiyacım 
oluyor, Rasûlullah’ı rahatsız etmemek için ayaklarının yanından sıyrılıp 
çıkıyordum” diyerek aktarılan rivayetin sünnete aykırı olduğunu ifade 

11 Bünyamin Erul ”Sünnet ve Hadislerin Korunmasında Sahabe”, Hadis el kitabı için-
de, ed. Zişan Türcan (Ankara: Grafiker Yay., 2016), 46.

12 Mehmed Said Hatipoğlu, Hadis Tedkikleri, (Ankara: OTTO Yay., 2016), 22,23.
13 Recep Erkocaaslan, Hz.Aişe’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz.Peygamber Sonrası İslam Tari-

hindeki Rolü, (İstanbul: Beyan Yay., 2016), 220. 
14 Mustafa İslamoğlu, Üç Muhammed: İki Tasavvur Bir Gerçek, (İstanbul: Denge Yay., 

2001), 72.
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etmiştir.15 Hadislerin sebeb-i vüruduna dayanarak yorumlamasına örnek 
verecek olursak; Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz cu-
maya gelmek istediği zaman gusletsin” İbn Ömer’e göre bu hem erkeklere 
hem de kadınlara farz iken Hz. Âişe bunun bir tavsiye olduğunu şöyle 
belirtmiştir:

“İnsanlar (o günlerde) kendi işlerini kendileri görürlerdi. Cumaya gün-
lük iş kıyafetleriyle gelirlerdi. Onlara ‘Keşke bugün için yıkansanız (ne iyi 
olur) denildi.”16 

Bu kısma kadar bir hadisçi olarak Hz. Âişe’yi ele aldık. Tefsir ilminde 
Hz. Âişe’ye değinmek gerekirse,

Kur’an’ın en sağlam tefsirinin yine Kur’an olduğunu görmekteyiz. Ni-
tekim ayette “…Sonra onu açıklamak da bize düşer”17 buyurulmuştur. 
Ondan sonra ise Kur’an’ı en iyi tefsir eden Hz. Peygamber olmuştur.18 Hz. 
Peygamber’in vefatından sonra tefsirde sahabe iki hususla öne çıkmıştır. 
Birincisi mutlak imanları; ikincisi ise olayları ve ayetlerin iniş sebeplerini 
karşılaştırıp, olaylarla hükümler arasında ilişki kurmalarıdır.19 Sahabe 
tefsirde iki gruba ayrılmaktaydı: 
İlk grup Kur’an’ı yanlış yorumlamaktan korkup tefsir yapmayanlar; 

ikinci grup ise tefsir yapanlardır.20 Hz. Âişe tefsir yapan grubun içinde 
yer almaktaydı. Onun tefsir alanında önemli olmasını, tıpkı hadis ilminde 
bahsettiğimiz gibi, Hz. Peygambere yakınlık derecesiyle ilişkilendirebili-
riz. Hz. Âişe, fıkhı, basireti, Kur’an’a vukûfiyeti ve Resûlullah ile birlik-
teliği sayesinde ibadet, ahlak, savaş hukuku ve muamelat hususlarında 
birçok ayeti tefsir ve te’vil etmiştir.21 Bu konuyu bir örnekle desteklemek 
gerekirse;

Hz. Âişe’ye: “…İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah on-
dan dolayı sizi hesaba çekecektir…” ayetinin tefsiri soruldu. Bunun üzeri-
ne Hz. Âişe şöyle dedi: “Rasûlullah’a sorduğumdan beri bu ayetin tefsirini 
bana kimse sormamıştı. Rasûlullah şöyle buyurmuştu: “Bu ayette geçen 

15 Mehmet Görmez,” Genel İlke ve Esaslar”, Hadis El Kitabı içinde, ed. Zişan Türcan 
(Ankara: Grafiker Yay., 2016), 592.

16 Mehmet Görmez, “Hadislerin Vürud Sebeplerini Tespit Etmek”, Hadis El Kitabı içinde, 
ed. Zişan Türcan (Ankara: Grafiker Yay., 2016) 594.

17 Kıyame 75/19
18 Recep Erkocaaslan, Hz.Aişe’nin Hayatı, Şahsiyeti ve Hz. Peygamber Sonrası İslam Tarihindeki 

Rolü, (İstanbul: Beyan Yay., 2016), 244.
19 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, (Ankara: Fecr Yay., 2010), 59.
20 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, (Ankara: Fecr Yay.,2010),22,24.
21 Kübra Görmez, s. 34.
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konu, kulun yakalandığı bir sıtma hastalığı, başına gelen bir musibet veya 
kaybettiği küçük bir miktar dünyalık için üzülmesidir. Sonunda kul ma-
denin kıpkırmızı ateşle temizlenip çıktığı gibi günahlarından temizlenir 
çıkar.”22 Burada görüldüğü üzere Hz. Âişe’nin tefsir ve tevil yaparken de 
sünnete dayandığını söyleyebiliriz. 

“Gözler O’nu algılamaz, O gözleri algılar.”23 
Hz. Âişe’den yukarıdaki ayetin açıklaması olarak şu rivayeti nakledil-

mektedir: “Kim Rasûlullah Rabbini gördü derse yalan söylemiştir.” di-
yerek bu ayeti ve “Allah bir insanla (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle 
yahut perde arkasından konuşur yahut izniyle dilediğini vahyedecek bir 
elçi gönderir.”24 ayetini okur. 

Fakat o, Cebrail’i kendi suretinde iki kere gördü” der. Bu örnek-
ten de yola çıkarak Hz. Âişe’nin Kur’an’ı yine kendisiyle tefsir ettiğini 
belirtebiliriz.25 Onun Kur’an ile ilişkisi bunlarla sınırlı değildir. Hz. Âişe 
aynı zamanda hakkında ayet inen birisidir. Bu da onun Kur’an ile olan 
ilişkisini, tefsirdeki ve aynı zamanda İslâm’daki yerini göstermektedir.

SONUÇ
İslam’ın önemli âlimlerinden olan Hz. Âişe hadis ve tefsir ilimlerinde 

sıkça öne çıkmaktadır. Hz. Peygamberle evlendikten sonra ilimde kendi-
sini çokça yetiştirmiş, Peygamber’in ölümünden sonra ümmete öncülük 
etmiştir. Hz. Âişe’nin ilmi bilgisi, rivayet ettiği hadisler ve yapmış olduğu 
tefsirler bize Peygamber’i ve İslam dinini anlatan temel kaynaklardan bi-
risidir. Rivayetleri günümüze kadar gelmiş ve hala bize ışık tutmaktadır. 
Sonuç olarak, bu makalede bunlara değinme nedenimiz bu ilmi kişiliği 
tanımak ve hatırlamak olmuştur.
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Gülen TAŞÇI: Konuşmalarından dolayı Şeyma Çakmak arkadaşımıza 
teşekkür ediyoruz. Oturumumuzun birinci bölümü sona ermiştir. Şim-
di ikinci kısım olarak müzakere kısmına geçeceğiz. İlk iki arkadaşımızın 
müzakerelerini yapmak amacıyla Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fa-
kültesi Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa 
Murat Batman’ı sahneye davet ediyorum. Süreniz on iki dakikadır.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. MUSTAFA MURAT BATMAN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / TEFSİR ABD

Pek muhterem değerli arkadaşlarım ve hocalarım. Sözlerime başlarken 
geleneksel hale gelmiş İLAMER öğrenci sempozyumun da sizlerle olmak-
tan dolayı hissettiği mutluluğu ve hazzı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ay-
rıca bu tebliğde konuşmalarıyla, katkılarıyla, çalışmalarıyla sempozyuma 
katılan arkadaşlarımızı teker teker tebrik ediyorum. İlk olarak Nur De-
mir hanımefendinin tebliğini müzakere edeceğim. Benim yaklaşık üç ya 
da dördüncü müzakerem. Bütün müzakerelerde öncelikle dil ve üslup, 
akademik bir üslup hazırlamış mı? Bu çalışmanın konusu nedir? Amacı 
nedir? Ve bu amacı gerçekleştirmek uğruna vaad edilen yöntem uygulan-
mış mı, uygulanmamış mı? Ona bakarım. Bu anlamda Nur hanımı başarılı 
bulduğumu kabul etmeliyim. Özellikle çalışma konusu nedir? Bu konuyu 
çalışmaktaki maksat nedir? Başlıklandırma olarak bu başlık altındaki vaad 
edilen yöntemi uygulamada akademik buldum. Fakat değinmek istedi-
ğim bir nokta var. Aişe Abdurrahman’ın Özgünlüğü meselesinde birkaç 
başlıklandırmalar yapılmış. Gayb, israiliyyat gibi konularda da tefsirin-
den hareketle örnekler verilebilirdi. Örneklendirme açısından biraz zayıf 
buldum. Bunun haricinde özette verilen vurgu ile Aişe Abdurrahman dan 
bahsedilirken birlikte ele alınması gerekmektedir. Bu özette olması hase-
biyle aynı zamanda bir vaattir. İçerikte bunu çok karşılanmadığını his-
settim. Aişe Abdurrahman’ı Aişe Abdurrahman yapan Emin el-Huri’nin 
tefsirde özgünlük anlayışında ortaya koyduğu teoriyi pratiğe taşımasıdır. 
Bu anlamda bir süreç okuması da başlıkları bence değiştirmeye gerek ol-
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mayabilir. Bu konu da bu anlamda Nur hanımın kendisini de hissedebi-
lirdik. Yani bu konuda kendi değerlendirmelerini de görebilirdik. Diğer 
tebliğ içinde aynı şey söz konusu. Arkadaşlarımız betimleyici bir tasvir 
kullanıyorlar fakat kendilerini hissettiremiyorlar. Tabii ileri gelen zaman-
larda, lisansüstü çalışmalarda bunu başaracaklarını zaten kesinlikle ina-
nıyorum. 

Diğer arkadaşımız, Nur Uddin bey. Kendisi Bangladeş’li. Muhtemelen 
orta öğretim, lisans ve yüksek lisans eğitimini orada tamamladı. Belli bir 
yaştan sonra Türkiye ye gelip burada akademik çalışmalar yapmak ve bu 
kadar kısa bir sürede Türkçe bir tebliğ hazırlamak bu anlamda benim için 
endişeden ziyade başarının sonucu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 
kendisini tebrik ediyorum. Fakat nihayetinde bu metinle basılacak, kitap 
haline getirilecek. Benim âcizane tavsiyem herhangi bir hocaya, öğrenci 
arkadaşa okutulup gözden geçirilmesi gerekmektedir. Hataların mümkün 
olduğu kadar hatta en aza indirilebileceğini düşünüyorum. Benim en çok 
dikkat ettiğim husus üsluptur. Daha deskriptif daha betimleyici bir çalış-
malardaki üslubu biz öne sürüyoruz. Bu anlamda çok fazla sıfat, gerek 
örnek olsun gerek çalıştığımız konuyu eserde çok fazla sıfat kullanmama-
lıyız. Mesela sıra dışı bir tefsir, muhteşem bir âlim, mükemmel bir müfes-
sir vb bunlar akademik çalışmalarda çok fazla istenmeyen sıfatlardır. Bu 
hususa dikkat etmek gerekir. Yine dipnotlarda İLAMER’in varsa dipnot 
kuralları alınmalı. Yoksa Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimlerin de kulla-
nıldığı dipnot tarzlarına dikkat edilmelidir. Ona göre değiştirebilirsiniz. 
Birde bu tebliğin konusu Mevdudi’nin kendisinden ziyade, Mevdudi’nin 
tefsir de ki özgünlüğü olması gerekiyor diye düşünüyorum. Fakat duy-
gusal bir yönü olduğu için sunum yaparken de Mevdudi’yi anlatmaktan 
Mevdusi’nin tefsirindeki özgünlüğüne sıra gelmedi. Tebliğde de aynı şe-
kildedir. Metnin yarısından fazlası Mevdudi’nin siyasi yönü falan bunlar 
anlatılmış. Bunlar biraz daha kısaltılabilir. Bunun yerine özgün yönlerini 
neler, ne getirdi, yeniliği nelerdir bunlara dikkat edilebilirdi. Ben tekrar 
arkadaşları tebrik ediyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür edi-
yorum. 
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Gülen TAŞÇI: Değerli müzakerelerinden dolayı Sayın Mustafa Murat 
Batman’a teşekkür ediyorum. Sıradaki Hasan Bali ve Şeyma Çakmak’ın 
tebliğlerini müzakere etmek amacıyla Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 
Dini İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı 
Araştırma görevlisi Mehmet Çelik’i kürsüye davet ediyorum. Süreniz on 
dakikadır. 
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AR. GÖR. MEHMET ÇELİK

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLER 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ HADİS ABD

Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahirabilalemin vessalatü vesse-
lamu ala nebiye bade. Değerli hocalarım kıymetli dinleyenler İslam İlim 
Tarihinin özellikle hadis ilminin belki de en önemli simalarından olan Hz. 
Aişe annemizin genel olarak tefsir ve hadis ilmindeki konumlarına dair 
iki tebliğ dinledik. Öncelikle Hasan Bey’in tebliği ile alakalı birkaç husu-
sa değinmek istiyorum. Bende oluşan kanaate göre tebliğde bazı ifade-
ler çok iddialı olmasına rağmen herhangi bir dipnotun verilmemesi bu 
konuda bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. Mesela bunlardan birisi: 
Hz. Aişe’nin kendisine ait bir mushafın dan dan bahsedildiğini söylemek-
te. Ama buna dair herhangi bir dipnot bulunmaması tebliğin eksiklikle-
rinden olduğunu düşünüyorum. Hz. Aişe’nin böyle bir mushafı var mı? 
Varsa oradaki farklılıkların kıraat dünyasında değeri nedir? Yani oradaki 
bir farklılık meşhur şaz ya da mütevatir kıraat türlerinden hangisi içinde 
değerlendirilmektedir ki biz Hz. Aişe’nin bir muhafı olduğunu bir kıra-
ati esas aldığını söyleyebiliyoruz. Bunun cevaplanması gereken bir soru 
olduğu kanaatindeyim. Kendi araştırmalarım neticesinde Hz. Aişe’nin 
Mushaf yazdırdığına dair rivayetler var yada tefsirde inayeten kelimesi-
nin evsani şeklinde farklı okumalarına dair malumat var ama bu bilginin 
sahihliği ne derece doğrudur? Daha önceden pek çok kişinin mushafı ol-
duğuna dair biliyoruz. Bu konuda Hz. Aişe’nin mushafının olduğuna dair 
herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Benim asıl üzerinde durmak istediğim 
husus özgünlük meselesi. Örneğin biz Hz. Aişe’nin Kur’an yorumundaki 
özgünlüğünden bahsedebilir miyiz? Mesela tefsir tarihi kitaplarında he-
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pimiz okuduk. Peygamber efendimizden sonra sahabe de dahil kur’an-ı 
kerim i yorumlarken klasik olarak kur’an-ı kur’anla tefsiri, kur’an-ı hadis 
ve sünnetle tefsiri, içtihatla tefsiri gibi çeşitli kategorilere ayırıyoruz. Sa-
habenin genelinde görülen bir eğilim şeklinde bir malumat var. İşte Hz. 
Aişe’yi İbn Abbas’tan İbn Mesud’dan Ubey b. Kab’dan ve Hz. Ali gibi tef-
sirde öne çıkan ashap dan dan olan şahıslar dan ayıran özellik nedir ne 
değildir? Bunların ortaya konulması lazım ki biz Hz. Aişe’nin özgünlü-
ğünden bahsedelim. Yani özgünlükten bahsedebilmemiz için mukayese 
yapmamız gerekmektedir. Sunulan tebliğin bu açıdan eksik olduğunu 
düşünüyorum. Sadece Hz. Aişe’nin tefsire dair örneklerini yada Kur’an 
yorumuna dair farklı cümleleri söylemenin Hz. Aişe’nin özgünlüğünü or-
taya çıkarma konusunda eksik olduğu kanaatindeyim. Diğer bir husus 
hadisleri değerlendirilmesinde de aynı durum geçerlidir. Mesela sahabe-
nin yada sünneti anlama ve yorumlamasında Türkiye deki en güzel ça-
lışmalardan biri Bünyamin Erul hocamızın doktora tezidir. Burada Hz. 
Aişe’ye benzer şekilde sünnet ve hadisi yorumlayan pek çok sahabeyi bi-
liyoruz. Mesela Ümmü Seleme, İbn Abbas gibi şahısların Hz. Aişe’ye ben-
zer şekilde pek çok değerlendirmesini müşahede ediyoruz. Hz. Aişe, Ebu 
Zer’den Ebu Hureyre’den onlar gibi biraz daha lafzı şekilde anlayan saha-
beden kendi farklılığı ortada. Bunu görmemek mümkün değil. Ama Hz. 
Aişe’yi, Ümmü Seleme, İbn Abbas gibi İmran b. Müsellim gibi sahabeden 
ayıran özellikler nelerdir? İşte bunu ortaya koymamızın sonucunda Hz. 
Aişe’nin özgünlüğünü şayet varsa böyle bir özgünlük bu şekilde ortaya çı-
kacağı kanaatindeyim. Bu sebeple Hz. Aişe’nin özgünlüğünü öne sürmek 
kanaatimce biraz zor gözüküyor. Muhtemelen sempozyumun üst başlığı 
özgünlükle alakalı olduğu için o sebepten ötürü tebliğlerin başlıklarına 
özgünlük kelimesinin konulduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla başlık de-
ğiştirilerek muhteva ile daha uygun başlık sağlanabilir. 

Diğer hocamızın tebliği ile alakalı birkaç hususu belirtmek istiyorum. 
Sahabenin kaynak olarak konumunu, önemini elbette aşikâr. Sahabe kavil 
ve fetvalarının bağlayıcı olup olmadığı konusunda pek çok tartışma ol-
makla birlikte özellikle rey ve içtihata dayanmayan hususlarda sahabenin 
kavil ve fetvalarının genel olarak kabul edildiği aşikârdır. Bu tebliğde de 
tıpkı Hasan hocamızın tebliğinde de olduğu gibi Hz. Aişe’nin özgünlüğü-
nün ortaya konulması kanaatimce yine zor olduğu kanaatindeyim. Baş-
lıkta özgünlüğe vurgu yapmak yerine daha farklı bir başlık kullanılma-
sının daha doğru olacağını düşünüyorum. Birde son olarak Hz. Aişe’nin 
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yapmış olduğu istidrakler malumdur. Hadislerin doğru anlaşılması üze-
rinde bize pek çok ışık tutuyor. Yani bu görmezden gelinemez. Ama Hz. 
Aişe’nin yapmış olduğu bazı istidraklerin de hatalı olduğu gerçeğini de 
göz önünde bulundurmak gerekiyor. Mesela hiçbir günahkâr başkasının 
günahını yüklenemez ayeti kerimesi ile alakalı Hz. Aişe bu ayetin kâfirler 
için olduğunu söylüyor. Ama ayeti kerimede mü’min i istisna edip bunu 
sadece kâfire has kılmanın mantığını anlamak kanaatimce gerçekten zor. 
Diğer bir hudus hadislerde genellikle bir hadisin uydurma olup olmadı-
ğını anlamak için kullanılan kriterlerden birisi küçücük bir fiile büyük 
mükâfatlar verilmesi ya da küçücük bir fiil sonucu büyük azaplar içerme-
si vaad etmesi, büyük azapla tehdit etmesi genellikle bir vaadin uydurma 
olduğu şeklinde bir sonuca götürür. Genellikle mevzu hadis kitaplarında 
bu örnekler var. Ama bir kedinin aç bırakılarak öldürülmesi Hz. Aişe bu 
konuda Allah’ın bunu yapan kişiye azap etmeyeceğini belirtiyor. Ama bu 
ne derece doğru ne derece isabetli bunun modern dönemde başta Yusuf 
el-kaddavi olmak üzere başta Hz. Aişe’nin bu tashihatının tashihe muhtaç 
olduğunu söylüyor. Bende bu kanaatte olduğumu belirtiyorum. Şeyma 
Hanım ve Hasan beyi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. 
Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

Gülen TAŞÇI: Değerli müzakerelerinden dolayı Sayın Mehmet Çilek’e 
teşekkür ediyorum. Müzakerelerle birlikte oturumumuzun sonuna gelmiş 
bulunuyoruz. Bizleri dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI: BATUHAN İLHAN

Saygıdeğer hocalarım, değerli misafirler ve kıymetli öğrenci arkadaş-
larım, hepiniz hoşgeldiniz. Öncelikle biz öğrencilere böyle bir fırsat ta-
nıdıkları için İLAMER yönetimine teşekkür etmek istiyoruz. Oturumu 
açıyorum. Ben Batuhan İlhan, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakül-
tesi 3.sınıf öğrencisiyim. Oturumumuz beş tebliğciden oluşmaktadır. İlk 
tebliğci arkadaşımız Emine Gamze Özkan, kendisi Kırıkkale Üniversitesi 
İslami İlimler Fakültesi 3.sınıf öğrencisi aynı zamanda İLAMER Felsefe-
Kelam Araştırma Grubu öğrencisidir. Tebliğ konusu ise İbni Sina’da 
Varlık-Mahiyet Ayrımı ve Tanrı İspatı Konularına Özgün Yaklaşımlardır. 
Sözü kendisine bırakıyorum. Süreniz on iki dakikadır.
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İBN SÎNÂ’DA VARLIK MAHİYET AYRIMI VE 

TANRI İSPATI

EMİNE GAMZE ÖZKAN

KIRIKKALE ÜN. İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3.SINIF VE AYNI ZAMANDA İLAMER FELSEFE VE 

KELAM ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Varlık ve mahiyet kavramlarını Tanrı’yı ispatlamak amacıyla kullanan İbn Sînâ, ma-
hiyete zaid bir varlık anlayışı benimsemiş ve bununla zorunlu varlık (Tanrı) kavra-
mına ulaşmıştır. Böylece İbn Sînâ, varlık-mahiyet ayrımıyla kendisinden önce mev-
cut olmayan bir yöntem geliştirmiştir. Söz konusu metot sonraki dönemlerde derin 
tesirlerin ve geniş yansımaların zemini olmuştur. Biz İbn Sînâ’nın varlık ve mahiyet 
kavramlarını nasıl kullandığını, zorunlu varlığın yani Tanrı’nın ispatına nasıl ulaş-
tığını görecek ve bu ispatını özgünlüğü bağlamında değerlendireceğiz.

Anahtar kelimeler: İbn Sînâ, varlık, mahiyet, zorunlu varlık. 

AVICENNA’S UNDERSTANDING OF EXISTENCE ESSENCE

Abstract
Avicenna who used the concepts of existence and essence to prove the God embra-
ced the understanding of an existance in addition to the essence and with this idea 
he reached the concept of absolute existence (God). Thereby Avicenna invented a 
new method that had never existed before. This method became base of great inf-
luences and reflections afterwards. We will see how Avicenna used the notion of 
existence and essence, and how he found the evidence of absolute existence namely 
God out and we will evaluate this evidence in his own authenticity.

Key Words: Avicenna, existence, essence, absolute existence.
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GİRİŞ
İslam filozofları arasında özel bir konumu olan filozofumuz “İbn Sînâ” 

künyesiyle meşhur olup bilim ve felsefe alanındaki eşsiz konumunu ifa-
de etmek amacıyla kendisine genellikle “eş-şeyhü’r-reis” unvanıyla atıfta 
bulunulmuş, Batı’da ise “Avicenna” olarak tanınmıştır. Bununla birlikte 
İslam filozofları içerisinde en çok eser vermiş müelliflerden biridir.1 İbn 
Sînâ’yı İbn Sînâ yapan şahsına münhasır görüşlerini tebliğimizde işlemek 
için varlığın bilgisinden bahsedecek, genel ve özel varlık, varlık ve mahi-
yet, zorunlu ve mümkün varlık tanımlarını yapıp zihinlerde İbn Sînâ’nın 
kullandığı terimleri yerli yerine oturtmakla başlayıp konuyu bu tanımlar 
çerçevesinde şekillendireceğiz.

A- VARLIĞIN BİLGİSİ
Öncelikle şu belirtilmeli ki İbn Sînâ’nın ispatı vahye dayalı bir teoloji 

değil doğal teoloji kategorisine girer niteliktedir. İbn Sînâ’yı Tanrı fikrini 
baştan kabul eden teologlardan ayıran en önemli hususlardan biri olan 
ve özgünlüğünün çok güçlü bir yanını teşkil eden, Tanrı’yı apriori (önsel 
olarak yani bilmek için çabalamaya gerek duyulmadan doğuştan bizde 
bulunan bilgiler) bir mefhum gibi görmemesidir.2

İbn Sînâ’ya göre bizde önsel olan bir bilgi varsa bu bilgi yalnızca varlı-
ğın bilgisidir. Zaten İbn Sînâ metafiziğinin dayandığı temel ilke bir şeyin 
var olduğunun apaçık, şüphesiz, bedihî oluşudur. Yani “ la şekke enne 
huna vucûden” varlığında şüphe bulunmayan oluşudur. Bu bilginin zih-
nin sezgisine mi yoksa fiziki dünyaya ilişkin duyusal tecrübeye mi da-
yandığı noktası belirsiz bırakılmış olsa da bu, varlığın bilgisinin insanda 
apriori oluşuna halel getirmez. Çünkü Etienne Gilson’un belirttiği gibi 
aklın algılamasına ilk giren şey varlıktır.3 Bu bağlamda varlığın ispatını 
istemek bizi bir paradoksa, adeta bir sisyphus döngüsünün4 içine hapse-
der.

1 Cüneyt Kaya, İslam Felsefesi Tarihi ve Problemleri, (Ankara, İSAM Yay., 2016), 253.
2 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, (İstanbul: Endülüs 

Yay., 2007), 110-111.
3 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 110-111.
4 Mitolojide Tanrı Zeus’un Sisyphus’u cezalandırmak için onu bir anın içine hapset-

mesidir. Bu döngü Sisyphus’un kayayı dağın tepesine çıkarması ve kayanın geri gönde-
rilmesi şeklindedir ve sonsuza kadar sürer. 

Şaban Ali Düzgün, Sosyal Teoloji, (Ankara: OTTO Yay., 2017), 74.



İBN SÎNÂ’DA VARLIK MAHİYET AYRIMI VE TANRI İSPATI 613

B- GENEL VE ÖZEL VARLIK TANIMLARI
İbn Sînâ’nın Tanrı hakkındaki ispatını daha iyi anlamak için zorunlu ve 

mümkün varlık tanımlarından önce genel ve özel varlık tanımlarını açık-
lığa kavuşturmamız gerektiğini düşünüyoruz. Zira böylece İbn Sînâ’nın 
ortaya koymuş olduğu Tanrı’nın varlığı ve fertliği ispatlanmış olacaktır.
İbn Sînâ literatüründe genel varlık (vücûd-u mutlak/âm) bütün var 

olanlara yüklem olan mutlak yani transandantal varlıktır. Bu bağlamda 
mutlak varlık olarak Tanrı’nın kast edilmediğine dikkat çekmek gerekir. 
Özel varlık (vücûd-u has) ise varlığı bireyleşmiş kendine ait spesifik bir 
hüviyete sahip olan varlıktır.5

Kanımca, mutlak (genel) varlığın nedenlerinin, özel varlıklar olarak 
aktarılması, Tanrı ile bütün mahlûkatın ortak olarak paylaştığı varlığın 
nedeninin, kendisi de bir özel varlık olan zorunlu varlık olmasındandır. 
Daha açık bir ifadeyle kendisi de bir özel varlık olan Tanrı, genel ve mut-
lak varlığın kaynağıdır ki bu, Tanrı’nın sırf varlık oluşuyla örtüşmektedir. 
Genel varlık zorunlu, mümkün, mümteni’ kavramlarını kapsayan, özel 
varlık ise her birini diğerinden ayıran fertlik kazanmış özellikleri bulunan 
varlıktır. Özel varlıkların ferdiyetlerini daha iyi anlamak için şu örnekle 
açıklayabiliriz:

“Ali insandır” bir önerme, “Ali vardır” başka bir önermedir. Ali insan-
dır dediğimizde insanlık mahiyetine dikkat çekmiş olup bunun Fatma ve 
Ayşe’de de bulunduğunu görüyoruz. “Ali vardır” dediğimizde ise Ali’nin 
varlık olarak yani özel varlık manasında diğerleriyle insanlık mahiyetinde 
ortak olduğu gibi iştirak halinde olmadığını görürüz. Çünkü Ali’nin varlı-
ğı demek onun orta boylu, tıknaz, siyah saçlı, yassı burunlu sıfatlarıyla var-
lığı demektir. Yani Ali bu sıfatlarla Ali’dir. Onu Ayşe ve Fatma’dan ayıran 
bu sıfatlarıdır, o halde özel varlığı diğerlerinden ayıran, sıfatlarıdır deriz. 
Eğer Ali var olmakta Fatma’nın aynı olsa, o zaman Fatma ile Ali’nin bütün 
sıfatlarının özdeş olması gerekirdi. Bu şekilde olursa da Fatma ve Ali’nin 
varlıkta bir olması lazım gelirdi. Hâlbuki Fatma ve Ali ayrı varlıklardır.6

Peki, Ali’nin özel varlığı kedinden ayrı düşünülemeyen sıfatlarıysa 
Ali’nin mahiyeti nedir? Ali’nin yukarıda saydığımız orta boyluluk, tık-
nazlık, yassı burunluluk gibi sıfatlarını Ali’den attığımızda Ali’nin varlığı 
ortadan kalkar ama canlılık (hayvaniyyet) ve düşünürlük (nâtıkiyyet) yok 

5 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 126.
6 Hüseyin Atay, Farabî ve İbn Sina’da Yaratma, (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Yay., 1994), 12.
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olmaz. Mamafih Ali’nin mahiyeti hayvan-ı nâtık oluşudur.7 Zaten had 
yani tanım bize ma hüve yani o şeyin ne olduğu cevabını verir. Mantık 
ilmindeki “hayvan-ı nâtık” olarak kavramsallaştırılan insan tanımının, in-
sanın mahiyetine işaret etmesi bunun göstergesidir. 

Özel varlıkların, sıfatlarıyla özel varlıklık kazandığını kavradıy-
sak şimdi bir başka özel varlık olan “Tanrı”nın ferdi varlığı meselesi-
ni tetkik edelim. Tanrı’nın ise onu diğer varlıklardan ayıran ferdi sıfatı 
zorunluluğudur.8 Zorunluluk onu o yapandır. O’nun zorunluluğunu 
kaldırdığımızda varlığını da kaldırmış oluruz. O halde mahiyeti nedir 
diye soracak olursak daha önce söylediklerimizden yola çıkalım; hatır-
larsak Ali’den Ali’nin onu o yapan sıfatlarını kaldırdığımızda onun ma-
hiyetini yani düşünen ve canlı olduğunu bulmuştuk, şimdi aynı işlemi 
Tanrı için de yapalım, Tanrı’dan zorunluluğunu kaldırdığımızı varsayar 
isek geriye hiçbir şey kalmadığını görürüz. 

O halde şu çarpıcı sonuca ulaşırız; Tanrı’nın mahiyeti zorunluluktur, 
hâlihazırda bu demek olur ki Tanrı’nın mahiyeti ve varlığı birdir. Yine, 
özel varlıkların kendilerine ait sıfatları başkasında bulunmadığına göre 
zorunluluk sıfatı da Tanrı’dan başka bir varlıkta bulunmaz.9 İşte tam bu 
noktada İbn Sînâ’nın Tanrı’nın birliğini son derece özgün ve sistemli bir 
şekilde ispatladığını görüyoruz.10 İbn Sînâ bunu yukarıda anlattığımız 
biçimde yapmış ve orijinal bir ispata imza atmıştır, diyebiliriz.

C- VARLIK ve MAHİYET 
İbn Sînâ’nın ispatına geçmeden önce tanımlamamız gereken kavram-

lardan diğer ikisi varlık ve mahiyet kavramları ve bu ikisi arasındaki iliş-
kinin nasıllığıdır.

Varlık
Tarihi seyir içerisinde varlık kavramı bizzat kullanılmasa da bu kav-

ramı çağrıştıran tanımların yapıldığını görüyoruz. Heidegger’e göre var-
lığın anlamını yanlış yorumlardan kurtarıp onu yeniden formüle etmek 
gerekir.11 Yine Heidegger varlığı tanımlamada şunları vurgular: 

7 Hüseyin Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 13.
8 Hüseyin Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 13.
9 Hüseyin Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 13.
10 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 315.
11 Mahmut Ay, Sadrüşşerî’a’da Varlık, (Ankara: İlâhiyat Yay., 2006), 82.
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Denir ki, “Varlık” en evrensel ve en boş kavramdır. Böyle olarak her ta-
nım girişimine direnir. Bu, en evrensel ve buna göre tanımlanamaz kavram 
hiçbir tanıma gereksinmez. Herkes onu sürekli olarak kullanır ve onunla 
ne demek istediğini her durumda daha şimdiden anlar.12 Burada, “varlığın 
tanıma direnmesi” ifadesi söylenmek isteneni tam olarak ortaya koyar.
İslam filozofları ve kelamcıların en temel tezlerinden biri varlık kavra-

mının bedihî oluşudur. Bedihîlik ise kesin bilgi veren yakîniyyât önerme-
lerindendir. Sonuç olarak varlığın bedihî ve basit oluşu, onu tanımlanamaz 
yapmaktadır.13 Bunu şu şekilde temellendirebiliriz: Mantık ilmi açısından 
bir tanım yapabilmek için o şeyin cins ve fasl dediğimiz unsurlarını bil-
mek gerekir. Başka bir ifadeyle, tanımlamak istediğimiz şeyin cinsi ve fas-
lı ya da kendisi başka bir şeyin cinsi ve faslı olmalı ki tanımı yapabilelim. 
Varlık mevzubahis olduğunda bu mümkün gözükmemektedir.
İbn Sînâ’ya göre nasıl ki felsefi ilke olarak kabul edilen önermelerin 

ne oldukları sorulamıyorsa, aynı şekilde varlığın da ne olduğu sorula-
maz. Nasıl felsefenin ilkelerinin neliği sorulamazsa varlığın neliği de 
sorulamaz.14 Böylece, filozofumuz felsefenin kesin ilkeleri ile varlığı eş 
statüde değerlendirerek özgün bir yaklaşım sergilemiş olur.15 Varlığın 
kendisiyle tanımlayacağımız her şeyden daha açık olduğu İbn Sînâ’nın şu 
ifadelerinde tam anlamıyla kendini bulur: 

“Tanımlanmak istendiklerinde, bu, gerçekte bilinmeyeni tanımlamak 
değil, bir isim veya işaret vasıtasıyla uyarmak ve hatırlatmak amacına yö-
neliktir. Belki işaret, kendiliğinde ondan daha gizlidir.”16 Şu halde hangi 
kavramı bu tanım için kullanırsak kullanalım varlık ondan daha gözler 
önünde, daha açık, daha kesin, daha net, daha önsel olacaktır.”

Mahiyet
Mahiyet kelimesi “ma hiye” ya da “ma hüve” “nedir o” veya “o olan 

nesne” manasındadır. Bu tanım bu anlamıyla müphem kalmaktadır. Mahi-
yet kavramını anlayabilmek için hayal gücüne ve zihinde tasarlama yoluna 
gidilmelidir. Bundan ötürü mahiyet, tümel bir kavramın yalnız zihindeki 
fertlerini göz önünde bulunduran bir söz olarak tarif edilmiştir. Bu durum-

12 Heidegger, Varlık ve Zaman, trc. Aziz Yardımlı (İstanbul: İdea Yay., 2004), 20. 
13 Mahmut Ay, Sadrüşşerî’a’da Varlık, 82-83.
14 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 110-116.
15 Mahmut Ay, Sadrüşşerî’a’da Varlık, 84.
16 İbn Sînâ, Kitâbu’ş-Şifâ, trc. Ekrem Demirli-Ömer Türker (İstanbul: Litera Yay., 

2014), I: 27.
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da bir şeyin mahiyeti ile o şeyin zihindeki varlığı kastedilir.17 Fakat İbn Sînâ 
mahiyete 3 farklı şekilde bakar ki bu konu ileride açığa kavuşacaktır.

Varlık Mahiyet İlişkisi
Farabî “Bir şeyin varlığı demekle onun dış dünyadaki varlığını, mahiyeti 

demekle onun zihindeki varlığını kastetmiş oluruz.” der. Farabî bunu söy-
leyerek felsefe tarihinde ilk defa varlık ve mahiyet ayrımını yapmıştır. Her 
şeyin bir mahiyeti ve varlığı vardır. Bunlar birbirlerinin alanlarına girmezler. 
Farabî’nin varlık ve mahiyetin münasebeti hakkındaki görüşlerini, İbn Sînâ’nın 
da dayandığı temel argümanlar olması sebebiyle kısaca açıklayalım:18

Varlığın kendisinden geldiği nesne, mahiyetten farklı bir şeydir. Varlık 
mahiyetin kendinden olmadığına göre o varlık başkasındandır. Çünkü var-
lığı mahiyetinden ayrı olanın varlığını başkasından almış olması gerekir. Bu 
durumda mahiyet varlığı nereden alacaktır? Şayet varlık kendisinden çıka-
cak olanın da varlığı ile mahiyeti ayrı ise, şu halde onun mahiyeti kimden 
geldi diye sorulacak ve bu, sonsuza kadar gidecektir. Farabî bu teselsülün 
imkânsızlığından dolayı varlık ile mahiyeti bir “Var” da birleştirir.19

İbn Sînâ, Farabi’nin mahiyet varlık münasebetleri üzerindeki bu dü-
şüncelerini benimsemekle birlikte farklı yönler kazandırmıştır. İbn Sînâ 
nesnelerin mahiyetlerine üç şekilde bakar:

1.Mahiyet olarak mahiyet, yani nesnenin, kendisine bakmak açısından 
mahiyetidir. Bunun zihin veya zihin dışı bir niteliği yoktur.

2.Dış dünyada mahiyet, zihnin dışında bulunur ve bunların varlıkla 
birleşmeleri gerekir.

3.Zihinde mahiyet.
Dolayısıyla İbn Sînâ mahiyetin yalnızca zihin içinde değil, dış dünyada 

da mevcudiyetini imkân dâhilinde görür ve bu yönüyle farklı bir yakla-
şım sergiler. Ezcümle insanın mahiyeti hayvan-ı nâtık olmasıdır. Hayvan-ı 
nâtıklığını dışarıda görememekteyiz çünkü o haliyle bir varlığı yoktur. 
Var olmalıdır ki biz onu dışarıda görebilelim. O halde mahiyetlerin, var-
lık sahasına çıkmaları gerekir. Böylece varlık mahiyete sonradan arız olan 
bir sıfattır denilir. Arızdan kastedilenin ise Mantık ilmindeki araz değil 
meydana gelmek, ortaya çıkmak anlamında olduğu vurgusunu yapmak 
önemlidir. Bu bağlamda varlığın mahiyete arız oluş ifadesi cevhere aklı-

17 Hüseyin Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 14.
18 Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 16.
19 Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 16.
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ğın, beyazlığın arız olması gibi daha önce var olup varlığın ona arız olması 
manasında değil önceden, yok iken vuku bulmak, zuhur etmek manasın-
da anlaşılmalıdır. Yani varlık mahiyeti niteleyen en geniş anlamlı ayrılmaz 
sıfattır.20 Sonuç olarak varlıksız mahiyet düşünülemez diyebiliriz.

D- ZORUNLU VARLIK ve MÜMKÜN VARLIK TANIMLARI
Mümkün (Olurlu) Varlık-Olurluluk:
İbn Sînâ açısından olurlu varlık kendi zatı bakımından batıl başkası 

nedeniyle haktır. Çünkü mümkün varlığın varlığı kendi dışındaki başka 
bir varlığın sayesindedir. Mümkün varlığın varlık alanına çıkması için zo-
runlu nedenin ona ilişmesi21 yani zorunlu varlık olan Tanrı’nın ona te-
veccüh etmesi gerekir. Sonuç olarak yokluğu düşünülebilen varlığın ken-
dini var etmesi muhaldir. Dayanacağı sebepler de sonsuza gidemez. Hal 
böyle iken olurlu varlıklar bir zorunlu varlığa dayanmak durumundadır. 
Mamafih mümkün varlığın mevcudiyeti veya ademi onu var edecek bir 
nedenin ve ilişenin olup olmaması ile ilgilidir.

Zorunlu Varlık (Vâcibu’l-vücûd):
Zorunlu varlık yokluğun kendisinden olumsuzlanması şartı ile birey-

leşmiş özel varlıktır.22 Yokluğu düşünülemeyen bu özel varlık zatı bakı-
mından diğer varlıklardan ayrılır. O’nun zatı bizzat zorunluluktur.23

Bu zorunluluk algısını sindirebilmek için, bizzat “Allah nedir” soru-
sunun cevabına bizi götürecek ve Allah’ın zatını tarif ettiği özel bir sure 
olan ihlâs suresinin filozofumuzun kendi bakış açısıyla yaptığı tefsirine, 
“Kur’an’ı İbn Sînâ gibi anlamak” teması çerçevesinde başvurmak yerinde 
olacaktır. O halde filozofumuzun surenin ilk ayetindeki “kul huvellahu 
ehad” ifadelerinden çıkardığı veciz manaya kulak verelim:

“De ki o Allah birdir” (İhlâs 112/1). Yani o, odur. Varlığı için zatından 
başka bir şeye muhtaç değildir. O’nunla beraber başkasını itibar ve mü-
lahaza etmek ona fazla bir şey kazandırmaz. O’nun varlığında başka bir 
varlığın tesiri yoktur. Lizatihi hüve hüve olan yalnız Vâcibu’l-vücûd’dur.24

20 Atay, Farabî ve İbn Sînâ’da Yaratma, 19.
21 Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 140.
22 Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 142.
23 Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 143.
24 İbn Sina, İhlâs Suresi Tefsiri, trc. Ahmet Hamdi Akseki (İstanbul: DİB Yay., 2014), 

16.
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İBN SÎNÂ’NIN TANRI İSPATININ FORMU
Varlık vardır / Bir şeyin var olduğundan şüphe yoktur.
Varlık duyusaldan ibaret değildir.
Varlık doğası gereği, ya zorunludur ya da olurludur.
Eğer varlık kümesi içerisinde zorunlu bir eleman mevcut ise, istenen 

elde edilmiş olur.
Eğer zorunlu bir eleman mevcut değil ise varlık kümesi sadece olurlu-

lardan ibaret olacaktır.
Olurlu kendi kendine var olmaz; kendisi bakımından olurlunun varlı-

ğı, yokluğundan öncelikli değildir; olurlunun varlığa gelmesi bir nedene 
bağlıdır.

Neden ya olurlu varlıklardan müteşekkil kümenin elemanlarının her 
biridir ya bu elemanların bir kısmıdır ya da kümenin dışındadır.

Neden, elemanların her biri olamaz; bu, kümenin kendi kendisinin 
nedeni olması anlamına gelir, bir şeyin hem neden hem sonuç olması 
imkânsızdır.

Neden, elemanların bir kısmı da olamaz; çünkü bir alt küme neden 
olma konusunda diğerlerinden öncelikli değildir.

Öyleyse, olurlulardan oluşan küme, varlığa gelebilmek için dışarıdaki 
bir nedene ihtiyaç duyar; bu neden, varlığı kendinden olan, Zorunlu Var-
lıktan başkası değildir.

O halde Tanrı vardır.25

TANRI İSPATI FORMUNUN ANALİZİ 
1. Varlık vardır / Bir şeyin var olduğundan şüphe yoktur.
İbn Sînâ, delilini bu apaçık ve apriori bilgiden yola çıkartır.26 Yani 

kendisinin tikel varlığını bilen insan hem zorunlu hem mümkün varlıkta 
ortak olan transandantal, genel yani mutlak anlamdaki varlığın bilgisine 
sahip olmuş demektir.27

Bu bilgi sunulduktan sonra ispatın 2. adımına geçilir.
2. Varlık duyusaldan ibaret değildir.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, İbn Sînâ’nın hareket noktası varlığın 

bizatihi kendisidir ve varlığın bilgisi apriori, önsel yani edinmek için çaba 
gerektirmeyen bizde önsel olarak bulunan türden bir bilgidir. Tabi İbn 

25 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 247-248.
26 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 248.
27 Engin Erdem. Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 249.
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Sînâ’nın varlığın bilgisi aprioridir düşüncesinin kuvvet bulması varlığın 
duyusaldan ibaret olduğunu söyleyen pozitivist ve natüralistlerin tezinin 
çürütülmesine bağlıydı. Nitekim İbn Sînâ da bunu yapmaya çalıştı.
Şimdi bu tezin nasıl çürütüldüğünü inceleyelim. İbn Sînâ açısından 

varlığın var olanlar arasında müşekkek yani ortak olması, varlığın sadece 
duyusaldan ibaret olmadığını gösterir.28 O halde varlığın var olanlar ara-
sındaki ortaklığını dolayısıyla varlığın duyusaldan ibaret olmadığı iddia-
sını değerlendirmemiz gerekir.

Dış dünyada mevcut iki insanı, Emine ile Gamze’yi düşünelim; duyu-
sal açıdan düşünüldüğünde, Emine ile Gamze belli mekânda, konumda 
burun el, kol, kaş, göz gibi azaları bulunan farklı iki bireydir. Fakat Emi-
ne, Gamze ve dış dünyada bulunan diğer fertler için ortak olarak “insan” 
denir. İnsanlığın tüm fertlerdeki ortaklığı şüphe götürmez olduğuna göre 
bu mefhumun duyusal olup olmadığını inceleyelim. Kendilerine ilişen 
fiziki arazları bakımından farklı olan bu insanlar insanlık mahiyetinde 
birleşmektedirler. İnsanlık mahiyeti ise ya duyusaldır, ya değildir. Duyu-
sal olduğu kabul edilse insanlık mefhumunun belli bir ölçüsünün, belli 
bir konumunun bulunması gerekirdi. Nitekim duyusal olan her şey bu 
özellikleri taşımak zorundadır.29 Eğer farklı konumlarda bulunan, fark-
lı özellikler taşıyan kişilere ortak olarak “insan” denilebiliyor ise bunun, 
“insan”ın insan olması bakımından, duyusal olmayan, sırf akledilen bir 
mefhum olmasından başka bir nedeni yoktur. “İnsan” bir tabiat olması 
bakımından “bir insan”dan farklıdır. Çünkü insan, insan olması bakımın-
dan birlik ve çokluk gibi bütün kayıtlardan bağımsız bir tabiattır. “Bir in-
san” ise birliğin kendisine iliştiği, “bir” ile kayıtlanmış olan insandır. Bi-
rinci olgu tüm insanlar arasında ortak iken ikincisi ortak değildir. Burada 
İbn Sînâ, tikel insandan tümel insana, duyusalın analizinden duyusal ol-
mayanın gerçekliğine ulaşılabileceğini salık verir. Mamafih, bu düşünce-
ye tümel olarak insanın dış dünyada değil sadece zihinde mevcut olduğu, 
İbn Sînâ’nın bu görüşünün varlığın duyusal olmadığı tezini çürütmediği 
itirazı gündeme gelebilir. Hakikaten, varlık sahasının duyusaldan ibaret 
olduğunu savunanlar, dış dünyada sadece duyusal şeylerin mevcut oldu-
ğu düşüncesindedirler.
İbn Sînâ’nın ispatladığı tümel dış dünyada değil sadece zihinde mev-

28 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 250.
29 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 156.
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cut olduğu için aslında dış dünyada sadece duyusalların mevcut oldu-
ğu tezi halen çürütülmüş değildir.30 Fahreddîn er-Râzî kendisinin gün 
yüzüne çıkardığı bu muhtemel itiraza yine kendisi İbn Sînâ adına şöyle 
cevap vermektedir. İbn Sînâ’ya göre insanlık, bütün kayıtlardan bağımsız 
olarak, bir kayıt olmaksızın, salt insanlık olması bakımından dış dünyada 
mevcuttur. Yani dış dünyadaki farklı fertler arasında ortak olan insanlık 
mahiyeti dış dünyada mevcuttur. Zira “Bu insan mevcuttur” dediğimiz-
de, onun yer, zaman, konum gibi kayıtlarla birlikte, bileşik olarak var ol-
duğunu düşünürüz. Eğer insan bileşik olarak var ise, basit bileşikten önce 
geldiğinden, onun basit mahiyetinin de dış dünyada bulunması gerekir. 
İnsan maddi olma şartı ile düşünüldüğünde dış dünyada duyusal bir var-
lık, yani “ bu insan” olarak mevcuttur. Ancak insan, bütün kayıtlardan 
bağımsız, salt insan olması bakımından, mutlak olarak düşünüldüğünde 
duyusal olmayan bir hakikat olarak dış dünyada mevcuttur.31 
İbn Sînâ’nın “insanlık” mahiyetinin dış dünyada mevcut olduğu söyle-

mini daha iyi anlamak, onun “mahiyet” kavramına nasıl baktığını bilmeyi 
zorunlu kılar. Nitekim filozofumuzun mahiyete bakış açısını varlı mahi-
yet ilişkisi kapsamında yukarıda değerlendirmiştik. Burada söyleyecekle-
rimizin o bilgiler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Biz konunun 
bütünlüğünü sağlamak açısından mükerreren değinelim. 
İbn Sînâ mahiyete üç nazarla bakar: Zihinde bulunan mahiyet, dış dün-

yada bulunan mahiyet ve ne zihni ne de zihin dışı niteliği bulunan mahiyet. 
İlk iki mahiyet görüşü anlaşılabilir olsa da üçüncü görüş olan zihinde de dış 
dünyada da bulunmayan mahiyet, müphem kalmaktadır. İbn Sînâ bu sa-
hanın adını koymaz lakin bu sahayı varlığın gölgesini dahi düşmediği alan 
olarak tanımlamak mümkündür. Bu sahada hem dış dünyada hem zihin-
de bulunmaktan men ettiği bir mahiyet türü vardır. Bu türü zihinden dahi 
soyutlamak istemesi, zihnen mahiyet varlıktan ayrıdır demekle sağlam te-
mellere oturamayacağı düşüncesi idi. Bu nedenden ötürü oluşturduğu bu 
sahayı Hüseyin Atay, İbn Sînâ’nın kendi sahası olarak değerlendirir. 
İbn Sînâ bir şeyin kendi bakımından kendi sahasında kendisi, kendisi 

olarak bir mahiyeti ve hakikati olduğunu ileri sürer ve bunun dış dün-
yayla ve zihinle bir bağı yoktur, der. İşte mahiyet de tam bu sahada var-
lıktan ayrılır. Mahiyeti zihne veya dışa naklettiğimizde o zaman varlık 

30 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 157.
31 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 158. 
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ona gerekecek ve varlıkla aynileşecektir. Mahiyeti zihinde veya dışarıda 
var kabul ettiğimizde mahiyeti varlıktan ayıramayız. Zihinde de varlığı 
mahiyetten ayıramayız. Mahiyeti zihinde var olarak değil, zihin onu zi-
hinde varlığı sabit bir şey olmadan sadece kendisine bırakıp bir mahiyet 
olarak düşünür. Ve onu varlıktan ayrı olarak bu anda düşünebilir. Kendi 
kendine düşünülen bir mahiyetinde bazı özellik ve zorunlulukları olabi-
lir. Bunlar ancak o mahiyet olarak kavranınca sabit olur. Mesela üçgenin 
üç iç açısının iki dik açıya eşit olması üçgenin zihinde veya dış dünyada 
mevcut olmasından dolayı değildir.32

İşte şimdi İbn Sînâ’nın varlığın duyusaldan ibaret olmadığı tezi daha 
sağlam temellere oturmuş oldu. İbn Sînâ’nın bu varlık tasnifi birinci dere-
cede gerçek varlığı tespite yöneliktir. Devamında İbn Sînâ Allah’ı da böy-
lece varlık kategorileri içerisine yerleştirmeye çalışmaktadır.33 Zira İbn 
Sînâ, varlık sahasının duyusal dünya ile sınırlandırılması durumunda me-
tafizik yapmanın, dolayısıyla, Tanrı’nın varlığını ispatlamanın imkânsız 
hale geleceğinin farkındadır.34

3. Varlık, doğası gereği, ya zorunludur ya da olurludur.
Filozofumuzun ifadeleriyle “başkasına yönelmeksizin zatı bakımın-

dan kendisine yönelinilen her mevcut, ya varlık kendinde zorunlu olması 
bakımından bulunur, ya da bulunmaz. Eğer zorunlu ise, işte bu, zatından 
dolayı varlığı zorunlu olan bizatihi gerçektir.35

4. Eğer zorunlu bir varlık var ise istenen elde edilmiş, yani, amaca ula-
şılmış olur.

5. Eğer zorunlu bir eleman mevcut değil ise varlık kümesi sadece olur-
lulardan ibaret olacaktır.
İbn Sînâ burada olmayana ergi yöntemini kullanmaktadır. Yani öner-

mesinin çelişiğinin yanlışlığını ortaya koymaktadır. Eğer zorunlu varlık 
olmazsa tüm varlıklar mümkün varlık kategorisine girer. Mümkün varlık-
ların dışarıdan müdahale olmadan kendi başlarına varlık sahasına çıka-
mayacaklarını belirtmiştik. Bu durumda sadece mümkün varlıklar vardır, 
zorunlu varlık yoktur demek teselsülü ortaya çıkaracağı için muhaldir. 
O halde zorunlu varlık olmak zorundadır, zorunlu varlığın inkârı demek 

32 Hüseyin Atay, Farabi ve İbn Sînâ’da Yaratma, 17-18.
33 Şaban Ali Düzgün, Nesefî ve İslam filozoflarına Göre Allah-Âlem İlişkisi, (Ankara: AK-

ÇAĞ Yay., 1998), 19.
34 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 155.
35 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler, trc. Ali Durusoy-Muhittin Macit- Ekrem Demirli, 

(İstanbul: Litera Yay., 2005), 127.
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varlığı inkâr demektir. Varlığı inkâr ise bizim için bedihi bir olguyu inkâr 
etmek anlamına geleceğinden ötürü saçmadır.

6. Olurlu kendi kendine vaz olamaz; kendisi bakımından olurlunun 
varlığı, yokluğundan öncelikli değildir; olurlunun varlığa gelmesi bir ne-
dene bağlıdır.

Olurlu varlık varlığı ve yokluğu kendisine eşit uzaklıkta olandır. Var-
lığı yokluğuna ya da yokluğu varlığına öncelikli değildir. Onun varlığa 
çıkması için bir nedene ihtiyacı vardır.36

7. Neden, ya olurlu varlıklardan müteşekkil kümenin elemanlarının 
her biridir ya bu elemanların bir kısmıdır ya da kümenin dışındadır.37

8. Neden, elemanların her biri olamaz; bu, kümenin kendi kendisinin 
nedeni olması anlamına gelir; bir şeyin hem neden hem sonuç olması 
imkânsızdır.

Neden olurlu varlıklardan müteşekkil olduğu takdirde küme yine zo-
runlu olmayacak yine başkasına muhtaç olacaktır. İbn Sînâ’nın ifadeleri ile 
“tek tek nedenli olan birimlerden oluşan her bir grup, birimlerinin dışında 
bir nedeni gerektirir.”38 Neden kümenin elemanlarının bir kısmı olduğu 
durumda da aynı hükme tabidir. O halde neden bu kümenin dışındadır.

9. Neden, elemanların bir kısmı da olamaz; çünkü bir alt küme neden 
olma konusunda diğerlerinden öncelikli değildir.

Neden kümenin elemanlarının bir kısmı olduğu durumda da aynı 
hükme tabidir. O halde neden bu kümenin dışındadır.

10. Öyleyse, olurlulardan oluşan küme, varlığa gelebilmek için dışarı-
daki bir nedene ihtiyaç duyar; bu neden, varlığı kendinden olan, Zorunlu 
Varlıktan başkası değildir.

11. O halde Tanrı vardır.
Sonuç olarak olurlu varlıklar kümesinin nedeni olan varlık, zatı bakı-

mından zorunlu, mahiyeti ile varlığı özdeş olan sırf varlık, yani, Tanrı’dır.

İSPATA DAİR GENEL BİR DEĞERLENDİRME
İbn Sînâ’nın varlıktan yola çıkarak yaptığı bu özgün ispatın nasıllığını 

anladıktan sonra bu ispatın değeri hakkında konuşmak anlamlı olacaktır. 
İbn Sînâ’nın varlıktan yola çıkarak Tanrı’ya ulaşma yöntemi İbn Sînâ’ya 

36 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 265.
37 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 254.
38 İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler trc. Ali Durusoy- Muhittin Macit- Ekrem Demirli 

(İstanbul: Litera Yay., 2005), 128.
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kadar düşünülmemiş bir yöntemdir. O, felsefe tarihinde ontoloji ile teo-
loji arasındaki ilişkiyi net biçimde tespit etmiş ontolojiden teolojiye giden 
bir yol izlemiş ve bu sayede onto-teo-lojik (varlık-tanrı-bilimsel) metafizik 
düşüncenin mimarı olmuştur.39

Görünenden görünmeyene, bilinenden bilinmeyene ulaşmayı duyusal 
alandaki bilgiden hareketle metafizik alana dair bilgi edinmeyi amaçlayan 
kelamcıların terminolojisinde Tanrı kadim, evren hâdis terimleri ile karşı-
lanmakta duyu ötesi gaib ile duyusal şahit olan arasında hiçbir ortaklık 
olmadığı kabul edilmektedir.40 

Hâlbuki İbn Sînâ bu iki alan arasında bir ortaklık kurarak özgünlüğü-
nü ortaya koymuştur.

Filozofumuzun kendine özgü nitelikteki fikirlerini gösterdiği bir başka 
alan ise metafizik doktrininin konusu ve amacı hakkında Aristo’nun gö-
rüşlerini reddeder nitelikteki düşünceleridir. Zira Aristo metafizik ilminin 
konusunu Tanrı’yı ispatlamak olarak ele alır. İbn Sînâ ise Tanrı’yı ispat-
lamak “metafiziğin konusu değil amacıdır” tam ifadesiyle “marifetullah 
ilahiyatın matlubudur” der. Bu konu daha geniş izah ister fakat konumu-
zun temelini oluşturmadığı için yer verilmekle birlikte ilim adamlarının 
özgünlüğü bağlamında söylenmeden geçilemeyecek derecede mühim 
gördüğümüz içim kısaca değinmeyi uygun gördük.41

SONUÇ
Bu tebliğde eş-şeyhu’r-reis titriyle kendisinden yüzyıllar sonra dahi 

söz ettirmeyi başaran, bugün hala kendisini anlamakta güçlük çektiğimiz, 
yaşadığı zamanın imkânı dâhilinde tıp ilminde de birçok yenilik yapmış 
İbn Sînâ’nın Tanrı ispatını ele aldık. İbn Sînâ bedihi olan varlıktan, bize 
apaçık olmayıp bilinmesinden de ümit kesilmeyen Tanrı’yı sistemli bir şe-
kilde ispat etmiştir. 

Temellerini herkes için ortak olan önsel bir bilgiden ki o varlığın bil-
gisidir, yola çıkarak yaptığı bu ispatında; önce varlık ve mahiyet ayrımı 
yapmış, bu ayrıma sahip varlıklara olurlu (mümkün) varlık demiştir. Bu 
varlıkların mahiyetlerinin varlık sahasına çıkması için bir gücün gereklili-

39 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 306.
40 Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 186.
41 Geniş bilgi için bkz: Engin Erdem, Varlıktan Tanrı’ya İbn Sînâ’nın Metafizik Delili, 

52-53.
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ğine vurgu yapmış, böylece mahiyeti ve varlığı bir olan, diğer bir ifadeyle 
mahiyetsiz olan varlığa, Tanrı’ya ulaşmıştır. 

Tüm bunlar bir yana İbn Sînâ’nın fikirlerinde gördüğümüz şu ki; O’nun 
Tanrı’nın varlığını ispattaki delilleri ve düşünceleri, sorgulayan aklı tat-
min eder, zihinleri doyurur nitelikte sistemlidir.
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ÖZGÜR BENLİK İNŞASI “ENE’L HAK”

ŞEYMA AKDAĞ

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3.SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
İnsanın şerefi ve bütün mahlûkata kendisini üstün kılan fazileti, zerreden kürreye 
bütün yaratılmışlardan farklı olarak sırat-ı müstakim üzere yürümede özgür ira-
deye sahip olmasıdır. İnsan hürriyetini; nazargâh-ı ilahi olan kalbin nefis ile kirle-
tilmesi kısıtlamaktadır. İşte bu sebeple Kur’an, bir temaşadan daha fazla bireye ve 
özgür ben’ e vurgu yapmaktadır. Bu noktada hak adına özgürlükle beslenmeyen bir 
benliğin kulluğu ve ibadeti farazidir. Bu yazının amacı da İslam’ın özündeki bu me-
sajında vurgulanan özgürlük ölçüsünü; özgürlüğünü ispat eden Hallâc-ı Mansûr 
örneklemi ile saptamaktır.

Anahtar Kelimeler: İslam ve özgürlük, Nefis, Hallâc-ı Mansûr, İstikâmet, Kalp

Abstract
The human honor and all the creatures have the superior virtue of self-respect, and 
the cure from which it is born has free will to walk in unison, unlike all creatures. 
Human liberty; the nazargah-ı divine restraining the pollution of the heart. That is 
why the Qur’an emphasizes more individual and free self than a joke. At this point, 
the worship and worship of a self not being fed with freedom in the name of the 
right is a hypothesis. The aim of this article is the measure of freedom, which is 
emphasized in this message in the essence of Islam; Hallac-ı Mansur who proves 
his freedom.

Key Words: Islam and freedom, Yummy, Hallâc-ı Mansûr, Destination

GİRİŞ
İnsanın şerefi ve bütün mahlûkata kendisini üstün kılan fazileti, zerre-

den kürreye bütün yaratılmışlardan farklı olarak sırat-ı müstakim üzere yü-
rümede özgür iradeye sahip olmasıdır. İnsan hürriyetini; nazargâh-ı ilahî 
olan kalbin nefis ile kirletilmesi kısıtlamaktadır. Çünkü İmam Gazzâlî’nin 
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dediği gibi “ Kalp öyle bir şeydir ki insan onu tanıdığı zaman muhakkak 
nefsini tanır, nefsini tanıdığı zaman Rabbini tanımış olur. Kalbin bu öne-
mindendir ki onun her yönden bilinmesi dinin temeli ve Hak yolunun da 
esasıdır.”1 İşte bu sebeple Kur’an, bir temaşadan daha fazla insanın nefsin 
esaretinde kurtulmasına ve özgür olmasına vurgu yapmaktadır. “Fakat 
zulmedenler bilgisizce nefislerinin arzularına uydular. Allah’ın (bu şekil-
de) saptırdığı kimseleri kim doğru yola iletir? Onların hiçbir yardımcıları 
yoktur. (el-Rum 30/29)”. “Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah’ın; (halini) 
bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde 
çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola 
eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret almayacak mısınız? (el-Câsiye 45/23). 
“Kendi nefsinin arzusunu kendisine ilah edineni gördün mü? Ona sen 
mi vekil olacaksın?” (el-Furkan 25/43) “Buna inanmayan ve nefsinin arzu-
suna uyan kimseler seni ondan (ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, 
sonra helak olursun!”( el-Tâhâ, 20/16)…

Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetlerinden hareketle diyebiliriz ki Allah-ü 
Teâlâ, kalbini nefsin hâkimiyetinden kurtaramamış, özgürlüğünü inşâ 
edememiş insanı; insan sırtında bir yük, insan kılığında bir eşya gibi gör-
mektedir. Allah’ın işaret ettiği bu mesajı anlamayan berhava insan için 
hakikat daima bir sır olarak kalmaktadır. İmam-ı Gazzâlî’nin de dediği 
gibi ”Eğer mümin perdeli, gafil hevâsı da galip ise onun hedefine varma-
sı zordur. Müminin perdeli olmasından maksat, dünyanın çekiciliği, mal 
mülk, makam ve günahlar ile çepeçevre sarılmış olmasıdır. İnsan, kendi-
ni Hakka varmaktan alıkoyan bütün bu engel ve barikatlarla teker teker 
uğraşıp onlarla baş etmek, uygun metotları uygulayarak onları alt etmek 
zorundadır.”2 Hakikat şudur ki, Hak yolunda Allah’a kulluk/bağlan-
ma mesajının şuurlu ve derin anlaşılması ancak özgür benliğin inşası ile 
mümkündür. Bu noktada hak adına özgürlükle beslenmeyen bir benliğin 
kulluğu ve ibadeti farazidir, gerçek değildir.
İslam’ın özündeki bu mesajından sıyrılarak salt kabuk kaidelerden iba-

ret kulluk öngören bir dönemde; hür olma cesaretini gösteren, özgürlüğü-
nü ispat eden Hallâc-ı Mansûr bir sembol olmuştur. Hallâc-ı Mansûr’un 
muhatabı olduğu toplumun devlet dairelerini, köşklerini, sokaklarını, tica-
ret hanelerini dolduran insanlar benliklerinin zindanında esir olmuşlardı. 

1 İmam Gazzâli, İhyâ-u Ulûmi’d Dîn, ( İstanbul: Işık Yay. , 2016 ) , 177.
2 İmam Gazzâli, İhyâ-u Ulûmi’d Dîn, s. 201.
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Hallâc-ı Mansûr nereye baksa parçalanma, bölünme, ıstırap, çalkantı gör-
müştü. Askerler, kadılar, bilginler, şarkıcılar, tüccarlar, çiftçiler, hızsızlar, 
dolandırıcılar, zenginler, yoksullar, Araplar, İranlılar, Türkler, Ermeniler, 
Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler… Kısacası en alttan en üste kadar 
bütün toplum katmanlarına kalplerini nefislerine esir bırakmış gerçek 
köleler hizmet etmişlerdi. Bağdat halkı Ali Şeraitinin “Kültürlerinde ve 
ahlaklarında nefis dedikleri benlik zindanındaydılar. Ne var ki inandık-
ları İslam’ı, benliklerinde yaşatmadıktan sonra hürriyetin hiçbir manası 
yoktur” sözünde işaret ettiği inşalardan oluşan bir topluluk olmuştur.”3 
Böyle bir toplumda Hallâc-ı Mansûr’un Allah’a samimi bir kul olduğunu 
ispat etmesi nasıl olacaktır? Diğer bir deyişle Hallâc-ı Mansûr’un özgür 
benliğinin inşasındaki son nokta; Ene’l-Hakk’a varışın yöntemi nedir?

Bilinen şudur ki Allah’ın samimi kulu olmak, ona yakın bulunmak; 
sırat-ı müstakim üzere yürümeyi gerektirir. Bu yolda yürümek mücadele 
ve müşahede ister. İnsanın kalbini nefsin esaretinden kurtarması ve öz-
gür benlik inşa etmesi gerekmektedir. Bu sebeple Hallâc-ı Mansûr on iki 
yaşında doğduğu Tur’dan Vasıt’a Kur’an’ı hıfzetmeye, on altı yaşında dev-
rin büyük sufilerinden Sehl b. Abdullah el-Tüsterî’den eğitim görmek için 
Vâsıt’dan Tüster’e, yirmi yaşında ilk tasavvuf hırkasını Amr bin Osman el 
Mekki’nin elinden giymek ve danışmanlığına başvurduğu sûfilerin önde-
ri Cüneyd el-Bağdadi’den sabır ve sükûnet tavsiyesini almak için Basra’da 
yürümüştür. Ardından ilk haccını yaptığı ve uzun bir itikâf dönemine gir-
diği Mekke’de “Vay kalbime ve devşirdiğine” sözleri ile yürümüştür. 

Hallâc-ı Mansûr Mekke’de kaldığı süre boyunca çile- perhiz deneme-
si dışında hac veya umre için gelen Müslümanlara İslam’ın Müslüman 
benliklere layık gördüğü misyona yakışır biçimde İslam’a ve dine baktığı 
perspektiften konuşmuştur. Bu yürüyüşünde, insanlığı bir bütün, insan-
lık mirasını bu bütünün ortak üretimi sayan bir davetçi olmuştur. Allah’ın 
emri düsturunca ilk olarak Cibal bölgesinde Dinever, Nihavent, Hemedan, 
Rey, İsfehan ve Kum; Horasan bölgesinde Herat, Merv, Belh, Nişabur, Ta-
lakan, Buhara, Semerkant illerinde tebliğ faaliyetinde bulunmuştur. Bu 
yolculuğu Tibet’e, Çin’e kadar uzanmıştır. Ondaki peygamberî iman beş 
yıllık bir süre boyunca Türk insanını İslam imanına kazandırmak adına 
Türk illerinde dolaştırmıştır. İnandığı İslam’ı kendi dilinden anlatmak 

3 Ali Şeriâtî , Dua,( Ankara: Fecr Yay., 2008) 35.
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adına Hint diyarına yürümüştür bir kez de. Hindistan da Mansure, Keş-
mir ve Mültan’ı dolaşmıştır. 

Tüm faklı inanç ve kanaatleri ötekileştirmeden “yetmiş iki millete bir 
gözle bak” öğretisi ile yürümüştür. Ve bu sözünü bir menkıbesinde şu söz-
leri ile açıklamıştır:” Dinlerin tümü Allah’ındır. Her din bir kitleyi meşgul 
ediyor. Her kitle kendileri için seçilmiş olan dini izliyor, kendi iradeleriyle 
seçtikleri dini değil. Bir insan bir başkasını, inandığı din yüzünden itham 
edebilmek için o dinin o kişi tarafından özgür iradeyle seçilmiş olduğunu 
kanıtlaması gerekir. ”4 Hallâc-ı Mansûr, bu açıklamasına: “Seçenekleri 
yaratan seçenin kendisi değilse, bu bir köleliktir, kişilik ve benlik kaybı-
dır.” sözü ile ilavede bulunmuş gibidir. Bu sebeple olsa gerek sultandan 
halka, aşırı Şii’den aşırı Sünni’ye, Gayr-i Müslim’den putpereste her insa-
na asli ruhuna dönmeyi ve öz benliğinin samimi mümini olmayı özgür 
iradeleri ile seçmeye davet etmiş ve her türden köleler için azatlık arzu et-
miştir. Yeryüzünü bozgunculuğun ve zulmün sarmasını da kalplerde ger-
çek anlamda istikamet üzere yürümeyi unutturmaya bağlamıştır. Hallâc-ı 
Mansûr’un itirazı ve şikâyeti de “Peygamber der ki; Ey Rabbim! Muhak-
kak ki ümmetim şu Kur’an‘ın hakikatlerini gerektirdiği gibi yaşamayı terk 
etti.” (el-Furkan25/30) dediği Peygamber ümmetine olmuştur.

“Ötekini anlamak için, ötekini kendine katmak değil, ona gitmek gere-
kir” sözü ile hırsızlardan serserilere, emirlerden valilere, fakihlerden der-
vişlere, matematikçilerden dilcilere, astrologlardan şiir üstatlarına, tarih-
çilere kadar her insanı anlamaya, tanımaya gayret etmiş ve onlarla hemhal 
olmuştur. Böylece o, tasavvuf mirasını bildiği kadar, tüm mezheplerden 
Helenistik felsefeye, tüm düşünce ekollerini de öğrenmiştir. En sonunda 
da kendi düşünce dünyasının ana çizgilerini oluşturmuştur. Aktif durma-
dan yürüyen ve üreten aşk ve hizmet heyecanıyla her türlü zorluğu sevin-
ce çeviren bir benlik olmuştur. Artık İslam düşünce ve kültür mirasını çok 
iyi bilen bir âlim ve bir sûfîdir. 

Hallâc-ı Mansûr insanları toplumsal farklılıkları ortadan kaldıran ve 
bütün insanlığı bir duvarın taşları gibi birbirine takviye eder hale getiren 
sevgi ve samimiyet nizamını kalplerde kurmaya davet etmiştir. Çünkü 
İslam’ı yaşamak için, kalbin sevgi ve samimiyetini devreye sokmaması 
lazımdır. Aksi takdirde Müslümanların dünyalarında din bir “yük” ha-

4 Muhammed İkbâl, Armâğân-ı Hicâz: ( Ankara: Karbon Kitapları Yay. ,2018) 69-
70.
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line gelecektir. Dini bir yük olmaktan çıkarmanın tek yolu, dini gönülde 
muhabbet/sevgi kurumuna dönüştürmek, ibadetleri de bu sevginin teza-
hürleri haline getirmekle olacaktır. Böyle bir görüşü Hallâc-ı Mansûr “Ben 
yiyip içip yatmaya talip değilim, istediğin acıyı bana çektir, beni senin 
sevginden rızandan ve mutluluğundan mahrum bırakma” duası ile ifade 
etmiştir. 

Hallâc-ı Mansûr halk yığınlarının işte ibadetin sadece maddesinin, ka-
lıbının fotoğraflarıyla meşgul olmalarına ve bunu din, ibadet Allaha varış 
olarak değerlendirmelerine karşı çıkmıştır. O, İslami yaşantının bu alda-
nış üzerine kurulamayacağına inanmıştır. Kur ‘an‘ın ‘‘İş, ne sizin ümniye-
lerinizle çözülür, ne de ehlikitabın (Yahudi ve Hıristiyanlar) ümniyeleriy-
le. Kötülük-çirkinlik üreten, onun karşılığını bulur.’’ (el-Nisâ 4/123 ). “Siz 
kendinizi yaktınız, bekleyip durdunuz, tutarsızlıklara daldınız, ümniye-
ler sizi aldattı, nihayet Allah’ın buyruğu geldi. O sinsi aldatıcı sizi Allah 
ile aldattı.’’ (el-Hadîd 57/14). “ayetlerini Hallâc-ı Mansûr: Tembel ve boş 
vermişe göre değil bu sırlar, anlamaz bu manaları natamam olan fani cani: 
Onlar ki emelleri sadece emani.”5Sözleri ile tercüman olmuştur.

Hallâc-ı Mansûr Bağdat’a döndüğünde, Bağdat sokaklarında ; “Arap 
Acem dinsiz mümin devrimci gerici hizipler cirit atıyordu. İranlı Şii fırka-
lar hilafetin başına bir bela sarılsın diye beklemedeydiler. Dinci mülteciler 
camilerde ve caddelerde dehşet ve ölüm saçıyorlardı. Kara borsacı kapi-
talist çevreler toplumun kanını emmeye çalışıyorlardı. Ve binlerce köle ve 
cariyenin hizmet ettiği saray besmelesi grup keyfini sürüyordu.”6 Gö-
rünen şudur ki Bağdat sakinleri “Özgür benlik” sermayesini harcamıştır. 
Bağdat, Muhammed İkbal’in : “Gönlünde gizli yara yok; Müslümanlığın 
heyecanı, ateşi çırpınması yok. Benliğinin bahçesini, tufanı olmayan bir 
denizin suyu ile sulamışsın.”7 Sözleri ile şikâyet ettiği insanlarla dol-
muştur. Bu sebepledir ki; Hallâc-ı Mansûr’u da, ayağını bastığı zeminin 
çatırdaması endişelendirmiştir.

Hallâc-ı Mansûr gerçeklikle ilgisi olmayan dini yaşantıya karşı çıkma-
yı, dinsizliğe karşı çıkmaktan daha önemli görmüştür. Özellikle Bağdat’a 
döndüğünde hak yolunda verdiği çoğu mücadelesi bu yönde olmuştur. 
Bu yüzden kul görünümlü birtakım insanlar kisvelerindeki gizledik-
leri her türlü vurgun, israf, rüşvet ve desisenin vermiş olduğu güvenle 

5 Yaşar Nuri Öztürk, Hallâc-ı Mansûr: (İstanbul: Yeni Boyut Yay. ,2012) , 205.
6 Sürûr, Hallâc,91.
7 Muhammed İkbâl, Armağân-ı Hicaz, ( Ankara: Karbon Kitapları Yay. ,2018) ,40-41
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Hallac-ı Mansur’ a misyonunun son perdesini oynamaya hoş geldin! Di-
yerek küstahça karşılamışlardır. Ve de Hallâc-ı Mansûr’a karşı durulacak 
her hareket din adına ve Müslüman benliğini kullanarak yapmışlardır. İlk 
iş olarak Hallâc-ı Mansûr’un yazıp konuştuklarının tümünü onu mahkûm 
ettirmek için hazır hale getirmeye yarayacak teviller ve yorumlamalarla 
başlamışlardır. Tam o sıralarda Karmatîlerin Abbâsilere karşı ayaklanma-
sı, siyaset meydanına kazanlar taşınmış olması sebep gösterilmesine ne-
den olmuştur. 

Sırası geldi denilerek yakalanan Hallâc-ı Mansûr ile “İşte Karmatî pro-
pagandacılardan biri” diye bağıran tellallar Hallâc ve Karmetîler arasında 
hayali köprüler kurmuşlardı. Allah’ın “Ey iman edenler! Size bir fâsık bir 
haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman 
olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.” (el-Hucurrât 49/6) Em-
rinden gafil halk, tutuklanan Hallâc-ı Mansûr’un arkasından “Karmatî pa-
pazını görmek isteyenler gelsin! “Diye bağırmışlardır. Bu durum Hallâc-ı 
Mansûr’un “Dillerin konuşması, kalplerin helakindendir.” Sözünü hatır-
lara getirmiştir. Hallâc-ı Mansûr’u her gün sabah bir yerde, akşam başka 
bir yerde bağlayıp hakaret ve işkenceye maruz bırakmışlardır. Ve nihayet 
istedikleri olmuş hapse konmuştur. Hallâc-ı Mansûr tüm bu düzenbazlık-
lar nedeniyle tam tamına sekiz yıl, yedi ay, sekiz gün hücrede kalmıştır. 

“Allah’ım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense 
seni verdiğin belalar yüzünden severim” diyen Hallâc-ı Mansûr’u tutsak 
ettiklerini zannetmişlerdir. Hallâc-ı Mansûr hücrede dahi olsa dostlarının 
yardımıyla irşadına tüm hızıyla aralıksız mektuplar yazarak devam etmiş-
tir. En hayati eserleri Kitâbü’t-Tavâsîn, es- Siyâsetü ve’l hulefâ, ed-Dürre 
ve es-Siyâse eserlerini hapishane yıllarında yazmıştır. Bu süreçte birçok 
insan ziyaretine gelerek İslami öğretileri ve öğütleri ondan dinlemiştir. 

O yıllarda kendi gözündeki çöpü görmeyen, başkasının gözündeki 
kereme bakar misali hesaplar yapılmıştır. Kiralanmış kalemler devreye 
girmiştir. Allahlık iddia ediyor, peygamberlik iddia ediyor, ibadetleri ge-
reksiz gösteriyor, Kâbe’yi lüzumsuz ilan edip yıkılmasını sağlamak istiyor 
suçlamaları mektuplarla kaleme alınmıştır. Hallâc-ı Mansûr: “Bu mektup-
lardan haberim yok kim yazmış, ne zaman nasıl yazmış bilgim yok. Ben-
ce hiçbir anlamı olmayan bu sözler bana tuzak kurmak için uydurulmuş 
sözlerdir”8 ifadesiyle kendini savunmuştur. 

8 Tenûhî, 1/162
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“Ne yapabilirdi ki çaresiz insan
Kaderin hükmündeki her geçen günü!
Nehre Salı verdi onu, Yaradan 
İki eli arkasında düğümlü 
Dedi! Dikkat et de kuru çık sudan!”9

Hallâc-ı Mansûr tüm bu suçlamalardan kuru çıkmak adına tekrardan 
kısa ve net cevap vermiştir: “Allahlık ve peygamberlik iddiasından Allah’a 
sığınırım. Ben Allaha ibadet eden, çokça namaz kılıp oruç tutan biriyim 
hepsi bu.10

Son muhakemede tüm iddialar ele alınarak Hallâc-ı Mansûr’un “es-
Sıdku ve’l-İhlas” ve “Sirrullâh” adlı risalelerine gönderme yapılarak, 
sözlerinden “beden Kâbesinin yıkılışı “ ifadesi seçilmiş “Hallâc, Kâbe’yi 
yıkmak isteyen Karmatîlerden biridir” demenin delili yapılmıştır. Hallâc-ı 
Mansûr kadılara dönüp feryat eden bir sesle son savunmasını şu sözleri 
ile yapmıştır: ‘Canıma ve kanıma dokunmanız haramdır. Dinin mubah 
saydığı yorumları tevil ederek benim aleyhime kullanmanız helal değil-
dir. Ben; dini İslam, tavrı sünnet olan bir insanım. Bunu gösteren kitap-
larım çarşı pazarda herkesin elindedir. Allah’tan korkun da benim haya-
tıma kast etmeyin.”11Ne çare fermanı hazırlamışlardır: “Sahibi-i şurta 
Muhhammed bin Abdulsamed hazır buluna! Önce bin kırbaç vurula son-
ra elleri ve ayakları çaprazlamasına kesile, sonra kafası bedeninden ayrıla, 
sonra bu kafa bir sarığa takılıp dolaştırıla, vücudun geri kalan kısmı ise 
yakıla!”12

O gün zulmün tarifini Hallâc-ı Mansûr’un son sözlerinde “dinlerine 
olan bağlılıkları yüzünden ve sana yaklaşma ümidi ile beni öldürmek için 
toplanmışlar” dediği Müslümanlar yapmıştır. Müslüman dahi olsa insan 
insandı. Salih Ustanın “Salih bu söylediklerin yalan olmaz /Her beşer sü-
retli insan olamaz /Her bir kimse ehl-i irfan olamaz /Kırk yerden yarılımış 
kıl olmayınca.”13 Dediği gibi Hallâc-ı Mansûr gibi kırk yerden yarılıp her 
türlü acı, ıstıraba hak için direnmemişlerdi ki ehli Müslüman olsunlar. 
Bu yüzden “Taş atanlar beni tanımaz. Halden anlayanların bir gülü beni 
incitti.” Demiştir.

9 Divân,145.
10 Taberî, 11/79; İbnu’l Esîr, el-Kâmîl, 8/127
11 Tenûhî,1/162
12 Yaşar Nuri Öztürk, Hallâc-ı Mansûr: (İstanbul: Yeni Boyut Yay. ,2012) ,213.
13 Salih Baba, Erzincanlı Tüfeklizâde, ( İstanbul: Semerkant Yay. 2012), 12.
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Bağdat halkı” Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve 
adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsiz-
liğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah-
tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (el-Mâide5/8) 
“içinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluk 
bulunsun (el-Âl-i İmrân3/104), “Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allahtan korkun ki rahmete eresiniz. 
(el-Hucurât49/10)… “emirlerine uymayarak kurtuluşa eren rahmet top-
lumu değil berhava bir toplum olmuştur. Hiç kuşkusuz ayetler ışığında 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki; Mekke müşriklerinin işkence etmek adı-
na ilk Müslümanlara verdikleri fermanlardan daha acı olmuştur bu fer-
man.” İşte bu nedenle İsrâiloğullarına şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya 
yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaya karşılık olmaksızın, haksız yere bir 
cana kıyarsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir can kurta-
rırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık 
deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde 
aşırıya gitmektedirler. “(el-Mâide5/32) Sonuç olarak nefislerinin selameti 
için Hallâc-ı Mansûr’u feda etmeyi daha makul görmüşlerdir.

Allah’ın “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert ol-
mayı, hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah aklınızı başı-
nıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor .“( el-Nahl 16/90) emirinden gafil 
insanlar Hallâc-ı Mansûr’u idam sahnesine getirilmiştir. Hallâc-ı Mansûr 
“Darağacı erenlerin miracıdır” dediği idam sehpasına baktığında öyle 
bir gülmüştür ki gözlerinden yaş gelmiştir. Sanki hatırına yıllar önce “İki 
rekât namazla da Allah gidilir yeter ki abdestini kanınla alabil. “ diyerek 
idam sahnesini anlattığı sözleri gelmiştir.

Ebu Bekir seccadesini sermiş ve Hallâc-ı Mansûr idam edilmeden önce 
iki rekât namaz kılmıştır. “İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan 
bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman (bir de görürsün ki), seninle 
onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost oluverir.”(el-
Fussilet41/34) Son hayat sahnesinin rehberi bu ayet olmuştur. “Dinlerine 
olan bağlılıkları yüzünden ve sana yaklaşmak ümidiyle beni öldürmek 
için toplanmışlar. Allah’ım Onları affet! Son sözleri olmuştur. Allaha kul 
olmanın haklı özgürlüğü içinde Enel hak söylemi ile gerçek ve ebedi sa-
adete kavuşmuştur. Dar-ı Mansur özgür benliğin delili olmuştur. Bağdat 
halkı insanın kalpleri nefsin esaretinde olması sebeple Hallâc-ı Mansûr’u 
tanıyamamışlardır, onun ufukların ötesinden vizyonlar getiren sesini-
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mesajını anlayamamışlardır, böyle olunca da ondan korkmuş ve onu idam 
etmişlerdir.

Özgür “ben” yönündeki yürüyüş, her oluş bir Hallâc-ı Mansûr gerek-
tirir. Hallâc-ı Mansûr’a göre özgürlük kınayanların kınamalarına aldır-
madan, uğrunda darağacına çıkmakta olsa hakkı söylemek, Allah’a tes-
lim oldum diyebilmektir. Allah’ı hakkıyla bilip, hakkıyla sevmek ve O’na 
hakkıyla bağlandım diyebilmektir. Eğriyi doğru zanneden, delaleti haki-
kat bilen, yokluğu varlık bilen nefse dur diyebilmektir. Allah’ın rızasını, 
başkalarını memnun etmeye tercih etmemektir. Cevizin dış kabuğunu ısı-
ran çocuk gibi, kat kat örtülerin altındaki manadan haberi olmayan gafil 
kişi olmamaktır. Düşünün ki deli gönlünü hak için haykırışa adayan bir 
özgürlük. İşte tam bu sebeple söylem bakımından, Hallâcî her duruş mev-
cut kabullere karşı Peygamber duruşuyla doludur. Hallâc-ı Mansûr’un 
özgürlük arayışını çağdaş öğrencisi Muhammed İkbal “ isyan olmayınca 
benlik ele geçmez “14 diyerek tercüman olmuştur.

Hallâc-ı Mansûr’u İslam’ın Arap-saltanat ideolojisine dönüştürülme-
sine, bu dönüştürmede Peygamberin araç yapılmasına karşı olması anla-
mında “Radikal İslamcı”, bireylerin ihtiyaç fazlası mal ve para biriktirme-
lerine cevaz vermemesi anlamında “Hümanist Toplumcu” şeklinde ad-
landırabiliriz. Fakat gücünü ve inancını Kur’an ve sünnetten alan ve tüm 
attığı adımların karşılığını Allahtan bekleyen hizmet şuurunu tümüyle 
benimsemiş ve hayatında uygulayan gerçek bir Müslümandı demek daha 
doğru. Zira Hallâc-ı Mansûr için inandığı İslam’ı yaymak adına nice sı-
kıntılar çekmiş nice zorluklarla karşılaşmış ama yine de İslami yaşantısın-
dan ve hizmetinden vazgeçmemiş özgür benliğini inşa etmiş gerçek bir 
Müslümandı veyahut Bağdatlı Beyâtî’ nin deyişiyle Hallâc-ı Mansûr, tıpkı 
Peygamberler gibi bir “özgürlük” kahramanıdır demeyi tercih ediyorum. 
Çünkü Hallâc-ı Mansûr’un dost olması beklenen çevrelerden dışlanması-
nın ana sebebi bu özgür tavrıdır. 

Özgürlüğünü Hallâc-ı Mansûr “Ene’l Hâk” diyerek taçlandırmıştır. 
Ona göre özgür ben’ i en güzel “hâk” kelimesi ifade eder. Hak sıfatını 
anlamaya ve taşımaya layık tek varlık da özgür ben ‘i inşa edebilenlerdir. 
Hallâc-ı Mansûr özgürlüğünün inşasına ilk olarak Allah’ın huzurunda 
“Evet Rabbimizsin” cevabı ile ezeli mukavelede bulunarak başlamıştır. 
Onun özgürlük alanı da Allah’ın huzurunda tanıklığını yaptığı benliği 

14 Muhammed İkbâl, Câvidnâme, (( Ankara: Karbon Kitapları Yay. ,2018), 118.
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etrafındadır. Bu mevkide Ene’l Hâk “Ve ben O’na (Âdem’e), ruhumdan 
üfledim.” diyen Kur’an tasavvurunda olduğu gibi Hallâc-ı Mansûr’un ru-
huna Allah’ın şeref kazandırmasıdır. Bir diğer ifadeyle Allah’ın egemenli-
ğini kabul etmeyen zihinlere onun kulluk mevkiinde “Allahtan başka ilah 
yoktur” deme cesaretini göstermektir. Filhakîkâ Hallâc-ı Mansûr ‘a göre 
hakikatten uzaklaşmış insana karşı bir bağımsızlık isyanı, Allah’ a tam 
bir bağlılığın ilanıdır. Allah’a kul olma isteğini kullanmaya başlamasının 
işaretidir. Bu hüviyeti kazanma noktasına gelen Hallâc-ı Mansûr, Allah’ın 
varlığında yok olmuş, Allah’ın varlığında hakiki benlik inşa etmiş demek-
tir. Böylelikle Ene’l Hak Hallâc-ı Mansûr anlayışının şuurlu, kararlı ve 
Kur’an’î ifadesidir. Bir hulûl örneği ve taşkınlıkla söylenmiş söz eseri de-
ğildir. Sadece Hallâc-ı Mansûr’un kulluk kimliğinin ana şifresidir. Kimliği 
üzerine feryat eden her kul gibi Hallâc-ı Mansûr da özgürlük uğruna feda 
edilmiştir. Hal böyle olunca batıla uşaklık eden çürümüş zihinlere karşı, 
hakkı müdafaada Hallâc-ı Mansûr gibi ruhlar tesellimiz olmuştur. 

Bugün Müslümanın Allah’ın kendisine layık gördüğü benliğe kaşı 
duyduğu nankörlüğün bu kadar çok olması, İslami yaşantımıza yön ve-
ren şuurlu ve hikmetli hür şahsiyetlerin azlığından… Müslümanların her 
uzvunu günahla yaralamaya gösterdikleri iştiyakı, Müslümanların rıza-
yı bakiyi kazanmak için yeterince göstermemesinden. Günah işlemenin 
kolaylığı her nefsi kuşatmış olması, İslam’ı yaşatmak için gösterdiğimiz 
gayretin, arzunun, ısrarın günahları geriletecek kadar güçlü hale gelme-
mesinden… İslam birliğinin bunca sahipsizliği, özgür benlik inşasına te-
mel öncelik, vazgeçilmezlik, olmazsa olmaz kabul edenlerin sayısının gün 
geçtikçe azalıyor olmasından…
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BİLGİNİN TASNİFİ BAĞLAMINDA 

MATURİDİ’NİN ÖZGÜNLÜĞÜ
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Öz
Bilgi nedir? sorusuna verilen en temel cevap, “bilen suje ile bilinen obje arasındaki 
bir ilişkinin zihinsel süreçten geçmiş sonucudur” denir. Asıl nokta ise, bilgi teori-
leri açısından üzerinde durulması gereken objenin ve objeye ait bilginin ne olduğu 
değildir. Bilgi haline gelen verinin bizzat kendisi ve değeridir. İmam Maturidi, bil-
ginin ne olduğu, imkânı, değeri ve bilginin kaynakları gibi önemli meseleleri ele 
alan ve İslam düşüncesinde kendine has bir bilgi teorisi oluşturan ilk kişidir. Ona 
göre bilgi kaynakları 1-duyular 2-akıl ve 3-haberden oluşmaktadır. Gerekli şartları 
taşıdıkları sürece, bu üç yoldan birisiyle veya üçü birlikte elde edilen bilgi kesin 
bilgi olup inkârı imkânsızdır. Bu çalışma da İslam Düşünce Tarihinde ilk defa Ma-
turidi ile gündeme gelmiş olan bilgi tasnifi içerisinde epistemolojiyi müstakil bir 
konu olarak ele almasındaki özgünlüğü ve doğru bilgiyi elde etme imkânı ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maturidi, Bilgi, Haber, Nazar, A’yan, Vahiy

Abstract 
What is information? The most basic answer given to the question is “the relations-
hip between the knowing subject and the known object is the result of the mental 
process”. The main point is not what the object and the information belonging to the 
object needs to be focused on in terms of information theories. It is the data that has 
become information itself and its value. Imam Maturidi is the first person to deal 
with important issues such as what knowledge is, the possibility, value and sources 
of knowledge, and to form a theory of knowledge that is unique in Islamic thought. 
According to him, information sources consist of 1-senses 2-mind and 3-news. As 
long as they have the necessary conditions, the information obtained in one or all 
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of these three ways is accurate and impossible to deny. This study will attempt to 
reveal the originality of epistemology as an independent subject and the possibility 
of obtaining the correct information within the scope of knowledge classification 
which has been raised with Maturidi for the first time in Islamic thought history.

Keywords: Maturidi, Information, News, Mind, Senses, Revelation

Giriş
Bilgi teorisinin Batı dillerindeki karşılığı “epistemoloji” ve “gnose-

oloji”dir. İlk sözcük Yunanca “episteme” ve “loji” sözcüklerinin birleşi-
midir. Episteme, bilgi demektir; loji de düzenli bilgi demektir. Böyle olun-
ca “epistemoloji” (Bilgi teorisi) bilginin bilgisi veya bilimi oluyor1. Bilgi 
Kuramı (Epistemoloji), felsefenin ana konularından biri olmanın yanında, 
İslâm Kelamında da, akide ile ilgili konularda kendisine ihtiyaç duyulan 
çok önemli bir konudur. Maturidi ise, “Kelami Epistemoloji” yi, sistematik 
bir biçimde ortaya koyan ilk kişidir. Maturidi (ö.333/944), Maveraünnehir 
ilim çevresinin yetiştirdiği bir İslam alimidir. İslam dünyasının büyük bir 
bölümünde Müslümanlar, İslam dininin inançlarına ilişkin konularda, 
onun ortaya koymuş olduğu görüşlerini benimsemişlerdir. Maturidi’nin 
sunmuş olduğu bilgi vasıtalarının, her birinin kendine ait ayrı bir grubu 
vardır. Bununla birlikte, bazen aynı nesne grubu, iki farklı bilgi kaynağı-
nın konusu olabilmektedir. Aynı zamanda, akıl ve duyularla birlikte ha-
berin de bir bilgi kaynağı olduğunu ileri sürer. Maturidi, keşif ve ilhamı 
güvenilir bir bilgi kaynağı olarak görmemekle birlikte Hz. Peygamberden 
gelen haberleri mütevatir ve ahad olarak ikiye ayırır. Birincisini kesin bilgi 
kaynağı olarak kabul ederken ikincisini zanni bilgi olarak ifade eder. Akıl 
ise tek başına her nesnenin bilgisini elde edemez. 

I. Bilginin Tanımı ve Bilgi Kuramı
İslami terminolojide genel olarak el-ilm ve el-ma’rife terimleriyle ifade 

edilen bilgi, çoğunlukla bilen(özne) ile bilinen(nesne) arasındaki ilişki, ya 
da bilme eyleminin belli bir kalıp haline gelmiş sonucu olarak anlaşılmak-
tadır. Bilginin zıddı olan bilgisizlik cehl dir. Çeşitli klasik felsefi kaynakla-
ra bakıldığında bilgi terimi İslam düşüncesi tarihinde vuku bulmuş olan 
çeşitli akımlar tarafından tanımlanır. Bilginin tarihi insanlık tarihi kadar 

1 İsmail Köz,” Bilgi Teorisi ve Bilim Felsefesi”, Felsefe-İlitam kitabı içinde, ed. Meh-
met Bayrakdar (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yay., 2006), 69.
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eskidir. İnsanın fıtratı gereği çevresini ve kendisini bilmek, anlamak ve 
anlamlandırmak çabası altında sözkonusu bu değer yatmaktadır. Bundan 
dolayı insan, bazen bilgiyi bir fazilet ve değer olarak görmüş bazen de 
bilgiyi güç olarak algılamıştır. 
İslam medeniyetinde bilimsel sürece yol açan bilgi geleneği, vahiyle 

oluşmaya başlamıştır.2 MS 610 yılında ilk vahiy geldiğinde Arap toplu-
munda şiir geleneği üst düzeydeydi. Böyle bir ortamda var olan cahiliye 
Arap kültüründe hayat, alem, bilgi ve insan yapılarına ilişkin bir dünya 
görüşü mevcuttu.3 Yani toplumların sahip olduğu görüşlerin temelini 
alem yapısı veya alem tasavvuru oluşturmaktadır. İşte bu konuları ele 
alıp tartışan bilgi erbabı da bu kavramlardan yola çıkarak bir dayanak 
bulmaya ve geliştirmeye çalışmıştır. İlk bilgi geleneği ile Kur’an, bilgi öğ-
retisinin temellerini atmıştır. Kur’an-ı Kerim, İslam’ı din olarak, insanların 
üzerinde düşünmesine anlamasına ve yorumlamasına açık bırakmıştır.
İlk İslam filozofu olan Kindi, bilgiyi “eşyanın hakikatleriyle kavranma-

sı” şeklinde tarif etmiş,4 Farabi ise, “varlığı ve devamlılığı insanın yapıp 
etmelerine bağlı olmayan varlıkların mevcudiyetiyle ilgili olarak akılda 
kesin hükmün hasıl olmasıdır,”5 olarak tanımlamıştır.

Kur’an-ı Kerim’de bilgi kelimesi daha çok ilahi vahiyden kaynaklanan 
yani bizzat Allah’ın verdiği bilgidir. Burada kelime tam anlamıyla tek ger-
çek olan hakka, hakikate dayandığı için mutlak ve objektif bir geçerliliğe 
sahiptir. Vahiyle özdeşleşen anlamıyla ilim kesin bilgi demektir ve bu bil-
gi sayesinde Cahiliye çağının kapatıldığı deyimiyle kelimenin anlamı “de-
ğer” kelimesini de ihtiva edecek şekilde genişletilir. İlahi mesaj olarak ilim 
başlı başına bir kanıt olma özelliğini de taşır: “Sana ilim geldikten sonra 
onların heveslerine uyarsan…”( el-Bakara 2/120,145) ayetindeki ilim ile, “ 
Ey insanlar, size rabbinizden bir burhan geldi…”( en-Nisa 4/174) ayetin-
deki burhan kesin ve kanıtlanmış bilgiyi ifade eder6. Bunun yanı sıra ila-
hi mesajın insan bilgisine rehber olma özelliği de vardır. Vahiy, muhatap 
aldığı insanı akıl, düşünme ve idrak etme özellikleriyle donatmıştır. Bun-
dan dolayı da insanı bilme eylemine yönlendiriyor olmalıdır. Dolayısıyla 
vahyedilmiş bilgi, insanın bilme eylemini iyiye ve güzele sevkeden ilke ve 

2 Alparslan Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, (İstanbul: İsamer Yay., 
2006), 38.

3 Açıkgenç, İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim, 38-40.
4 Necip Taylan, “Bilgi”, İslam Ansiklopedisi, c.6 (Ankara: TDV Yay., 1992), 157.
5 Taylan, “Bilgi” , 157.
6 Taylan, “Bilgi” ,158.
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hükümleri ifade eder. İnsanı bu ilke ve hükümlere sevketmesi noktasında 
ise Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği üzere bazı aracılar söz konusudur. 

II. Bilgi Problemi ve Bilginin Değeri
“Kaynak” kavramı, dar bir şekilde anlaşıldığında, toplumsal yaşantı-

mız içinde yer alan “enformasyon kanalları” şeklinde anlaşılabilir.7 Bu an-
lamda bilgiyi çeşitli yollardan alırız. Örneğin, çevremiz, olaylara tanıklık 
eden insanlar ve basın-yayın organları bizim bilgi edindiğimiz kaynak-
lardır. Bu anlamda kaynak konusu aslında insanın bilgilenme kapasitesi 
veya yetileri bağlamında ifade edilebilir.

Bilgi problemi açısından bakıldığında Kur’an’ın bilgi kaynağını, vahiy 
başta olmak üzere duyular, akıl yahut bunun ötesinde kalbi sezgi olarak 
tesbit ettiği görülmektedir8. Ayrıca Kur’an’da bazı ayetlerde göz, kulak 
ve kalbin birlikte anılması yanında kalbin akledici özelliğinin vurgulan-
ması dikkat çekicidir. Çünkü vahiy mutlaktır; duyu ve akıl ise vahyi des-
tekleyen ve doğrulayan tecrübi ve nazari bilgilerdir. Fakat duyu ve akıl 
bilgisi mutlak olan vahiy bilgisine tam vakıf değildir. 

Bilginin değeri açısından bakıldığında ise Kur’an-ı Kerim’de “bilgide 
kesinlik” ön planda olduğu görülmektedir. Burada ise ilme’l-yakin (kesin 
zihni bilgi), ayne’l-yakin (kesin, açık seçik gözlem), hakka’l-yakin (kesin 
tecrübe, bilginin yaşanarak tahakkuku) terimlerinin geçtiği ayetler bu 
bakımdan dikkat çekicidir.9 Ancak bilgi olayını inceleme çabası felsefi 
düşüncenin ortaya çıkmasıyla başlar. Mesela milattan önce VI ve V. yüz-
yıllarda Grek felsefesinde sofistler, Eflatun ve Aristo’da bilginin bir prob-
lem olarak ele alındığı görülür. Bu meselelerin XIX. Yüzyılda J.F.Ferrier 
tarafından konulan adıyla “epistemoloji” disiplini altında incelenmesin-
den önce XVII. yüzyılda John Locke ve XVIII. yüzyılda David Hume adlı 
filozofların insan zihni ve anlama melekesi üzerine giriştikleri tahliller, 
bilginin kaynağı meselesini modern felsefenin tartışma gündemine getir-
mişti10. 
İslam düşünce tarihine bakıldığında öncelikle Kur’an-ı Kerim’in bakış 

7 Murat Baç, “Epistemoloji”, ed. Demet Taşdelen, (Eskişehir: Anadolu Üniversitesi 
Yay., 2012), 28.

8 Hanifi Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi, (İstanbul: M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı 
Yay.,2012),158.

9 Ebu Mansur el-Maturidi, Kitabü’t-Tevhid, trc. Bekir Topaloğlu (Ankara: İSAM 
Yayınları, 2005), 104.

10 Taylan, “Bilgi”, 158.
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açısı ile geliştirilen düşüncelerin ortak konusu ise insan, alem ve Tanrı 
tasavvurları olmuş ve bu terimlerin altında farklı bakış açıları mevcuttur. 
Ayrıca İslam düşüncesinde fizik ile metafiziğin birlikte algılanışı, bilgi ile 
inancın yakın ilişkisi, insanın bilme eylemiyle vahyin sahip olduğu otori-
tenin birlikte ele alınmasına yol açmıştır. Kelamcıların en genel anlamıyla 
bilginin insan için mümkün olduğu fikri üzerinde önemle durmaları, hem 
nazari karakterli kelam ilmi için sağlam bir temel teşkil etmek, hem de 
“sufestaiyye” adı altında inceledikleri akımların, objektif bilginin imka-
nından kuşku duyan veya onu tamamen imkansız gören septik ve relati-
vist tutumlarını şiddetle reddetmek içindir11. 

Kelamcılar, “eşyanın hakikati sabittir” hükmüyle eşyanın objektif bir 
gerçekliğe sahip olan bilginin mümkün olduğunu dile getirmişlerdir. Eşya-
nın iyi kötü oluşu, akılla bilinebilir. Ancak akılla haram ve helal konamaz.12 
Bir bilgi kaynağı olarak aklın gücünü ön plana çıkaran Mu’tezile bir tarafa 
bırakılırsa Maturidi’den önce bu konuya kelamcıların önem verdiği söy-
lenemez. Ondan itibaren bilgi meselesi müstakil başlıklar altında diğer 
kelamcılar tarafından ele alınmaya başlanmıştır. Maturidi’ye göre bilen 
insan ile bilinen eşya arasında irtibat kurulabilir; bu irtibat gerçektir ve 
bunun sonucunda meydana gelen bilgi arizi, hayali veya izafi olmayıp 
hakikati yansıtır13. Çünkü eşyanın sabit bir gerçekliği vardır. İnsanın Al-
lah ve gayb hakkındaki bilgilerini de kainatın bizzat kendi varlığı temin 
eder; çünkü gözlenebilen kainat görünmeyen bir aleme ve nihayet Allah’a 
delalet etmektedir14. 

Kelam ilminde duyularla elde edilen bilgi zorunludur. Duyular do-
laysız bilginin, akıl yürütme ise kazanılmış bilgilerin kaynağıdır. Akıl in-
sandaki mantık ve matematik ilkeler gibi ilk bilgiler yanında haz, elem, 
sevinç vb. tecrübeleride sağlar. Mu’tezile idraki özel bir varlığa bağlamak-
la esasta onun maddi olduğunu savunurken Eş’ariler idrakin manevi bir 
keyfiyet olduğu fikrinde ısrar etmişlerdir. Onlara göre idrak Allah tarafın-
dan yaratılmış bir arazdır. Aynı şekilde beş duyu ile elde edilen bilgiler bir 
düzen içerisinde olur ve Allah’ın sürekli yaratması ile meydana gelir. Bu 
yüzden onlara ancak mecazi anlamda duyum denebilir. Akıl ile elde edi-

11 Taylan, “Bilgi”, 159. 
12 Sönmez Kutlu, “Maturidilik””, İslam Mezhepleri El Kitabı içinde, ed. Hasan Onat, 

Sönmez Kutlu (Ankara: Grafiker Yay.,2016), 382.
13 Taylan, “Bilgi”, 159.
14 Taylan, “Bilgi”, 159.
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len bilgi de ya aklın doğrudan doğruya aklın verisidir, ya da akıl yürütme 
ile elde edilir. Bu bilgiye nazari bilgi de denir.

Bununla birlikte kelamcılara göre gerçeğe uygun olan haber-i sadık 
yani doğru bilgidir. Bu haberin niteliği ise yalan söylemek üzere bir araya 
gelmeleri imkansız olan bir topluluk tarafından verilmiş olması (müteva-
tir haber) ya da peygamber tarafından bildirildiği için doğrudur ve kesin 
bilginin ifadesidir. Yalnız bu bilgilerin aklın ilkeleriyle çelişmemesi gerek-
mektedir. En genel ifadesiyle fizik dünya hakkındaki bilgi, insan aklının 
dış dünyaya yönelmesi ve fiziki nesnelerin formlarını maddesinden so-
yutlayarak kavramasıyla oluşmakta, varlığın maddesi yani kendisi ise bi-
linmez olarak kalmaktadır. Bu anlamda bilme bir soyutlama işlemidir. Bu 
işlemle önce nesnelerin suretleri kavranarak tasavvurlara bu tasavvurlar 
yardımıyla da önermeler şeklindeki tasdiklere ulaşılır.15 Tasavvuratttan 
kasıt ise nesneleri tarif etmede kullanılan ilk bilgiler ya da kavramlardır. 
Soyutlama işlemi, duyuların dış dünya hakkında sağladığı verilerden baş-
lar; bu cüz’i verilerin fikri konular haline gelmesi beş duyu, tasavvur, ve-
him ve hafıza güçlerinin katılımı ile gerçekleşir. Son merhalede bu formla-
rı tam bir soyutlama ile külli ve somut bilgiye ulaştıran güç teorik akıldır. 
Şu halde soyut kavramlar, akıl kendilerine ulaşmadığı sürece fiilen ak-
ledilmiş olmadıklarından dolayı kuvve halinde “makuller” olmaktadır.16 
Ancak aklın bilme, makulün de bilinme sürecinde kuvve halinden fiil ha-
line geçebilmeleri için hiçbir zaman kuvve halinde bulunmayan, daima 
aktif olan bir dış desteğe ihtiyaç vardır. Bu durumda İslam felsefesinde 
“faal akıl” ile insan aklının etkileşime girmesi sayesindedir ki aklın fonk-
siyonunu yerine getirip bilgiye ulaşması mümkün olsun.17

III. Maturidi’nin Bilgi Kuramı
a) Bilginin İmkanı
İslam kelamcılarının, “bilginin imkânı” meselesine bakışlarını episte-

molojik bir terimle ifade etmek gerekirse, “doğmatik” olduklarını yani bil-
ginin imkânını kabul ettiklerini söyleyebiliriz.18 Mâtürîdî de, bilen insan ile 
bilinen nesne arasında kurulan ilişki ile, nesnenin yani eşyanın hakikatinin 

15 Taylan, “Bilgi”, 159.
16 Taylan, “Bilgi”, 159.
17 Sönmez Kutlu, İmam Mâturîdî ve Maturidilik, (Ankara: Kitabiyat Yay.,2007),463.
18 Cem Doğanbaz, “Matüridi’nin Bilgi Kuramında Vahiy” (Yüksek Lisans Tezi, Erci-

yes Üniversitesi, 2012), 37.
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açık, seçik ve kesin bir şekilde bilinebileceğini ifade etmiştir. Maturidi’nin 
eserlerine bakıldığında, insanın bilgiye sahip olabilmesini mümkün gör-
düğünden, sofistlerin “insan için bilginin imkânsız olduğu” şeklindeki 
anlayışlarına şiddetle karşı çıkmıştır. Bununla birlikte Mâtürîdî’ye göre 
her ne kadar insanlar için bilgi mümkün olsa da insanın bilmesinin de bir 
sınırı vardır. Bu sınırlı bilmenin yanında ise insanın hiçbir zaman bileme-
yeceği birtakım konularda mevcuttur. Örneğin insan, işlevlerini bilse bile 
duyuların mahiyetini bilme imkânına sahip olamayacaktır.19 Yeni bir şeyi 
zihninde canlandırabilmesi için daha önceden elde ettiği duyu idrakini 
kullanarak yeni bir bilgi üretebilen insan için yüce Allah, duyular yoluyla 
bilinemeyen ve yaratılmış âlem içinde de benzeri bulunmayan bir varlık 
olduğuna göre, O’nun yaratma eylemini insanın zihninde canlandırıp şe-
killendirmesi de imkân dâhilinde değildir.20 Aynı şekilde insanın bilme 
eylemini gerçekleşmesinde en önemli unsur olan akıl, kendi mahiyetini 
bilemez. O halde biz eşyanın ancak dış yüzünü yani bize görünen şeklini 
görebildiğimizden dolayı bizim bilgimiz fizik âlemde sınırlı kalmaktadır.

b) Bilginin Tanımı
Mâtürîdî, bilgiyi “kendisine sahip olan kişiye, mezkûr’un (aklın ve du-

yuların mevzuuna giren her şeyin) açık seçik hale gelmesini sağlayan bir sı-
fat” şeklinde tanımlamaktadır.21 Örneğin, var olan ya da Anka kuşu gibi var 
olmayan ama sözü edilen her şey bu tanım gereği bilginin konusunun içeri-
sine girmektedir diyebiliriz. Sonuç itibariyle bilgi; kendisiyle nitelenen var-
lığa zikri mümkün her şeyin açık ve kesin olarak tanınmasını sağlayan bir 
sıfat olduğundan “zann”, “cehl” ve “taklid” bilgi olmaktan çıkmaktadır.22

c) Bilgi Edinme Yolları
İmam Mâtürîdî, bilginin ne olduğu, imkânı, değeri ve bilgi edinme yolları; 

bilginin nasıl meydana geldiği ve dinî bilginin mahiyetinin ne olduğu gibi 
önemli meseleleri ele alıp tartışan ve İslâm düşüncesinde kendine has bir bil-
gi kuramı oluşturan ilk kişidir.23 Kur’an-ı Kerim, herhangi bir delile dayanma-

19 Doğanbaz, “Maturidi’nin Bilgi Kuramında Vahiy”, 37.
20 Kutlu, İmam Mâturîdî ve Maturidilik,463.
21 Doğanbaz, “Maturidi’nin Bilgi Kuramında Vahiy”, 38.
22 Doğanbaz, “Maturidi’nin Bilgi Kuramında Vahiy”, 39.
23 Muammer Esen, “Maturidi’nin Bilgi Kuramı ve Bu Bağlamda Onun Alem, Allah 

ve Kader Konusundaki Görüşlerinin Kısa Bir Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi, sy. 2 (2008): 46.
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yan, bilinçli bir çabanın ürünü olmayan ve taklid ürünü olan bilgiyi şiddetle 
eleştirmekte ve insana “delile dayalı bir bilgi”yi tavsiye hatta emretmektedir.24 
Bu nedenle kelami açıdan bilgi için “kesin delille elde edilmiş” olma özelli-
ği aranmaktadır. Bilginin imkânını kabul eden Mâtürîdî’ye göre, bu bilginin 
kaynakları; ıyân (duyular), ahbâr (haberler) ve nazar (akıl) dır.

1. Duyular (‘a’yan)
Mâtürîdî, duyuları ifade etmek için ıyân ve havâss kelimelerini kullan-

maktadır. Mâtürîdî, ‘a’yanı, beş duyuyu da içine alacak şekilde hem insa-
nın iç duyu ve iç gözlemini ve hem de hayvanların duyu ve içgüdülerini 
ifade etmek üzere kullanırken, buna karşılık havassı ise o, daha çok beş 
duyuyu ifade etmek için kullanmaktadır.25 Buna göre o, havassı sadece 
görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma duyularını ifade etmek üzere, 
a’yândan daha dar anlamda kullanmaktadır.26 Yani Maturidi’ye göre ıyan, 
duyular yoluyla elde edilen bilginin nesneleri kapsamında dünya ve için-
deki varlıklar, gözün görebildiği diğer bütün fiziksel varlıkların yanında 
insana zevk, acı veren şeyler, açlık, susuzluk gibi iç duyuları da kapsar.

Mâtürîdî’ye göre eğer duyularımız bilgimizin bir kaynağı olarak kabul 
edilmezse yaşamamız sıkıntıya girer. Çünkü bu yaşam yok olalım diye 
verilmemiştir. Eğer öyle olsaydı, Allah abes bir iş yapmış olurdu. Oysaki 
O, her işini hikmetle yapar. Mâtürîdî’nin görüşlerinde ise hikmet kavra-
mı yani “her şeyi yerli yerine koymak” düşüncesi önemli bir yerdedir. 
Mâtürîdî duyuların mutlaka bir bilgi kaynağı olarak kabul edilmesin-
de Kur’an’dan da delil getirmektedir. Nahl sûresi 78. âyeti yorumlarken 
“işitme, görme ve kalb”in, “hiç bir şey bilmiyordunuz” ifadesinden sonra 
gelmesinin, duyuların da bilginin kaynaklarından olduğunu gösteren bir 
delil olduğunu belirtir. Sonuç itibariyle Mâtürîdî’ye göre duyular, zorunlu 
türden bilginin elde edildiği kaynaklardan birisi ve en üstünüdür.27

2. Haber
Mâturîdî, diğer bilginlerden farklı olarak ve özgün bir sınıflandırmayla 

haberi üçe ayırmıştır: a) Resûlün Haberi ( Haberu’r-Resûl)
Kaynağı bizzat Allah olan haber, yani vahiy, aslında peygamberlere gelen 

24 Esen, “Maturidi’nin Bilgi Kuramı,” 46.
25 Esen, “Maturidi’nin Bilgi Kuramı,” 46.
26 Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi,160.
27 Doğanbaz, “Maturidi’nin Bilgi Kuramında Vahiy”, 44.
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ilâhî kitapları içermektedir.28 Hz. Peygamber’in Allah’tan getirmiş olduğu 
bu tür haberler, doğru haberler (haber-i sâdık) ve Peygamberlerin mucize-
leri ile sabittir. Dolayısıyla, bu haberin doğruluğu akıl tarafından doğrulan-
mıştır. Böyle bir haberi inkar eden, kibri ve inatçılığından dolayı inkar eder. 
Çünkü Kur’ân, Hz. Peygamber tarafından insanlara tebliğ edildiği vakit, o 
dönemin belağatçıları, hakimleri, şairleri ve dilcilerine meydan okumuştur 
ve hiç kimse onun bir benzerini getirmeye muvaffak olamamıştır.29 Bu an-
lamda Kur’ân, aklî bir mucize olup mutlak ve doğru bilgiyi içermektedir. 30

b) Resûlden Gelen Haber (Haber mine’r-Resûl)
Bizzat Hz. Peygamber’den gelen haberler vardır. Bunlar ise Mâtürîdî’ye 

göre, mütevâtir ve ahad haber olmak üzere ikiye ayrılır:
Mâtürîdî’ye göre mütevâtir haber, yalan söylemeleri muhtemel kişilerin 

dilinden Peygamber’den bize ulaşan haberlerdir. Çünkü ona göre bu tür 
haberleri rivayet edenlerin, doğruluk veya masumiyetlerini kanıtlayacak 
herhangi bir delil yoktur. Dolayısıyla bu tür haberler bile incelenmelidir. 
Çünkü doğruluğundan emin olunmak istenir. Eğer böyle bir haberin ya-
lan olduğu düşünülüyorsa bu durumda da, onun masumiyetine açık bir 
delil bulunan birinden bizzat duyduğu bir söz gibi algılanıp artık onun 
mütevâtir vasfını kazandığının kabul edilmesidir.31 Yani bir haberin ya-
lan olmasına hiçbir şekilde ihtimal verilmemesi o haberin, Peygamber’in 
haberi gibi olduğunu gösteririr.32 Mâtürîdî, mütevatir haberi, kendinden 
önceki alimlerin ve hadisçilerin tanımından daha farklı tanımlamıştır. 
Bilindiği gibi hadisçilere göre mütevatir haber, yalan üzerinde ittifakları 
mümkün olmayan sayıdaki kişilerin peygamberden rivayet ettikleri haber 
iken; buna karşın Mâtürîdî’nin tanımladığı mütevâtir haberlerde, yanıl-
maları ve yalan söylemeleri muhtemel kişiler söz konusudur.33 Bu durum 
ise, Mâtürîdî’nin mütevâtir haberlere yönelik bu tutumunda ne kadar cid-
di ve hassas olduğunu göstermektedir. 

Mâtürîdî’ye göre ahad haber ise, mütevatir derecesine ulaşmayan ha-

28 Sönmez Kutlu,” Bilinmeyen Yönleriyle Türk Din Bilgini: İmâm Mâturîdî”, Dini Araştırma-
lar 5, sy. 15 2003): 16.

29 Kutlu, ““Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”,16.
30 Kutlu, ““Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, 16.
31 Kutlu, İmam Mâturîdî ve Maturidilik,464.
32 Şükrü Özen, “ Maturidi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 28 (Anka-

ra: TDV Yay.,), 151.
33 Esen, “Maturidi’nin Bilgi Kuramı,” 47.
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berlerdir. Dolayısıyla bu tür haberlerin içeriği ve rivayet eden raviler in-
celenmelidir. Bu tür haber, kesinliği sabit olan bir nassla karşılaştırılmak 
suretiyle ağır basan tarafa göre, ya onunla amel edilir ya da ictihatla terke-
dilir; amel edilmez.34 Mütevatir habere ihtiyatla yaklaşan Maturidi, ahad 
habere ise daha ihtiyatlı bir şekilde yaklaşmış ve bu haberleri insanların 
kendi içtihatlarına bırakmıştır.

3. Akıl (İstidlâl, Nazar)
Mâtürîdî, dinî bilgiye akıl ve haber (sem‘) yoluyla ulaşırken; buna kar-

şılık nesne ve olayların hakikatine ise, duyular (‘a’yân, idrak), haber ve 
akıl (nazar) ile ulaşır.35 Mâturîdî, aklı diğer iki bilgi kaynağının sağladığı 
bilgilerin doğruluğunu tespitte önemli bir ölçüt olarak görmekte ve bu 
görüşünü şu şekilde temellendirmektedir: Aklı ve akıl yürütmeyi, üç şey 
gerekli kılmaktadır. Birincisi, gerek duyu yoluyla gerekse haber yoluyla 
bilgi edinirken akıl yürütmek gereklidir. Duyulardan uzak olan şeylerin 
yahut çok küçük hacimli olup gözle görülemeyen nesnelerin belirlenme-
sinde duyular yetersiz kaldığı için akıl yürütmeye ihtiyaç vardır. Diğer ta-
raftan, haberin, yanılma ihtimali bulunan veya bulunmayan türüne dahil 
olduğunu belirlemek, peygamberlerin mucizeleriyle sihirbaz ve diğerleri-
nin göz bağcılığının ayırdedilmesi, başka bir ifadeyle mucizelerin mucize 
olmayan davranışlardan ayırdedilmesi için de, akıl yürütmeye ihtiyaç var-
dır. Allah, kendi katından olduğu harikulade delillerle sabit olmuş Kur’ân 
ve diğer şeyleri bu akıl yürütme yöntemine bağlı olarak delillendirmiş ve 
pek çok ayette insanların, gerçeğe ulaştıran ve doğru yolu gösteren aklı 
kullanmasını ve aklî temellendirmeye başvurmasını emretmiştir.36 İkinci-
si, Mâturîdî, eşyanın güzelliklerini ve çirkinlikleri, insanların fiillerinin iyi 
veya kötü oluşu konusunda- duyuların algılayışı ve haberlerin bildirmesi 
söz konusu olsa dahi gerçeğin açığa çıkarılabilmesi için her konuda akıl 
yürütmek ve tefekkür gerektiğini ve bu konularda nihaî bilgiye sadece 
akılla ulaşılabileceğini iddia etmiştir.37 Üçüncüsü, Allah’ın ve onun emirle-
rini bilmek de ancak istidlalle bilinebilecek kesbî-iradî (araz) bir olgudur.38 
Son olarak Mâtürîdî, akıl yerine onun bir çeşit işlevsel faaliyetini ifade 

34 Esen, “Maturidi’nin Bilgi Kuramı,” 48.
35 el-Maturidi, Kitabu’t-Teuhid, 10-11.
36 Kutlu, “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Maturidi”, 18.
37 el-Maturidi, Kitabu’t-Teuhid, 10-11.
38 el-Maturidi, Kitabu’t-Teuhid, 138.
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eden “nazar” kelimesini kullanmaktadır. Bu kullanım ise gelişigüzel değil 
tam aksine bilinçli bir kullanım olduğunu göstermektedir. “Nazar” kav-
ramının kullanılmasındaki altında yatan sebep, aklın potansiyel gücünün 
yani aklı kullanan kişiye bir fayda sağlamasının gerekliliğidir.

SONUÇ
Bilginin tasnifi ve kaynakları bakımından incelenmesi noktasında 

birçok düşünür fikir ortaya koymuştur. Mâtürîdî’nin anlayışını diğerle-
rinden farklı kılan özellik ise onun kullandığı sistem ve bu sistemin te-
melini oluşturan “bilgi anlayışı” dır. Yani Maturidi’nin sisteminin özü; 
“insan aklıyla ilahi vahyi, iki aşırı uca kaçmayan bu iki yolun ortasında 
olan bir uzlaştırma” olarak ifade edilebilir. Maturidi’nin yetiştiği ortamda 
Mutezile’nin Abbasiler tarafından geri plana atılıp, Hadis taraftarlığının 
devlet tarafından desteklendiği görülür. Bununla birlikte din ve dünya gö-
rüşünü hadis ve gelenek üzerine kuran Hadis Taraftarları, keşif ve ilhamı 
esas alan Sufilik yayılmaya başlamıştı. İşte Maturidi böyle karışık bir or-
tama gelerek, akıl-vahiy arasındaki çatışmayı ortadan kaldırmaya ve aklı 
tekrar dini bilginin üretilmesinde en güvenilir kaynak olarak göstermeye 
çalıştı. Maturidi’nin bilgi tasnifindeki ve epistemolojideki özgünlüğü ise, 
“doğru haber”i bilginin kaynakları arasına alarak haberin de kesin bilgi-
nin elde edilmesi noktasında önemsenmesi gerektiğini ortaya koymasıdır 
. Maturidi’nin amacı ise “vahiy yoluyla gelen bilgi”nin de genel geçer bilgi 
ifade eden üçüncü bir kaynak olarak kabul edilmesini sağlamaya zemin 
hazırlamış olmasıdır. Çünkü o, Kur’an’ın, akıl ve duyulara ilave olarak 
vahiyden hareketle, genelde doğru haberi, özelde ise vahyi epistemolo-
jik açıdan incelemiş; onun imkânını, değerini, problemini belirleyebilme 
noktasında bir çaba ortaya koyan ilk kişidir. Çünkü İmam Maturidi’nin bu 
çabasındaki ana neden “doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma” arzusudur.
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İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İLK BİLGİ 

NAZARİYESİ (İMAM MÂTURÎDÎ ÖRNEĞİ)

FATIMA NUR YALÇIN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Bilgi, düşünce tarihinden beri insanların zihnini fazlaca kurcalayan bir mesele ola-
rak kabul edilmiştir. Bunun sebebi bu kavramın anlaşılmasında yaşanan zorluktur. 
Bunun için felsefenin özel bir konusu olarak kabul edilen bilgi nazariyesi (episte-
moloji), kelamda da pek çok yönüyle tartışılmıştır. Bu tartışmalarda ise önemli bir 
yere sahip olan kişi Mâturîdî’dir. Çünkü o İslam düşüncesinde ilk defa sistemli ve 
müstakil bir başlık halinde bilgiyi konu edinmiştir. Biz de bu çalışmamızda bilgi 
nazariyesinin önemini ve İslam düşüncesinde yeniden bir bilgi nazariyesi ortaya 
koymanın gerekliliğini göstermek istedik. Bu konjönktürde kendi nazariyesiyle biz-
lere öncülük edecek olan Mâturîdî’nin nazariyesini anlamaya ve açıklamaya gayret 
ettik. 

Anahtar Kelimeler: Mâturîdî, Bilgi, Nazariye, Haber, Akıl.

Abstract
Knowledge, has been regarded as an issue that people have very interested in since 
history of thought. For the reason that realizing the term is difficult. Epistemology, 
in which is admitted philosopy sub- branch, has been discussed theologically in 
many way. Mâturîdî is quite important in these arguements because he has put the 
first system of knowledge, systematically and substantively. I tried to understand 
and explain the idea of Mâturîdî in order to illuminate our way.

Key Words: Epistemology, Knowledge, Mind, News.
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GİRİŞ: BİLGİ NAZARİYESİ NİÇİN GEREKLİDİR?
Çok eski zamandan itibaren insan düşünen bir varlık olarak tanımlan-

mış ve bu özelliğiyle yeryüzüne hakim kılınmıştır. Allah’ın insana isim-
leri/isimlendirmeyi öğretmesiyle (el-Bakara 2/31) birlikte düşünme fonk-
siyonu da aktif hale getirilmiştir. Böylece insan, diğer varlıklardan daha 
saygıdeğer (el-Bakara 2/34) bir konuma yükseltilmiş ve eşrefi mahkukat 
olmasının kapısı açılmıştır. Fakat bu durum, insana, bir misyonu da be-
raberinde getirmektedir; Varoluşu anlamlandırma ve tanzîm. İnsanın bu 
misyonunu yerine getirmesi ise ancak bilgi üretmekle olacaktır.
İnsanı insan yapan değer bilgi üretmek olduğundan dolayı bilginin ne 

olduğu, neye bilgi deneceği, bilgi edinme yollarının ve kaynaklarının ne ol-
duğu gibi sorular da önem kazanmaktadır. Bu tür sorulara cevap vermek ise 
ancak sağlam bir bilgi nazariyesi (epistemoloji) ile mümkün olabilir. Nasıl ki 
mantık bize doğru ve sağlam düşünmenin ilkelerini veriyorsa, doğru bir bilgi 
nazariyesi de doğru ve güvenilir bilgi üretmenin imkânını verecektir. 

Artık ilerleme, bilimle paralel bir şekilde gerçekleşmektedir. Hangi 
alan olursa olsun ilerlemenin yolu bilimsel gelişmelerden geçmektedir. 
Bugün sağlıklı bir bilim nazariyesi ortaya koymak ise bilgi nazariyesi ge-
liştirmekten geçmektedir. Çünkü nazariye, bilgiyi sistemleştirmeyi sağla-
yıp; sağlıklı, genel-geçer bilgilerin üretilmesini kolaylaştıracaktır.

Bilgi, tarih içerisinde çokça tartışılan alanlardan biri olmakla beraber 
hala daha anlam karmaşasının çokça yaşandığı alanlardan da biri olduğu 
söylenebilir. Bu alandaki anlam karmaşasının giderilmesi önemlidir. Çün-
kü kişinin bilgi nazariyesi; Tanrı tasavvurunu, peygamber tasavvurunu, 
evren tasavvurunu, ahlak ve estetik tasavvurunu da doğrudan etkilemek-
tedir. Çünkü bunların temelinde bilgi yatmaktadır. Dolayısıyla bilgi ko-
nusundaki karmaşaların giderilmesi önemli ve gereklidir. Bu karmaşaları 
gidermenin yolu yine bilgi nazariyesinden geçmektedir.

Bilgi ve bilim nazariyesi ortaya koymak bu kadar önemli olmasına rağ-
men İslam dünyası bu konuda gerekli gayreti göstermemektedir. Belki 
bugün bilginin tanımı veya kaynakları gibi meselelerde belli bir uzlaşı 
sağlanmıştır fakat yinede çağı yakalamış, sistemli bir nazariye ortaya ko-
yulmamıştır. Hatta Müslümanlar, bilgiyi İslâmî ve gayri İslamî gibi ay-
rımlara tabi tutarak bazı bilgileri kullanmaktan dahi imtina etmişlerdir. 
Oysaki İslâm’ın tutumu en güzel biçimde hakikatin birliği1 iken bu çeşit 

1 İsmail Farukî, Bilginin İslâmîleştirilmesi, (İstanbul:Risâle Yay., 2016), 59.
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ayrımlara gitmek suretiyle birtakım bilgileri zemmetmişlerdir. İşte bu tür 
kargaşaların önüne geçmenin yolunun Mâturîdî’nin (ö:333/944) başlattığı 
bilgi nazariyesi geleneğini yeniden daha sağlam, tutarlı ve günceli yakala-
yabilmiş bir biçimde geliştirmekten geçtiğini düşünmekteyiz.

Zikredilen konunun öneminin farkında olan ve dönemindeki karma-
şaları gidermeye çalışan İmam Mâturîdî’de, düşüncesine sistemli bir bilgi 
nazariyesi ortaya koymakla başlar. Bugün elimizdeki kaynaklar göster-
mektedir ki bilgiyi ilk defa bu kadar sistemli ve müstakil bir konu olarak 
ele alan İslam düşünürü de İmam Mâtûridî’dir. Bu durum kendisinden 
sonra gelenlere de örnek teşkil etmiştir. Onlar da eserlerine, ilim yapma-
nın ne demek olduğunu açıklamakla başlamışlardır. Bunu yapmaktan asıl 
gaye, hangi yolun ve metodun daha sağlam bir ilim yapma yolu olduğunu 
meydana koymak ve sonra o sağlam ilkelere dayanarak varmak istedikle-
ri sonuca emin ve sağlam adımlarla ulaşmaktır.2 Böylece bilgi konusu, 
tutarlı bir düşünce sistemi oluşturabilmek amacıyla, kelam kitaplarının 
ilk bahsi olarak ele alınmaya ve tartışılmaya başlanmıştır.

MÂTÛRÎDÎ’NİN BİLGİ NAZARİYESİ
İmam Mâtûridî, Kitâbüt-Tevhit adlı eserinde bilgi nazariyesine yer ver-

miştir. Kitabının mukaddime bölümünü bilgi konusuna ayırmış, bu sa-
yede düşüncelerini sağlam bir zemine oturtmayı amaçlamış ve ardından 
gelen konuları da bu temel üzerine inşa etmiştir. Ayrıca bilgiyi ve bilginin 
kaynaklarını temellendirmek suretiyle, yaşadığı dönemde gittikçe yayıl-
maya başlayan, bilginin ve hakikatin olmadığını savunan, sofistlere karşı 
da mücadele etmeye çalışmıştır.

Mâtûridî bilgi nazariyesine bilginin kaynaklarını sıralayarak başlamış-
tır. Bilginin imkânı ile değil de kaynakları ile başlaması; bilginin imkânı 
konusunda dogmatik bir tutum sergilemekten kaynaklanmaktadır. Çün-
kü İslam kelamcıları eşyanın hakikatlerinin sabit (insandan bağımsız 
olarak var) olduğunu ve bilineceğini kabul ederler. Mâturîdî de dış dün-
yada birtakım hikmetlerin ve inceliklerin söz konusu olduğunu ve bun-
ların insanlar tarafından bilinebileceğini kabul etmektedir. Bu durumda 
Mâturîdî’nin, günümüz felsefî dilinde kullanılan ve genel anlamıyla bili-

2 Hüseyin Atay, “Bilgi Teorisi (İlmin İmkânı)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 29, sy. 1 (1987), 8.
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nenin bilenden bağımsız olarak var olduğunu kabul eden, realist bir anla-
yışa sahip olduğunu söyleyebiliriz.3

Mâturîdî bilginin imkânını kabul ettikten sonra eşyanın hakikatleri-
ni ortaya çıkarmayı sağlayacak yolları açıklamaya çalışır. Nesnelerin ve 
olayların gerçekliklerinin (hakâiku’l-eşya) bilinmesine götüren yolların 
duyular (idrak), haberler ve istidlâlden (nazar, akıl yürütme) ibaret oldu-
ğunu söylemiştir.4 Mâturîdî yalnızca duyuları yahut yalnızca âsar (ha-
ber)ı bilgi kaynağı olarak kabul etmemiştir. O ikisinin de aklın değerlen-
dirmesi altında bilgi kaynağı olabileceğini söylemiştir. Bununla birlikte 
bunları değerlendirip yeni bilgilere ulaştıran aklın da bir bilgi kaynağı 
olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışmıştır.

1- Duyular
Mâturîdî, duyu bilgisini ifade etmek için ıyân ve havâs terimlerini kul-

lanmıştır. Dış dünya ile irtibatımızı sağlayan beş duyu için havâsı, beş 
duyunun yanında kendi iç dünyamızda meydana haz, elem, keder, se-
vinç, öfke, açlık, susuzluk vb.lerini bize bildiren “vicdan” ya da “şuur” adı 
verilebilecek olan altıncı duyu için de ıyânı kullanmıştır.5 Mâturîdî hem 
dış dünyadaki varlıkları hem de iç dünyamızda olup bitenleri bilmemizi 
sağlayan bir bilgi kaynağı olduğu için, duyuları ifade ederken, ıyân kav-
ramına daha fazla önem vermiştir. 

Mâturîdî’ye göre duyuların bilgiye kaynaklık ettiği herkes tarafından 
bilinmektedir. Fakat bazı inatçı kişiler bu gerçeği kabul etmek istemezler. 
Mâtûridî böyle kimselerle münazaraya girmeyi bile gerekli görmemiş, bu 
kimselere bizzat duyularıyla algılayabilecekleri şeyleri (ateşte yakmak, or-
ganlarını kesmek gibi) yapmak suretiyle bizzat deneyimlemeleri gerekti-
ğini söylemiştir.6 Ona göre her bir duyunun kendine has bir duyu objesi 
vardır. Sözgelimi kulağın objesi sesler, burnun objesi kokulardır. Duyu 
bilgileri, her bir duyunun, kendine has duyu objeleriyle ilgili olduğun-
da ve duyu organları sağlam olduğu takdirde doğrudur ve bağlayıcıdır.7 
Hatta duyular bilgi elde etme vasıtalarından en yükseğidir. Çünkü insan 

3 Hanifi Özcan, “Mâturîdî’de Bilgi Problemi”,(İstanbul: MÜ İFAV Yay., 1993), 51-52.
4 Ebû Mansûr el-Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, trc. Bekir Topaloğlu (Ankara: İSAM 

Yay., 2017), 58.
5 Özcan, “Mâturîdî’de Bilgi Problemi”, 60.
6 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 59
7 Sönmez Kutlu, “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî”, İmam Mâturîdî 

ve Mâturîdîlik içinde, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: OTTO Yay., 2016),41
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ilk bilgilerini onlar vasıtasıyla elde eder.8 Fakat duyu bilgisinin sınırlılık-
ları söz konudur. Örneğin duyusal yanılmalar söz konusu olabilir veya 
duyulara konu olmayan bilgiler söz konusu olabilir.

2- Haber 
Mâtûridî’ye göre bilginin kayaklarından ikincisi haberdir. Mâturîdî, 

kendinden önceki âlimlerin aksine, haberi duyulardan ayrı bir kaynak 
olarak değerlendirmiştir. Öncesinde haber, kulakla veya gözle olacağı için 
beş duyunun içinde değerlendiriliyordu. Fakat Mâturîdî vahiyle gelen bil-
giyi de haber kategorisinde değerlendirerek vahyî bilgiyi bilgi kategorile-
rinin arasına sokmak istemiştir. 

Haber her şeyden önce kişinin mensup bulunduğu varlık türünü ve so-
yunu, kendisinin ve her şeyin adını öğrenmeyi sağlayan ve beşer hayatının 
kurulup devam etmesini sağlayan bir bilgi vasıtasıdır.9 Mâturîdî’ye göre 
yalan karışacağı endişesiyle haberi inkâr edenlerin durumu tıpkı duyula-
rın kaynaklığını inkâr edenlerin durumu gibidir.10 Haberin bilgi kaynağı 
olmadığını söylemek ancak kişinin inatçılığından kaynaklanır. Çünkü in-
sanların doğrudan duyularıyla tecrübe edemediği bilgiler kendisine ha-
ber yoluyla ulaşır. Geçmiş milletler hakkındaki bilgiler, gündelik yiyecek 
ve ihtiyaçlarını karşılamayı sağlayan bilgiler, dünyadaki hükümdarların 
yönetimi, düzene koymak istedikleri işleri, risalet ve hikmet iddiasında 
bulunanlar ve sanat erbabıyla ilgili bilgilerin kaynağı duyular ve akıl değil 
haberdir.11 

Mâturîdî gündelik-tarihsel bilgilerin yanında Kur’an ve Hadisi de 
haber olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda Kur’an’ı Rasülün haberi, 
hadisi ise Rasülden gelen haber olarak nitelemektedir. Rasûlün haberiyle, 
rasülden gelen haberi birbirinden ayırması imam Şafiî(ö:204/820)’nin ha-
dis yaklaşımını benimsemediğinin göstergesidir. Ona göre rasülün habe-
ri mucizelerle ve akılla desteklendiği için haber-i sadıktır ve her zaman 
doğru bilgi içerir. Rasülden gelen haber ise mütevatir ve âhâd haber olmak 
üzere iki kısımda değerlendirilmelidir. 

Mütevatir haber, “yalan üzere birleşmeleri düşünülemeyen bir top-

8 Özcan, “Mâturîdî’de Bilgi Problemi”, 62.
9 Bekir Topaloğlu, “Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Kelami Görüşleri”, İmam Mâturîdî 

ve Mâturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu, (Ankara: OTTO Yay., 2016), 193
10 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 68.
11 Kutlu, “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî”, 41.
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luluğun ifadeleri ile sabit olan haber” şeklinde tanımlanmıştır. Fakat 
Maturîdî, hadisçilerin ve önceki âlimlerin kabul ettiği, bu tanımın aksine 
“yanılmaları ve yalan söylemeleri muhtemel bulunan kişilerin dilinden 
bize ulaşan haberler” olarak tanımlamıştır. Çünkü Mâturîdî’ye göre in-
sanlar (peygamberlerde olduğu gibi) doğruluklarını ve mâsumiyetlerini 
kanıtlayacak herhangi bir delile veya belgeye sahip değillerdir. Eğer yalan 
olmasına hiçbir şekilde ihtimal verilmiyorsa, bu haberi de peygamberin 
haberi gibi değerlendirebilir.12 

Mâturîdî peygamberden gelen haberin ikincisinin âhâd haber olduğu-
nu söylemiştir. Bu tür haberin ilim gerektirmede (bağlayıcı olmada) ve 
Rahmet peygamberinden gelen bir hak olduğuna şehadet etmede müte-
vatir haber derecesine çıkmayan haberler olduğunu söylemiştir. Dolayı-
sıyla onunla amel etmek veya hiç dikkate almamak gibi iki alternatif söz 
konusudur. Bunlardan ilkini tercih etmek ise; ravilerin durumlarını iyiden 
iyiye incelemeye, haberin muhtevasından çıkacak sonucu kesin olan bir 
nas çerçevesinde değerlendirip olabilirliğini incelemeye bağlıdır. Redde-
dilsin yahut kabul edilsin, her iki durumda da, haberin temel amacından 
uzaklaşmış olabilir. Dolayısıyla bu statüdeki haberlerle kişi kapsayıcı bir 
aydınlığa ulaşmaz.13 Bunun içindir ki Mâturîdî Resûlullah’tan bu yolla 
gelen haberlere “sahih ise”, “sabit ise” gibi kelimeler kullanmak suretiy-
le kuşkulu bir şekilde yaklaşmakta, bunların bilgi ifade etmelerini şarta 
bağlamaktadır.14 Bunun için Mâturîdî âhâd haberlerin itikâdî konularda 
bilgi değeri taşımadığını kabul etmiş, her ne kadar bazı durumlarda ken-
disi uygulamamış olsa bile, ameli ve ahlakî konularda bilgi değeri taşıma-
sı için incelemeye tâbi tutulması gerektiğini söylemiştir. 

Örneğin, Nisa suresi 157. Ayetin te’vilinde, Hz İsa’nın öldürüldüğüne 
dair geçen haberin âhâd haber olduğu15 ve Kur’anda da ölmediğine dela-
let eden açık bir nass bulunduğu için ilgili haberi kabul etmemiştir. Aynı 
şekilde Hz peygamberin miraca yükseldiği şeklinde gelen haberlerin de 
âhâd haber olduğunu söylemiş ve Kur’an-ı kerimden bize ulaşan bilgi yal-

12 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 61.
13 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 61.
14 Adil Bebek, “İmâm Mâturîdî ve Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Haber-i Vâhidin Epis-

temolojik Değeri”, Kelamda Bilgi Problemi , (Bursa: Arasta Yay., 2003), 48.
15 Ebû Mansûr el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, ilmi kontrol: Bekir Topaloğlu, (İstanbul: Mi-

zan Yay., 2005), 4: 102.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII654

nızca Mescid-i Aksa’ya kadar gittiği şeklinde olduğundan âhâd haberle 
daha fazla ilave yapılamayacağını belirtmiştir.16

3- İstidlâl
Mâturîdî bilgi edinmenin üçüncü yolunun istidlâl (nazar, akıl) oldu-

ğunu söylemiştir. Bu kaynağın diğer iki kaynaktan elde edilen bilgilerin 
değerlendirilmesinde kullanılan bir kaynak olduğundan dolayı zorunlu 
olduğunu belirtmiştir. Söz gelimi duyularla elde edilen bilgiler yanıltı-
cı olabilir ya da duyularla algılamaya elverişli olmayan nesnelerle ilgili 
bilgiler söz konusu olabilir böyle bir durumda istidlâle başvurulur. Veya 
haberle elde edilen bilgilerde, haberin yanılma ihtimali bulunan veya 
bulunmayan bir haber mi olduğunu saptamak için istidlâle başvurulur.17 
Mâturîdî bu açıklamayı yaptıktan sonra çeşitli ayetlerden deliller getirerek 
Kur’an-ı kerimde de istidlâle teşvik edildiğini çünkü bu yöntemin kişileri 
gerçeğe vâkıf kıldığını, onlara isabetli yolu gösterdiğini söylemiştir.18 

Mâturîdî evrendeki her şeyin bir hikmete binaen yaratıldığını kabul et-
miştir. Buna göre kâinattaki mevcut hikmetlerin bilinmesi gerekmektedir. 
Bu hikmetleri ortaya çıkarmayı sağlayacak olan da yine istidlâldir. Bunun 
yanında duyulur alem aracılığıyla duyulmayanı anlamayı sağlayan, yara-
tılmış olanlardan yaratılana ulaştıran yol da ancak istidlâldir. Yine insana 
verilen yaratılmışları yönetme işi de ancak nesne ve olayları incelemek 
suretiyle aklı kullanmaktan ibarettir. Yine fevkalade durumların ortaya 
çıkışı ve şüphelerin üşüşüp gelmesi durumunda herkesin sığınacağı şey 
tefekkür ve istidlâlden ibarettir.19 Zaten Mâturîdî kişinin aklını kullan-
mamasını emreden şeyin şeytanın vesvesesinden başka bir şey olmadığını 
amacının da kişiyi aklının ürününü toplamaktan alıkoymak, fırsatları de-
ğerlendirmesine ve arzusuna ulaşmasına vesile olan ilâhi emaneti kullan-
mak konusunda onu korkutmak olduğunu söyler.20

Ayrıca Mâturîdî istidlâl gerektiren durumları sıralayarak istidlâlin ger-
çeklere kılavuzluk ettiğini ve onun sayesinde hakikatlere ulaşılabileceğini 
göstermek istemiştir. İstidlâli reddetmenin imkansız olduğunu, reddetti-
ğini söyleyen insanların çelişkiye düşeceğini çünkü istidlâli reddetmek 
için yine istidlâle başvurulması gerektiğini söylemiştir.21

16 Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, VIII/ 224.
17 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 63.
18 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 63-64.
19 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 64.
20 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 280.
21 Mâtûrîdî, Kitâbü’t-Tevhid, 70.
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Mâturîdî yalnızca bilgi nazariyesinde değil bütün kelam sisteminde 
akla önem vermiştir. Fakat bilginin kaynaklarını ele alırken aklın vazge-
çilmez bir kaynak olduğunu çünkü hem hayatımızdaki pek çok işi akılı-
mız sayesinde ve aklımızın verdiği bilgileri kullanarak yaptığımızı hem 
de duyularla veya haberle edindiğimiz bilgilerin doğru olup olmadığını 
yine aklımız sayesinde ayırt edebileceğimizi söylemiştir. Mâturîdî bunun 
örneklerini tek tek sıralamak suretiyle hem akla ve istidlâle duyulan ge-
rekliliği göz önüne sermek istemiş hem de bunun bir zorunluluk olduğu-
nu göstermeye çalışmıştır. 

Düşünce sisteminde Mâturîdî’yi önemli ve özgün kılan noktalarından 
biri de aklı konumlandırdığı yerdir. Mâturîdî, akla oldukça önemli fonk-
siyonlar yüklemekle birlikte nakli de göz ardı etmemiştir. Çünkü o, haber 
ve duyular gibi aklın da bilgi elde edebilme gücü ve alanının sınırlılığını 
kabul eder.22 Her ne kadar insan aklıyla Allah’ın varlığını ve birliğini, 
dünya hayatından sonra bir hayatın olacağını kabul etse bile inanç esas-
larının nasıl olacağı ve imtihanın keyfiyetini bilebilmesinin yolu ancak 
vahiyle olacaktır.23 Ayrıca insan aklıyla bir yaratıcının olduğunu ve ona 
ibadet etmek gerektiği fikrine ulaşsa bile bunun keyfiyetini bilmek konu-
sunda da aciz kalacaktır yada farklı farklı ibadet şekilleri geliştirecektir. 
Bu noktada da hem aydınlatıcı olan hem de uzlaştırıcı olan yine vahiydir. 
Dolayısıyla vahyi göz ardı etmek mümkün değildir; fakat Mâturîdî vahyi 
anlayacak, kalbin eşliğinde benimseyip iman haline getirecek olanın da 
yine akıl olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla o vahyin aydınlattığı akla 
büyük önem vermektedir.24

Nazariyesini aklî ve sağlam temellere oturtmaya çalışan Mâturîdî, ken-
disine kadar bir bilgi kaynağı olarak kabul edilen, ilhamın bilgi kaynağı 
olarak kullanılamayacağını düşünmektedir. Çünkü ilhamın doğruluğunu 
ispatlayacak bir karine söz konusu olamayacağından herkesin kabul ede-
bileceği, genel geçer bilgileri vermez. Ona göre eğer ilham sağlam bir bilgi 
kaynağı olsaydı ve ilhamın kaynağı aynı olsaydı, ilham alan kişilerde ve 
dinlerde bir çelişki ve tenakuz bulunmazdı. Çünkü aynı kaynaktan gelen 
bilgilerin farklı farklı olmaması gerekirdi. Oysaki bunlar arasında çelişki 
olmakla birlikte ikisinin de delili aynı olacaktır. Bu durumda doğruyu be-

22 Sönmez Kutlu, “Bilinen ve Bilinmeyen Yönleriyle İmam Mâturîdî”, 45.
23 Hülya Alper, “İmam Mâturîdî’de Akıl-Vahiy İlişkisi: Aklın Önceliği ve Vahyin Ge-

rekliliği”, Milel ve Nihal Dergisi, 7, sy. 2, (Mayıs- Ağustos 2010) 25-26.
24 Bekir Topaloğlu, “Ebû Mansûr el-Mâturîdî’nin Kelami Görüşleri”, 195.
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lirleyecek bir kıstas olamayacağından ve doğruyu kura gibi kehanete ve 
şansa bağlayamayacağımızdan ilham güvenilir ve sağlam bir bilgi kayna-
ğı olarak değerlendirilemez.25

SONUÇ
İslam düşüncesinde önemli bir konuma sahip olan İmam Mâturîdî pek 

çok özgün düşünceye sahiptir. Bunlardan bir tanesi de islam düşüncesin-
de bir bilgi nazariyesi oluşturması ve kendinden sonra gelenlere de ör-
neklik teşkil etmesidir. Zira Mâturîdî’den sonra bilgi kelam kitaplarının 
ilk konusu olarak ele alınmaya ve bilgiye özel başlıklar ayrılmaya başlan-
mıştır. 

Mâturîdî bilgi nazariyesine, bilginin kaynaklarını sıralayarak başla-
mıştır. Ona göre bilgi edinme yolları duyular, haber ve akıldır. Mâturîdî, 
doğruluğu konusunda akli bir delil bulunmayan ilhamı bilgi kaynağı ola-
rak kabul etmemiştir. Mâturîdî’nin bilgi nazariyesindeki özgün düşün-
celerinden biri haberi duyulardan ayrı bir bilgi kaynağı olarak kabul et-
mesidir. Çünkü Mâturîdî vahyi, peygamberin haberi olarak nitelemiş ve 
haber kategorisinde değerlendirmiştir. Haberi, ayrı bir bilgi kaynağı ola-
rak görmesi vahyin de bir bilgi kaynağı olduğunu temellendirmek içindir. 
Mâturîdî’yi özgün kılan yanlarından biri de aklı konumlandırdığı yerdir. 
O yalnızca bilgi nazariyesinde değil tüm düşünce sisteminde akla büyük 
önem vermiştir. Aklı Allah’ın bizim kullanabilmemiz için bahşettiği bir 
emanet olarak değerlendirmiş ve her fırsatta aklı kullanmanın önemine 
vurgu yapmıştır. Bir bilgi kaynağı olarak aklı diğer iki kaynağın doğru ve 
güvenilir bilgi verip vermediğini kontrol eden bir vasıta olarak değerlen-
dirmiştir. Bununla birlikte nakli de göz ardı etmemiş aklın yetersiz kalabi-
leceği noktaları vahyin aydınlattığını kabul etmiştir. 
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İBN RÜŞD’ÜN İCTİHADA YAKLAŞIMI
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HUKUKU ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

ÖZ
Bu makalede klasik İslam düşüncesinde daha çok felsefeci kimliği ile tanınan İbn 
Rüşd’ün bir fıkıh usûlcüsü olarak ictihada dair görüşlerinin tespit edilmesi, ilmi 
kişiliği ve hayatı ele alınmıştır. Bu çerçevede İbn Rüşd’ün özellikle Bidâyet’ül-
müctehid ve Darûrî eserlerine başvurulmuştur. İbn Rüşd’ün görüşleri, zaman za-
man diğer usûlcülerin görüşleri ile de mukâyese edilmiştir. İbn Rüşd’ün konuları 
ele alışında kendine has tutumuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca İbn Rüşd’ün Mâlikî 
mezhebine mensup olmakla birlikte, bir mezhep taassubu içersinde olmadığı açıkça 
görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İbn Rüşd, ictihad, Bidâyet’ül-müctehid ve Darûrî.

ABSTRACT
This article has taken that the determination of Ibn Rushd’s views as a jurispru-
dence on the ijtihada his scientific personality and his life. In this frame, Ibn Rushd 
was especially referenced to Bidâyet’ül-muctehid and Darûri.This article discusses 
in comparison with other jurists’ views. Comparison in the thesis generally intend 
to show possible influence of earlier jurists upon him. Meanwhile the attention to 
Ibn Rushd’s own thinking is maintained. This article shows that Ibn Rushd’s legal 
thought is not narrowly sectarian although he is a Mālikī jurist.

Key Words: Ibn Rushd, ijtihad, Bidâyet’ül-muctehid and Darûrî.
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1. Giriş Mahiyetinde: İbn Rüşd’ün Hayatı Ve İlmi Kişiliği
Ebû’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî, 520/1126 

yılında Kurtuba’da doğmuş olan İbn Rüşd meşâî okulunun son temsilci-
si, filozof, fakîh ve hekim olarak tanınmıştır.1 İbn Rüşd, İslâm âleminde 
“şârih” lâtin dünyasında “commentator” ünvanı ile Batı’da ise “Averro-
es” olarak ün salmıştır. Ayrıca zamanın kadısı olan dedesi Ebû’l-Velîd 
Muhammed’den adını almış olduğu için dedesinden ayırt edilmesi için 
kendisine “hafid” de denmiştir. İbn Rüşd temel dîni ilimleri kendisi ve 
dedesi gibi kadılık yapmış olan babasından almıştır. Ayrıca Hâfız Ebû 
Muhammed b. Rızk’tan fıkıh dersleri almış Endülüs’te âdet olduğu üze-
re İmam Mâlik’in el-Muvattâ‘ adlı eserini ezberlemiştir. Ebû’l-Kâsım İbn 
Beşküvâl’den hadis ve usûl-i fıkıh okudu. Kadı Ebu Bekir İbnü’ l-Arâbi’ nin 
öğrencilerinden Ebû Ca‘fer İbn Hârûn et-Tercâlî ve Belensi Ebû Mervân 
İbn Cüryül’den tıp ve matematik öğrenimi gördü. Ayrıca Ebû Mervân b. 
Meserre, Ebû Bekir b. Semhûn ve Ebû Câ‘fer b. Abdûlazîz gibi hocalardan 
da ders almış ve Ebû Câ‘fer Mâzerî Ebû Abdullah’tan icâzet almıştır.2

Çağdaşları dahil tabakat müellifleri, İbn Rüşd ‘ü dini ilimlerin hemen 
tamamında söz sahibi olacak kadar literatür bilgisinin çok iyi olduğunu 
belirtirler. Ancak öğrencisi Kadi İyaz ve birçok tabakat müellifi İbn Rüşd’ü 
rivayetten ziyade dirayet ve yorum yeteneğiyle temayüz etmiştir. İbn Rüşd 
eserlerinde Maliki fıkhına ve mezhep içi ihtilaflara olan derin nüfuzunu 
gösterdiği Maliki literatüründe mevcut farklı görüşleri uzlaştırdığı veya 
bazı tercihler yaptığı da olmuştur. Mesela yol güvenliği bulunmadığı için 
dönemindeki Endülüs Müslümanlarından haccın farziyetinin sakıt oldu-
ğuna; bununla beraber yerine getirildiğinde kerahetle caiz olacağına fetva 
vermiştir.3 
İbn Rüşd, İşbiliye ve Kurtuba gibi dönemin ilim ve kültür merkezle-

rinde kadılık yapmış fıkıh alanında oldukça seviyeli iki eseri kaleme ala-
rak günümüze bırakmıştır. Ancak çağdaşları ve sonrakiler tarafından bir 
fakih olarak hakettiği ilgiyi görememiştir. Bu durum onun felsefeci kim-
liğinin fıkıhçı yönünü gölgelediği, felsefe ile içlidışlı olmasının ve fıkhî 
konuları da felsefenin kazandırdığı bir rahatlıkla ele almasının, görüş ve 

1 Ömer Rızâ Kehhâle, Mu‘cemu’l-Müellefîn, (Beyrut: Dâru İhyâit-Türâsi’l-Arabi), 8: 313.
2 Bekir Karlığa, “İbn Rüşd”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 20 (İstanbul: TDV 

Yay., 1999), 257. 
3 Ali Bardakoğlu, “İbn Rüşd”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 20 (İstanbul: TDV 

Yay., 1999), 255.
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fetvâlarına güven konusunda açıkça telaffuz edilmeyen bir tereddüde yol 
açtığı şeklinde açıklanabilir. İbn Rüşd’ün fıkıh alanındaki en meşhur ese-
ri, üzerinde yirmi yılı aşkın bir süre çalıştığını belirttiği, tamamlanması 
ölümünden yaklaşık on yıl önceye (584/1188) tesâdüf eden Bidâyetu’l-
Müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd’dir. Fıkıh alanında yazdığı diğer eseri 
ise Bidâyetü’l-müctehid’de, el-Kelâmü‘l-fıkhî diye nitelediği fıkıh usûlü 
alanında Gazzâlî’nin el-Mustasfâ’sına yazdığı bir özettir.4 Ancak Darûrî 
adlı bu eser, Gazâlî’nin Mustesfâ adlı eserinin bir özeti olmaktan öte, İbn 
Rüşd’ün bizzat kendi görüşlerini de içeren ve Gazâlî’yi eleştiren, onun 
eksik bıraktığı noktaları tamamlayan bir özelliğe sahiptir.
İbn Rüşd akılcı, taklitçiliğe karşı ictihada büyük önem veren bir fakîhtir, 

büyük babasının bir mes’elede yapmış olduğu kıyastan dolayı eleştiril-
mesini; “koyu bir taklitçiliğin etkisinde olanlar büyük babama hücum et-
tiler onu bütün güçleri ile eleştirdiler”5 diyerek eleştirmiştir. Kitabının 
ismini veriş nedeninden bahsederken; “Zamanımız insanları için fetva ve 
hükümlerde başkasına uyup taklit etmek bir huy olmuştur. Oysa bizim 
kitabımız kişiyi kendini yetiştirmişse ictihad edebilen bir duruma ulaş-
tıracak niteliktedir, bunun için biz bu kitaba Bidâyetü’l-müctehid adını 
uygun bulduk”6 demektedir.

1.1. Bidâyet’ül-müctehid ve Nihayet’ül-muktesid
Tam adı Bidâyet’ül-müctehid ve Nihayet’ül-muktesid olan, İbn Rüşd’ 

ün Malikî fıkhına dair eseridir ve mezhepler arası, Mukayeseli İslâm Hu-
kuku alanındaki eserlerin en meşhurlarından biridir. Kitâbü’t-Tahâret’ten 
Kitâbu’l-Akdiye’ye kadar furûu’l-fıkh’ın bütün konularını içine almakta-
dır. Mukaddimesinde: “Bu kitapta gayem, âlimler arasında ittifak edil-
miş olan ve ihtilaflı olan ahkâm meselelerini delilleriyle ortaya koymak ve 
müctehid, şeriatte hükmü belirtilmeden geçen meselelerle karşılaşabilece-
ği için usûl ve kaideler yerindeki, ihtilaf inceliklerine dikkat çekmektir.”7 
diyerek eserinin mahiyetinden bahsetmektedir.

Kitaba bütün olarak ya da bölümleri açısından bakıldığında son derece 
sistematik bir yol izlendiğini görmekteyiz. Her kitabın (bölüm) başında 

4 Yunus Apaydın, “İbn Rüşd”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c. 20 (İstanbul: 
TDV Yay., 1999), 288-289.

5 Kadı Ebu’l-Velid Muhammed B. Ahmed B. Muhammed El-Hafîd İbn Rüşd, Bidâyetü’l-
müctehid ve Nihâyetu’l-Muktasıd (Kahire: Akide Yayınları, 2004), 2: 383. 

6 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 2: 369. 
7 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 1: 27. 
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ele alınacak olan konular sıralanıp genel çerçeve verilmekte ve daha son-
ra konuların işlenişinde öncelikle ittifak edilen hususlar belirtilip ihtilaf 
edilen hususlarda müctehidlerden bilgisine vâkıf olunanların görüşleri 
düzenli bir şekilde ele alınarak verilmiştir. İttifak edilen hususları belir-
tirken genellikle Ulemâ ya da Cumhur lafızlarını sıkça kullanmış ve özel-
likle Cumhur’dan kastının İmam Mâlik, İmam Şâfî, İmam Ebû Hanîfe ve 
Ahmed b. Hanbel olduğunu yer yer ifade etmiştir.8 İhtilafların kaynağı 
belirtilip her görüşün dayanağı ve tutarlılığı ya da tutarsızlığı ifade edil-
dikten sonra müellif doğruya yakın bulduğu görüşü niçin tercih ettiğini 
belirtmiş, zaman zaman da belirtilen görüşlerin aksine kendine has olan 
bir görüş ortaya koymuş, müstakil ictihad ve tercihlerde bulunmuştur.9

İbn Rüşd, Mâlikî mezhebi mensubu olmasının etkisiyle hareket edip 
tercihlerinde mezhep taassubuna kapılmaktan uzak olduğunu yer yer 
kendi mezhebine yönelttiği eleştirilerle ve diğer mezhep görüşlerini tercih 
etmesiyle göstermektedir. Zira Mâlikî mezhebine mensup olduğu halde 
mezhep görüşlerini verirken Mâlikîler şeklinde ifâde etmiştir.10 Kitabını 
yazarken Malikî mezhebinin görüşlerini merkez almasının nedenini de; 
“Zira bugün için burada, yani Endülüs yarım adasında uygulanmakta 
olan mezhep, Malikî fıkhıdır. Tâki okuyan kişi Malikî Mezhebi içinde bir 
müctehid olsun.”11 diyerek ifade etmiştir. 

2. İbn Rüşd’ün İctihâd Hakkındaki Görüş Ve Tutumları 
2.1. İctihâd ve Müctehid
Fıkıh Usûlünde Kur’ân ve Sünnet asıl iki kaynak olmakla birlikte, za-

man ve mekânların değişmesiyle insanların değişen ihtiyaçlarına göre 
yeni hükümlerin çıkarılması insanların sorumluluğuna bırakılmış, bu so-
rumluluk da ictihâd ile yerine getirilmeye çalışılmıştır. Kur’ân ve Sünnette 
daha çok genel hükümlere yer verilmiş, ayrıntı konulardaki hükümlerin 
elde edilmesi, ictihâd alanı olarak insanlara bırakılmıştır. İnsanların ih-
tiyaçlarının değişmesi ve artmasıyla, hükmü açıkça belirtilmemiş olan 
konularda, hükmün ne olduğu konusu gündeme gelmiştir. Bu bağlamda 
ictihâd konusu olabilecek alanlar ve ictihâd edecek olan kişilerin karakteri 

8 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 1: 178-179. 
9 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 1: 34. 
10 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 1: 156. 
11 İbn Rüşd, Bidâyetü’l-müctehid, 2: 423. 
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sorgulanmış, konular hakkında birbirinden farklı kıstaslar ileri sürülmüş-
tür.
İctihâd ile ilgili usûlcüler tarafından farklı tanımlar yapılmıştır. Örne-

ğin İmam Şâfi‘î, karşılaşılan her olayın kesin bir hükmü ya da o hükme bir 
delâleti olduğunu, hakkında kesin hüküm değil de delâlet olan konularda 
hükmün ictihâd yoluyla arandığını, bunun da kıyâstan ibaret olduğunu 
belirtmektedir.12 Gazâlî, İmam Şâfi‘î’nin bu yaklaşımına karşı çıkmakta 
ve ictihâdın kıyâstan daha genel olduğunu belirtmektedir. Zira ona göre 
ictihâd, hüküm elde edebilmek için başvurulacak yolları kapsamaktadır.13 
İbn Hazm ise ictihâdı, “Allah’ın hükmünü sadece Kitâb ve sünnetten araş-
tırmak” olarak ifade etmektedir.14

İbn Rüşd’e göre ictihâd, “Müctehidin, talep ettiği şey konusunda, bü-
tün çabasını sarf etmesi”dir.15 Gazâlî de benzer bir tanım yapmakta ve 
ek olarak tam ictihâdın, talep hususunda artık daha fazlasını yapamaya-
cak derecede çaba sarf etmek olduğunu belirtmektedir.16 Müctehid ise, 
kendisinden hüküm istinbât edilen asılları (Kitâb, sünnet, icmâ‘) bilen, 
kendisinde hüküm istinbâtında kullanılan kural ve durumlar bulunan 
kimsedir.17 İbn Rüşd, ilgili tanımlardan sonra, müctehidde bulunması 
gereken şartları teker teker ele almaktadır.

1.2. Müctehidde Bulunması Gereken Şartlar 
İbn Rüşd’e göre müctehidde bulunması gereken şartların başında müc-

tehidin Kitab’ı bilmesi gelmektedir. Müctehidin Kitâb’ın tamamını bilme-
si efdal olmakla birlikte, Kitâb ile ilgili olarak müctehidin asgarî düzeyde 
bilmesi gerekenler, ahkâm âyetleri, bu âyetlerden nâsih ve mensûh, ki 
bunlar İbn Rüşd’e göre beş yüz âyet civarındadır, olanlardır.18 Ona göre 
müctehid, istediğinde ahkâm âyetlerinin nerede olduklarını bulabilecek 
bilgiye sahipse bu âyetleri ezberleyip ezberlememek konusunda kendisi-

12 Muhammed İdrîs Şâfi‘î, er-Risâle (İslâm Hukukunun Kaynakları), çev. Abdulkadir 
Şener ve İbrahim Çalışkan, (Ankara: TDV Yayınları, 1997), 477.

13 Mustesfâ, Ebû Hâmid Muhammed B. Muhammed Gazâlî, el-Mustesfâ min ‘İlmi’l-
Usûl, (Beyrût: Dâru’n-Nefâis, 2011), II: 725.

14 Ebû Muhammed ‘Alî B. Ahmed B. Sa‘Îd İbn Hazm, el ihkâm fî Usûli’l-Ahkâm, 
(Kâhira: Dâru’l-Hadîs, 1992), VII: 1189-1190.

15 Kadı Ebu’l-Velid Muhammed B. Ahmed B. Muhammed El-Hafîd İbn Ruşd, ed-Darûrî fî 
Usûli’l-Fıkh (Muhtasaru’l-Mustesfâ). (Beyrût : Dâru’l-Garbi’l İslâmî, 1994), 137.

16 Gazâlî, Mustesfâ, II: 865. 
17 İbn Ruşd, Darûrî, 137.
18 İbn Ruşd, Darûrî, 137.
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ne ruhsat verilmiştir.19 Gazâlî de bu durumun müctehid için bir kolaylık 
olduğunu ifade etmektedir.20

Müctehidde bulunması gereken şartların ikincisi ise ahkâm içeren 
sünnetlerdir.21 Burada da bunları ezberlemesi efdal olmakla birlikte ken-
disine gerekmemekte, elinde fetvâ vereceğinde başvuracağı ahkâm içe-
ren bütün sahih hadisleri toplayan bir aslın (kaynak) bulunması yeterli 
olmaktadır. Bu hadislerin isnâd açısından durumuyla ilgili olarak mücte-
hid, Buhârî ve Muslim gibi hadis imamlarına itimâd ettiği takdirde mu-
kallid olmuş olmakla birlikte, eğer senedlerin tahlilini kendisi yapmaya 
kalkarsa, durum kontrolden çıkacağından, ta‘dîl ve tecrîhte, imam saydığı 
ve kendi yöntemine de uygun kimselerin ta‘dîli ile yetinmesi, İbn Rüşd’e 
göre kendisi için yeterli olacaktır.22 Gazâlî, Ebû Dâvûd (ö. 275 h/888 m) ve 
Beyhakî’nin (ö. 458 h/1065 m) eserlerini, ahkâm hadislerini içeren temel 
eserler olarak nitelemektedir.23

İbn Rüşd’e göre müctehidde bulunması gereken şartların üçüncüsü 
ise müctehid, üzerinde icmâ‘ edilen bütün meseleleri bilmelidir. Ancak 
hakkında fetvâ vereceği konuda, kendi görüşünün, bir icmâ‘a muhalif ol-
madığını ya da görüşünün daha önceki görüşlerden birine muvâfık oldu-
ğunu bilmesi de müctehid için yeterli olabilir.24 İmam Şâfi‘î, selefin gö-
rüşlerini, icmâ‘ ve ihtilaflarını bilmeyen kimsenin ictihâd edemeyeceğini 
söylemektedir.25 İbn Rüşd, asıllar ile ilgili müctehidin bilmesi gerekenleri 
bu şekilde açıkladıktan sonra, bütün bunlardan önce müctehidin, Kitâb 
ve sünneti anlayabilecek ve yanılmayacak düzeyde lugât ve dilbilgisine 
sahip olması gerektiğini de ifade etmektedir.26

İbn Rüşd, müctehidin yerine getirmesi gereken ilk işin nazar ve istidlâl 
(o konu ile ilgili delilleri araştırıp bulmak) olduğu görüşünde olanların 
müctehidin Kelâm ilmini bilmesini de şart koştuğunu söylemektedir. Böy-
lece müctehid Allah’ın sıfatlarını açıklayan, âlemin sonradan yaratılmış 
olduğu gibi konularla ilgili delilleri de bilmiş olacaktır. Nazar ve istidlâli 
gerekli görmeyenler ise böyle bir şartı müctehid için öngörmemektedirler. 

19 İbn Ruşd, Darûrî, 137.
20 Gazâlî, Mustesfâ, II: 866-867.
21 İbn Ruşd, Darûrî, 137.
22 İbn Ruşd, Darûrî, 137.
23 Gazâlî, Mustesfâ, II: 867.
24 Gazâlî, Mustesfâ, II: 868.
25 Şâfi‘î, Risâle, 510.
26 İbn Ruşd, Darûrî, s. 138.
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Burada İbn Rüşd’e göre müctehid için yeterli olan aklın herhangi bir araş-
tırmaya gerek olmaksızın Şer‘e iman etmesidir.27

İbn Rüşd’e göre, müctehidin furû‘ fıkhı bilmesine ihtiyaç yoktur. 
Zira furû‘ fıkhı ortaya çıkaracak olan müctehidin kendisir.28 İbn Rüşd, 
Bidâyetu’l-Muctehid’de, fakîh ve müctehid arasındaki farka değinmek-
tedir. İbn Rüşd, fıkhî meselelerde çok mesele ezberleyenin daha fakîh 
olduğu düşüncesine karşı çıkmakta ve bu durumu ayakkabı üreticisi ile 
ayakkabı satıcısının durumuna benzetmektedir. İbn Rüşd’e göre haffâf, 
ayakkabı imalatçısı değil, elinde çokça ayakkabı bulunan kimsedir. Ken-
disine uygun ayakkabı bulmak için gelen bir kimse olduğunda ayakkabı 
satıcısı, mecburen ayakkabı imalatçısına müracaat edecektir. Zira ayakka-
bı satıcısı herkes için uygun olan ayakkabıyı üretebilir. Fakîhin durumu 
da buna benzemektedir. İbn Rüşd’e göre fukahâ, ayakkabı imalatçısı değil 
ayakkabı satıcısı durumundadır, ayakkabı satıcısı bu durumda müctehid 
olan kişidir ve İbn Rüşd, Bidâyetu’l-Muctehid’i kişinin (fakîh) ictihâd mer-
tebesine ulaşması için yazmıştır.29

1.3. İctihâdda Tecezzî 
Usûlcülerin bir kısmı ictihâdın zann-ı gâlibe dayandığını ve ictihâd için 

geçerli bütün bu şartları taşımayanların bu zanna sahip olamayacağını ifa-
de etmektedir. Onlara göre bu kimsenin bilemediği bir nassın bulunması 
veya delilin başka hüküm ifade etme ihtimali de bulunmaktadır. Ayrıca 
şer‘î hükümler birbirleriyle ilişkili olduğundan, birindeki eksiklik diğeri-
ni de etkileyecektir.30 İbn Rüşd’e göre bu şartlar bütünüyle, her olayda 
fetvâ verebilecek olan mutlak müctehidde bulunması gerekenlerdir. Eğer 
bir kimse bu şartların tamamını değil de bir kısmını taşır ve ilgilendiği 
konuda (ictihâd edebilmesi için) taşıdığı şartlar yeterli olursa, İbn Rüşd’e 
göre bu kimsenin o konuda ictihâd etmesi câizdir. Çünkü müctehidin o 
konudaki konumu, mutlak müctehidin bütün konular karşısındaki konu-
mu gibidir.31

27 İbn Ruşd, Darûrî, s. 138.
28 İbn Ruşd, Darûrî, s. 138.
29 İbn Ruşd, Bidâyetu’l-Muctehid, s. 594.
30 Şemsuddîn Ebû ‘Abdillâh Muhammed b. Ebî Bekr el-Cevziyye İbnu’l-Kayyım, 
İ‘lâmu’l-Muvakki‘în ‘an Rabbi’l-‘Âlemîn, (Kâhira: Mektebetu’l-Kulliyyâti’l-Ezheriyye, 1978), 
IV: 216.

31 İbn Ruşd, Darûrî, 138. 
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1.4. Müctehedun Fîh 
İbn Rüşd’e göre hakkında kesin bir delil bulunmayan bütün şer‘î hü-

kümler ictihâd konusu olabilir.32 Burada üzerinde durulması gereken 
(ulaşılması) talep edilen hükmün muayyen bir hüküm olup olmadığı ve 
eğer talep edilen muayyen bir hükümse müctehidin bu muayyen hükmün 
isabeti ile mükellef olup olmadığıdır. Ya da ulaşılması gerekenin zann-ı 
gâlib ile varılan sonuç olup olmadığı ve bütün bunlar ile ilgili olarak da 
görüşlerinin çatışması durumunda her müctehidin isabetli olup olmadığı 
konularıdır.33

İbn Rüşd, hükümlerin hitâb ile anlaşıldığını, hitâbın da sîgâsı ve kıyâsın 
da dâhil olduğu mefhûmu ile hüküm gerektirdiğini belirtmektedir. Her 
iki şekilde de hükümler, ona göre amel etmenin vucûbiyeti açısından nass 
ve zâhir kısımlarına ayrılmakta, durum böyle olunca da her müctehidin 
isâbetli olacağını söylemek mümkün olmamaktadır.34 Zira İbn Rüşd’e 
göre bilinmesi hitâb yoluyla olan her şeyde hitâb sahibinin muayyen bir 
hükmü olması gerekir ki, hitâbın taalluk ettiği şey de budur. Vârid olan 
hitâbın içermediği (hitâbın kapsamında olmayan) ve kendisine herhangi 
bir karîne de delâlet etmeyen şey, beraat-i asliye üzerine ve mükelleften 
kaldırılmış olmakta, şer‘î delillere dâhil olmayan şeyler, göz yumulan 
şeyler olmaktadır. Mubâhın, şeriata dâhil olan bir sınıfı da İbn Rüşd’e 
göre budur. İbn Rüşd, bu açıklamalar ile birlikte, “Biz Kitâb’da hiçbir şeyi 
eksik bırakmadık” (el-En‘âm 6/38). âyetinin de bu görüşe işaret ettiğini 
belirtmektedir.35

1.5. Delillerin Te‘Ârudu Hâlinde Müctehidin Durumu
Deliller arasında te‘ârud durumunda müctehidin nasıl bir yol izleyece-

ği konusunda İbn Rüşd, müctehidin böyle bir durumda muhayyer olma-
sı tahyîr/mubâh görülen bir durumdur. Bu delillerin müctehidi şüpheye 
düşürmesi, bu delillere dayanarak zanni bir sonuca varmasından daha 
evlâdır. İbn Rüşd’e göre bu durumda tevakkufun da bir anlamı yoktur. 
Zira tevakkuf, hükümlerin askıya alınması anlamına gelmektedir. İki zıt 
şeyden birini yapma durumunda kalan kişi için de tevakkufun bir anlamı 
yoktur. Örneğin meniden dolayı ve sünnet yerlerinin birbirine girmesin-

32 İbn Ruşd, Darûrî, 138.
33 İbn Ruşd, Darûrî, 138.
34 İbn Ruşd, Darûrî, 139.
35 İbn Ruşd, Darûrî, 139.
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den dolayı guslün gerekliği konusunda vârid olan hadislerin çatışmasın-
da, böyle bir durum söz konusudur. Bu ve benzeri durumlarda vârid olan 
iki hadisten birinin tercih edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu durumda 
İbn Rüşd’e göre yapılması gereken, en ihtiyatlı olanın alınmasıdır.36 Bu-
nunla birlikte İbn Rüşd, en ihtiyatlı olanın tercih edilmesinde, Şer‘de ol-
mayan bir şeyi Şer‘e ilhak etmek ihtimalinden dolayı, kınama korkusunun 
var olduğunu da belirtmektedir.37

İbn Rüşd, yukarıdaki görüşlere ek olarak, Zâhirîler’in konu ile ilgili 
dördüncü bir görüşü olduğunu belirtmektedir.38 Bu görüşe göre, çatışan 
delillerin birbirine denk olması (tekâfü) durumunda, beraat-i asliyyeye 
dönülür. Çünkü birbirine zıt deliller ile mükellef tutulmak, teklîf-i mâ lâ 
yutâktır. Te‘ârud eden delillerle mükellef tutulmak, hakkında delil olma-
yan bir şey ile mükellef tutulmak ile aynı anlamdadır. Böyle bir durum 
İbn Rüşd’e göre kendilerine şer‘î delil ulaşmamış ya da o konuda nâsih ve 
mensûhu birbirinden ayırt edemeyecek kimselerin teârudla karşı karşıya 
kalmaları halinde söz konusu olur. İbn Rüşd’e göre, Şer‘de birbirine zıt 
delillerin varlığı aslında câiz değildir.39

1.6. Taklîd ve Tercîh 
İbn Rüşd, taklîdi, “Kendisine duyulan güvenden dolayı zann-ı gâlib 

ile bir kişinin sözünü kabul etmek.”40 olarak tanımlamaktadır. İbn Rüşd 
burada tanımlamış olduğu taklîd ile Hz. Peygamber’i taklîd arasındaki 
farka da dikkat çekmektedir. Zira Hz. Peygamber’i taklîd, doğruluğuna 
mucizenin delâlet etmesi nedeniyle, insanda bir yakîn oluşturmaktadır.41

İbn Rüşd’e göre, insanların hepsinin müctehid olması imkânsızdır. 
Bunun vukuu da bununla teklîf olunmak da mümkün değildir. Zira İbn 
Rüşd’e göre insanların her birinin müctehid olması düşünülebilir bir şey 
olsa bile bu durum yaşayışın inkıtaı sonucunu doğurur. Aynı şekilde in-
sanların hepsinin ictihâd şartlarından yoksun olmaları da İbn Rüşd’e göre 
mümkün değildir. Zira böyle bir durumun olması, hükümlerin çoğunun 
ihmal edilmesi sonucunu ortaya çıkarır. Farzların ve sünnetlerin çoğu, hü-

36 İbn Ruşd, Darûrî, 142.
37 İbn Ruşd, Darûrî, 142.
38 İbn Ruşd, Darûrî, 142.
39 İbn Ruşd, Darûrî, 142-143.
40 İbn Ruşd, Darûrî, 143.
41 İbn Ruşd, Darûrî, 143.
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kümlerin bilinmesi ile yerine getirilebilir. Hükümleri insanlara öğretenler 
de müctehidlerdir.42

İbn Rüşd’e göre, avam ictihâd mertebesine ulaşmadığından müctehidi 
taklîd etmekle yükümlüdür. Avamın, müctehidi taklîdi zaruridir ve bu-
nun cevâzında icmâ‘ bulunmaktadır. Bu konuda ona göre üzerinde du-
rulması gereken, ictihâd şartlarını haiz olan kimselerin birbirlerini taklîd 
edip edememesidir. İbn Rüşd, bu durumda, müctehidin kendisinden daha 
bilgili olan ve kendisine karşı olumlu düşüncelere sahip olduğu başka bir 
müctehidin görüşünü kendi görüşüne tercih etmesinin caiz olduğunu 
söylemektedir. 43

İbn Rüşd, taklîd konusunda fukahanın durumu hakkında, üzerinde 
düşünülmesi gereken görüşler dile getirmektedir. Ona göre fukaha esa-
sında avamdan ve mukalliddir. Fukahanın avâm gibi ictihâd şartlarını ta-
şımamanın yanında, avamdan ayrıldığı nokta, müctehidlerin görüşlerini 
ezbere bilmeleri ve bu görüşleri avama bildirmeleridir. Bu durumda İbn 
Rüşd’e göre fukaha, müctehidlerden nakilde bulunanlar mertebesindedir.44 
İbn Rüşd, fukahanın, söylediği mertebede de kalmayıp, bunun da ötesine 
giderek, taklîd ettikleri müctehidlerden nakledilmeyen bir hükmü ondan 
nakledilen bir hükme kıyâs ederek, asl olmayacak bir şeyi asl yaptıklarını 
söylemektedir. Yani fukahâ, müctehidlerin görüşlerini kendi ictihâdlarına 
dayanak yapmaktadır. Bu durum İbn Rüşd’e göre dalâlet ve bid‘attir.45

İbn Rüşd’e göre, yeni olayların sonu gelmemekte ve bu yeni olayla-
rın çözümü için önceki dönemlerde yaşamış müctehidlerin görüşlerini 
nakletmek mümkün olmamaktadır. Yeni olayların çözümünde, selefin 
görüşlerinin birer asl olarak kabul edilip bunlardan hüküm istinbâtı da 
pek çok hükmün kullanılamaz hale getirilmesi de söz konusu olamaz. Bu 
durumda İbn Rüşd’e göre içinde müctehid olmayan bir zamandan bah-
sedilemeyeceği açık olarak görülmektedir.46 İbn Rüşd, bu yaklaşımını 
Bidâyetu’l-Muctehid adlı eserinde de pek çok defa dile getirmektedir. Hat-
ta Bidâyetu’l-Müctehid’i yazmasının bir nedeni de budur.

42 İbn Ruşd, Darûrî, 143.
43 İbn Ruşd, Darûrî, 144.
44 İbn Ruşd, Darûrî, 144.
45 İbn Ruşd, Darûrî, 144-145.
46 İbn Ruşd, Darûrî, 145.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII668

SONUÇ
İbn Rüşd; zengin ilmi kişiliği, rivayetten ziyade dirayet ve yorum ye-

teneğine sahip olması, geniş literatür bilgisine sahip olması, taklitçiliğe 
karşı ictihada büyük önem vermesi, Maliki fıkhına ve mezhep içi ihti-
laflara olan derin nüfuzu gibi özelikleri ile döneminin diğer fıkıh usulû 
âlimlerinden ayrılmaktadır. Ayrıca İbn Rüşd Mâlikî mezhebine mensup 
olmasına rağmen bir mezhep taassubu içerisinde olmamış; zaman zaman 
kendi mezhebinin görüşlerini eleştirebilme olgunluğunu göstermiştir. Ni-
tekim o, hem mensubu olduğu Maliki mezhebinin mevcut farklı görüşle-
rini uzlaştırabilmiş hem de mezhebinin görüşleri aksine farklı mezheple-
rin ve isimlerin görüşlerini tercih edebilmiştir. Dolayısıyla Günümüzde 
İbn Rüşd’ün İslam’ı yorumlama ve eleştirel bakış açısına geçmişten daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim sürekli yürüyen ve değişen hayat 
şartlarının çıkardığı problemlere çözüm üretmek, sınırlı nasslarla sınır-
sız sorunlara çözüm bulmak gerçeği dikkate alındığında, ictihad yapmak 
hem dini bir vecibe hem de hayatî bir zorunluluk olarak karşımızda dur-
maktadır. 

Hz. Peygamber’den sahabeye, sahabeden tâbiîne ve sonraki nesillere 
kadar devam eden ictihad geleneğini sürdürmek, hem İslam fıkhının söy-
leyecek sözü olduğunu ortaya koymak adına hem de İslam dininin sonra-
ki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarımı için kaçınılmazdır. Bundan dolayı 
cumhurun görüşlerine hak ettiği değeri vermekle beraber ictihad kapı-
sının daima açık olduğu ve müctehid olmayan bir zamandan bahsedile-
meyeceği gerçeği dikkatlerden kaçmamalıdır. Nitekim ictihad faaliyeti-
nin durması demek, dinin hayatın dışında kalması anlamına gelmektedir. 
Aksi halde ictihada gereken önem verilmez ve mezhep taassubiyeti terk 
edilmezse, bugün İslam coğrafyasında yaşanan mezhep temelli fikir ay-
rılıkları, yorum farklılıkları, siyasi güç mücadeleleri ve sonu gelmeyen iç 
savaş, kaos ve istikrarsızlıkların ardı arkası kesilmeyeceği kanaatindeyiz.
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Batuhan İLHAN: Nurullah Parlak’a değerli sunumlarından dolayı 
teşekkür ediyorum. Tüm tebliğci arkadaşlarıma güzel tebliğlerinden ve 
süreyi etkili kullanmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi müzake-
relerini yapmak üzere Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam 
Bilimleri Kelam Anabilim Dalı Ar. Gör. Tuğba Öztürk hocamı müzakere-
lerini yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. TUĞBA ÖZTÜRK

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ / KELAM ABD

Saygıdeğer hocalarım, Sevgili Arkadaşlar,
Sözlerime öncelikle böyle bir organizasyonu tertip eden Prof. Dr. Eyüp 

Baş hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Akademinin ilk ayağı olan lisans 
eğitiminde öğrencilerin bu tarz faaliyetlerde bulunup kendi kişisel gelişim-
lerine katkı sağlamaları açısından bu sempozyumu çok önemli buluyorum. 
Buraya katılan başta oturumumuzdaki arkadaşlar olmak üzere bütün öğren-
cileri de medeni cesaretleri ve çalışmalarından dolayı da tebrik ediyorum. 

Bana müzakereci olmam için ilk 3 tebliğ tevdi edildi. Tebliğlerin tek tek 
müzakeresine geçmeden önce 3 tebliğe dair genel bir değerlendirme ve 
tavsiyelerde bulunmak istiyorum.

Üç tebliğde gerçekten başarılı ve emek ürünü metinler olmuş, bu açı-
dan tebliğcileri tebrik ediyorum. Tebliğlerin hepsini detaylıca okudum 
bana katkı sağlayanlar oldu ve ayrıca bu sayede önceden baktığım bazı 
kaynaklara tekrar dönüp bakma fırsatı elde etmiş oldum. Tebliğleri ince-
lediğimde hepsinde genel anlamda ortak olan bazı gözüme takılan yanlış-
lar oldu bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Belki de söze önce akademik tebliğ nasıl yazılır ve nelere dikkat edilmesi 
gerekir bunları söyleyerek başlamak gerekir. Bir konu belirlenip çalışılma-
ya başlandığında analitik bir çalışma olması için konunun bir parçası ele 
alınıp oradan bütün resmi kapsayacak şekilde konuyu genişletmek gerekir 
böylece basamak halinde olacak metin gerek yazan gerekse okuyan/dinle-
yen kişiler açısından hem daha anlaşılır hem de daha faydalı olacaktır. Bu 
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tarz bir çalışma metnin içindeki gereksiz tekrarların da önüne geçecektir. 
Bu birinci husustu. İkinci ise Bu faaliyet size araştırma yaparken nelere dik-
kat etmeli, nasıl araştırma yapmalı ve nasıl yazmalı gibi soruları ilk etapta 
öğretmektedir. Bu sorular altında üzülerek belirtmem gerekir ki bazı tebliğ-
lerde yararlanılan kaynaklardaki cümlelerin olduğu gibi alındığını gördüm 
bunlar akademik etik açısından uygun olmayan hatta intihal olarak isim-
lendirdiğimiz bir durumdur. Nasıl yazılmalı kısmında da daha çok “biz” 
dili tercih edilir ve metnin tamamında da bu uslübun kullanılması gerekir. 
Ayrıca kaynak kullanımında da biraz cimri davranılmış, ne kadar çok kay-
nağa bakılırsa yazılan metin o kadar tarafsız, bilgi yüklü ve daha öğreti-
ci olur. Konuya birçok açıdan bakılmasına olanak sağlaması bakımından 
önemlidir. Tebliğler basılmadan önce bu hususların düzeltilerek son halinin 
verilmesi uygun olacaktır. Ayrıca dipnot kullanımına dair bazı sıkıntılı olan 
yerler de var ama onlar daha gözardı edilebilecek hususlardır. 
Şimdi tebliğlere katkı mahiyetinde birkaç cümle söyleyerek müzakere-

mi tamamlamak istiyorum. İlk tebliğ sayın Emine Gamze Özkan’a ait “İbn 
Sinâ’da Varlık Mahiyet Ayrımı ve Tanrı İspatı Konularına Özgün Yaklaşım-
lar”. Güzel hazırlanılmış ve aynı zamanda güzel sunumu yapılan bir tebliğ 
oldu kendisini tebrik ediyorum. Yalnız tebliğin başlığı bir tebliğin sınırlarını 
aşıp kitap olacak kadar geniş ama bildiğim kadarıyla tebliğ başlıkları hazır 
olarak sizlere verildiği için bu size dönük bir eleştiri değil. Buna rağmen 
konuyu özet olarak alıp İbn Sinâ’nın varlık anlayışından başlayarak, varlık 
mahiyet ayrımı ve oradan da Tanrı’nın ispatını çok güzel ele almış. Burada 
katkı olarak şunu söylemek istiyorum. Bize normalde Mutlak Varlık de-
nildiğinde Tanrı’nın kastedildiği öğretilmişti. Bunu İbn Sinâ’nın felsefesi-
ne baktığımızda farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Ona göre varlık çeşitleri 
sayın Özkan’ın da belirttiği gibi, özel varlık (vücud-u has), mutlak varlık 
(vücûd-u mutlak) ve Zorunlu Varlık’tır. İbn Sina’ya göre mutlak varlıkla 
tanrı kastedilmez, özel varlığın kendisine muhtaç olduğu bir varlık türü-
dür. Tanrı için yokluğu düşünülememesi açısından sadece Zorunlu Varlık 
denilebilir. Bu konuya belki biraz daha vurgu yapılabilirdi. 

Tanrı’nın ispatı formunun analizi başlığında ilk maddenin açıklama-
sında, İbn Sina’nın “Uçan Adam” teorisinin yer verilmesi maddeyi ta-
mamlaması açısından daha faydalı olurdu. Bir de tanrı ispatı bölümünde 
İbn Sina’nın Ontolojik deliline hiç değinilmemiş. Bu da müsellem olarak 
görüldüğü için gerek yok diye düşünüldü sanırım. Bir de konuyla ilgili 
İbn Sina’nın Şifa’sı ve İşaretler ve Tembihler şeklinde tercüme edilerek 
yayımlandı, detaylı bilgi için bakılabilir.
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İkinci tebliğ sayın Şeyma Akdağ’ın “Özgür benlik İnşası “Ene’l-Hak”. 
Sayın Akdağ bizlere Hallac-ı Mansur’un “ene’l Hak” sürecine nasıl ulaştı-
ğını anlattı. Kendisi tebrik ediyorum. Ancak şunu söylemem gerekir, teb-
liğde biraz fazla duygusal ifadelere yer verilmiş, akademik bir tebliğ daha 
objektif olmalıdır. Mesela bize Hallac-ı Mansur hakkında daha fazla bilgi 
verilmeliydi. Hallac-ı Mansur’un hocaları, eğitim için yaptığı seyahatler, 
bulunduğu coğrafyalar, dönemin hükümdarı ve halkın sosyal durumu 
gibi bilgiler aktarılsaydı tebliğ daha sağlam temellere otururdu diye dü-
şünüyorum. Ancak konuya dair farklı kaynaklara bakarak sayın Akdağ’ın 
Hallac’ın düşünce dünyasını ortaya koyma çabası önemlidir ve okuyanla-
ra farklı bir bakış açısı sunmaktadır. Kendisini tebrik ediyorum.

Son tebliğ ise sayın Merve Nur Tekeci’ya ait “Bilginin Tasnifi Bağla-
mında Maturidi’nin Özgünlüğü” sunum. Sayın Tekeci bizlere bilgi felse-
fesinden başlayarak İmam Maturidi’nin bilgi teorisini anlattı. Bu konuda 
Maturidi’nin özgün tarafı Haberi resul ile Haberi min Resul’ü ayırması-
dır. Haberi Resul vahiydir ve doğruluğunda şüphe yoktur. Haberi min 
Resul ise peygamberden gelen haberdir ve bunun içine hadisler de da-
hildir. Bize gelme sürecinde sıkıntıların olabileceği düşüncesiyle bunla-
rın doğrulu konusunda şüpheli yaklaşmıştır. Ayrıca sayın Tekeci’nin de 
değindiği gibi mütevatir habere de bilinenin aksine aktaran kişilerin insan 
olması gerçeği sonucunda doğruluğu kesin olan haber statüsünde ele ala-
mayıp aktaran insanların yanılma ihtimallerini de değerlendirmiş olması 
onun özgünlüğünü bize göstermektedir. 

Lütfen bu söylediklerimi birer tavsiye olarak alın ve metinlerinizin ve 
sizin gelişiminize katkı sağlayacak öneriler olarak görün. Çalışmalarınız-
da başarılar dilerim. 

Batuhan İLHAN: Tuğba Öztürk hocamıza müzakerelerinden dolayı 
teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımızın müzakerelerini yapmak üze-
re Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri 
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı Ar. Gör. İsmail Koçak 
hocamızı kürsüye davet ediyorum.
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AR. GÖR. İSMAİL KOÇAK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ KELAM VE 

İTİKADİ İSLAM MEZHEPLERİ ABD

Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle bu programı organize eden değerli 
Hocam Prof. Dr. Eyüp Baş’a, Yunus Kocabıyık’a ve Aitmyrza Hocama te-
şekkür etmek istiyorum. Şimdi müzakereye başlayabiliriz. Öncelikle mü-
zakeremi hangi kriterlere göre yapacağımı açıklamak istiyorum. 1. Kriter: 
Sempozyumun ana konusuna uyuyor mu? 2. Kriter: metin içerisindeki 
tez, anti tez ve sentezden oluşan bir tutarlılık var mı? 3. Kriter: Dipnot ve 
teknik kurallara uygun mu? Şimdi 1. kriterden başlıyorum. İlk müzakere 
yapacağım tebliğci Fatmanur Yalçın, her ne kadar boğazındaki rahatsız-
lıktan dolayı iyi bir sunum yapamadıysa da bence metni örnek olacak bir 
metindir. Şimdi neden öyle olduğunu açıklamaya çalışacağım; Öncelik-
le sempozyumun ana konusuna uyuyor. Çünkü başlıkta “ilk” kelimesi 
geçiyor ve ilk olduğu özgünlükle ilgili olduğunu gösteriyor. Özgünlük 
konusunu metnin içeriğinde de gösterebildi. Çünkü özgünlüğü ortaya ko-
yabilmek için karşı görüşünde verilmesi gerekir. Tez, ilk oluşudur. Anti 
tez, bununla ilgili daha önce de çalışmalar yapıldığını fakat Maturidi’nin 
burada farklı olduğunu, o da nedir; Daha önce haberin duyu organlar-
dan kabul edildiğini fakat Maturidi’nin bunun kabul etmediğini yani 
anti tez olduğunu dolayısıyla özgün olduğunu iddia etti. Bununla ilgili 
bir yorumum olacak. Çünkü özgün olması doğru olduğunu göstermez. 
Ben burada Maturidi’ye katılmıyorum. Neden katılmadığımı açıklayaca-
ğım: İslam düşünce Felsefesine baktığımız zaman iki kaynak kabul edi-
lir; Bunlar duyu organları ve akıldır. Hiçbir yerde şunu bulamazsınız; bir 
Hristiyan İncil bilginin kaynağı vahiydir demez. Mesela kaynağı vahiydir 
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diyelim. Peki siz bu vahyi nasıl delillendiriyorsunuz? Bu haber size nasıl 
geliyor? Ya kulakla işitiyorsunuz ya da bakıyorsunuz gözünüzle görüyor-
sunuz. Duyu organları olmadan haberin hiçbir ehemmiyeti yok. Dolayı-
sıyla daha önceki alimler Maturidi ’den daha tutarlıydı. Siz bunu sonuç 
kısmında sebebini çok güzel açıkladınız. Maturidi bunu sırf vahye zemin 
hazırlayabilmek için yaptı. Sırf Hz. Muhammed’in sözünü bir yere oturta-
bilmek için yaptı. Ben Maturidi’nin burada yanlış yaptığı kanaatindeyim. 
Siz bunu sonuç kısmında söylediniz ama keşke daha önceki bölümlerde 
de söyleseydiniz. Tez, anti tez ve sentez dediğimiz kısımlarda yaptığımız 
yorumlarla bizim kalitemiz ortaya çıkıyor. Türkiye’de acayip bilgi var ve 
bu bilgilere karşıt bilgiler var. Bizim bu sentezleri kullanmamız gereki-
yor. Bu bağlamda Sen’in burada yorum yapmanı beklerdim. Maturidi’nin 
bu görüşüne katılıyor musun? Maturidi bunu neden yapmış? Doğru mu 
yapmış? Bu noktada kendinden bir şeyler söylemeni beklerdim. Ama ge-
nel olarak dediğim gibi sempozyum ana başlığına uygun olduğu için ve 
tez-antitez içerdiği için örnek olabilecek bir metin. Tebrik ediyorum. Şim-
di ikinci müzakereme geçeceğim. Bu da “İbn Rüşd’ün İçtihat hakkındaki 
özgün yaklaşımları” Metin çok güzeldi, sunum çok güzeldi ama aradım 
bulamadım Hocam. Şimdi neyi kastediyorum? Mesela metinde devamlı 
olarak İbn Rüşd’ün kendine hasa tutumu ifadesini kullanıyorsunuz fa-
kat ben metinde ben kendine has tutumu bulamadım. Tamam ötekilerden 
farklı olduğunu belirtiyorsunuz fakat hangi yönlerden farklı olduğunu 
ben metinden çıkaramadım. Şöyle bir şey var; bir şey farklı dediğiniz za-
man o şeyin neden farklı olduğunu anlayamıyoruz. Mesela İbn Rüşd’ün 
Felsefede çok büyük bir özgünlüğü olduğundan bahsediyorsunuz fakat 
hangi yönlerden özgün olduğunu söylemiyorsunuz. Mesela deseydiniz 
ki İbn Rüşd’e göre hadisin kıyasta bir yeri yoktur. Bu bir özgünlüktür, bir 
metottur. Ben sizin metninizde bu metodu bulamadım. Bunların dışında 
dipnot olarak, metin olarak, sunum olarak çok iyisiniz. Sizi tebrik ediyo-
rum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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OTURUM BAŞKANI: RUKİYE TUĞÇE YÜKSEL. 

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla. Saygıdeğer hocalarım, kıymet-
li misafirler, sevgili arkadaşlarım hepinizi en içten dileklerimle selamlı-
yorum. Bu yıl sekizincisi düzenlenen İslam Medeniyetinin Yapı Taşları 
Öğrenci Sempozyumunun dördüncü oturumunu açıyorum. Ben Rukiye 
Tuğçe Yüksel. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi üçüncü sınıf 
öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam Hukuku Araştırma grubu 
öğrencisiyim. Oturumumuz dört tebliğden oluşmaktadır. 
İlk tebliğcimiz Büşra Aydemir’dir. Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler 

Fakültesi üçüncü sınıf, İLAMER Din bilimleri Araştırma grubu öğrencisi-
dir. Tebliğ konusu “el-Kabisi’nin Din Eğitimi Alanındaki Özgünlükleri” 
sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Aydemir. Süreniz on iki da-
kikadır.
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EL-KÂBİSİ’NİN DİN EĞİTİMİ ALANINDAKİ 

ÖNCÜLÜKLERİ

BÜŞRA AYDEMİR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF VE İLAMER DİN BİLİMLERİ 

ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ.

Öz
İslam dünyasında birçok âlim dini eğitim anlamında ilmi faaliyetler yapmışlardır. 
Bu âlimlerin önemlilerinden bir tanesi de Kayrevanlı el-Kâbisi’ dir. Kâbisi bulun-
duğu dönemde, eğitim ile alakalı konulara Kur’an, sünnet ve Maliki mezhebinin 
içtihatlarına dayanarak çözüm önerileri sunmasıyla oldukça dikkat çekici olmuştur. 
Bu çalışmada Kâbisi’nin eğitimin amacı, muhtevası, eğitimcilerin özellikleri, sınıf 
yönetimi, öğretmen ve öğrenci ilişkileri, eğitimde anne baba rolü gibi meselelere na-
sıl çözüm önerileri getirdiği ve günümüz eğitimine nasıl ışık tuttuğu ele alınmıştır.

Anahtar Kelime: el-Kâbisi, Din Eğitimi, Öğrenci, Öğretmen.

Abstract
In the Islamic world, many scholars have engaged in scientific activities in the sense 
of religious education. One of the most important of these scholars is Kayravan al-
Kabisi. In the period of his sisterhood, the issues related to education became quite 
remarkable with the proposal of solutions based on the Qur’an, circumcision and 
the myths of the Maliki sect. In this study, it was discussed how Kabisİ brought 
solutions to issues such as purpose, content, features of educators, classroom mana-
gement, teacher and student associations, parenting role in education and how to 
shed light on contemporary education.

Keywords: el-Kabisi, Religious Education, Student, Teacher.
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GİRİŞ
İlk emri “Oku’’ olan1 İslam’ın ilk ortaya çıktığı mekân olan Mekke’de 

Tevhit inancının toplumda yaygınlaşmasını zor şartlar altında icra eden2 
ilkokul, Hz. Erkam (ra)’ın evinde yapılan eğitim faaliyetidir.3 Böyle-
ce İslam medeniyetinde  ilk İslam eğitiminin okul geleneğinin “Erkam 
Okulu”nda gerçekleştiği görülmüştür. Hz. Muhammed’in Medine’ye hic-
reti ile beraber mescid eksenli bir eğitim anlayışı gelişmiştir. Kuran’ın da 
bilenle bilmeyenin bir olmadığını (39/Zümer, 9) belirtmesi ile âlimlere bü-
yük görevler düşmüş öğrenme ve öğretme üzerine eğitim alanına önem 
vermişlerdir.4

İslam coğrafyası genişledikçe İslam dinini öğrenme ve öğretme alanın-
da farklı yöntemler ve mekânlar kullanılmıştır. Âlimlerin evleri, kitapçı-
lar, ileri gelenlerin ve hükümdarların sarayları, kütüphaneler, medreseler 
eğitimin yapıldığı mekânlar olmuştur. Zamanla mescitlerde oluşturulan 
ilim meclisleri ve ders halkalarında tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi alan-
larda çalışmalar yapılmıştır.5 İlmi faaliyetler yapan âlimler ve yapılan 
çalışmalar sonucunda, dini alanda zengin külliyatımız oluşmuştur.
İslam dünyasında eğitim konusunda müstakil eserler yazan âlimler 

yanında, eserlerinde eğitim konularına da yer veren âlimler olmuştur. Bu 
âlimler eğitimin amacı, ilkeleri, muhtevası, öğretmen - öğrenci ilişkileri 
vb. konularda eğitim görüşlerini ortaya koymuşlardır. Eserlerde yer ve-
rilen eğitimin muhtevası ile ilgili görüşlerin, Kur’an öğretimi, öğretime 
konu edilen ilimlerin tasnifi, edeb/adab- ı muaşeret ve ahlak konularında 
yoğunlaştığı görülmektedir.6

Farklı kültür ve medeniyetlerin eğitim anlayışı kendine özgüdür. Top-
lumlar kendilerinin devamını sağlayacak insanları kendilerine özgü eğitim 

1 Ramazan Buyrukçu, ‘’Kur ‘an’a Göre İnsanın Özellikleri ve Hz. Peygamber’in Eğitim Uy-
gulamaları’’, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 4 (1997), 36. 36-
43.

2 Osman Şimşek, ‘’Türk-İslam Düşüncesinde Mektep, Okul Geleneği Üzerinden Eğitim’’,
www.özgünsosyaldüşünce.com/türk-islam-düşüncesinde-mektep,-okul-geleneği-

üzerinden-eğitim.html, Erişim Tarihi: 14.04.2018.
3 M. Zeki Canan, ‘‘İslâm’da Din Eğitimi ve Öğretimi’’, İslâm Medeniyeti Dergisi 1, sy.11 (Ha-

ziran 1968): 6-7.
4 Şimşek, ‘‘Türk-İslam Düşüncesinde Mektep, Okul Geleneği Üzerinden Eğitim’’.
5 Şimşek, ‘‘Türk-İslam Düşüncesinde Mektep, Okul Geleneği Üzerinden Eğitim’’.
6 Safiye Keskin, ‘’Geçmişten Günümüze Din Eğitiminin Muhtevasının Değişimi Üzerine 

Bir Değerlendirme’’, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Litera-
ture and History of Turkish or Turkic 11, sy.17, (2016), 413.
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süreci içinde yetiştirirler.7 Eğitimin amacı ise bireylerin içinde bulunduğu 
toplumda yetkin bir seviyeye ulaşmasını sağlamaktır.8 Bizim din eğitimi 
anlayışımızda bunun üzerine inşa edilmiştir. Bilginin kaynağı olarak va-
hiy merkeze alınmış ve Kur’ani bir ahlaka sahip olan Hz. Peygamber ör-
nekliğinde din eğitimi anlayışımız günümüze kadar bu tarzda şekillenmiş 
ve hala devam etmektedir. Bu çalışmada İslam dünyasında yazılmış en 
önemli ilk pedagojik eserlerin arasında yer almış olan Kâbisi’nin din eği-
timi muhtevasına ilişkin görüşlerini inceleyecek, onun din eğitimi bağla-
mındaki özgün yaklaşımlarını ortaya koymaya çalışacağız. Nitel çalışma-
da tarihsel dokümantasyon tekniği ile çalışmamızı anlaşılabilir kılacağız.

A. el- KÂBİSİ’NİN HAYATI
Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Halef el-Meâfirî el-Kayrevânî el-

Kâbisi. 6 Receb 324’te (30 Mayıs 936) Kayrevan’da doğmuştur. Kendisine 
dayandırılan bir rivayete göre sarığını Kâbisliler gibi saran amcası Kâbisi 
nisbesiyle anılınca aile de bu şekilde tanındı.9 Kâbis Trablusgarb’ın ba-
tısında bulunmaktadır.10

Tunus’ta Fatımî ve Zîrîler’in hâkimiyeti altında yaşamıştır. Fatımî ik-
tidarının meşruiyetini tanımadığı anlaşılan Kâbisi’nin devlet adamlarıyla 
görüşmemek, idarî merkezlere mümkün oldukça gitmemek ve oralardan 
kaynaklanan yiyecek ve içeceklere el sürmemek gibi pasif tepkiler ortaya 
koyduğu rivayet edilmektedir. Kaynaklar onun takva ve kanaat sahibi, 
merhametli, hoşgörülü, cömert, zorluklara katlanan bir kimse olduğunu 
belirtmektedir.11

B. İLMİ HAYATI
Kâbisi Mâlikî bir çevrede yetişmiştir.12 Maliki bir çevrede yetişmesi 

onun eğitiminde önemli bir rol oynamıştır. Küçük yaştan itibaren ilme 
karşı büyük bir ilgi duymuş, zamanın meşhur hocalarından ders almıştır. 
Yalnız memleketinde bulunan hocalarla yetinmemiş, hac için gittiği Mek-

7 Recai Doğan ve Remziye Ege, Din Eğitimi (Ankara: Grafiker Yay., 2017), 90.
8 Mehmet Şişman, Eğitim Bilimine Giriş, (Ankara: Pegem Yay., 2007), 51.
9 Selahattin Parladır, ‘‘Kâbisî’’, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c.24 (Ankara: 

TDV Yay., 2001), 41.
10 Abu’l-Hasan‘Ali İbnu Muhammed İbni Halef Al-Ma‘ruf Al-Kâbisi Al-Fakîh Al-Kayrawani, 
İslâm’da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair geniş Risale, trc. Süleyman Ateş ve Hıfzırrah-
man R. Öymen (Ankara: Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 1966), 1.

11 Parladır, ‘’Kabisi’’, 41.
12 Parladır, ‘’Kabisi’’, 41.
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ke’ de Ebu Yezid’ den Buhari okumuştur.13Tezkereciler hocaları arasında 
Abu’l-Abbas, el-İbyani, Abu’l-Hasen, ibn Mesrur ed-Dabbağ, Abu Abdil-
lah ibn Mesrur el-’Assal, Abu Muhammed ibn Mesrur el-Haccac, Derras 
ibn İsmail el-Fası, Hamza el-Kinani’ nin olduğunu yazmışlardır.14Gözleri 
görmeyen Kâbisi’ye not tutma ve eserlerini yazmada talebeleri yardım-
cı olmuştur. Mekke’de Ebû Zeyd Muhammed b. Ahmed el-Mervezî’den 
dinlediği ve yol arkadaşı Asîlî’nin kendisi için yazdığı Sahih-i Buhari’yi 
Mağrib’de rivayet edip eserin yayılmasını sağlamıştır. Hamza el-Kinânî’den 
rivayet ettiği Sünenü’n-Nesai’yi de okutarak bu eserin de bölgede tanın-
masına katkıda bulunmuştur.15 Kendisinden kıraat, hadis ve fıkıh ders-
leri alan Mağribli ve Endülüslü öğrencileri arasında Ebû İmrân el-Fâsî, 
Berâziî, Dânî, Mekkî b. Ebû Tâlib, Mühelleb b. Ebû Sufre gibi şahsiyetler 
bulunmaktadır.

Kâbisi’nin Kayrevan’da önceleri Kur’an ilimleri ve kıraat okuturken Şiî 
idarenin bu husustaki sorularına muhatap olmamak için hadis ve fıkıh 
üzerine yoğunlaştığı belirtilmektedir. Zamanla hadis ilimlerinde derinle-
şen Kâbisi fıkıh ve kelâm sahalarında da eser verecek bir düzeye ulaş-
mıştır. İbn Ebû Zeyd’in vefatından sonra Kayrevan’da Mâlikî mezhebinin 
otoritesi haline gelmiştir. Fıkhî hükümleri İmam Mâlik ve talebelerinin or-
taya koyduğu esaslara dayandıran İbnü’l-Mevvâz’ın el-Mevvâziyye’sini 
sadece rivayetleri derlediği için tercih etmiştir. Dinî endişelerle fetva ver-
mekten çekinen Kâbisi, bu makamda kendisinden daha lâyık bir kimse 
bulunmadığını düşünenlerin baskısına direnemeyerek görevi üstlenmiş16 
ve böylece Malikî fakihi olmuştur.

C. EĞİTİME GETİRDİĞİ YENİLİKLER
Ünlü bir hadisçi ve fıkıhçı diye değerlendirilen Kâbisi’nin, sayıları on 

beşi bulan eserlerinin çoğu İslam inancı, ibadet ve İslam hukuku konuları-
na değinmekle beraber bunların arasında “İslam’da Öğretmen ve Öğrenci 
Meselelerine Dair Geniş Risale” adını taşıyan eseri onun aynı zamanda 

13 Abu’l-Hasan‘Ali İbnu Muhammed İbni Halef Al-Ma‘ruf Al-Kâbisi Al-Fakîh Al-Kayrawani, 
İslâm’da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair geniş Risale,1-2.

14 Abu’l-Hasan‘Ali İbnu Muhammed İbni Halef Al-Ma‘ruf Al-Kâbisi Al-Fakîh Al-Kayrawani, 
İslâm’da Öğretmen ve Öğrenci Meselelerine Dair geniş Risale, 1.

15 Parladır, ‘’Kabisi’’, 41.
16 Parladır, ‘’Kabisi’’, 41.
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İslam Eğitimcileri arasında layık olduğu yeri almasını gerektirecek bir 
değerdedir.17

Eserinde hukuki meseleleri enine boyuna incelemiş ve başta Allah’ın 
kitabı, Peygamber’in sünneti, Maliki mezhebinin içtihatları ve akıl delille-
ri ile bir arada değerlendirilmiş ve geniş bir öğretim hareketi içinde kar-
şılaşılan belli başlı meseleler birer ana konu halinde derlenerek geniş bir 
anlayış içinde çerçevelenmiştir.18 Günümüzde ise eğitim alanının şekil-
lenmesine katkı sağlamıştır.

Kâbisi, çocuğun eğitiminde ebeveynin önemli bir rolünün olduğuna 
vurgu yapmıştır. Çünkü çocuk kendine bir fayda ve zarar getirmekten, 
faydalı ve zararlıyı gözetmekten acizdir. Bunun geliştirilmesi için ailenin 
çocuğu okutması, yol göstermesi gerekir. Babanın aile bireylerini geçindir-
mekten başka yapması gereken diğer husus ise ihsandır. Çünkü Müslü-
manlar çocuklarına namaz ve abdesti öğretmekle emredilmişlerdir. Üzer-
lerine farz olduğunda zorlanmamaları için çocuklara namazda okuyacak 
kadar ailenin Kuran öğretmesi gerekir. Çocuk yaş itibari ile küçük olduğu 
için ondan ailesi sorumludur. Aile çocuğun nasıl yetişmesini isterse çocuk 
o yönde bilişsel gelişimini tamamlayabilir. Bu sebeple aile çocuğun dinini, 
din bilgisini, Kuran’ı öğrenmesine ön ayak olmalıdır. Peygamberimizin 
bir hadisi de anne ve babanın öğrettiklerinin çocuk üzerindeki etkisini 
göstermektedir; ‘Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Sonra anası babası 
onu Yahudi veya Hıristiyan yaparlar.’19

İnanan bir Müslüman’ın yapması gereken ise Kur’an’ın emirleri çerçe-
vesinde yaşayıp, sünnete uymaktır. İnsanlar kendi nesline uygun, bilinçli 
bireyler yetiştirmeyi amaçlarlar. Bunu önemsemeyerek Kur’an öğretmeyi 
terk eden kişi neslini bilgi ışığında aydınlatmaktan aciz kalır.

Günümüzde eğitimin bir “insanlık hakkı” olması düşüncesinin temel 
alınmasına zemin oluşturan görüşleri vardır. Kâbisi bu konuda her çocu-
ğun eğitim öğretim faaliyetine devam etmesi hususunda babası olmayan 
çocuklar için farklı çözümler getirmiştir. Eğer çocuğun malı varsa (miras 
kalmışsa) bir yakını çocuğun parasıyla din eğitimini üstlenir. Çocuğun 
bir vasisi yoksa din eğitimini devlet yöneticileri üstlenirler. Fakat malı da 
yoksa Müslümanlardan birisi bu vazifeyi gönüllü olarak yapar. Böylece 
Kâbisi tarafından bu meseleler çözüme kavuşturularak eğitim ve öğreti-

17 Mehmet Dağ ve Hıfzırrahman R.Öymen, İslam Eğitim Tarihi(Ankara: MEB Yay., 1974),27.
18 Dağ ve Öymen, İslam Eğitim Tarihi, 30.
19 Buhârî, ‘‘Cenâiz’’, 92.
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min toplumsal bir vazife haline getirilmesinde ve her çocuğun eğitim hak-
kının garanti altına alınmasında önemli rol oynamıştır. 

Öğretime konu edilen ilimlerin tasnifi hususunda, öğretim karşılığın-
da ücret almanın caiz olup olmamasına göre ilimler ayrımına gitmiştir. 
Ona göre Kur’an öğretimi karşılığında ücret almak caizdir. Ancak Fıkıh, 
Ferâiz, Şiir ve Nahiv öğretmek için ücret almak mekruhtur. Verdiği bu 
hükümleri, İmam Mâlik’in Kur’an’ın bir sonu olup, diğer ilimlerin olma-
ması bakımından Kur’an öğretimi ile diğer ilimlerin öğretilmesinin benzer 
olamayacağı görüşüne dayandırır.20

Kâbisi ders verirken uyulması gereken kurallara da değinmiştir. Öğre-
timi yapan kişinin mesleki niteliklerinin tam olması gerekir. Öğretmenler 
öğrenciyi tanıma ve öğrenciyle ilişkiler boyutundaki yeterliklerde; öğren-
cileri tanıma, onlara değer verme, ilgi ve ihtiyaçlarının farkında olma, ara-
larında adil davranma, disiplin ve motivasyonu sağlama gibi konularda 
yetkin olmalıdırlar.21 Kâbisi de bu gibi konularda önemli vurgular yap-
mıştır. Öğretmenin üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirip getire-
memesi bağlamında aldığı ücretin helal veya haram olduğu konusu de-
ğerlendirilmiştir. Günümüzde öğretmen tartışmalarına M. 935 yıllarında 
çözüm önerisi bulmasıyla, Kâbisi bir örneklik teşkil eder.

Öğretmen merkezli eski eğitimde sınıfta disiplini ve sessizliği sağla-
ma ‘sınıf yönetimi’ olarak algılanıyordu, öğrenci merkezli yeni anlayışta 
ise sınıf yönetimi dendiğinde ‘pozitif disiplin’ anlaşılmaktadır. Pozitif 
disiplinin amacı başarısız, yaramaz, sorumluluktan kaçan, sınıf kural-
larına uymayan öğrencilere rehberlik yapmaktır. Kâbisi de öğretmenin 
çocuklara karşı davranışını ele almıştır. Kâbisi’ye göre, öğretmenin kızma-
sı ve öfkesine göre hareket etmesi ne çocukların eğitimine katkı yapar ne 
de kendisinin kalbine huzur getirir. Çünkü kızgınlık geldiği zaman, kendi 
nefsini tatmin için öğrencisini dövecektir ki bu, adalete uygun değildir.22 
Kâbisi’nin ele aldığı bu konu, günümüz eğitimcilerinin çocuklara nasıl 
yaklaşması gerektiği hususunda ilham verici niteliktedir. 

Bugün okullarda uygulanan yöntemler, Kâbisi tarafından dikkate alın-

20 Keskin, ‘‘Geçmişten Günümüze Din Eğitiminin Muhtevasının Değişimi Üzerine Bir De-
ğerlendirme’’, 415.

21 Ahmet Koç,‘‘Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri’’, Değerler Eğitimi 
Dergisi 8, sy. 19 (Haziran 2010): 141.

22 Davut Işıkdoğan, ‘‘Eğitim ve Din Eğitimi Kaynaklarında Öğretmen Nitelikleri (Tarihsel 
Süreç)’’, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, sy. 11 (2014): 14, erişim 15 Nisan 2018, http://
dergipark.gov.tr/download/article-file/116025.
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mıştır. Öğretmenin eğitim esnasında takip edebileceği öğretim metodu 
gibi konulara açıklık getirilmiştir. Öğretmen sınıf içerisinde disiplini sağ-
lamalıdır. Sınıf kuralları oluşturulmalı öğrencilerle anlaşma yapılmalıdır. 
Öğretmenler eğitim boyunca öğrencilerin terbiyesini ihmal etmemelidir. 
Zira terbiye Müslümanlar için olmazsa olmazdır. Öğretmen otoritenin ya-
nında şefkatli ve merhametli olmalıdır. Bu gibi yaklaşımlar eğitimin, kar-
şılıklı saygı-sevgi çerçevesinde sağlıklı olarak devam etmesini sağlar. 

Her öğrencinin öğrenme düzeyi, hazır bulunuşluk ve sosyo-kültürel 
yapısı farklılık arz eder. Bu sebeple öğretmen bir konuyu tek seferde öğ-
rencilere vermesi ile tüm öğrenciler aynı seviyede öğrenemezler. Öğret-
men öğrencilerinin eksikliklerini tamamlayarak konuların sırayla öğrenil-
mesini sağlamalıdır. Kâbisi de bu konu bağlamında öğrencilere bir sureyi 
öğretmeden diğerine geçilmemesi gerektiğini savunur. Ayrıca çocukların 
eğitiminde doğrudan ve dolaylı yollardan rol aldıkları için, anne ve baba-
yı çocuğun evdeki öğretmenleri olarak ele alırsak,23 okulda öğrendikleri 
bilgilerin anne, baba yardımı ile pekiştirilmesi gereklidir.

SONUÇ
İslam dünyasında ilk dönemlerde yapılan eğitim- öğretimin içeriği 

Kur’an ve sünnet merkezli gitmiştir. Eğitim mekânı olarak ise daha çok 
mescit eksenli devam etmiştir. İslam coğrafyası genişledikçe öğrenmeye 
olan istek artmış, bundan dolayı öğretme işini yapacak eğitimciye ve eği-
tim esaslarına ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine âlimler eğitim temelle-
ri ile alakalı fikirler beyan etmişler ve çalışmalar ortaya koymuşlardır. Bu 
alanda ilmi faaliyetlerde bulunan âlimlerden bir tanesi de el-Kâbisi’dir.

Kâbisi’nin din eğitimi alanındaki görüşlerinin özgün taraflarının or-
taya çıkarılmasını amaçlayan bu çalışmada, onun eğitim alanında vurgu 
yaptığı meseleleri İslâm esaslarına ve hassasiyetlerine göre şekillendir-
diğini görmekteyiz. Bulunduğu dönemde temel eğitimin hedef, konu ve 
metotları hakkında nasıl bir eğitim sistemi ortaya koyduğunu göstermesi, 
görüşlerinin döneminde ve günümüzde özgünlüğünü sürdürmesi açısın-
dan ufuk açıcı olmuştur. M. 935 yıllarında eğitim- öğretim ile ilgili şuan ki 
eğitime dair görüşlere ışık tutması onun özgün bir ilim adamı ve eğitimci 
olduğunu göstermektedir. Eğitim adına, Kâbisi gibi alimlerin düşüncele-

23 Süleyman Çelenk, ‘‘Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması’’, İlköğretim On-
line E-Dergi, sy. 2 (2003): 29-30, erişim 15 Nisan 2018, http://www.ilkogretim-online.org.
tr.
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rin incelenmesi, günümüz ve kendi şartları açısından sorgulanması Din 
Eğitimi teorisinin geliştirilmesi açısından önemli olacaktır.
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HİKMET TANYU VE DİNLER TARİHÇİLİĞİ

BÜŞRA AYKIN

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Hikmet Tanyu, kişiliği ve ilmi çalışmalarıyla örnek alınacak değerli bir Türk bilim 
adamıdır. Araştırmalarında filolojik, deskriptif, karşılaştırma ve fenomenolojik 
metotları kullanmıştır. İncelemelerini bir metot çizgisinde ele almakla birlikte ko-
nunun okuyanlar için yarar sağlamasına da dikkat etmiştir. İncelediği problemleri 
ve verdiği tez konularını İslam Dini’ne ve Türk Milletinin kültürel problemlerinin 
çözümüne katkıda bulunacak hususlardan seçmeye özen göstermiştir. O, Eski Türk 
Dini ve inançlarını ilmi bir üslup ile ortaya koymasıyla Türk Din ve Kültür Tarihi’ne 
büyük katkılarda bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Hikmet Tanyu, Dinler Tarihi, Etnoloji, Fenomenoloji, Türk Mil-
leti, Kültür. 

Hikmet Tanyu And History Of Religions

Abstract
Hikmet Tanyu is a precious Turkish scientist who can be taken as a model with both 
his personality and his scientific studies. He has used philological, descriptive, com-
parison and phenomenological methods in his researches. As well as using these 
methods, he has done his researches in a way of paying attention to provide benetif 
for humanity. He has made a point of choosing the problems he has studied and the 
thesis subjects he has given about aspects which can contribute to Islamic religion 
and analysis of Turkish Nation’s basic cultural problems. He has contributed gre-
atly to the history of Turkish religion and culture by revealing the previous Turkish 
Religion and beliefs with a scientific style.

Key words: Hikmet Tanyu, History of Religions, Ethnology, Phenomenology, Tur-
kish Nation, Culture.
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GİRİŞ
Geçmişten bugüne kadar diğer dinler hakkında bilgilenme düşüncesi 

ve merakı, insanları, dinleri araştırmaya sevk etmiştir. Bu düşünce ve me-
rakın ilk izlerine de eski Yunan ve Roma yazarlarında rastlanmaktadır. Bu 
yazarlardan tarihçi Herodot (M.Ö. 5.Yüzyıl) araştırma yaptığı milletlerin 
dinleri hakkında bilgi vererek süreci başlatmıştır. Ancak günümüzdeki 
modern anlamda Dinler Tarihi çalışmalarının başlangıcı bir buçuk yüzyı-
la yakın bir süreye dayanmaktadır. Batıda bu anlamda yapılan çalışmalar 
Max Müller (1823-1900) ile başlamakla birlikte ilk kez Din Bilimleri deyi-
mini de Müller kullanmıştır.
İslam âleminde ise yapılan çalışmalara bakıldığında Hicri Birinci Yüz-

yıldan başlayarak Makalat, Reddiye, el-Fırak, el-Milel türü eserler ortaya 
çıkmıştır. Osmanlı devletinde 19.Yüzyıl’ın İkinci Yarısı’ndan itibaren ise 
Dinler Tarihi alanındaki ilk faaliyet resmi ders programlarında Tarih-i Ed-
yan dersinin yer alması olmakla birlikte bu dönemde Dinler Tarihi ile ilgili 
birçok eser yazılmıştır. Ankara Üniversitesi bünyesinde 1949 yılında açılan 
İlahiyat Fakültesi’nin Ders Programında Dinler Tarihi dersinin yer alması 
da Türk Dinler Tarihçiliği için dönüm noktası olmuştur. 1954 yılından iti-
baren 5 yıl süre ile Alman asıllı Prof. Dr. Annamarie Schimmel(1922-2003) 
Dinler Tarihi dersini okutmuş, verdiği dersler Dinler Tarihine Giriş adı ile 
Türkçe yayınlanmıştır.1

1960’lı yıllardan itibaren Dinler Tarihi Bilim Dalı, Türkiye’de ciddi bir 
konuma kavuştu ve yeni bir döneme girdi. Çünkü bu tarihten sonra ülke-
mizde ilk akademik dinler tarihçisi Prof. Dr. Hikmet Tanyu devreye girdi. 
Dinler Tarihi ile adeta özdeşleşmiş olan Hikmet Tanyu Türkiye’de yeni bir 
çığır açtı. Kendisinden sonraki nesli de tedrisatından geçirerek bu bilim 
dalının akademik bir disiplin olması yolunda büyük çabalar harcadı ve 
nitekim bu çabaları da sonuç verdi.

HİKMET TANYU’NUN HAYATI VE ESERLERİ
Türkiye’de Dinler Tarihi Ekolü olan Tanyu, 9 Ocak 1918’de Ankara’da 

doğdu. Gazi İlkokulu’nu ve Gazi Lisesi’ni bitirdikten sonra, babasının ve-
fatı üzerine, liseden sonraki tahsiline bir süre ara verdi. Bu zaman dilimin-
de kısa bir süre Gazete yazarlığı yaptı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nda 
Fen ve Arşiv memurluğu görevinde bulundu. Bu esnada ileride etnoğrafik 

1 Abdurrahman Küçük v.dğr., Dinler Tarihi (Ankara: Berikan Yay., 2017), 24-28.
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çalışmalara gireceğinin ilk ipuçlarını veren Meskûn Mahalleler Kılavuzu 
adlı kitabın hazırlanmasına katkı sağladı.2 Tanyu, 1944’de bir grup arka-
daşıyla birlikte Turancılık yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. Ancak yapılan 
mahkeme sonucunda, arkadaşları ile birlikte beraat etti. Bu tutukluluk 
hali, onun heyecanını ve iradesini güçlendirdi. Bu şevk ve heyecan ile mil-
leti adına hissettiği özgürlüğü, 1945’te Türkçülük ve Gerçek Demokrasi 
adlı eserinde yansıtmıştır.

Hikmet Tanyu, 1947-1948 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Okuma-
ya, araştırmaya olan tutkusu gençlik yıllarında kendini göstermeye başla-
dı. Birçok makale ve kitap yazdı. 

“Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak Yerleri” adlı teziyle, 1959’da, 
Türkiye’de ilk Dinler Tarihi Doktoru unvanını aldı. “Türkiye’de Taşla İl-
gili İnançlar” (1966) adlı Doçentlik çalışması ve Yehova Şahitleri (1973) 
adlı çalışması ile Profesörlük unvanını alarak Türkiye’de Dinler Tarihi 
Bilim Dalı’nın ilk ismi oldu. Genel Türk tarihine ve tarihi kültürel bağ-
larına ilgi duyan Tanyu, 1977-1980 yılları arasında Ankara Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi’ndeki dekanlık görevi sırasında, Sovyet Müftüsü Ziya-
eddin Babahonof’dan aldığı bir davet üzerine 1979 yılında Özbekistan, 
Azerbaycan ve Rusya’yı kapsayan bir geziye çıktı. Bu gezi sırasında Türk 
Dünyası’nın dini, tarihi, coğrafi ve kültürel hayatını yakından inceleme 
imkânı bularak bu fırsatı verimli bir şekilde değerlendirdi. 1985 yılında 
emekli olduğu tarihten vefat ettiği 1992 yılına kadar Türkiye’yi ilgilendi-
ren etnoloji ağırlıklı bilimsel çalışmalarını sürdürdü. 3

TANYU VE DİNLER TARİHÇİLİĞİ
Dinler Tarihi Bilimi Tarihsel gelişim olarak Türkiye’de çok genç bir 

bilimdir. Hikmet Tanyu Hoca’ya kadar bu alanda akademik çalışmalar 
yapılmamıştı. Tanyu 1959’daki doktora tezi ile ülkemizdeki bu boşluğu 

2 Mustafa Alıcı, “Dinler Tarihi’ne İlk Modern Türk Katkısı: Hikmet Tanyu (1918-1992)’nun 
Etnografik Fenomenolojisinin Temelleri”, Dini Araştırmalar Dergisi 9, sy. 26 (Eylül-Aralık 
2006): 124.

3 Tanyu’nun biyografisi için bkz. Abdurrahman Küçük,“Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Hayatı, 
Eserleri ve Fikirleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36, sy.1 (1997): 41-51; Baki 
Adam,“ Prof. Dr. Hikmet Tanyu’dan Günümüze Dinler Tarihi Çalışmaları”, Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 36, sy.1,(1997):63-72; Ayrıca bkz.Günay Tümer,“Hocamız 
Hikmet Tanyu”,Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi1,sy.5,(1994): 6; Osman 
Cilacı,“Hocam Hikmet Tanyu’nun Ardından”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Dergisi 1, sy. 5 (1994): 15-16.
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doldurmuş ve Dinler Tarihi sahasında ilk doktora yapan akademisyen ol-
muştur. 

Dinler Tarihi’nin ilmi esaslara uygun olarak, gerçek ve saygın bir bilim 
dalı haline gelmesi adına elinden geleni yapmıştır. Şuanda Türkiye’de Din-
ler Tarihi alanında yetişen akademisyenler birinci ve ikinci kuşak olarak 
ayrılmıştır. İlk kuşak Tanyu’nun yetiştirdiği öğrencilerdir. Öğrencilerinin 
Türkiye’nin ilk dinler tarihçileri olarak yetişmelerine katkıda bulunmuş-
tur. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimlerini tamamlayan 
bu halka, sonraki yıllarda Türkiye’nin değişik üniversitelerinde ilk Dinler 
Tarihi profesörleri olmuşlardır. Bu halkada Abdurrahman Küçük, Günay 
Tümer, Harun Güngör, Ekrem Sarıkçıoğlu isimlerini sayabiliriz. İkinci ku-
şağı da yetişen bu hocaların öğrencileri oluşturmaktadır, Mehmet Aydın, 
Şaban Kuzgun, Ömer Faruk Harman, Ahmet Hikmet ve daha ismini bura-
da zikretmediğimiz birçok kıymetli hocalarımız bu halkaya dâhildir.

Dünyada Dinler Tarihi araştırmalarına baktığımızda konular genel 
dinler tarihi alanında yapılırken Tanyu’nun bu genellikten sıyrılarak ça-
lışmalarını özel alana kaydırdığını görmekteyiz. Nitekim çalışmalarının 
başlıkları da bu konuda örnek gösterilebilir. “Türkiye’de Taşla İlgili İnanç-
lar” ve “Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak yerleri”.

Milliyetçi kimliğiyle ön plana çıkan Tanyu öncelikli olarak Türkiye, 
Türk Milleti, İslam İnancı gibi konuları çalışmalarına yansıtmıştır. Kendi 
çalışmaları ve yönetmiş olduğu tezlerde bu esaslara bağlı kaldığı görü-
lür. 

Tanyu, asistanı olmak isteyen kimselerde şu özellikleri aramıştır: Şah-
siyet sahibi, hayat tecrübesi, çalışkanlık, dini ve milli değerlere saygı ve 
bağlılık.4 Kendisi de şahsiyet sahibi, hayatı boyunca başı dik ve milli 
meselelere karşı tavizsiz bir duruş sergilemiştir. Aynı zamanda tüm me-
saisini İslam davasının yerleşmesi ve yaygınlaşması yolunda harcamıştır. 
Ayrıca her zaman en zor şartlarda doğruları dile getirmekten çekinmemiş 
ve çizgisinden çıkmamıştır. Milli meselelere karşı bu tutumu kültürel de-
ğerlerimizi yaşatmayı gaye edinmesindendir. Tanyu; Folklor, etnografya 
araştırmalarına çok önem vermiş, kongreler düzenlemiş, tebliğler sun-
muştur. Dikkat çektiği nokta da çoğu zaman milli değerlerle dinin ayrıl-
maz bir bütün olduğudur.5 

4 Küçük,“Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Hayatı, Eserleri ve Fikirleri,” 501-505.
5 Tümer,“Hocamız Hikmet Tanyu,” 5-9.
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Etnoğrafya çalışmaları yaparken eldeki mevcut kaynakları son derece 
iyi kullandığını görmekteyiz.6 Bilgi hırsızlığı yapmaktan kesinlikle sakın-
mış, objektif ve meselelerin özünü kavramaya yönelik bir yol izlemiştir. 
Milli konulara bu denli ilgi göstermesi zihinlerde katı milliyetçi kişiliğe 
sahip bir görüntü oluşturmuş olabilir. Bu noktada söylemek gerekir ki 
Tanyu: “Türk Milliyetçiliği derken bunun içinde İslam dininin esasları ile 
birlikte manevi ve ahlaki yönüyle kaynaşmış, bütünleşmiş bir milliyetçilik 
anlıyorum. Yoksa Batılı, materyalist, kozmopolit bir milliyetçilik anlayışı-
nın bizim milliyetçiliğimizle alakası yoktur” diyerek yanlış anlaşılmaları 
da ortadan kaldırmıştır.7

 Hikmet Tanyu, Milliyetçiliğinin tabii bir sonucu olarak Türk kültürü 
ve aynı zamanda Türk dili konusunda da son derece hassastır. Geçmişten 
bugüne dil konusunda bir zaaf olduğuna, ya özenti ya da bilgiçlik olsun 
diye yabancı dil, kelime hatta gramer ile dilimizden uzaklaştırma teşeb-
büslerine dikkat çekmiştir. 
İlahiyat Fakültelerindeki Dinler Tarihi disiplini objektif sosyal bir din 

bilimi olmaktan ziyade bir ilahiyat (teoloji) disiplinidir. Ancak çalışma-
lardaki teolojik yaklaşıma rağmen bu disiplin, akademik bir disiplin ola-
rak İlahiyat Fakültelerinde gelişme göstermiştir.8 Bu açıdan Hikmet 
Tanyu’nun Dinler Tarihi alanındaki eserleri ele alındığında deskriptif, 
fenomenolojik, karşılaştırma ve filolojik metotları başarılı bir biçimde uy-
gulamıştır. Ancak bununla birlikte araştırma ve incelemelerinde metottan 
ziyade muhtevaya önem verdiği de bir gerçektir. 

Türk Milletinin siyasi tarihi incelendiğinde bir bütünlük arz ettiği dik-
kat çeker. Tanyu Türk Dinler Tarihi’nin de aynı bütünlüğü arz etmesini 
istemiş ve araştırmalarını bunun üzerinden yapmıştır. Dini, diğer araştır-
macıların sadece tarihi bir fenomen kabul etmelerine karşın, onun sadece 
dini bir fenomen olmadığını kitabında vurgulamıştır. Bir inanış ve ahlaki 
değerler bütünü olan dinin tarihi aşan bir boyutunun bulunduğuna dik-
kat çekmiştir.9 Bu nedenle kültür, millet ve din meselelerini daima bir 
bütün halinde incelediğini ve bağlantıları kurduğunu görmekteyiz.

6 Hikmet Tanyu, Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar, (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Yay., 1968), 223-251. 

7 Bkz. Küçük, “Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun Hayatı, Eserleri ve Fikirleri,” 505; Harun Gün-
gör, ”Dinler Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Çalışmalarına 
Katkısı” AÜİFD. 36, sy. 1(1997): 526.

8 Adam, “Prof. Dr. Hikmet Tanyu’dan Günümüze Dinler Tarihi Çalışmaları,” 516.
9 Güngör, ”Dinler Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Çalışmala-
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Yukarıda özetlemeye çalıştığımız bu durumdan hareketle Tanyu’nun 
Türk kültürü çerçevesi içinde İslam öncesi ve sonrası Türk dini tarihine 
katkılarından, onun Türk dini tarihi araştırmalarındaki yerinden bahse-
debiliriz. Etnoğrafya ve Türklerin eski dinleriyle ilgili yaptığı araştırmalar 
sonucunda o zamana kadar farklı bilinen bir gerçeği de ortaya çıkarmış-
tır. 

Tanyu, Türkler’in eski dinine dair Abdulkadir İnan’ın “Şamanizm” ve 
Ziya Gökalp’in “toyunizm” iddialarını reddetmiştir. Eski Türk dininin as-
lında Tek Tanrılı bir din olduğunu ortaya çıkarmış ve böylece Türk Kültür 
Tarihine ve Dinler Tarihine büyük katkı sağlamıştır. Aynı zamanda dini 
ve milli meselelerde hassas olan Tanyu, diğer dinler ve ülkemizdeki faa-
liyetleri üzerinde de durmuştur. Kendisi Yehova Şahitleri’nin aslında Ya-
hudilikten etkilenmiş bir Hıristiyan mezhebi olduğunu, İslam düşmanlığı 
ve devlet düşmanlığı yaptıklarını açıkça kitabında belirtmiştir. Bununla 
birlikte Hıristiyan Misyonerlerinin teşkilatları, Yehova Şahitleri ile müna-
sebetleri ve yaptıkları işbirliklerini detaylı şekilde ele almıştır.10

Bilinen bir gerçek var ki günümüzde Dinler Tarihi alanında etnolojik 
araştırmaların yeri yadsınamaz. Etnoloji; bir toplumun hatta bir yerin kül-
türüne ait tüm değerlerin araştırmaya konu edilmesidir. Bu çalışmalar, 
Dinler Tarihi disiplininin çok boyutlu bir bakış açısına sahip olmasını ve 
antropolojik meselelerin de gündemde tutulmasını sağlamaktadır. Dinler 
Tarihçileri dindar insanın sadece dini anlayışlarını değil bilgi alanlarını, 
adetlerini anlama ve yorumlama çabası içindedirler. “Kültür” bu anlamda 
anahtar kelimedir. Müller’i örnek verecek olursak O, dinin tarihsel ve kül-
türel yönlerini ihmal etmeyen bir yöntem sunmaktadır. Tanyu hocamız da 
etnoğrafik görüngüler açısından güçlü ve sistematik teorilere sahiptir. O’ 
metodolojik açıdan Türk Kültürü ile ilgili yaptığı “özgün” araştırmaları-
nın dini etnoloji olduğunu açık bir dille belirtir. Tanyu’nun yaklaşımının 
temel prensipleri birkaç maddede özetlenebilir;

1. Toplumun mensup olduğu dinin yanı sıra o güne dek süregelen ve 
tektanrıcılığı esas alan çeşitli dini kalıntılar, toplumda var olan batıl inanç-
lar, geçerlilik görmüş psiko-sosyal tüm olgular araştırılmalı, tasnif ve tah-
lil edilmeli, tam ve somut olarak ortaya konmalı.

2. Onun fenomenolojisi, dinden bahsetmeyen hatta dini merkeze alma-

rına Katkısı,” 526.
10 Hikmet Tanyu, Yehova Şahitleri, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.,1973), 56-58, 143-

156.
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yan her türlü masal, hurafe vb. genel teolojiden ve dini kültürel bağlarını 
göz ardı ederek basit bir kronoloji olarak sunan katı tarihselcilikten, kül-
türel indirgemecilikten tamamen ayrışır. 

3. Bir millete yönelik dini etnolojik araştırmalar, sadece o milletin değil; 
tüm insanlığın düşünce tarihini ve onların gelişim safhalarını öğrenmek 
adına da kıymetli malzemeler sunar.

4. Yapılan etnolojik çalışmalar sonucunda elde edilen muhtelif inanç-
ların kaynakları, ortak ve benzer noktaları bir araya getirilerek olumlu 
ürünlerin alınması mümkündür. 

5. Bu çalışmalar da aynı zamanda Türk Tarihi’ne büyük oranda Dinler 
Tarihi alanında katkılar sunar. Şunu da belirtmek gerekir ki bu çalışmaları 
yaparken Hikmet Tanyu’nun amacı hiçbir zaman İslam Öncesi Eski Türk 
Dinleri’ni diriltmek ya da yeniden yaşatılmasını istemek değildir.

Bu fenomenolojik yaklaşımda Tanyu’nun referans aldığı batılı Dinler 
Tarihi kaynaklarına baktığımızda bu kaynakların çoğunlukla Almanca ve 
Dinler Tarihi Bilimi’nde Marburg Ekolü diye bilinen ve Kutsalın sosyo-
psikolojik yönden dindardaki etkisini ele alan akademik çevreye ait oldu-
ğunu görürüz. Bu ekole sahip ve Tanyu’nun kendilerinden faydalandığı 
isimler arasında Friedrich Heiler, Edward Lehmann, Annemarie Schim-
mel ve Alfred Berthplet sayılabilir.11

Tanyu kendi incelemelerine katkı sağlaması adına tarih bilimine ek 
olarak arkeoloji, filoloji gibi ilimlere de ilgi duymuştur. Bilhassa Türk et-
nolojisine dair araştırmalarını yaparken Abdülkadir İnan, Ali Rıza Yalgın, 
Mehmet Halit Bayrı gibi birçok Türk bilim adamlarından da faydalandı-
ğını söyleyebiliriz. Tanyu yapmış olduğu araştırmalar ve yukarıda saydı-
ğımız birçok bilim adamının görüşlerinden de faydalanarak bir sonuca 
varmıştır. O’na göre Din, Türk toplumunun yaşayışında ve kültüründe 
vazgeçilmez ve en hayati konuma sahiptir.12 

Hikmet Tanyu dinin kaynağı üzerinde dururken Genel Türk Tarihini 
esas almıştır. Bundan dolayı Türklerin Dini Tarihçesi adlı eserinde Türk-
lerin ilk dininin temel mahiyetini ortaya koymuştur. Kitabında eski Türk 
dinine Gök Tanrı inancı denebileceğini Şamanizm veya Toyunizm diye 
tanımlanamayacağını delilleri ile anlatmıştır.13Böylece ortaya koyduğu 

11 Alıcı, “Dinler Tarihi’ne İlk Modern Türk Katkısı: Hikmet Tanyu (1918-1992)’nun Etnogra-
fik Fenomenolojisinin Temelleri,” 135-137.

12 Tümer, “Hocamız Hikmet Tanyu,” 5-10.
13 Hikmet Tanyu, İslamlıktan Önce Türklerde Tek Tanrı İnancı, (Ankara: AÜİF Yay., 1980), 
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sonuçlar kadim Türk inancıyla ilgilenen batılı araştırmacılara da fayda 
sağlamıştır. Ortaya koyduğu meseleler onların varmış oldukları sonuç-
ları düzeltici mahiyettedir. Mesela; Türklerin Gök Tanrı’ya inandıklarını 
ve kamu bilinci olarak Tanrı fikrinin imparatorlukların parçalanmasına 
paralel olarak çoğaldığını iddia eden Amerikan Dinler Tarihçisi Mircae 
Eliade ve eski Türk dinini, “devlet dini” ve “halk dini” diye ikiye ayırıp 
onu Şamanizm olarak kabul eden akademisyenlerin araştırmalarını her 
türlü subjektiflikten arındırıp düzeltecektir.14 Aynı zamanda Tanyu Türk-
lerin Hanif bir millet olduğu görüşünü ilk defa ortaya atmış ve diğer bi-
lim adamları daha sonra bu görüşü desteklemişlerdir. Batı dünyasında 
Türklerin Dini Tarihi üzerinde yazılan kitaplarda da artık bu görüş açıklık 
kazanmıştır.15

Tanyu’nun araştırmaları ve incelemeleri bize göstermektedir ki O, 
“Dinler Tarihi: bilim adamının kendi inancı haricindeki herhangi bir dini 
araştırmaktır.” anlayışını yıkarak tam bir objektiflik ve olgunlukla kendi 
dininin de araştırma konusu yapılabileceğini bizzat doktora tezi ve do-
çentlik çalışmasında ve yönettiği birçok tezde açıkça ortaya koymuştur. 

Tanyu’nun makalelerinin içeriğine baktığımızda ise daha özel konuları 
ele aldığını görmekteyiz. Genellikle günümüzde tartışılan ve çoğu da bil-
gi eksikliğinden kaynaklanan yanlış anlaşılmalara cevap vermeye, onların 
doğru anlaşılması hususunda yardımcı olmaya gayret etmiştir.

Genel tarih çalışmalarına baktığımızda zaman zaman yaşanılan olay-
ların yalnızca yaşandığı döneme hasredilerek günümüze ışık tutacak şe-
kilde aktarılmadığı dikkatimizi çeker. Ancak Tanyu’nun eserleri incelen-
diğinde geçmişten bugüne din perdesi altında Türk kültür ve milli bütün-
lüğüne yönelik tehditlere de dikkat çekmiştir. Nitekim onun bu konulara 
değinmesi bazı çevrelerin ona düşmanca bir tavır sergilemelerine neden 
olmuşsa da kendisi çalışmalarından taviz vermemiştir. 

Değerli Hocamız, araştırmalarında ufak ayrıntılara dahi dikkat eden, 
genel olarak problemler arasındaki mantıki ilişkileri çok iyi belirleyen, 
güçlü tahliller ve yorumlar yapan ilmi bir şahsiyet olarak da karşımıza 
çıkar. Birçok tarihi, kültürel ve etnolojik konularda incelemeler yapmış-

1-25.
14 Alıcı,“Dinler Tarihi’ne İlk Modern Türk Katkısı: Hikmet Tanyu (1918-1992)’nun Etnogra-

fik Fenomenolojisinin Temelleri,” 138-139.
15 Mehmet Aydın “Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları ve Prof. Dr. Hikmet Tanyu” Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1, sy. 5 (1994): 17-19.
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tır. Dinler Tarihi dışında dil konusundaki araştırmaları ve şiire olan ilgisi 
onun çok yönlü bir bilim adamı olduğunu da bizlere göstermektedir. 16

SONUÇ
Şu anda, Türkiye’de Dinler Tarihi çalışmalarının geldiği nokta açısın-

dan önemli ve aynı zamanda sevindirici bir gelişme meydana gelmiştir. 
Dinler tarihçileri, İlahiyat Fakültelerinde ilk defa bir araya gelerek bir 
dernek kurmuşlardır. Günümüzde Merhum Prof. Dr. Hikmet Tanyu’nun 
ismiyle özdeşmiş olarak “Dinler Tarihi Derneği” adı altında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. 

Netice olarak bugün ülkemiz İlahiyat Fakültelerinde Dinler Tarihi der-
si veren tüm ilim adamları üzerinde Hikmet Tanyu’nun emeği büyüktür. 
Nitekim Türkiye’de Dinler Tarihi modern anlamda Hikmet Tanyu ile baş-
ladı. Bugün de bu alana emek veren akademisyenlerle bu bilim dalının 
daha ilerilere taşınacağına inanıyoruz.

Din Bilimleri’nin ülkemizdeki önemi bilinmektedir. Bu bilimlerin ba-
şında da Dinler Tarihi gelmektedir. Din insan hayatının merkezinde yer 
alan bir olgu olduğundan, din anlaşılmadan yapılan sosyolojik, psikolojik 
vb çalışmaların sağlıklı sonuçlar veremeyeceği kanaatindeyiz. Bu açıdan 
baktığımızda Dinler Tarihi Bilimi’nin yeri yadsınamaz.
İnsanlığın kültürler arası iletişimini sağlayacak olan Dinler Tarihi’dir. 

Bu etkileşimden elde edilecek olan kültürel yenileşmede daha doğrusu 
etkileşimde Dinler Tarihi’nin payı büyüktür. Burada bizlere iki görev düş-
mektedir: Biri, inanlığın dini geçmişini metodolojik olarak incelemek; di-
ğeri de, Kur’an’da bahsedilen dini tarihin iç yüzünü araştırarak, Kur’an’ın 
daha doğru ve iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktır. 

Bu ikisinin gerçekleştiği gün Türkiye’de tam anlamıyla bir “HİKMET 
TANYU EKOLÜ” var olacak ve Dünya Dinler Tarihi çalışmalarında o da 
layık olduğu yeri alacaktır. 

Çalışmamızın amacı Türkiye’de modern anlamda ilk Dinler Tarihi araş-
tırmalarını yapan ve kendisinden sonra da birçok bilim adamına örneklik 
teşkil eden Hikmet Tanyu’nun hayatı, kişiliği, yaptığı çalışmalar ve özel-
likle Dinler Tarihçiliği yönü üzerinde durmaktı. Çalışmamızda daha çok 
Tanyu’nun Türk milleti ve İslam dini hakkındaki incelemeleri üzerinde 

16 Güngör, “Dinler Tarihçisi Olarak Prof. Dr. Hikmet Tanyu ve Türk Dini Tarihi Çalışmala-
rına Katkısı”, 529. 
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durduk. Çünkü Tanyu bu çalışmaları ile Türkiye’de önemli ve özgün bir 
konuma ulaşmıştır. Bu incelemeleri ile milleti üzerinde manevi bir kim-
lik oluşturmayı amaçlamıştır. Hikmet Tanyu’dan önce modern anlamda 
Türk Dinler Tarihçiliği alanında etnoloji araştırmaları yapan olmamakla 
birlikte kendisi bu araştırmaları ile doktor ve doçent ünvanlarını almayı 
hak etmiştir. 

Tanyu’nun bu yönüne dikkat çekerek Türklerin Dini Tarihi açısından 
araştırma yapmak isteyen arkadaşlara önderlik ve örneklik teşkil etmesini 
amaçladık.

Bizden sonra Hikmet Tanyu hakkında araştırma yapmak isteyen arka-
daşlara önerimiz, eserlerinin içeriğine daha fazla nüfuz etmeleridir. Böy-
lece onun ne denli özveri ile ve büyük emekler sarf ederek eserler oluş-
turduğunu hissedeceklerdir. Çünkü takdir edilesi azmi ve yöntemleri bu 
alanda ilgisi olanlara fazlasıyla yardımcı olabilecek niteliktedir.

Vurgulamak istediğimiz hususlardan birisi ise, Tanyu’nun bu çalışma-
larını ne şartlar altında ve nasıl bir zamanda yaparak bu günlere adını 
duyurabildiğidir. Araştırıldığında görülecektir ki, birçok baskı ve tehdit 
karşısında dahi dik duruşuyla Türk milletinin değerlerinden asla vazgeç-
meyerek hakikatleri duyurmayı kendisine vazife edinmiştir. Kendisine 
saygılarımızı sunuyor ve Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz. 
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NİŞÂBUR EKOLÜNE MENSUP HANIM 

SÛFİLERİN ‘’FÜTÜVVET VE MELAMET’’ 

DÜŞÜNCESİ ÜZERİNDEN ÖZGÜNLÜĞE BAKIŞI

HATİCE AKYÜZ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Hicrî III. ve IV. Yüzyıllarda tasavvuf hareketi içinde ortaya çıkan ekollerden biri 
olan Nişâbur Ekolüne mensup hanım sûfilerin ‘’fütüvvet ve melamet’’ anlayışları 
kendilerine özgü yaklaşımlarıyla kaynaklarda yerini almıştır. Dönemin önde ge-
len sûfilerinin yakınında yetişen hanımlar bu kavramlara kendi bakış açılarını ka-
zandırmış olup fütüvvet kavramı; îsâr, tevekkül, eziyet vermemek, iyiliği yaymak, 
halka hizmet; melâmet kavramı ise; riya endişesi, ihlas, özel kıyafetlere karşı olma, 
nefsi itham ve aşağılama şeklinde tanımlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: îsâr, fütüvvet, melamet, riyâ

AN INQUIRY INTO ORIGINALITY VIA THE THOUGHTS OF SUFI WOMEN
FROM THE SCHOOL OF NISHAPUR ON THE TERMS “FUTUWWA AND MA-
LAMA”

Abstract
Sources show that sufi women belonging to the school of Nishapur -which arose 
within sufi movements of the third and fourth centuries according to the Islamic ca-
lendar- had their own unique conception of “futuwwa and malama.” After training 
and recieving education alongside prominent sufis, sufi women enhanced the con-
cept of the terminologies via their own unique approach; Futuwwa was associated 
with the terms israr, tawakkul, not harming others, spreading kindness, serving the 
community; and the word Malama meant abstaining from hypocrisy, being sincere, 
refraining from dressing to draw attention and rebuking ones ego. 

Key Words: israr, futuwwa, malama, riya, thought, originality/uniqueness.
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Giriş
Bu makalemizde ‘’Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfilerde Görülen 

Fütüvvet ve Melâmet Anlayışı’’1 isimli çalışmada yer alan Nişâburlu ha-
nım sûfilerin melâmet ve fütüvvet anlayışları doğrultusunda özgünlüğe 
bakış açılarını ele almaya çalışacağız.

Tasavvuf akımı geneline bakacak olursak başta Ebû Abdurrahman 
Sülemî(ö.412/1021) olmak üzere İbnü’l –Cevzî (ö.597/1201), Molla Câmî 
(ö.898/1492), Abdülvehhâb eş-Şa’rânî (ö.973/1564) gibi sûfilerin eserle-
rinde hanım müntesiplere oldukça geniş yer vermiş olması bize hanım 
sûfilerin tasavvufî düşüncenin ilk döneminden itibaren tasavvufta önemli 
yer edindiğini gösterir. 

Söz konusu kadınların ilk dönemlerde başlayıp uzun yıllar devam 
eden tasavvuf eğilimlerini anlatırken pek çok etkenden bahsedebiliriz. 
Bu etkenlerin en başında, tasavvufun diğer islamî disiplinlerden farklı, 
daha pozitif bir görüşünün olmasını2 söyleyebiliriz. Tasavvufî düşünce-
ye göre manevi alanda ulaşılabilecek en üst nokta olan ‘’velayet’’ merte-
besine erişmede kadın erkek arasında fark yoktur.3 Râbia el-Adeviyye, 
Fâtıma Nişâburî ve diğer bir çok hanım evliya kaynaklarda yerini almış ve 
günümüze kadar tasavvuf düşüncesinde var oldukları özgün fikirleriyle 
ulaşmışlardır. 

Tasavvufun ilhâmî bilgiyle kalpte oluşturduğu sır kadınların ona yak-
laşmasında güçlü bir etken olmuştur. Çünkü ilahî sırlara ve hakikatlere 
ulaşmanın yolu olan aşk, şevk, vecd, muhabbet gibi hususlar kadınlarda 
daha güçlü şekilde tezâhür etmektedir.4

Hanım evliyaların her dönemde fazlaca rağbet ettikleri düşünce tasav-
vuf düşüncesi olmuştur. Dolayısıyla bu akım içerisinde fayda sağlayacak 
seviyede var olmuşlardır. Zaman içerisinde farklı ekollere ayrılan tasav-
vuf düşüncesini mensubu oldukları fikriyatın söylemleriyle dile getirmiş-
lerdir. Bunun yanında tasavvufî düşünceye orijinal açılımlar getirebilecek 
kabiliyete de haiz idiler. Özellikle H. III. ve VI. asırlarda, anlatılan bu özel-
liklerde –tasavvufî düşüncede yaşanan canlılığa paralel olarak- azımsa-

1 Hatice Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfilerde Görülen Fütüvvet ve Mela-
met Anlayışı, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimi Dergisi 9(Bahar 2017): 98.

2 Annemarie Schimmel, İslamın Mistik Boyutları, çev. Ergun Kocabıyık, (İstanbul: Kabalcı 
Yay., 2001), 413; Süleyman Uludağ, Sûfi Gözüyle Kadın, (İstanbul: İnsan Yay., 1995), 13.

3 Margaret Smith, Bir Kadın Sûfî Rabia, çev. Özlem Eraydın, (İstnbul: İnsan Yay., 1991), 
37.

4 Süleyman Uludağ, Sûfî Gözüyle Kadın, 55.
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namayacak sayıda hanım sûfi yetişmiştir.5 Söz konusu asırlarda görülen 
belli başlı ekollerden bazıları Bağdat, Şam, Mısır ve Nişâbur’dur.6 

Nişâbur ekolüne mensup hanım sufilerin özgünlük faaliyetlerine geç-
meden önce söz konusu ekolde öne çıkan fütüvvet ve melamet kavramla-
rını kısaca açıklamanın faydalı olacağı düşüncesindeyim.

Arapça’da genç, delikanlı, köle, hizmetçi, cömert gibi mânâlar taşıyan 
‘’fetâ’’ kelimesinin çoğulu ‘’fityân’’ ve ‘’fitye’’dir. Bu kökten türeyen ‘’fü-
tüvvet’’ kavramı ise bazı aşamalar geçirmiş ve önceleri toplumsal hayatta 
bir idealken bu defa rûhânî hayatta ideal haline gelmiştir. 7 Değişime 
uğradıktan sonra tasavvufî çerçevede cömertlik, diğerkamlık, tevazu, mü-
rüvvet gibi mânâları karşılamak üzere kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca 
bu kelimenin Kur’an’da geçiyor olması şüphesiz onun kavramlaşma sü-
recini olumlu yönde hızlandırmıştır.8 Kur’an’da geçen ‘’fetâ’’ kelimesi9 
takdir edilen kişiler için kullanılmıştır. Buna göre put kıran10, gördükleri 
baskı karşısında ülkelerini terk eden11 kişilerden fetâ diye bahsedilmiş-
tir. Kur’an-ı Kerim’de yapılan bu ithaftan sonra fetâ kelimesi tasavvufta 
daha yaygın kullanılmış ve zaman içerisinde tasavvufî diğer akımlar gibi 
Nişâbur Ekolü’nde de fütüvvet şekline bürünerek kabul görmüştür.

Horasan bölgesi içerisinde hicrî III. ve IV. yy da öne çıkan bir merkez 
olan Nişâbur mektebinde fütüvvet ehlinden Fudayl b. İyâz (ö. 187/803), 
Ahmet b. Hadraveyh (ö. 240/845), Ebû Hafs Haddad (ö. 270/884), Ebû 
Türâb Nahşebî (ö. 245/859), Ebu’l Hasan Büşencî (Ö. 348/959), Ebû Osman 
Hîrî (ö. 298/910) gibi isimleri sayabiliriz.12 Bu alimlerin nazarında asabiy-
yet ve kabileciliğe dayalı îsâr anlayışından oluşan fütüvvet fikri, genel an-
lamda ahlakî erdemlerin toplandığı mürüvvet ve îsâr çevresinde oluşan 
bir fütüvvet anlayışına dönüştürülmeye çalışılmıştır. Tasavvufta fütüvvet 
terimiyle; fedakarlık, diğerkamlık, iyilik, yardım, insan severlik, hoşgörü 

5 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 98.
6 Ebu-l Alâ Afifî, Tasavvuf İslamda Manevi Hayat, çev. Ekrem Demirli-Abdullah Kartal, 

(İstanbul: İz Yay., 1999), 83; H. Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatler, (İs-
tanbul: Ensar Neşriyat, 1997), 111-120.

7 Mehmet Demirci, Ahîlik’te Tasavvufî Boyut: Fütüvvet, Dokuz Eylül Ün. İlahiyat Fakülte-
si Dergisi 7, (İzmir: 1992), 84. 

8 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 99.
9 Kur’an, en-Nisâ, 4/25; Yûsuf, 12/30,36,62; el-Kehf, 18/60,62.
10 Kur’an, el-Enbiya 21/60.
11 Kur’an, el-Kehf 18/10,13.
12 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 100.
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ve nefsine söz geçirme gibi ahlakî nitelikler kastedilmiştir. 13 Bu konuda 
Ebü’l Hüseyin en-Nûrî (Ö. 295/907)’nin fütüvveti, tekellüfü terk ve cö-
mertlik şeklinde tarif etmesiyle14, Ebû Hafs Haddad’ın insaf etmek fakat 
insaf istemeyi terk etmek15, Fudayl b. İyâz’ın dostların kusurlarını hoş gör-
mek16 şeklinde fütüvvet tariflerini örnek olarak zikredebiliriz.17 Fütüvvet 
kavramının ilkelerini ilk kez ortaya koyan sûfi Ebû Abdurrahman Sülemî 
(ö. 412/1021) olmuştur. Yazdığı Kitâbu’l Fütüvve bu husustaki en erken 
çalışmadır. Ona göre fütüvvet ilkeleri şöyledir: ‘’Doğruluk, vefa, cömert-
lik, güzel huy, göz tokluğu, dostlarla şakalaşma, arkadaşlarla iyi geçinme, 
kötü söz söylemekten kaçınma, iyilik yapmayı arzulama, güzel komşu-
luk yapma, güzel konuşma, ahde vefa, aile efradına ve hizmetçilere iyi 
davranma, çocukları güzel terbiye etme, Allah için dost ve Allah için düş-
man olma, malını mülkünü dostlara harcama ve bu iyiliği başa kakmama, 
misafirlere hizmet etme, canıyla malıyla dostların işine koşma, kötülüğe 
iyilikle karşılık verme, mütevazi olma, kibirlenmeme, ana-babaya iyilik 
etme, akrabayı ziyaret etme, ihvânın kusurlarını örtme ve gizliden onlara 
öğüt verme, onlara dua etme, halk ile ülfet etme, fakirlere acıma, fakirlerle 
oturmaktan şeref duyma, zenginlere zenginliklerinden dolayı hürmetten 
kaçınma, Rabbiyle zengin olma ve zenginliğe şükretme, Müslümanlara 
merhamet ve iyilik etme, dili yalandan gıybetten, kulağı haram işitmekten 
koruma, gözü haramlara yumma, amellerde ihlaslı olma, dışa dikkat edip 
içi gözetleme, yaratıklarda iyilik görme, iyilerle arkadaş olma, dünyadan 
yüz çevirme, Allah’a yönelme, böbürlenmeme, hiç kimseden çekinmeden 
hakkı söyleme, mecliste aşağı oturmaya razı olma, kendi hakkını istemek-
ten vazgeçme ve başkalarının hakkını tam verme, yokluk sırasında yal-
nız Allah’a güvenme, aza tamah etme, günahkârlara şefkat etme, kimseyi 
rahatsız etmeme, dışının içine uymasına özen gösterme, uzakta olsa bile 
dostu ziyaret etme, dostunun dostuyla dost, düşmanıyla düşman olma.18 

Nişâbur ekolüne mensup sûfiler, fütüvvet anlayışlarının yanı sıra ta-
savvufa melâmet adıyla farklı bir düşünce tarzı da kazandırmışlardır. 

13 Süleyman Uludağ, ‘’Fütüvvet’’ , DİA, 12, (İstanbul: 1996), 259-260.
14 Ebu’l Hasan Ali b. Osman el-Hucvirî, Keşf’ül-Mahcub, çev. Süleyman Uludağ, (İstanbul: 

Dergah Yay., 1982), 123.
15 El-Hucvirî, Keşf’ül-Mahcub, çev. Süleyman Uludağ, 123.
16 Ebu’l Kasım Abdülkerim b. Hevâzin el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye, tah. Abdülha-

lim Mahmud, (Kahire: 1974), 2/473.
17 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 100 
18 Ebû Abdurrahman es-Sülemî, Kitâbu’l-Fütüvve(Tasavvufta Fütüvvet), nşr. Ve çev. Süley-

man Ateş, (Ankara: AÜİF Yay., 1977), 93-94
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Aslına bakacak olursak onların fütüvvet anlayışı Melâmîliğin doğuşuna 
zemin hazırlamıştır. Başlangıçta Irak ve diğer bölgelerde gelişen tasavvuf 
hareketine bir tepki olarak ortaya çıkan melâmetîlik, daha sonra tasavvufî 
sistem içinde bir yandan bir meşrebin adı olma özelliğini kazanırken diğer 
yandan bir tarikatın adı olmuştur.19 Tasavvufun asıl anlamını yitirip şekil-
ci bir boyuta büründüğünü savunan Horasanlı sûfilerin ortaya koyduğu 
melâmetiliğin önderi olarak Hamdun el-Kassâr (ö. 271/884)’ı görmekte-
yiz. Selbî bir anlayışa sahip olan melâmîler nefislerini ayıplayıp suçladık-
ları ve onun kusurlarından bahsettikleri kadar nefislerini övmez; riyadan 
konuştukları kadar ihlâstan söz etmezler.20 Ayrıca fütüvvet anlayışının 
ilkelerini belirleyen Sülemî bu ilkelerin hemen hepsini melâmet ilkesi ola-
rak da zikretmiştir. Söz konusu yüzyıllarda tanınan melâmetî sûfiler ara-
sında; Hamdun Kassâr, Ebû Osman Hîrî, Ebû Hafs Haddad, Ebû Türab 
Nahşebî gibi fütüvvet ehlinden saydığımız bazı sûfileri melâmet anlayı-
şında da sayabiliriz. Fütüvvet ve melâmet sûfilerinin iç içe geçmiş olma-
sından da anlayacağımız gibi bu iki kavramı birbirinden kesin çizgilerle 
ayırmak neredeyse imkansızdır. Buna göre melâmiler, Müslüman zahid-
lerin gerçek fetâlarıdır.21 Çünkü fütüvvet ve melâmet aynı gerçeğin iki 
farklı yönüdür.22 

Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfilerin Özgün Bakışından 
Fütüvvet Anlayışı

Hicri III. ve IV. yüzyıllarda yaşayıp tasavvufun ilk evrelerine denk ge-
len hanım sûfiler fütüvvet konusunda da diğer hususlarda olduğu gibi 
kendilerine özgü bir yaklaşım sergilemiş ve bu bakış açısı hiçbir zaman 
dönemin tasavvuf ehli ile zıt düşmemiştir. Onlar, erkek âlimler yanında 
tasavvuf çatısı altında farklı pencerelerden bakan hanım sûfiler idiler. 

Anlatılan asırlarda nişâburlu hanım sûfilerde görülen fütüvvet; îsâr, 
kendini hizmete adama, tevekkül, eziyet vermemek, iyiliği yaymak, sız-
lanmayı bırakmak gibi anlamlar içerir. Horasan bölgesinde yetişmiş ilk 
hanım sûfilerden en meşhuru Fâtıma Nişâburî’dir. Bâyezîd-i Bistâmî’nin 
övgülerine mazhar olan, Zünnûn Mısrî’nin kendisinden bazı meselele-

19 Hasan Kamil Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatler, 113-114
20 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 101
21 Ebu’l-Alâ Afîfî, İslam Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz 

Yay., 2000), 154.
22 Afîfî, Makaleler, 193
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ri sorup öğrendiği Fâtıma Nişâburî’nin tasavvuf düşüncesinde Hora-
san tasavvufunun ilk temsilcilerinde gördüğümüz tevekkül anlayışına 
rastlamaktayız.23 Ancak Fâtıma Nişâburî’nin Horasanlı alimlerden ay-
rılan bazı düşünceleri vardı. Anlatacağım örnek ile bu ayrımı daha net 
görebileceğimiz kanaatindeyim. 

Zünnûn Mısrî ile aralarında geçen şu olayda Fâtıma, Zünnûn Mısrî’ya 
yolun inceliklerini hatırlatmış, bu konudaki iddiasını ortaya koymuştur. 
Rivayete göre Fâtıma Nişâburî, Zünnûn Mısrî^ya bir hediye yollamış, 
Zünnûn Mısrî ise bu hediyeyi ‘’Hatunlardan bir şey kabul etmekte zillet 
ve kusur vardır.’’ diyerek reddetmiştir. Zünnûn Mısrî’nin bu davranışı 
karşısında Fâtıma Nişâburî ‘’Gerçek sûfiler (verenle alan) arasında vasıta 
görmezler, (veren Allah’a verir, alan da ondan alır)’’ diyerek24 O’nun ta-
savvuf düşüncesine karşı kendi düşüncesini ileri sürmüştür. 

Bilindiği gibi fütüvvet anlayışında başkalarına hizmet etmek esas kabul 
edilirken, başkalarından böyle bir tutum beklenmez. İki arkadaş sûfi Âişe 
Merveziyye ve Amrâ Fergâniyye, diğer alimlerden farklı olarak fütüvvet 
ehline hizmetin manevi alanda kişiye sağlayacağı kazananımlar üzerinde 
durmuşlardır.25 Bu hanımlardan Âişe Merveziyye’nin şu kelamı ‘’Fütüv-
vet ehlinden bir kimseye bir konuda yardımcı olduğumda, sırımda bir nur 
bulurum. Onun hizmetini ve gereklerini yerine getirdiğimde bu nur ben-
de tamamlanır. Hizmetini kısa kestiğimde ise bu nur bende söner.’’26 ta-
savvufta hizmete verdiği önemi göstermektedir. Âişe Merveziyye ile aynı 
görüşte olan Amrâ Fergâniyye de fütüvvet ehline ve diğer insanlara hiz-
metin faziletinden bahsetmiştir. Bu hizmeti gerçekleştiren kişinin halkın 
yanında itibar kazanacağını ve hatta evliyalar derecesine ulaşabileceğini 
savunmuştur.27 

Söz konusu dönemde dikkat çeken önemli sûfilerle dostluk kuran 
Merhâ Nâsibiyye ise fütüvvet düşüncesi içerisinde hakiki manada yaşa-
nan fakirliği övmüş ‘’Fakir kişi, gerçek manada fakirliği yaşarsa, fakirlik 
izzet kıyafetine dönüşür.’’ demiştir.28 Şüphesiz O, sarf ettiği bu sözleriyle, 

23 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 103
24 Ebu Abdurrahman Sülemî, Zikru’n Nisveti’l-Müteabbidati’s-Sûfîyyat, tah. M. Muham-

med Tanahî, (Kahire: Mektebetü’l Hancî, 1993), 61; Cemâlüddin Ebu’l-Ferec Abdurrah-
man İbnü’l Cevzî, Sıfatü’s Safve, tah. Mahmud Fahurî-Muhammed Kal’acî, (Beyrut, 
Daru’l Marife, 1979), 4/124.

25 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 105
26 Sülemî, Zikru’n Nisve., 90.
27 Sülemî. Zikru’n Nisve., 87
28 Sülemî. Zikru’n Nisve., 107
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dönemin diğer alimlerinin kastı olan suret fakirliğinden ziyade, kendinde 
bir varlık görmeme anlamındaki manevi fakirliği kast etmektedir. Bu da 
Merhâ Nâsibiyye’yi diğer evliyalardan ayırır ve O’na özgün sûfi sıfatını 
verir.

Sonuç olarak; Nişâbur ekolüne mensup hanım sûfilerde görülen fütüv-
vet anlayışı, zikredilen örneklerde de açıkça görüldüğü üzere îsâr mer-
kezli bir anlayıştır. Halka hizmeti, fakirlere yardımı ön plana alan fütüv-
vet düşüncesi, Nişâburlu hanım sûfilerin ortak özelliğidir.

Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfilerin Özgün Bakışından 
Melamet Anlayışı

Melâmet fütüvvet temelinde gelişmiş bir anlayış olmakla beraber, me-
selelere olumsuz yaklaşımıyla fütüvvetten ayrılır. Bu yüzden Nişâburlu 
hanım sûfilerin özellikle; riyâ, ihlâs, nefsini küçük görme, aşağılama, özel 
kıyafet ve törenlere karşı olma gibi hususlardaki tavırlarıyla melâmetî 
tarzda bir anlayışa sahip olduklarını görmekteyiz.29

Aslında melâmet düşüncesi büyük ölçüde riyâ endişesinden doğmuş 
bir anlayıştır. Melâmetî düşüncede sıkça gördüğümüz ihlas kavramının 
sebebi budur. Riyadan korktukları kadar onun tam karşıtı olan ihlâstan 
bahsetmişlerdir. Fâtıma Nişâburiyye de bu sûfilerdendir. O ârifle ihlâs 
sahibini ayrıştırdığı şu sözünde muhlis farkını vurgulamış30 ve şöyle 
demiştir: ‘’Hak Teâlâ’yı müşâhade mertebesine ereyim diye amel eden 
kimse âriftir. Allah beni müşâhade ediyor diye amel eden kişi ise ihlâs 
sahibidir.’’31 

Melâmet konusunda ihlasa önem veren bir diğer hanım sûfi Ümmü 
Fadl olarak bilinen Vehediyye’dir. Genel olarak gezmekle hayatını geçi-
ren sûfi bu seyahatler sonucunda zamanın ileri gelen sûfilerinin çoğuyla 
görüşmüştür ve nisbesini de Yemen’in bir köyünden almıştır. Vehediyye 
sürekli değişen ve gelişen tasavvuf hareketine önemli kazanımlar sağla-
mıştır. Önemli bir çalışması olan; diğer fikir akımlarından ayrılarak ayrı 
bir hüviyyet kazanan tasavvuf hareketini tarif edip, bu hareketin mensup-
larının vasıflarını belirlemesi tasavvuf tarihine büyük katkı sağlamıştır. 
Etkin bir tasavvufî yaşamı olan Vehediyye de diğer hanım sûfiler gibi ih-
laslı olmak üzerinde durmuştur. Sanıldığı gibi, ilimle amel etmenin çok-

29 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 108
30 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 108
31 Sülemî, Zikru’n Nisve., 62; İbnü’l Cevzî, Sıfatü’s-Safve, 4/128



NİŞÂBUR EKOLÜNE MENSUP HANIM SÛFİLERİN ‘’FÜTÜVVET VE MELAMET’’ 703

ça ibadet ederek olamayacağını; ilimle amelin Allah’a ihlasla amel ederek 
olacağını savunmuş, ihlaslı amelinde sahih bir niyet ve Allah’ın nazarını 
üzerinde hissetmekle gerçekleşebileceğini söylemiştir.32 

Melâmetiliğin fikir olarak üzerinde ısrarla durduğu temel prensip riya 
ile mücadeledir.33 Amel ve hallerin nefsin kendisine bir pay çıkarabileceği 
endişesiyle gizlenmesi melâmetîliğin vazgeçilmez ilkesidir.34 Sülemî’nin 
tesbit ettiği gibi melâmetîliğin ilkeleri arasında; nefsi hor görme, nefsin 
hiçbir halinden razı olmamak vardır. Fâtıma bt. Hecafiyye’de nefse düş-
man olmayı destekleyen bu düşünceyi benimsemiştir. Ona göre bizler asıl 
düşmanımıza dost, dostumuza da düşmanca davranmaktan kaybediyo-
ruz. Nefis ve şeytan iki düşman olduğu halde onlara dostça davranıyor, 
kitap ve sünnet kurtuluşumuz iken onlardan yüz çeviriyoruz.35 

Melâmetî anlayışın olaylara selbî yaklaşımını İbn Nüceyd’in hanımı 
Fahraveyh bt. Ali’de de görmekteyiz.36 Bu yaklaşımını bir sözünde, ‘’Hal 
zayıf, tehlike büyük, dava geniş, doğruluksa azdır.’’ demiştir.37 Yukarı-
da bahsettiğimiz Fâtıma Nişâburiyye; sâdık ve muttaki bir kulun, nefsine 
karşı gösterdiği direnci, denizde dalgalarla boğuşan kişinin haline benzet-
miştir. Nasıl ki bir kişi boğulmaktan kurtulmak için Allah’a samimiyetle 
dua ediyorsa, kişi de nefsine yenik düşmemek için Allah’a o samimiyetle 
dua etmelidir.

Sonuç
Yaptığımız bu kısa çalışmamızda Nişâbur ekolüne mensup hanım 

sûfilerin fütüvvet ve melamet hususlarındaki bakış açılarında yakaladığı-
mız özgün tarzı ele almaya çalıştık. 

Bu makale için büyük ölçüde yararlandığımız kaynak tabii ki fütüvvet 
ve melamet düşüncelerinin ilkelerini en erken ortaya koyan ve bu hususta 
bir eserinde tamamen hanım sûfilere yer veren müellif Sülemî olmuştur. 
Bunun yanında hanım sûfilere değinilen diğer kaynaklardaki anektotları 
bir araya getiren ve yazmış olduğumuz makale için geniş bir perspektif 
sunan çalışmanın sahibi Hatice Çubukçu hanımefendi olmuştur.

Esasında Sülemî’nin fütüvvet için ortaya koyduğu ilkeler melâmet an-

32 Sülemî, Zikru’n Nisve., 106
33 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 109
34 Ali Bolat, Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik, (İstanbul: İnsan Yay., 2003) 257.
35 Sülemî, Zikru’n Nisve., 82
36 Çubukçu, Nişâbur Ekolüne Mensup Hanım Sûfiler., 111
37 Sülemî, Zikru’n Nisve., 80
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layışı içinde zikredilmiştir. Ve dolayısıyla fütüvvet ehli olarak tanıdığımız 
hanım sûfilerin birçoğundan melâmetî anlayışta da bahsettik. Kısaca söy-
leyecek olursak h. III-IV./ m. IX-X. yy Nişâbur ekolünde yetişen hanım 
sûfiler fütüvvet ve melamet anlayışı olarak; ihlas, tevekkül, îsar, riya endi-
şesi gibi terimleri öne çıkarıp savunuculuğunu yapmışlardır. Söz konusu 
hanımlar dönemin ileri gelen alimlerinin sözlerini bizlere naklederek ravi 
olmakla kalmamış, kendi özgün tasavvuf anlayışlarını da aktarmışlardır.
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İSLAM MEDENİYETİNDE İLİM 

ADAMLARININ ÖZGÜNLÜK VE FİKİR 

ÖZGÜRLÜĞÜ ARAYIŞI: 

ALİYA İZZETBEGOVİÇ ÖRNEĞİ

MERVE ASLAN

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, TARİH 

BÖLÜMÜ 3. SINIF, İLAMER İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Fikri yapısı ve siyasi mücadeleleri ile ön plana çıkan Aliya İzzetbegoviç, kaleme 
aldığı çeşitli eserleri ile günümüze seslenmekte ve önemli şahsiyetler arasında yer 
almaktadır. Aliya, kaleme aldığı eserlerde Müslüman aleminin içinde bulunduğu 
sıkıntılara, bu sıkıntıların sebeplerine ve çözümlerine yer vermiştir. Bu eserler bazı 
kesimleri rahatsız etmiş ve Aliya’nın düşünce suçlusu olarak hapis hayatı yaşaması-
na dahi sebep olmuştur. Ortaya koyduğumuz bu araştırmada özgün fikir anlayışına 
sahip Aliya’nın Müslüman toplumlara dair tespitlerini ve düşüncelerini aktarmaya 
çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Aliya İzzetbegoviç, Eğitim, Kadın, Kültür, Uygarlık, Batı, Ütop-
ya

Abstract
Aliya Izzetbegovic, who has come to the forefront with his mindset and political 
struggles, is still day-to-day and among the most important personalities with his 
various works of art. Aliya put the troubles in the Muslim world in the works she 
had received, the causes of these troubles and their solutions. These works have 
disturbed some people and caused Aliya’s life as a prisoner of thought. We will try 
to convey the findings of Aliya’s Muslim societies, which have unique ideas in this 
research.

Keywords: Aliya Izzetbegovic, Education, Women, Culture, Civilization, West, Uta-
pia
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GİRİŞ
1925 tarihinde doğan ve sahip olduğu düşünceleri, gerçekleştirdiği 

mücadeleleri ve sonunda ahlaklı bir şekilde kazandığı başarıları ile tarihe 
damgasını vurup 2003’te vefat eden Aliya İzzetbegoviç, günümüzde top-
lumun kendisini ideal olarak gördüğü ve örnek aldığı şahsiyetler arasın-
da yer almaktadır. Kendisini dini, fikri ve kültürel kaynaklar ile besleyen 
Aliya, birçok konu hakkında düşünceler geliştirmiş ve farklılığını ortaya 
koymuştur. Kaleme aldığı eserlerde yer verdiği konular arasında, yaşa-
dığı dönemin sıkıntıları, bu sıkıntıların ortaya çıkmasındaki etkenler ve 
çözüm önerileri de bulunmaktadır. Aliya’nın eserlerinde aktardığı birçok 
sıkıntının günümüzde de devam ettiğini görmekteyiz. Fakat bizler, bu so-
runları fark edememekte, olağan şeyler olarak karşılamaktayız. Kaleme 
aldığı eserler ile Aliya’nın fikir hayatını incelemeden önce gençlik dönemi 
hakkında bilgi edinmek atacağımız ilk adım olacaktır.

HAYATI
8 Ağustos 1925 yılında Bosna Hersek’in Bosanski Samac ilinde doğan 

Aliya İzzetbegoviç, kalabalık bir aileye sahiptir. Dedesi Aliya, İstanbul’da 
askerlik hizmetinde bulunmuş ve bir Türk kızı olan Sedika ile evlenmiş-
tir. Aliya’nın dedesi, belediye başkanlığı yapmış adalet ve dürüstlüğü ile 
bilinen bir kişidir.1 Aliya’nın ailesi, ticaret ile meşgul olan zengin bir 
aile idi fakat ekonomik koşullardan ötürü işleri olumsuz etkilenmiş ve 
Saraybosna’ya göç etmişlerdir. Babası Piava’da İtalyan cephesinde ağır 
yaralanmış bu durum daha sonra felç geçirmesine sebep olmuş ve son 
on yılını kısmen yatağa bağımlı yaşamıştır. Aliya annesini anlatırken ken-
disinin üzerindeki güçlü etkisinden bir hanım olduğunu ifade etmiştir.2 
Aliya 15 yaşında iken ailesinin etkisi altından çıkıp kendi seçimleri doğ-
rultusunda yaşamaya başladığını aktarmıştır. Bu dönemde komünist ve 
ateist yazılar okumuş, Tanrı hakkında düşünmeye başlamıştır. Okuduğu 
komünist temsilcilerin yazıları dinin uyuşturucu bir özellikte olduğunu 
ve huzursuzluk anında insanları yatıştırarak mücadele ruhunu bir kenara 
koyduğunu belirtiyordu. Aliya bu fikri kabul etmediğini tersine dinin te-
mel mesajının sorumluluk olduğunu aktarmıştır. İnanç konusunda gelgit-

1 Zehrudin İsakoviç, “Aliya İzzetbegoviç 1925-2003 Biyografi”, Hece Dergisi, sy. 229 (Ocak 
2016):173.

2 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, trc. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz (İs-
tanbul: Klasik Yayınları, 2017), 12-14.
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ler yaşadığını belirten Aliya, bu dönemde yaşadığı şüpheler ile nesilden 
nesile aktarılmış bir dine değil, bir daha hiç yitirmeyeceği yeniden edinil-
miş bir inanca sahip olduğunu aktarmıştır.3 Gençliğinde fikir hayatı sar-
sıntı halinde olan Aliya, okul başarısı yönünden kendi ifadesi ile çok iyi 
ve çok zayıf arasında bir öğrenci konumunda yer almıştır. Lisenin üst sınıf-
larında ders çalışmak yerine farklı alanlarda okumalar yapmayı tercih et-
miş4 16 yaşlarında Tarık Muftiç, Esad Karadoviç, Husrev Başagiç ve Emin 
Granov ile tanışmış, yapılan tartışmalara ve toplantılara katılmaya başla-
mıştır. Aliya bu sayede başta Boşnaklar olmak üzere diğer Müslümanların 
poblemleri ile ilgilenmiş, okumalar yapmış ve bunları yazıya dökmüştür. 
Arkadaşları ile birlikte Metiljeviç’in Gerçeklerin Işığında İslam ve Osman 
Nuri Hadziç’in Muhammed ve Kur’an eserlerini defalarca okumuşlardır.5 

Aliya sadece İslami kaynakları değil 18-19 yaşlarında Avrupa felsefe-
sinin temel metinlerini de okumuştur. Bergson’un Yaratıcı Evrim’i Kant’ın 
Saf Aklın Eleştirisi ve Spengler’in iki ciltlik Batı’nın Çöküşü Aliya’nın üze-
rinde etkisi olan eserlerdir. Kendisini okumaya veren Aliya, okul hayatına 
da devam etmiş ve II. Dünya Savaşı ortalarında mezun olmuştur. Lise eği-
timinden sonra orduya yazılması gerekse de kendisi asker kaçağı olarak 
1944 yılı boyunca evde gizlenmiş, askeri makamlar tarafından arandığını 
öğrenince de Posavina bölgesine kaçmıştır. Bu dönemde Saraybosna’da 
iktidarda olan güç Nazizm yanlısı Ustaşa rejimi idi.6 Aliya, kendisi gibi 
düşünen insanların bulunduğu “Genç Müslümanlar “ organizasyonu 
içinde yer almıştır. Bu organizasyonda yer alan Müslümanlar, çağdaş me-
deni seviyeyi yakalayabilecek ve yakalaması gereken İslam’ın, nüvesinin 
dışına çıkamadığını savunuyorlardı. İslam coğrafyasının da çoğunlukla 
yabancıların hâkimiyetinde olduğunu belirtiyorlardı.7 1945 Nisanında 
Komünistlerin Saraybosna’ya girmesi ile Genç Müslümanlar gösteriler 
düzenlemişler ve halk tarafından desteklenmişlerdir. Fakat bu durum 
tutuklanmalarına sebep olmuş 1946-1949 yılları arasında hapse mahkûm 
edilmişlerdir. Aliya, 1949’da mahkûmiyetinin bitmesi ile Genç Müslü-

3 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 13-14.
4 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 14.
5 Faruk Karaaslan, “Entellektüel Üzerine Eleştirel Bir Çalışma: Aliya İzzetbegoviç Örneği 

(Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2010), 46.
6 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 14-15.
7 Zehrudin İsakoviç, “Aliya İzzetbegoviç 1925-2003 Biyografi”, Hece Dergisi, sy. 229 (Ocak 

2016):175.
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manlar Örgütü’ne yeniden katılmış, gizlide dağıtılan Mücahit (Mudza-
hid) dergisinde yazılar yazmıştır.

Aliya, hapis hayatından sonra 1949’da Hukuk Fakültesi’ne kaydol-
mak istediyse de çevresinin etkisi ile vazgeçmiş, Fenni Ziraat Mektebi’ne 
kaydolmuş ve ardından 1954’de Hukuk Fakültesi’ne geçiş yapıp 1956’da 
buradan mezun olmuştur. Bu arada1949 yılında Halida Hanım ile ev-
lenmiştir. Yaklaşık 10 yıl inşaat sektöründe çalışan Aliya, aynı zamanda 
makaleler yazmayı denemiş ve 1970’de İslam Deklarasyonu adını verdiği 
eseri tamamlamıştır. Bu eser Aliya’yı rejim karşısında daha da tehlikeli 
kılan bir eser olmuş8 ve 1983 yılında düşünce suçundan hapsedilmiştir.9 
Saraybosna’da kaleme alınan bu eser tüm İslam âlemine mesajlar vermek-
te idi. Aliya, kaleme aldığı bu eser ile Müslümanların İslamlaşmasını he-
deflemiş, sloganının da inanmak ve mücadele etmek olduğunu belirtmiş-
tir. Eserinde Müslümanların niçin geri kaldığına, toplumda var olan bo-
zuk düzene, olması gereken İslami düzene dair görüşlerine yer vermiştir. 
Aliya’nın düşünce yapısının oluşumunda bulunduğu coğrafi konumun 
etkisi de olmuştur. Fikri ve coğrafi olarak sınır konulması zor olan bir böl-
gede yaşayan Aliya, Batı tarafından kuşatma altına alınmış, çaresiz ve çö-
zümsüz Doğu’nun ortasında yer alan bir Müslümanın halini yansıtır. Bu 
hâl ile oluşup gelişen fikir dünyası, ortaya koyduğu eserler Avrupa’nın 
parçaladığı, yıktığı şeyleri toparlama görevini üstlenip İslam dünyasının 
vazifelerini, imkânlarını hatırlamaya çalışmaktadır.10 

Dünyanın iki kutba ayrılmış olduğunu, bu kutuplaşmanın fikri, hissi 
ve siyasi alanlarda kendisini belli ettiğini, çatışmalara sebep olduğunu gö-
ren ve yaşayan Aliya, problemlerin çözüm yolu için tek bir cevabın karşı-
mıza çıktığını, onun da birbirine zıt olan bu iki dünyanın adalet paylarını 
teslim ederek üçüncü bir dünya kurulması ile gerçekleşeceğini aktarmış-
tır. Bu üçüncü dünya, tarihte Doğu ve Batı arasında çoğu zaman köprü 
görevi görmüş İslam dünyasıdır. İslam dünyası geçmişte olduğu gibi bu-
gün de parçalanmış olan dünyayı bütünleştirme görevini üstlenmeli ve 
gerçekleştirmelidir.11

8 Alev Erkilit, “Aliya İzzetbegoviç “, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni, c. 10, (İstan-
bul: İnsan Yayınları, 2015), 620.

9 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.19-30.
10 Vahdettin Işık, “Doğu ve Batı Arasında İslam Kitabından Hareketle Bazı Mülahazalar”, 

Hece Dergisi, sy. 229 (2016): :357, 358.
11 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, trc. Salih Şaban (İstanbul: Klasik Yayınları, 

2017), 25, 26.
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BATI’NIN HAYAL ETTİĞİ ÜTOPYA
Aliya, 1946’da hapsedilmeden önce kaleme aldığı ve Aliya’nın ikinci 

hapis cezası sırasında, 1984’te Amerikalı bir yayıncı tarafından basılan 
“Doğu Batı Arasında İslam” adlı eserinde12 “Dram ve Ütopya” başlığı 
altında; Batı’nın hayal ettiği dünyadan, gayriinsani sistemin geçerli oldu-
ğu ütopyadan ve bunun tersine hürriyetin geçerli olduğu dramdan bah-
setmiştir. Platon’un, “Devlet” adlı kitabında yer alan güçlü bir devlet için 
sağlıklı insanlardan yararlanıp hasta ve hasta nesil doğuracak insanların 
yaşamaması gerektiğine dair yazısına ve Thomas More’un ideal bir devlet 
meydana getirmek için insanların köleleştirilmesini ifade eden yazısına 
yer vermiş, mevcut olan bazı toplumların hallerini anımsadığını da belirt-
miştir. Aliya’ya göre Batı, gerçekleşmesi arzulanan bu dünyanın meydana 
gelmesi için insanları, insanların şahsiyetlerini yok etme yolundan ilerler, 
insanları istediği forma dönüştürür, biçimlendirir. Hatta insanları dönüş-
türme, biçimlendirme zahmetine katlanmadan insan neslinin devamlılı-
ğını suni olarak devam ettirmeyi, laboratuvar ortamında eşit, noksansız, 
mükemmel varlıklar üretmeyi hedeflemektedir. Hedeflerine ulaştıkları 
takdirde ayniliğin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bu dünyada kaos çıkma-
yacak ve insanlar şahsiyetsiz fakat fonksiyonel birer varlık olarak hayat-
larını sürdüreceklerdir. Fakat Aliya, insan ruhuna, şahsiyetine ve insanın 
hür olduğuna inanların böyle bir ütopyayı kabul etmeyeceğini belirtmiş, 
“İnsanlar arasında ancak daha az insan olanlar fonksiyonu, tertibi, inti-
zamı, yeknesaklığı, toplumun ferde karşı önceliğini savunurlar” şeklinde 
düşüncelerini aktarmıştır. Ütopyanın, ateistlerin inanabileceği bir dünya 
olduğunu belirtmiş olan Aliya’ya göre, ferdiyet ve hürriyeti benimseyen 
“mükemmel hayvan” olmayıp şahsiyet ve ruha sahip olduğuna inanan 
insanlar böyle bir inancı kabul etmezler.13 Aliya’nın belirttiği gibi günü-
müzde böyle bir dünyanın gerçekleşemediğini, ancak içerisinde yaşadığı-
mız toplulukların değişime uğradığını görmekteyiz. Bu değişimi en başta 
eğitim sisteminde ve kurumlarında görmekteyiz

Aliya, temeli ve dayanağı din olan İslam toplumunda eğitimin sadece 
bir görev değil aynı zamanda var olma durumu olduğunu belirtmiştir.14 
Fakat bu durum gayr-i islami kesimde böyle görülmemekte ve Müslü-

12 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 30.
13 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 219-236.
14 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, trc. Rahman Ademi (İstanbul: Fide Yayınları, 2010), 

58.
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manların eğitime karşı soğuk olduğu savunulmaktadır. Gerçekte ise Müs-
lümanlar eğitime değil, “İslam ve halkla her türlü manevi bağını kaybeden 
yabancı okula karşıdır.”15 Çünkü bu okullar uygarlığın gelişimine katkı 
sağlarken kültürel gelişimi geriye götürmektedir. Hedef, insan şahsiye-
tinin geliştirilmesi değil sanayi sisteminin ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 
Bu amaçla eğitim veren kurumlarımızın benimsediği sistem ise rekabe-
tin hâkim olduğu, sırf yararlılığı gözeten, tahripkâr ve kendine has lisan 
oluşturan bir sistemdir.16 Bu sistem eğitim hayatımıza katkı sağlamadığı 
gibi, itaatkâr, teslimiyetçi, yabancıların gücüne ve zenginliğine hayran ve 
onların gücüne güç katan kendi memleketine yabancı bir aydın sınıfı or-
taya çıkarmıştır. Bu durum aydınlar ile halk arasında uçurumun derinleş-
mesine de sebep olmuştur.17 Eğitimim uygarlık gelişimine katkı sağlarken 
kültürel gelişimi ihmal ettiğini söylemişti, peki, kültür ve uygarlık kav-
ramlarından ne anlamalıyız? 

Aliya’ya göre kültür öncelikle “insan olma hüneri” iken uygarlık “işle-
mek, üretmek ve mükemmeliyete ulaşma becerisidir.” Kültür dinin insan 
üzerindeki veya insanın kendi üzerindeki tesiri iken uygarlık dış dünya-
ya, tabiata tesir etmektedir. Bir nevi kültür, insanı terbiye ederek kendi 
kendisine hâkim olmayı hedeflerken uygarlık ise ürettiği şeyler ile tabiata 
hâkim olmayı hedeflemektedir. Uygarlık seviyesi arttıkça kültür seviyesi-
nin arttığı görüldüğü gibi uygarlık için de ne iyi ne kötü denilebilir. Uy-
garlık insanların zaruriyetini, hürriyetsizliğini ifade etse de maddeye olan 
bağımsızlığı artırsa da insanlık, uygarlık seviyesini artıracak şeyler ortaya 
koymaya mecburdur.18 Aliya’ya göre bizim, uygarlığın ürettiği bilim ve 
teknoloji ile bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Bu konudaki sıkıntı, kaçı-
nılmaz gelişimin içerisinde şahsiyetimizi, kültürümüzü ve değerlerimizi 
uygarlık gelişimi uğruna feda etmemizdir. Aliya’ya göre bunun çözümü 
için atılması gereken ilk adım, eğitim öğretim kurumlarımızı yabancılara 
olan maddi ve manevi bağımlılıktan kurtarmaktır. Bunun için de kadim 
medeniyetimizde hayatın merkezi olan camilerimizin bir eğitim öğretim 
yuvasına dönüştürülmesi gerekmektedir.19 Aliya’ya göre eğitim, insan-
ları daha kabiliyetli, verimli, topluma yararlı hale getirse de bunun tek 

15 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s.35.
16 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 94-97.
17 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 34-35.
18 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 87-90.
19 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 59.
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başına başarılı olmadığının farkına varılması gerekmektedir. Bundan do-
layı tefekküre de zaman ayrılmalı ve insanın kendi kendini ve dünyadaki 
konumunu tanıması gerekmektedir.20 Bu konuda son olarak Aliya’nın şu 
düşüncesini de belirtmek gerekir: “Doğu ile Batı arasındaki kültürel ve 
teknolojik mesafe farkı muazzam büyüklüktedir, ancak kültürel gelişme-
ye özen gösterildiği takdirde yüzyılları alacak teknolojik mesafe kısa sü-
rede aşılabilir.”21

Eğitimin ailede başladığını belirten Aliya, bu konuda kadının rolü üze-
rinde durmuş, sanayi devriminden sonra oluşan kapitalist anlayışın etkisi 
ile modern hayatın öngördüğü kadın rolü ve aile kurumu yapısının, in-
sanları her geçen gün menfaatperestliğe ve yalnızlığa ittiğini belirtmiştir. 
Çözüm önerileri sunarken de ne gelenekten gelen şeylere ne de modern 
hayatın kadına dayattıklarına sıkı sıkıya sarılmıştır. Aliya, bu konuya dair 
görüşlerini hem İslami bakış açısını hem de çağdaş toplumun kadın ve 
aile yapısını göz önünde bulundurarak İslam’ın orta yolunu öğütleyen 
çözüm önerileri sunmuştur.22 Aliya’nın hayatına baktığımız zaman eği-
timinde annenin rolünü görmekteyiz. Eğitimin ailede başladığını belirten 
Aliya, annesi hakkında şunları aktarmıştır. “Rahmetli annem çok dindar 
bir kadındı ve dine olan bağlılığımı ona borçluyum. Sabah namazlarına 
hiç aksatmadan kalkar ve beni de kaldırırdı.”23 Aliya, eğitimde etkin rol 
sahibi olan kadının var olan sorunlarının çözümünü anneliğe bağlamıştır. 
Aliya’ya göre “kadın sadece anne olarak yeri doldurulamaz ve mutlak de-
ğere sahiptir.” Kadının anneliği yıkıldığı zaman daha fazla saygı görmez, 
daha fazla önemsenmez. Aliya, bir yandan da anne için saygı talep ederken 
önce annelerin kendilerine saygı duyması gerektiğine vurgu yapmıştır. 
Çocuk doğurup büyüten kadın, çeşitli meslek dallarında çalışan kadının 
işlerine göre kendi annelik işlerini daha değersiz görmektedir. Annelerde 
bu düşüncenin oluşumunda toplumun da etkisi vardır. Çünkü yaşadı-
ğımız çağ kadına, anneliğin gereksiz fakat iş kadını, hekim, gazeteci vb. 
mesleklere sahip olmanın gerekliliğini vurgulamıştır. Aliya, gerçekte ise 
çalışan kadınların %95’inden fazlasının sayılan meslek dallarında değil 
çiftlik ve fabrikalarda çalıştığını belirtmiştir. Aliya’ya göre kadınların an-

20 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 90-93.
21 Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım, trc. Hasan Tuncay Başoğlu (İstanbul, Klasik Ya-

yınları, 2017), 315.
22 Faruk Karaaslan, “Aliya İzzetbegoviç’in Düşüncesinde Kadın Ve Aile”, Hece Dergisi, sy. 

229 (Ocak 2016):479, 480.
23 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 12.
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neliğe olan mükemmel yatkınlığı, hesapçı, soğuk, duygusuz, cansız eşya 
ile ilgili işlerde başarılı olmasını neredeyse imkânsız kılar.24 Uygarlık ise 
anneliği kölelik ilan ediyor, satış, mürebbiyelik, mankenlik vb. meslekleri 
cazip göstererek kadına annelikten kurtulmayı vaat ediyor.25 Aliya, çalı-
şan kadının hiç kimse zarar görmeden işi ile çocuğunu bir arada yürüte-
mediğini, bu durumda galiba en çok zarar görenlerin de çocuklar olduğu-
nu belirtmiş ve devamında şunları ifade etmiştir. “Çünkü onlar sevgi için 
değil para için çalışan kimselere emanet edilmişlerdir.” 

Aliya, gençliğin çağdaş problemlerinin anne ile ailenin toplumdaki ta-
nınmayan rollerinden de kaynaklandığı belirtirken, sunmuş olduğu çö-
züm önerisi çocuğun üç yaşını bitirene kadar annesinden ayrılmamasıdır. 
Bu konuda sosyolog ve hekimler de hemfikirdir. Aliya, Müslüman kadı-
nın yeni nesli doğurması, yetiştirmesi, ona İslam ve geleceğe olan imanı 
vermesi gerektiğini belirtmiş, bu saydığı şeyleri ancak eğitilmiş kadının 
gerçekleştirebileceğini düşünmüştür.26 Görüldüğü üzere Aliya, kadını 
ne modern anlayış zihin yapısına ne de geleneğin zihin yapısına hapset-
miştir. Müslüman kadını, hem İslami şerefine uygun olacak şekilde hem 
de İslami yeniden doğuşun ihtiyacına göre konumlandırmıştır.27 Aynı 
zamanda Aliya, II. Dünya Savaşı’nda iş yerini bırakıp kocası cepheye gi-
den muazzam sayıda kadınların üretimin başına geçtiğine yer vererek 
kadınların savaşın neticesine etkilerini vurgulamıştır. Kadınlara kapıların 
açık tutulması gerektiğini, faaliyete katılıp katılmamalarının onların şahsi 
ve ailevi durumuna bağlı olduğunu aktarmıştır.28

Eğitim, sadece aile bireyleri ve kurumlar aracılığı ile değil kitle ileti-
şim araçları ile de verilmektedir. Basın, radyo, televizyon ve filmin İslami 
entelektüel ve ahlaki otoritesinden şüphe duyulmayan insanların elinde 
bulunması gerektiğini belirtmiş olan Aliya, bu kurumların ahlaki otorite-
ye sahip olmayan, dejenere olmuş ve sahip olduğu boş, manasız hayat an-
layışını başkalarına enjekte eden kesimin elinde olmasının neredeyse bir 
kural olduğunu aktarmıştır. Aliya bu duruma kesinlikle izin verilmemesi 
gerektiğini vurgulamış ve cami minarelerinden verilen mesaj ile televiz-
yon vericilerinden verilen mesajların birbirine zıt olduğu takdirde ne elde 

24 Aliya İzzetbegoviç, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, trc. Rahman Ademi (İstanbul, Fide 
Yayınları, 2015), 47-49.

25 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s.245
26 Aliya İzzetbegoviç, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 49-59.
27 Aliya İzzetbegoviç, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 41.
28 Aliya İzzetbegoviç, Köle Olmayacağız, (İstanbul, Fide Yayınları, 2012), 173.
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edeceğimiz sorusunu bizlere yöneltmiştir.29 Aliya, aynı zamanda kitle 
iletişim araçları ile insanların üretici ve tüketici olarak iki gruba ayrıldığı-
na, üretici kadronun birkaç kişiden oluşurken dinleyici ve izleyici kitlesi-
nin milyonlarca kişiden oluştuğuna dikkat çekmiş ve çoğunluğu oluştu-
ran bu kitlenin tefekkür ve edebiyat ile sağladığı iç faaliyetinin azaltılarak 
sırf tüketici durumuna düştüğünü aktarmıştır. Aliya, bu tercihe insanların 
zorlandığını fakat insanların bunu kendi seçimleri zannettiklerine de vur-
gu yapmıştır.30

Aliya’nın eğitim konusunda değinmiş olduğu bir diğer husus, gençle-
rin tebaa olarak yetiştirilmesidir. Yakın bir arkadaşının Müslüman genç-
liğin eğitimi hakkında kaleme almakta olduğu makalesini okuyan Aliya, 
din merkezli eğitimin ne kadar yanlış algılandığı görmüştür. Okuduğu 
yarım makalede gençlere aktarılan hasletler nezaket, iyi davranış, tevazu, 
merhamet, bağışlama, kadere boyun eğme, sabır vb. şeylerdir. Bunlara 
eşlik eden bir diğer şey de itaattir. Evde anne ve babaya, okulda öğretme-
ne, sokakta polise, işte müdüre itaat şarttır. Aliya’ya göre asırlardır İslami 
fikirler anlaşılmıyor, bunun sonucunda da çocuklar, gençler yanlış eğiti-
liyor. Eğitimli, sert ve pervasız düşmana karşı kadere boyun eğen Müs-
lümanlar yetiştiriliyor. Aliya’ya göre yapılması gereken ise gençlerimize 
tevazudan çok şeref ve haysiyet, teslimiyetçilikten çok cesaret, merhamet-
ten çok adalet hissiyatını kazandırmak ve kendi yolundan gitmek için 
kimseden izin istemeyecek şeref sahibi bir nesil yetiştirmektir. “İslam’ın 
ilerlemesini-her türlü ilerlemeyi olduğu gibi- sakin ve teslimiyetçi kimse-
ler değil cesur ve isyankâr ruhlu kimseler gerçekleştirecektir.”31 

Aliya’nın tespit ettiği bu hataları yapmamamız için dikkat etmemiz ge-
reken bir husus da Kur’an’ın nasıl okunması gerektiğidir. Aliya Kur’an’ın 
bir defa değil her zaman tekrar tekrar okunacak bir kitap olduğunu belirt-
miştir. Çünkü yaşanan dünyanın ve insanın yaşam şartları sürekli değiş-
mektedir. Aynı zamanda insan çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerinde 
de farklı bakış açılarına sahip olmaktadır. Aliya, gençliğinde mücadeleye 
dair ayetlerin etkisi altında kaldığını belirtirken, belli bir zaman sonra de-
rin düşünmeye dair ayetlerin etkisi altında kaldığını aktarmıştır. Aliya’ya 
göre Kur’an’ı ve İslam’ı her şeyden üstün tutan şey çelişkili görülen talep-
lerin sentezidir. Kur’an’da sadece affetmeyi değil cezalandırılmayı da ve 

29 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 60.
30 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 98-100.
31 Aliya İzzetbegoviç,İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 125-128.
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sadece ahirete yönelik çalışmayı değil dünyaya yönelik çalışmayı da gör-
mekteyiz. Bundan ötürü Aliya, Kur’an’ı iyi bir şekilde anlamamız ve her 
şeyin gerçek ölçüsünü bilen Müslümanlar olarak yaşamamız için Kur’an’ı 
bir bütün olarak okumamız gerektiğini belirtmiştir.32 Aliya 1970’de ka-
leme aldığı İslam Deklarasyonu’nda Müslümanlar arasında Kur’an’ın kut-
sallığının, kanun otoritesine göre daha baskın hale geldiğini belirtmiştir. 
Aynı zamanda Kur’an, az anlaşılır fakat çok daha güzel sesle okunur ol-
muş, mücadele, doğruluk, şahsi ve maddi fedakârlıkları anlatan ayetler 
Kur’an’ın zevk veren ve rahatlatan sesi içinde fark edilmez bir hâl almıştır.33 
1977’de kaleme aldığı Kur’an’ı Nasıl Okumalı başlıklı yazısında da katıldığı 
bir konferansta okunan Kur’an ayetlerinin okunuşundan çok etkilendiğini 
ve bu hadiseden sonra Kur’an’ın orijinal biçiminin beraberce okunması 
veya dinlenmesini bir daha asla sorgulamayacağını aktarmıştır.34 Fakat 
daha önce de belirtildiği gibi Aliya da asıl amacın Kur’an’ı anlamak ve 
hayatımıza yansıtmak olduğunu belirtmiştir. 

Aliya’nın zihin dünyasından yansıyan İslam kavramı ise şöyledir. Ali-
ya, insanın dünyadaki yerini, hedefini tayin eden, insan-Allah ve insan-
insan ilişkilerini düzenleyen temelin İslam olduğunu ve İslam’ın, Müslü-
man halkların durumunun iyileştirilmesi yolunda ahlaki, siyasi, felsefi ve 
fikri bir temel olduğunu belirtmiştir.35 Ona göre İslam düşmanları İslami 
inanca mensup olmayan kişiler değil, inancı zayıf ve İslam dinine layık 
olmayan Müslümanlardır. Aliya, İslam’ın içinin boşaltıldığını ve ritüellere 
indirgendiğini ve bu durumun gerçek hayata olumsuz bir şekilde yansı-
dığını aktarmıştır. Aliya, biri bana İslam nedir diye sorduğunda, özellikle 
çocuğum sorduğu zaman, cevabım şu olacaktır demiştir: “İman etmek ve 
iyi amel işlemektir. Ondan sonra da namaz, oruç, zekât ve hac hakkında 
konuşurum ve sonunda da şunu vurgularım, bunlar ibadetlerdir. Eğer 
senin ruhun Allah’a olan imanla ve davranışların iyilik etmekle doluy-
sa onlar İslam’a aittir. Yok, eğer bunlar yoksa bu ibadetler diğer bütün 
boş inançlar gibi anlamsızdırlar.36 Aliya eserlerinde İslam inancına göre 
Müslümanlara farz kılınan namazın, orucun, zekâtın ve haccın hem ferdi 
hem de toplumsal yönlerine değinmiş, bu ibadetlerin toplum düzenini 

32 Aliya İzzetbegoviç,İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 143-147.
33 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 32.
34 Aliya İzzetbegoviç,İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 146, 147.
35 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 20.
36 Aliya İzzetbegoviç,İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, trc. Rahman Ademi (İstanbul, Fide 

Yayınları, 2015), .160, 161.
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sağlayıcı yanlarını vurgulamıştır. Mesela zekât ibadetinin toplum üzerin-
de etkisi ile İslami müessese olan ve maddi menfaati değil sosyal daya-
nışmayı amaçlayan vakıfları örnek göstermiştir.37 Aliya, Müslümanların 
ahlaki ve siyasi başarısızlıklarını İslami kaideleri hayata yansıtmamaya 
bağlamıştır.38 Aliya, İslamiyet’teki din ve vicdan özgürlüğü ile insanla-
rın eşit ve kardeş olduğu ilkelerine dayanarak İslamiyet’in çağdaşlığına 
vurgu yapmıştır. Aynı zamanda İslamiyet’te yasak olan bazı kaidelerin 
Avrupa’da yasalar ile düzenlenmeye çalışıldığını belirterek de İslam’ın 
çağdaşlığını pekiştirmiştir.39 Aliya, Müslümanların ilerlemesini engelle-
yip Batı’ya bağımlı hale gelmemek için şunları önermiştir.

Düşmandan öğrenelim. Eğer eğitimli ve sinsi düşman, aralarında fikri ve ma-
nevi dezenformasyon sokarak ve anlaşmazlık ve şüpheler yayarak en kolay bir 
şekilde Müslümanları zayıflatacağını ve hareketsiz kılacağını kavradıysa o za-
man bizim yapacağımız açıkça ortadadır. Sarsılmış olan dini her yerde sağlam-
laştıralım, İslami güven inşa edelim, gençliğimizin ruhu için mücadele edelim, 
yabancıların elinde bulunan eğitim ve basın kuruluşlarını geri alalım, her yerde 
toplumsal şuur, sorumluluk, birlik ve beraberliği kuralım, saflarımızı her yerde 
sık tutalım, tek kelimeyle: En güzel ve en mümkün olan en geniş ölçüde organize 
olalım.40

SONUÇ
Çeşitli sorunların çözümünde Doğu’yu ve Batı’yı sentezleyerek ken-

disine ve diğer Müslümanlara üçüncü yol oluşturan Aliya’nın bazı konu-
lardaki düşüncelerini aktardığımız makalemizde, Aliya’nın dile getirdiği 
eğitim, ilerlemenin vasıtalarından olan kültür ve uygarlık, kadın, kadının 
anne rolü, Kur’an’ı Kerim ve İslamiyet kavramlarına yer verdik. Bu ince-
leme sonucunda Aliya’nın dönemindeki sorunlar ile bugünkü sorunların 
farklı olmadığını sadece boyut değiştirdiğini ve bu sorunlardan etkilenen 
insan sayısının arttığını düşünmekteyiz. Kanaatimizce sorun sorunun an-
laşılmaması ve bir sorun olarak algılanmamasıdır. Hal böyle olunca kay-
bedilenler görülmediği gibi kazanılamayanlar da fark edilememektedir. 
Bizler, zararın sadece eldekinin kaybı olmadığını, kazanılamayanın da bir 
kayıp olarak değerlendirilmesi gerektiği fikrine ulaştığımız zaman daha 

37 Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, s. 265-271.
38 Aliya İzetbegoviç, İslam Deklarasyonu, s. 29.
39 Aliya İzzetbegoviç,İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s.101-113.
40 Aliya İzzetbegoviç, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları, s. 137.
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ne kadar çalışmamız gerektiğini anlayacağız. Bizlere düşen sorumluluk 
bunları fark etmek ve önerilen çözümlerden bize uygun olanı almaktır. 
Elbette bu konuda bize rehber olacak pek çok kimse vardır ve bu fikir 
adamlarından birisi de Aliya’dır. Aliya’nın sunduğu öneriler bugün yaşa-
nılan sorunların çözümü için yeterli olmasa da bir temel teşkil edecektir. 
Bizler de bu temeli bugünün şartlarına göre geliştirdiğimiz ve uyguladı-
ğımız zaman büyük bir adım atmış olacağız. Bu adımın başarılı olması 
devleti yönetenlerin istekleri ve milletin beklentilerinin aynı eksende ol-
masına bağlıdır. Öncelikle aileye, aile bireylerinden de özellikle anneye 
düşen sorumluluk önce kendisini ardından eşinin de desteği ile çocuğunu 
yetiştirmek olacaktır. Devletin gücünü elinde bulunduranlar ve devleti 
yönetenler ise milletine yabancı tahakkümden kurtulmuş eğitim siste-
mi ve kurumları sunmalıdır. Aynı zamanda basını da bu tahakkümden 
kurtarmalıdır. Devletimizin yöneticileri, Batı’nın Müslümanlara sunduğu 
boş ve anlamsız şeylere alternatif üretmelidir. Müslümanlar olarak bizler 
de Kur’an’ı ve Kur’an’ın bize sunduğu İslam’ı doğru anlamak ve hayatı-
mıza uygulamak zorundayız. Bununla birlikte kendi kültürümüze dair 
değerleri geliştirmeli, çalışmak, üretmek, paylaşmak, adalet, liyakat gibi 
kavramlara işlerlik kazandırmalı uygarlığın gelişimi konusunda Batı ile 
aramızdaki mesafeyi azaltmalıyız.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. VAHDETTİN ŞİMŞEK

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN 

BİLİMLERİ ABD

Sayın başkanım, değerli tebliğciler, sevgili misafirler hoş geldiniz sa-
falar getirdiniz. Rabbimize hamdolsun ki yine bir sempozyumda güçlü 
kuvvetli bir organizasyonda bir aradayız. Bu organizasyonda emeği ge-
çen başta dekanımız Eyüp Baş’a teşekkürü borç biliyorum. Süreç içerisin-
de mutfağın arkasında yer alan özellikle çokça koşturduğunu düşündü-
ğüm İsmail Koçak arkadaşım ve Yunus Kocabıyık arkadaşıma da bizatihi 
teşekkür ediyorum. Geçen sene farklı bir temada buradaydık. Bu yıl ki 
temamız Geçmişten Gümümüze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının 
Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı başlığı altında gerçekleşiyor. Tır-
nak içerisinde İlim Adamı olmaya aday yolunda ya da akademik personel 
olma yolunda bir yola girmiş bireyler olarak bizim için önemli başlangıç 
olduğunu düşünüyorum. Söz konusu başlığın seçiminde de görev alan 
arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bağlamda önemli bir başlık 
olmuş teşekkür ediyorum. Bugün iki tebliğin müzakeresinde bulunaca-
ğım. Öncelikle biz bildiriler sunuyoruz. Bir bildiricinin asıl görevi, temel 
görevi kavramaları doğru kullanmaktır. Bu bağlamda hassas davranmak 
durumundadır. Büşra Aydemir’in “el-Kabisi’nin Din Eğitimi Alanındaki 
Özgünlükleri” başlıkla tebliğde giriş bölümünde bahsedilirken Erkam’ın 
evi için ilkokul kavramı kullanılmıştır ve bitişik yazılmıştır. Hâlbuki 
burada ilkokul kastı İslam’ın İlkokulu anlamındadır. Bu bağlamda ayrı 
yazılması gerekmektedir. Erkam’ın evi eğitim okul geleneğinin gerçek-
leştirildiğini ifade etmektedir ki eğitim kavramı 1900’lü yılların başında 
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karşımıza çıkan bir kavramdır. O günkü şartlarda Erkam’ın evinde yapı-
lan şey din öğretimi ve İslam din öğretimi veya eğitimi de kullanmak isti-
yorsak İslam eğitim ve öğretim şeklinde kullanmak daha uygun olacaktır 
diye düşünüyorum. Affınıza sığınıyorum. Hasta olduğum için su içmek 
durumundayım özür dilerim. İkinci husus olarak Kabisi’nin Eğitime ge-
tirdiği yenilikler bölümü olan C bölümüne. Başlık noktasında bir deği-
şime gidilebilir. Eğitim niteliğinde daha çok İslam eğitiminde daha çok 
öğretmen, öğrenci, ders içeriğinin tedris usulleri konusunda ilkeler orta-
ya koymuş ve bunları yazıya dökmüştür. Acaba Kabisi’nin söz konusu 
ilkeleri hiç uygulamış mıdır? Ya da eğitim metodu olarak yapmış mıdır? 
Bunu tam olarak bilemiyoruz. Bu bağlamda yenili getirip getirmediğini 
de bilmiyoruz. Ama yazıya döktüğünü biliyoruz ki kendisi 935 yılında 
yaşamış mevcut anlamıyla ilk pedagojik İslami olarak ilk pedagojik eser-
leri ela alması bağlamında oldukça önemlidir. Yine Kabisi’nin Süleyman 
Ateş ve Hıfzurrahman tarafından İslam da öğretmen ve öğrenci mersiye-
lerine dair geniş risale adıyla Türkçeye düzenlenen Risalet’ul-muvassila 
ahval’ul-mutallimin ve’l-ahkamul muallimin ve’l-müteallimin adlı eser 
tebliğin içerisinde hiç geçmemiştir. En önemli eser bu dur. Asıl adıyla geç-
mesi düşüncesindeyim. Eser üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
iman, ihsan, İslam, istikamet kelimelerinin izahı yapılmıştır. Kavramsal 
analiz yapılmıştır. Bugün tezlerde ilk önce kavram analizi yapılmaktadır. 
Bu bağlamıyla bu eser oldukça önemlidir. İkinci bölümde ilköğretimde 
öğretmenin ücreti, öğretim konuları, eğitim metotları, karma eğitimin sa-
kıncalarından bahsetmiştir. Bunlar bu bağlamda ele alınsa daha uygun 
olurdu diye düşünüyorum. Üçüncü bölüm, eğitim ve öğretimde ortaya 
çıkan bazı meselelerin çözümüne dair önerilerinin bulunduğu bölümdür. 
Eğitimi fıkhi dalında ele alması yani bir çeşit eğitim fıkhı mahiyetinde 
tartışması bakımından ilk örneklerler arasında yer alan kitapta hükümler 
sırasıyla Kur’an, sünnet, ameli ehli Medine ve icmaya dayandırılmış son 
olarak ta kıyasa başvurmuştur. Yine eser bu bölümde dönemin eğitiminin 
temel hedefleri, konumları, metotları hakkında İslam âlimlerinin hangi 
dini esaslara dayandırdıkları ve nasıl eğitim sistemi ortaya koyduklarını 
göstermesi ayrıca öğretmenliğin profesyonel bir meslek olarak kabul edil-
mesi için ileri sürülen gerekçelerin yanında öğrencilere verilen disiplin 
cezaları da ele alınmıştır. Bu bağlamda her eğitimcinin başucunda olması 
gereken bir eserdir. Bu eserde ifade edildiği şekilde Kabisi’nin öğrenci, 
öğretmen, öğretim konuları ve benzer konular konu olarak ele alınmış 
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olsaydı zihnimizde daha kategorik bir yer alacaktı. Haliyle karmaşık bir 
durum söz konudur. Son olarak sonuç bölümünde Geçmişten Günümü-
ze İslam Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü 
Arayışı başlıklı sempozyum ile Kabisi’nin eğitime dair düşünceleri bu 
bağlamda ele alınması gereklidir ve ilişkilendirilmek zorundadır. Bu nok-
tada çağının eğitim ve öğretim konusunda kalıplaşmış ifadelerin farklı 
olarak öğrenci merkezli bir eğitimi ve öğrenciyi eğitim alması bugünkü 
anlamıyla insan hakları bağlamında ele alması onun bir özgünlük anlayışı 
olarak değerlendirilebilir. 
İkinci tebliğde ise Büşra Aykın hocamızın “Hikmet Tanyu ve Dinler 

Tarihçiliğindeki Özgün Yönleri” adlı tebliğidir. Giriş bölümünde eski Yu-
nanlılardan itibaren dinler tarihi gelişim süreçleri hakkında bizlere bilgi-
ler vermiştir. Ancak İslam dünyasına gelindiğinde dinler tarihi ile ilgili 
eserler verilirken İslam âlimlerinden bahsetmemek mümkün değildir. Bi-
runi dinler tarihçisi örnekleri arasında ilk sırada yer almalıdır. Yine “tarihi 
edyan” eserinin yer almasında katkısı olan ve dinler tarihinin Osmanlı 
son döneminde ders programları İçerisinde yer almasını sağlayan Ahmet 
Mithat Efendi ile bu bağlamda unutmamak gerekmektedir. Yine giriş bö-
lümünün son kısmında Hikmet Tanyu hocamızdan bahsederken sanki 
mitolojik kahraman gibi bahsedilmektedir. Tanyu hiç şüphesiz alana çok 
büyük katkılar sağlamıştır. Ancak Osmanlı’nın son dönemiyle birlikte bu 
alanda kaydedilen çalışmalar zaten yapılmış belli bir ivme kazanmıştır. 
Hocamız bu bağlamda Dinler Tarihini bilimsel alana taşımıştır. Hikmet 
Tanyu’nun hayatı ve eserleri başlıklı bölümde Türkiye de Dinler Tarihi 
ekolü olan Tanyu diye cümleye başlamamış. Burada Tanyu’nun sanki 
başka ekolleri varmış gibi anlaşılabilmektedir. Bu bağlamda Türkiye de 
Dinler Tarihi ile bir ekol olan Tanyu ifadesinin kullanılması daha doğru 
olacaktır. Bu bölümde eser vermek, yapılan çalışmalar, yöneltilen tezler, 
öğrencileri gibi benzer konular sırasıyla anlatılsaydı zihnimizde daha net 
yer edinecektir diye düşünüyorum. Yine Tanyu ya ait olan ve literatürde 
geleneksel Türk dini kavramını tebliğde daha uygun bir şekilde yer al-
ması gerektiğini düşünmekteyim. Dünya da dinler tarihi araştırmalarına 
baktığımızda konular genel dinler tarihi alanında yapılırken Tanyu’nun 
bu gelenekten sayılarak yaptığı çalışmalarda özel alana kaydırdığını gör-
mekteyiz. Kesin bir ifade kullanılmıştır ki bu ifade oldukça iddialıdır. 
Örneğin İtalyan dinler tarihçisi olan pettazozoni aynı metod kullanarak 
hareket etmiş ve kendi inançlarını değerlendirmiştir. Yani Tanyu’dan fark-
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lı bu bağlamda örnekler bulunmaktadır. Tanyu’nun dinler tarihi alanın-
da eserleri ele alındığında deskriptif karşılaştırma ve filolojik bir metod 
içinde kullandığı ifade edilir. Doğrudur ancak bununla birlikte araştırma 
ve incelemelerde metottan ziyade muhtevaya önem verdiği bir geçektir. 
Yine bu bağlamda bu ifadeleri öncelendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. 
Burada söz konusu ifadeleri örneklendirmek amacıyla birincil kaynaklara 
ulaşılması gerekmektedir. Türkiye Dinler Tarihçileri Derneğinin 1998 yı-
lında yapmış oldukları dinler tarihi araştırmaları başlıklı sempozyum ve 
sempozyum kitabına bakmakta yarar vardır. Sonuç olarak bağlamak ge-
rekirse son cümlelerde yer alan insanlığın kültürler arası iletişim sağlayan 
dinler tarihidir. Bu etkileşimde kültürel derinleşmede daha doğrusu etki-
leşimde dinler tarihinin payı büyüktür. Burada bize iki görev düşmekte-
dir. Birincisi inandığımız dinin geçmişini metodolojik olarak incelemek, 
Kur’an’da bahsedilen dini tarihin iç yüzünü araştırmaktır. Kur’an’ın daha 
doğru bir dille anlaşılmasını sağlamaktır. Bu ifadeleri metnin genelinden 
çıkarmak mümkün değildir. Bu tebliğinin kendi görüşü olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ancak bu diğer metinle ilişkilendirmek gerektiğini düşünü-
yorum. Sonuç bölümünde yer alan ve sempozyum başlığıyla bağlantılı 
olarak Tanyu’nun özgünlük açısında bu ifadeleri değerlendirmek yerinde 
olmuştur diye düşünüyorum. Her iki arkadaşa teşekkür ediyorum. Beni 
dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. 

Rukiye Tuğçe YÜKSEL: Müzakerelerinden dolayı Sayın Vahdettin 
Şimşek hocama teşekkür ediyoruz. Oturumumuzun ikinci müzakerecisi 
olan Mustafa Salih Edis. Kendileri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Tasavvuf Anabilim Dalı 
yüksek lisans öğrencisi, İLAMER Felsefe ve Din Bilimleri araştırma grubu 
mezunudur.



MÜZAKERELER 723

MUSTAFA SALİH EDİS

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM 

BİLİMLERİ TASAVVUF ADB YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Bismillahirrahmanirrahim. 
Teşekkür ediyorum sayın başkan. Saygıdeğer hocalarım, değerli ar-

kadaşlar, kıymetli konuklar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sayın Prof. 
Dr. Eyüp Baş hocamıza teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bizi böylesi bir 
heyecana müşterek kıldıkları için, arkadaşlarımızın tebliğlerini değerlen-
dirme imkânı sundukları için, bize ilk akademik adımlarımız da güven-
dikleri ve güven sağladıkları için müteşekkiriz. İnşallah elimizden geldiği 
kadar katkıda bulunmaya çalışacağız. 

Ayrıca lisans düzeyinde ki öğrencilerin bu seviyeyi yakalamış olmala-
rında İLAMER’in teşvikleri ve öğrencilerin gayretlerinin göz ardı edilme-
mesi gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bu sene en yüksek tebliğ sayısına 
ulaşması ve ek konferans salonu açması kitlesel başarının imzasıdır. Bu 
anlamda duamız talep eden arkadaşlarımızın akademik dünyada daha 
verimli, faydalı ve hakiki anlamda insanlığa hizmet edebilecek ürünler or-
taya koyabilmesidir. Şunu açıkça ifade etmeliyim ki eleştirilerimiz samimi 
ve düzeltici nitelikte olacaktır. Çünkü bir şeyin imarı ihlalinden önce gelir. 
Hatalara göz yummak sizlerin aleyhine bir tutum olacaktır. Lütfen eleşti-
rilerimizi incitmek değil imar adına algılayınız.

Değerlendirme de izleyeceğimiz metot; tebliğin kısa özeti, kelimelerin 
kullanımı, cümlelerin kullanımı, izlenilen usul ve değerlendirme olacaktır. 
Böylelikle sistematik bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacağız. Ayrıca daha 
çok teknik anlamda duracağız çünkü lisans öğrencilerinin birçok dersi ara-
sında kaynak kullanımının sınırlı olacağının, alanla ilgili okuma fırsatınız na-
kıs olacağının farkındayız. Onları düşünerek bir müzakere planlıyoruz.
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Tarihi öncelik usulünü izleyerek Muhammed Kılıç’ın “Tasavvufi din 
anlayışının oluşumunda İbnü’l-Arabî’nin etkisi: namaz örneği” konulu 
tebliğ ile başlayalım. 
Şüphesiz İbnü’l-Arabî’nin (ö.638/1240) etkisi sadece tasavvuf nazari-

yesinde değil farklı branş ve algılara da tesir edebilecek niteliktedir. Eser-
lerinden faydalanılarak teolojinin yanında mimarı etkiler dahi oluşturul-
muştur. Kılıç, tebliğini namaz örneği olarak sınırlandırmış ve namazın 
rukunlarına verilen batını yorumları aktarmıştır. İslam dininin iki ana 
kaynağı olan Kur’an ve sünnet bilgi skalasında pergel misali ele alınacak 
olursa, İbnü’l-Arabî’nin bu şer’i hükümler dairesinin dışına taşmamaya 
dikkat ettiği görülmektedir. Ayrıca ahkâmların zahiri ve batını ilişkisi içe-
risinde değerlendirmesi Kılıç’ın da belirttiği gibi “şeriatı zahire, hakikati 
batına has görmez, şeriatın zahirinden ve batınından bahseder.” Genel 
anlamda ise İbnü’l-Arabî de kesretten vahdete olan seyr-i tahkik etmek-
teyiz. Namazdaki kıyam, rüku, secde, tahiyyat ve selamlamayı münacat 
olarak adlandırdığı namazda ki manevi diyalogun tercümesini bizlere 
aktarmıştır. Yazılan konu oldukça dikkat çekici olup, konunun anlaşılma-
sında başarılı ifadeler yer almaktadır. Tebrik etmek istiyorum. Kelimesel 
anlamda iki yeri vurgulamak istiyorum; zaman ve şahıs ekleridir. Zaman 
ekleri kullanımlarında geçmiş, şimdiki, geniş ve gelecek zaman eklerin-
den birinin tercih edilmesi özellikle akademik yazılarda “duyulan geç-
miş zamanın hikâyesi” kullanılması tercih edilmektedir. İkincisi; özellik-
le akademik metinlerde birinci tekil ya da çoğul şahıs eklerinden ziyade 
üçüncü tekil şahıs kullanımı tercih edilmektedir. Cümlesel anlamda ise; 
sonuç cümlesinin sebebin öncesinde gelmesi sebep-sonuç ilişkisini ifade 
ederken konu bütünlüğünü bozmaktadır. Anlaşılması ve konu bütünlü-
ğünü kaçırmamak adına dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. 
Atıfların olması çok güzel ve anlaşılır şekilde ancak dipnot küçük bir ay-
rıntı dahi olsa verilmelidir. Kur’an-ı Kerim’den atıflar bir ilahiyatçı için 
kolay anlaşılabilir ancak dipnot verilmesi gerek ayet numarası gerek sure 
adı için önem arz etmektedir. Diğer bir husus ise fikirleri verilen kişinin o 
kişiyi, o fikre iten; hayatı, etkisi, sosyal yapı ve gelenekleri göz ardı edil-
memeli, İbnü’l-Arabî’yi en azından kısaca sunmak dinleyici açısından fikri 
yapının temellerini atmaya yardımcı olacaktır. Metin genel anlamda mak-
sadına ulaşan bir metin olup, ikinci sınıf lisans öğrencisinin üstünde bir 
yazı olduğunu itiraf etmeliyiz. Böylesi bir sempozyumda büyük gayret 
sarf ettiği aşikârdır. Emeğinin en bariz açıklamasını şu şekilde yapabiliriz; 
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İbnü’l-Arabî’nin eserini entelektüel birikime sahip bir lisansüstü öğrenci-
nin dahi anlaması için birden fazla okuduğuna şahitlik etmekteyiz. Kılıç’ı 
sunmuş olduğu bu güzel tebliğ için tekrar tebrik ederim. 
İkinci tebliğ; Perihan Aktoprak’ın “Hacı Bektaşı Veli’nin Anadolu’da 

Oluşturduğu Din Farklılaşması ve Günümüzdeki Etkileri” üzerinedir. 
Hacı Bektaşı Velî (ö. 669/1271[?]) Bektaşiyye’nin kurucusu değildir ancak 
pîridir. Etki alanı bulunduğu lokasyonun dışına taşmış aynı zamanda 
sosyal ve politik bir kargaşa’ya karşı ilmi anlamda direnç göstermiştir. 
Türkiye’de Tarikatlar kitabında, Ahmet Yaşar Ocak hocanın Bektaşiyye 
bölümünde de belirttiği gibi “Bu kültün Dede Garkın ve Baba İlyas gibi 
XIII.yy’ın en etkili iki karizmatik simasını gölgede bırakarak nasıl oluştu-
ğunun, nasıl geliştiğinin izahı henüz yapılmış değildir” diyerek bu konu-
da ki tezlerin multi-disiplener şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anla-
maktayız. Konu genel itibari ile geniş bir yelpazeye sahip olup sınırlan-
dırılmasının önemini vurgulamak istiyorum. Hayatı ve eserlerine tebliğ 
yazısında yer veren Aktoprak, süreyi düşünerek verimli kullanmak için 
ustaca bir pozisyon almıştır. Hacı Bektaşı Velî’nin ilişkilerini göstermek 
adına etkilendikleri şahsiyetlerden örnekler göstererek, etkinin oluşum 
haritasını sergilemiştir. Günümüzde ise farklı kollara ve algılara ayrılan 
bu düşünce yapısı, orijininde Şiilik’ten söz etmemektedir. Düşünce dün-
yası ayrıştırmaktan ziyade birleştirmeyi, bozmaktan ziyade düzeltmeyi 
temel almaktadır. Kendi ifadesine de yer verecek olursak “bir olalım, iri 
olalım diri olalım” mottosu amacını göstermeye yetecektir. Yazılan konu-
nun önemine binaen ele alışı da bir o kadar zor olacaktır. Ancak Aktoprak, 
bu konuda oldukça detaylı incelmiş, Hacı Bektaşı Velî’nin kendi ifadeleri-
ne sıkça başvurarak bu zorluğun üstesinden gelebilmek adına gayretlerini 
göstermiştir. İfadeleri incelemeye başlayacak olursak; zaman eki kullanı-
mında “duyulan geçmiş zamanın hikâyesi” kullanılması akademik yazı-
lar için önem arz etmektedir. Verilen isimlerin çağı belirlenmiş ancak vefat 
tarihlerinin ilk kullanılan ismin yanına verilmesi usulen daha uygun ola-
caktır. Atıflar konusunda dipnottan sakınılmaması gerektiği, her ne kadar 
ismen belirtilmiş olsa da, okuyucu açısından dipnotları göz ardı etmemek 
gerektiğini düşünmekteyim. Genel anlamda çok güzel, özellikle alt baş-
lıklar halinde belirtilmesi okumayı ve geçişleri kolaylaştırmaktadır. Bu 
konuda tebrik ederim. Okuyucu ve dinleyici için önem arz eden diğer bir 
husus en az yazı kadar başlık olmalıdır. Konunun bütününü görebilmek 
adına bir tabela görevi görmektedir. Biz yazıdan anladığımız kadarıyla 
“Din Farklılaşması” değil “Dini Algıdaki Farklılaşma”nın daha doğru ola-
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cağı kanaatindeyiz. Diğer türlü maksadı ile çelişen bir yazı olmaktadır. 
Konu oldukça geniş tutulmuş bunun yerine daha da sınırlandırılıp spe-
sifik incelemek daha anlaşılır ve maksadın hasıl olmasına yardımcı ola-
caktır. Her şeye rağmen bize genel şablon oluşturmakta başarılı bir yazı 
olmuş. O döneme ait Hacı Bektaşı Velî ile sınırlı kaynak olması konunun 
derinlemesine incelenmesine de müsaade etmemektedir. Ancak ona rağ-
men kaynakça da gördüğümüz kadarı ile ciddi bir tarama yapıldığını, üs-
lubun yazıya nakşettirilmesi ustaca olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Sözlerimi daha fazla uzatmadan genel yapılan ve hemen hemen her teb-
liğcinin yaptığı iki hataya dikkat çekmek istiyorum. Yazılan sonuç cümleleri 
konunun maksadını ve sonuçlarını beyan etmektedir. Ancak yeni teorilerin 
geliştirildiğini görmek sonuç için başka bir sonuç daha gerektirebilmek-
tedir. Yani yeni konuların açılmasında ziyade konuları toparlayıcı şekilde 
yazılması usulen daha doğru olacağı kanaatindeyiz. Bu konuya da ayrıca 
dikkat edilmelidir. Ayrıca sempozyum metinleri makale gibi yazılmalı ve 
bu yüzden özet metin oluşturulmalıdır. Belki İngilizce yazmayabilirsiniz 
ancak en azından Türkçe özet yazılmaya dikkat edilmelidir. Ben her iki ar-
kadaşımızı da tekrar tebrik ediyorum. Çalışmalarının hayırlara vesile olma-
sını Cenabı Allah’tan niyaz ediyor ve beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sizleri saygıdeğer Prof. Dr. Ali 
Bolat hocamızın selamlayışı ile selamlamak istiyorum “Bâkî Selamlar…”

OTURUM BAŞKANI: MEDİNE FEYZA ÇOŞKUN

Saygıdeğer Hocalarım, değerli misafirler ve kıymetli öğrenci arkadaşla-
rım hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle biz öğrencilere böyle bir fırsat tanıdık-
ları için İLAMER Yönetimi’ne teşekkür ederek oturumu açıyorum. Ben Me-
dine Feyza Çoşkun, Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğren-
cisiyim. Oturumumuz 4 tebliğden oluşmakta. İlk tebliğcimiz Muhammed 
Kılıç. Kendileri Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi ve 
aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu öğren-
cisidir. “Osmanlı son dönem aydınlarının özgünlük arayışı; Namık Kemal 
örneği”tebliğini sunacaktır. Süreniz 12 dakikadır, buyurun.
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OSMANLI SON DÖNEM AYDINLARININ 

HÜRRİYET ARAYIŞI: NAMIK KEMAL 

ÖRNEĞİ

MUHAMMED KILIÇ

GİRİŞ
Avrupa’da yaşanan önemli gelişmeler Osmanlı Devletinin adeta kimlik 

savaşı verdiği son dönemlerinde büyük buhranlara sebebiyet vermiştir. 
Tanzimat fermanıyla doruk noktasına ulaşan bu buhranlar Osmanlıda 
sosyal, siyasal, iktisadi ve askeri alanlarda büyük bunalımlara yol açmıştır. 
Çözülme ve çöküş sürecinde olan Osmanlı devletinde gerek devlet ricali 
gerekse aydınlar arasında yoğun bir şekilde batıya yönelme ve modern-
leşme hareketi görülmektedir. Hiç şüphesiz ki batıya yönelik bu arayışlar 
devletin batı karşısındaki geri kalmışlığından ve acziyetinden kaynaklan-
maktadır. Bu geri kalmışlık ve acziyetten kurtulmak devleti parçalanmak-
tan ve yok olmaktan kurtarmak aydınların en önemli gündemiydi. Bu 
bağlamda dönemin aydınları çeşitli ideolojiler öne sürmüşlerdir. Batıcılık, 
İslamcılık, milliyetçilik ve Osmanlıcılık bu ideolojilerden başlıcaları ola-
rak kabul edilebilir. 
İslamcılık fikrini savunan aydınlara göre batıdan geri kalmamızın ve 

devletin yıkılma noktasına gelmesinin sebebi İslami esasları terk etmek-
ten kaynaklanmaktadır. Bu durumdan kurtulmanın yolunu ise tekrardan 
İslami esaslara dönmekten geçtiğini savunmaktadırlar. Çünkü Avrupa an-
tik yunana yani kökene indiği için bu kadar gelişmiştir. Dolayısıyla İslami 
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esaslara yeniden yönelmeyi savunanlar için Asr-ı saadete dönmek devleti 
yeniden kaim kılacaktır. Bunun yanında İslam’ın esaslarını batı mede-
niyetiyle bağdaştırmak ve yeniden yorumlamak gerektiğini savunanlar-
da olmuştur. Batıcılık fikrini savunanlara göre ise İslam geri kalmışlığın 
yegâne sebebidir. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı ise bir 
kısım Osmanlı aydınlarınca benimsenmiş ve çözüm yolu olarak görül-
müştür. Bu dönemde ortaya atılan diğer bir çözüm yolu ise Osmanlıcılık 
fikridir. Bu fikirle Osmanlı devletine mensup olan milletleri Osmanlıcılık 
ruhu ile bir arada tutmak ve bu sayede devletin parçalanmasının önüne 
geçmek amaçlanmıştır. 

Osmanlıda siyasi kavgaların ve önemli paradigma değişimlerinin ya-
şanmaya başlandığı bu çalkantılı dönemin felsefesini ve aynı zamanda si-
yasi kargaşanın alt yapısını anlamamız açısından “hürriyet” kavramı son 
derece önem arz etmektedir. Bu çalışmamızda hürriyet kavramının kısaca 
bir tahlilini yapıp Osmanlı son döneminde hürriyet kavramının hangi an-
lamda kullanıldığı ve aydın kesimde gündeme gelen bu kavramın toplu-
ma nasıl yansıdığını Tanzimat döneminin önemli aydınlarından “Vatan 
Şairi” olarak tanınan Namık Kemal özelinde ele alacağız.

I. HÜRRİYET KAVRAMI VE ANALİZİ
Hürriyet kavramını Türk dil kurumu özgürlük olarak tanımlamış-

tır1. Ancak özgürlük kavramı hürriyet kavramına nazaran yeni ve fark-
lı anlamlara tekabül etmektedir. Dilimizde kullanılan “ “özgür” sıfatı ve 
“özgürlük” adı, Arapça “hür” sıfatı ile “hürriyet” adına karşılık olarak 
pek muhtemel ki 1931- 35 arası uydurulmuş pek çok karşılıktan biridir. 
Başka deyişle, Arapça “hür” (daha doğrusu hurr) kelimesinden hürriyet 
yaparak Türkçeye kazandırmış, daha sonra da bu kavramı Türkçe “öz” 
kelimesiyle birleştirip “özhürlük” ve sonra da “özgürlük” biçiminde 
karşılamışız.”2Hürriyet kavramı eskiden beri birçok problemi berabe-
rinde getirmiştir. Hürriyet nedir? Ve İnsan hür müdür? Bu gibi sorular 
eski zamanlardan beri tartışıla gelmiştir. Burada şunu belirtmekte yarar 
var ki buradaki hürriyet sorunu daha çok felsefi ve kelami bağlamda ele 
alınan teorik bir sorundur. Pratik alanda hürriyet kavramı davranış hür-
riyeti, düşünce hürriyeti ve ifade hürriyeti gibi bir taksimat yapmak bu 

1 TDK, hürriyet maddesi, Türkçe sözlük, Ankara 1998.
2 Solmaz Zeylut, “Özgürlük Neyin Adıdır”, First International Philosophy Congress,(Ekim 

2010): 240.
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kavramın daha sistematik bir şekilde anlaşılması ve konunun kavranması 
açısından daha kolay olacaktır.3 

Davranış hürriyeti insanın kendi iradesiyle yapıp etmelerinde hür 
olması anlamındadır. Daha genel bir ifadeyle insanın istediği eylemleri 
gerçekleştirmesi ve bir kısıtlamaya gidilmemesi durumudur.4 Burada-
ki sorun şudur insan sosyal bir varlıktır dolayısıyla yaşadığı toplumun 
kanunları, kültürleri, örf ve adetleri insana doğal olarak bir sınır çizmek-
tedir. Bu durumun nadirende olsa istisnaları olabilir ancak insan yaşadı-
ğı toplumda statüsü gereği uyması gereken birtakım kurallar vardır. O 
halde bu tür hürriyet insanın sahip olabileceği basit ve sıradan bir hürri-
yet biçimi olarak görmek mümkündür.5 Çünkü insan mutlak manada 
davranış hürriyetine sahip olamayabilir. Ancak kısıtlamalar hürriyetsizlik 
olarak da algılanmamalıdır. İnsanın içinde yaşadığı toplumun ve edindiği 
değerlerin bir sonucu olarak aykırı davranışların kısıtlanması değerlerin 
ve insanlığın korunması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Bu açıdan 
baktığımızda kısıtlama hürriyetsizlik değildir.

Düşünce hürriyeti ise en genel anlamda insanın istediğini istediği şe-
kilde düşünmesidir. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik dü-
şünebiliyor olmasıdır. Düşüncenin ise bir sınırı yoktur ancak düşünceyi 
etkileyen faktörler olabilir. Toplumsal olaylar, ekonomik durum, kültürel 
çeşitlilik ve merak duygusu düşüncenin hem etkilenmesinde hem de çe-
şitlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Düşünce hürriyeti “insan için kişisel ve toplumsal yaşamın getirdiği 
bütün sorunlara vermek istediği yanıtları, kendi kendine seçme ve hazır-
lama, davranış ve işlemlerini bu yanıtlara uygun hale getirme ve gerçek 
addettiğini başkalarına iletme olanağıdır.”6 Buradaki tanımdan hareket 
edecek olursak aslında düşünce hürriyetinden kasıt fikirsel anlamdaki 
hürriyettir. İnsan fikirlerini ifade edebildiği takdirde bir anlamı vardır ve 
muhatap olarak görülür. “İnsanoğlu, düşünerek ve muhakeme yaparak 
geliştirdiği bilimsel değerlerle hem bireysel ve toplumsal ihtiyaçlarını gi-
dermeye ve hem de olay ve olgulara hükmetmeye ve bunları organize 
etmeye çalışmış ve bu konuda da tarih boyunca büyük bir gelişim kaydet-

3 Şafak Ural, “Hangi Hürriyet”, Felsefe Dünya, sy19.(Temmuz 1994): 36-41.
4 Ural, “Hangi Hürriyet,” 37.
5 Ural, “Hangi Hürriyet,” 37.
6 Jean “Rivero libertés publiques” naklen: İbrahim Ö. Kaboğlu, “Düşünce Özgürlüğü(Avrupa 

Ölçütleri ve Türkiye”, İnsan Hakları yıllığı, sy.15(1993):45.
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miştir. Dolayısıyla insanlığın bireysel ve kollektif olarak gelişiminin temel 
dinamiğini fikir hürriyeti oluşturmaktadır.”7 

Düşünce ve ifade hürriyeti iç içe geçmiş kavramlardır. Çünkü düşünce 
olmadan ifade olamayacağı gibi ifade olmadan da düşünce bir anlam ifa-
de etmeyecektir. Burada şunu da söylemekte yarar var ki ifade hürriyeti 
toplumlar ve devletler için büyük önem arzetmesine rağmen her zaman-
da böyle iyi niyetli bir şekilde kullanılmamıştır. Tarih bunun en büyük 
şahididir. Kimi zaman bir propaganda aracı kimi zaman ise farklı dev-
letlerin içişlerine karışmak adına kullanılmıştır hürriyet. Konumuzla da 
yakından alakası olması hasebiyle örnek verecek olursak, Fransız ihtilali 
değişim, gelişim ve dönüşüm açısından önemli bir yere sahip olsa da bazı 
çok uluslu devletlerin parçalanmasına hatta yıkılmasına neden olmuştur. 
Bu ihtilal Mutlakıyetçi krallığa tepkidir. Halk doğal olarak adalet, özgür-
lük, eşitlik, gibi temel haklarına hem düşüncesel bağlamda hemde pra-
tik anlamda ifade ederek gücünü tanrıdan aldığını söyleyen mutlakıyetçi 
krallık yönetimlerinin otoritesini büyük ölçüde sarsmıştır. Bu özgürlük 
fikrini boğmak ve otoritelerini sağlama almak isteyen diğer mutlakıyetçi 
yönetimler Fransaya savaş açmışlardır(1793-1815 ihtilal savaşları). Bu sa-
vaşlar sonunda özgürlük ve ulusçuluk fikri daha da güçlenmiştir. Bu du-
rum sadece Avrupayı değil tüm dünyayı etkilemiştir. Özellikle çok uluslu 
devletler bu durumdan büyük oranda etkilenmiştir. 

Osmanlı devletinin de çok uluslu bir yapıya sahip olması milliyetçi-
lik fikriyle devleti parçalamak isteyen bazı devletlerin ve grupların hedefi 
haline gelmiştir. Batıdaki gelişmeleri takip etmek ve eğitim görmek için 
Avrupa ya giden Osmanlı aydınları da doğal olarak bu olaylardan etkilen-
miş ve Osmanlı devletinde bir takım ayrışmalara sebebiyet vermişlerdir. 
Dolayısıyla Fransız ihtilali Osmanlıyı son dönemlerinde büyük sıkıntıla-
rın içine sokmuştur. İşte hürriyet kavramı öyle büyülü bir kavram ki farklı 
zamanlarda farklı şekillerde ortaya çıkmış ve ortaya çıktığı dönemlerde 
büyük etkiler bırakmıştır. Konunun çok uzun olması hasebiyle bizim 
amacımız 2.bölümde sadece Osmanlı son dönemindeki hürriyet kavramı-
nın arka planını vermek olacaktır.

7 Adnan Küçük, İfade Hürriyetinin Unsurları, (Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu 
Yay.,2003),6.
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II. OSMANLI SON DÖNEMİNDE HÜRRİYET
Osmanlı düşüncesinde özellikle Tanzimat sonrası hürriyet kavramı 

kilit öneme sahiptir, Bu kavramın ortaya çıkmasında yukarıda da belirt-
tiğimiz gibi Fransız ihtilalinin etkisi büyüktür. Ortaya çıktığı dönemde 
büyük tartışmalara neden olması şöyle dursun, sonraki siyasi, toplumsal 
ve felsefi hareketleri etkilemesi açısından da hususiyet arz eder.8 Son 
dönem siyasetini anlamamız açısından hürriyet kavramının arka planına 
gitmek gerekir. Bu dönemde hürriyet kavramının ayırt edici özelliği “son 
dönem Osmanlı düşüncesinde yükselen bir ses olmasıdır. Güncel hayatta 
“özgürlük” anlamında kullandığımız hürriyet tarihi bağlamda büyük si-
yasi çekişmeleri ve toplumun benliğini taşımaktadır. Bu dönemde talepler 
önce hürriyet ister, ardından kişisel veya hususi bir mahiyete bürünür.”9 
Farklı kesimlerin farklı talepleri bu dönemde hürriyet kavramının için-
de diğer bazı hususi temaları da beraberinde getirmiştir. Bunlar: Kanun 
önünde eşitlik, adalet, istiklal, vatan gibi ana kavramlar hürriyet kavra-
mıyla ilişkilendirilmiştir.10 Özellikle bu kavramlarla ilişki kurulmasının 
sebebi siyasal, toplumsal ve ekonomik geri kalmışlıktan kurtulup devleti 
yeniden ayağa kaldırmaktır. Bunu başarabilmek içinde insanın düşünce-
lerini hür bir şekilde ortaya koyması gerekliliği üzerine çokça tartışmalar 
yapılmış gerek siyasi gerekse basın hürriyeti üzerine sansür ve bir takım 
yasaklamalar getirilmiştir. Sultan II. Abdulhamid ile özdeşleşmiş olan is-
tibdat yönetimi ile son zamanlarda hürriyet kavramının tamda zıddı bir 
politika izlenmiştir. Ancak burada şunu da ifade etmekte yarar var ki hür-
riyet kavramını pekde masum bir şekilde kullanmayan bazı kesimler bu 
kavram üzerinden padişaha ve aziz milletin birlik ve beraberliğine gölge 
düşürmeye çalışmışlardır. 

Çok zor durumlar geçiren Osmanlı imparatorluğunu ayakta tutmak is-
teyen bazı düşünürler şer odaklarına karşı Vatan, Millet, İstiklal gibi kav-
ramlarla halkın desteğini alıp Osmanlıyı ayakta tutmaya çalışmış Hürriye-
tin o büyülü dalgasını vatanı kurtarmak olarak anlayıp bu yönde hareket 
etmişlerdir. Vatan şairi olarak da bilinen Namık Kemal ülkenin selameti 

8 Doğuhan Murat Yücel, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Hürriyet Kavramının Çö-
zümlenmesi”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi sy.19 (Şubat 2017). 179-
188.

9 Yücel, “Son Dönem Osmanlı Düşüncesinde Hürriyet Kavramının Çözümlenmesi,” 180.
10 Geniş bilgi için bk. Sedat Doğan “Tanzimat Düşüncesinde Hürriyet Fikri”.
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için kafa yoran aydınlardan biridir. Çalışmamızın üçüncü aşamasını Na-
mık Kemal’in özgünlüğü çerçevesinde hürriyet kavramı oluşturacaktır.

III. NAMIK KEMAL VE HÜRRİYET
Tanzimat fermanı nın elbette ki birçok açıdan sonucu vardır ancak ko-

numuzu ilgilendirmesi bakımından başka bir sonucu ise Tanzimat’ın ge-
tirdiklerine tepki duyan bir grup bürokratın Yeni Osmanlılar hareketini 
başlatmış olmalarıdır.11

Yeni Osmanlılar hareketi batılı anlamdaki reform hareketlerinin bir 
başlangıcı olmuştur. Aslında Tanzimat bir devrim değil, adı üstünde bir 
düzenleme olarak tezahür etmiştir. Devrim, daha sonraları Tanzimat’ın 
mirası ile yapılan cumhuriyet döneminde vuku bulmuştur. “Tanzimat 
aydınına yakıştırılabilecek sıfat ise devrimci değil, muhafazakâr/refor-
mist sıfatlarıdır. ‘Yeni’ sıfatı, ‘Yeni Osmanlı’ tabiri de Tanzimat aydınına 
yakışan bir sıfat ve tamlamadır.” Yenidirler, çünkü reformcudurlar. Bu 
bağlamda Namık Kemal de bir devrimci değildir. Geri kalmışlığın neden-
lerini araştıran ve bu uğurda düşüncelerini hiç çekinmeden ifade eden bir 
fikir adamı, bir entelektüel ve Tanzimat aydınıdır.12

Yeni Osmanlılar hareketinin kilit isimlerinden olan Namık Kemal dü-
şüncesinin ana hatlarını ‘Hürriyet’, ‘Millet’ ve ‘Vatan’ kavramları oluştur-
maktadır. Hatta bu kavramlardan ilk defa bahseden ve idealleri uğrunda 
taviz vermeyen, vatan şairi olarak da nitelenen Namık Kemaldir.13 As-
lında Namık Kemalin hayatını yakından incelediğimizde onun düşünür 
özelliğinden daha çok edebi özelliğinin ön plana çıktığını görmekteyiz. 
Çünkü “Tanzimat’tan sonraki Yenileşme dönemi Türk edebiyatında “ide-
olojiye dayalı” edebiyat dendiği zaman, öncelikle Namık Kemal’in adı 
hatırlanır.”14 O düşüncelerini edebi bir kimlikle ortaya koymuş ve sadece 
entelektüel zümreye değil halka da hitab etmiştir.

Namık Kemal Osmanlı yönetici kanalına mensup aristokrat bir aile-
ye sahipti. Babası Mustafa Asım Bey sarayda müneccimbaşı idi. Namık 

11 Barış Demirtaş, “Jön Türkler Bağlamında Osmanlıda Batılılaşma hareketleri”,U.Ü Fen-
Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy.13(Şubat 2007).

12 Hilmi Uçan, “Batı Uygarlığı Karşısında Namık Kemal”, Sosyal Bilimler Dergisi 14, sy. 
1(Haziran 2012): 65.

13 Abdullah Uçman, “Tanzimat’tan Sonra Edebiyat ve Siyaset: Namık Kemal ve Ziya Paşa 
Örneği”, Türkiyat Mecmuası 24, (Bahar 2014).

14 Abdullah Uçman, “Tanzimat’tan Sonra Edebiyat ve Siyaset: Namık Kemal ve Ziya Paşa 
Örneği”, Türkiyat Mecmuası 24, (Bahar 2014): 115.
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Kemal’in annesi öldükten sonra eğitimini üstlenen dedesi ise önemli dev-
let görevleri yürüten bir bürokrattı. Namık Kemal eğitimini yeni açılan 
modern okullarda almış olmakla birlikte tasavvufi kanallardan da dini 
eğitimini sürdürmüştür.15

Namık Kemal’in soylu bir aileden gelmesi onu pek etkilememiştir. Onu 
en çok etkileyenler; Kars, Sofya, İstanbul ve Avrupa ya gittiğinde tanıştı-
ğı çevresi olmuştur. Kemalin yapıtlarından da anlaşılacağı üzere o soylu 
olmayı pek önemsememiştir. Örneğin Celalettin Harzemşah adlı oyununda 
kimse anasından büyük doğmaz der. Mektuplarını incelediğimizde de 
soyluluğa pek ilgi duymadığı anlaşılıyor.

Namık Kemal’in hayatında etkilendiği birçok kişi olmuştur ancak bun-
ların arasında Şinasi’nin yeri ayrıdır. Şinasi ile tanışmış olması onun ha-
yatında bir dönüm noktası olmuştur. Tasvir-i Efkârda 1862 de başlayan 
Namık Kemal Şinasi’ye üç yıl, gazetesini ona bırakıp Paris’e kaçışına ka-
dar tam bir bağlılıkla yardım etmiştir. Şinasi Tanzimat’ın getirmiş olduğu 
o büyülü havanın en büyük destekçilerinden birisidir. Batıya dönük tam 
bir Osmanlı aydını olan Şinasi Namık Kemali büyük oranda etkilediği 
aşikârdır. Gerek düşünce tarzı gerek sanat anlayışı gerek üslubu üzerinde 
büyük bir etki yaratmıştır.16

Namık Kemal Şinasi’nin etkisiyle siyasi ve toplumsal meselelere kafa 
yormuştur. Ancak Şinasi’nin Namık Kemal üzerindeki etkisinin bir yere 
kadar olduğu unutulmamalıdır. Her ikisi de Osmanlı toplumunun deği-
şiminin ve gelişiminin modern bir tarzda olmasını arzu ediyordu. Ancak 
ikisinin de bu değişimin hareket noktası bağlamında farklı fikirleri ve yak-
laşımları vardı. Şinasi’nin tam anlamıyla batıcı talepleri ve dayanakları 
karşısında Namık Kemalin hâlâ dinsel talepleri ve dayanakları vardı.17

Namık Kemal’in batı karşısındaki tutumu kanaatimizce batıyı körü 
körüne taklit değildir. Çünkü Namık Kemal her şeyden önce Müslüman 
bir Osmanlıdır. Dolayısıyla onun düşünce dünyası bu çerçevede şekillen-
miştir. Namık Kemalin kendine özgü ideallerinin ve devletin kurtuluşunu 
öngören hedeflerinin ana hatlarını çizen Ömer Faruk Akün şu şekilde ifa-
de ediyor: “Memlekette meşrutiyet idaresinin kurulması, içtimai ve ferdi 
hürriyet ve bilhassa fikir hürriyeti, müesseselerimizin ıslahı, Türk cemi-

15 Kenan Çağan, “Namık Kemalde Devletin Niteliği ve Temel Dayanakları”, Akademik İnce-
lemer Dergisi 7, sy.1 (2012).

16 Geniş bilgi için bk. Memet Fuat, Namık Kemal, (İstanbul: Yapı Kredi Yay., 1999), 27.
17 Çağan, “Namık Kemalde Devletin Niteliği ve Temel Dayanakları” 261.
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yetinin Avrupa medeniyetine ayak uydurması zarureti Namık Kemal’in 
ana davalarını teşkil eder. Kemal, milli ve İslami değerleri muhafaza et-
mek şartı ile kuvvetli bir şekilde Avrupalılaşma davasını gütmüştür. 
İslamiyet’in hayatiyetine inanmış, onun medeniyet ve ilerleme ile asla 
tezat halinde bulunmadığını kabul etmiş, garp medeniyetinden alınacak 
müesseseler ile İslami ve milli esasların telifini isteyen bir görüş ileri sür-
müştür. Türkiye için her bakımdan bir zaruret olduğunu kuvvetle müda-
faa ettiği meşrutiyet usulünün hukuki esaslarını dahi şeriatta aramıştır. 
Kemal’in Avrupa dönüşünde İslam birliği mefkûresini kuvvetle benim-
sediği görülür.”18 Buradan da anlaşılacağı gibi onun düşünce dünyasının 
temelinde İslami değerleri muhafaza etme şartı vardır. Bu çerçevede bir 
Avrupalılaşma düşüncesi öngörmüştür. 

Namık Kemal içinde bulunduğu toplumu iyi okumuş ve bu yönde çö-
zümler üretmeye çalışmıştır. Onun düşüncesinin mihenk taşlarından biri 
olan hürriyet ise toplumun kurtulması için en önemli şartlardan biridir. 
Namık Kemalde hürriyet kavramının iki yönü vardır bunlar toplumun 
hürriyeti ve toplum içi hürriyettir. Ona göre insanlar hür doğarlar ve eşit 
haklara sahiptirler. Bundan dolayıdır ki diğer insanların haklarını ve hür-
riyetlerini korumak için devlete ihtiyaç vardır. Ancak devletin egemenliği 
ve özgürlüğü sadece kişilerin özgürlükleri ve egemenliklerinden oluşan 
bir olgu olabilir. Bunun için her toplumda egemenlik hakkı toplumun 
kendisine aittir.19 Bundan dolayıdır ki Namık Kemal her zaman toplu-
mun egemenliğini savunmuş ve meşrutiyet fikrinin en büyük destekçi-
lerinden biri olmuştur. O bir sosyolog veya felsefeci olmamasına rağmen 
toplum üzerine yaptığı kendine özgü tahliller bir sonraki neslin düşünce 
yapısında önemli izler bırakmıştır. 

Toplum içinde eşitlik, adalet, kanun, vatan ve kurtuluşun çaresi olan 
batıya yönelme Namık Kemalde hürriyet kavramının bir yansımasıdır. 
Çünkü O bu kavramları hürriyet kavramıyla ilişkilendirerek toplumun 
yeniden inşası için çaba harcamıştır. Ortaya koyduğu eserler ise sadece 
kendi döneminde değil kendinden sonraki dönemlerde de büyük etki ya-
ratmıştır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Namık Kemalin düşünce yapı-
sının temelini Hürriyet kavramı oluşturmaktadır. Bu onun eserlerine bü-

18 Ömer Faruk Akün, “Namık Kemal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.32 
(Ankara: TDV Yay., 2006), 75. Ayrıca geniş bilgi için bk. Kenan Çağan, “Namık Kemalde 
Devletin Niteliği ve Temel Dayanakları”, 261.

19 Geniş bilgi için bk. Musa Çadırcı, “Namık Kemalin Sosyal ve Ekonomik Görüşleri”, 41.
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yük ölçüde yansımıştır. Çalışmamızın dördüncü bölümünde ise Namık 
Kemalin eserleri çizgisinde hürriyet kavramını ve onun tezahürleri olan 
Vatan ve Millet kavramını örneklerle inceleyeceğiz.

IV. NAMIK KEMALİN ESERLERİNDE HÜRRİYET
Namık Kemalin düşünce sisteminin en iyi örneklerinden birisi hiç şüp-

hesiz onun hürriyet kasidesidir. Bu kaside batıda da birçok dile çevrilmiş 
ve o dönemde hürriyet prototipinin en güzel örnekliğini teşkil etmiştir. 
Kısa hayatının büyük bir kısmını Hürriyet ideolojisini savunarak geçiren 
Namık Kemal siyasi ve topluma yön veren yazılarının ana fikrini hürriyet 
üzerine kurmuş ve vatan şairi olarak anılmasına sebeb olan şu mısraları 
yazmıştır:

“Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selâmetten, 
Çekildik izzet ü ikbal ile bâb-ı hükûmetten,
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten, 
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez iânetten,
Hakîr olduysa millet, şânına noksan gelir sanma,
Yere düşmekle cevher, sâkıt olmaz kadr-ü kıymetten,
Ne efsunkâr imişsin ah ey didâr-ı hürriyet ,
Esîr-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten.”20

Yukarıda onun hürriyet kasidesinden alıntıladığımız beyitler onun ne 
kadar vatanına milletine ve dahi hürriyetine düşkün ve bu uğurda her 
türlü mücadeleyi veren bir insan olduğunun bir göstergesidir. Diğer şair-
lerden farklı olarak Osmanlı toplumunun karakteristiğini iyi analiz etmiş, 
toplumun sorunlarına farklı bakış açısıyla yaklaşmış ve fikirlerini sadece 
düşüncede bırakmayarak onları eyleme dönüştüren nadir insanlar arasına 
ismini yazdırmıştır. Onun bu mücadelesi halk arasında da benimsenmiş 
ve bir toplum bilinci oluşturmuştur.

Hürriyet kavramının yanı sıra Namık Kemalin üzerinde durduğu bir 
diğer kavram ise vatan kavramıdır. O makalelerinde, gazetelere yazmış 
olduğu yazılarında ve diğer sanat eserlerinde bu kavram üzerinde de çok-
ça durmuştur. Ülkenin geri kalmışlıktan ve hatta yıkılmaktan kurtarılması 
için çözümler aramış ve toplumu bu şekilde bilinçlendirmeyi kendine şiar 

20 Fuat, Namık Kemal, 228.
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edinmiştir. Namık Kemal vatan kavramı ile ilgili fikirlerinde Alman ve 
Fransız aydınlanmasından düşünürlerinden etkilenmiştir. Ancak bu basit 
ve körü körüne taklit olarak algılanmamalıdır. O, Batıdan aldığı ilhamla 
Osmanlı milletinin ruhunda var olan vatan sevgisini canlandırmak iste-
miş ve büyük hizmetlerde bulunmuştur. Onun Vatan Şarkısı adlı eserinde 
vatan sevgisini şöyle anlatmaktadır:

“Amalimiz efkârımız ikbal-i vatandır.
Ser haddimize kal’a bizim hak-i bedendir.
Osmanlılarız ziynetimiz kanlı kefendir.
Gavgada şahadetle bütün kam alırız biz,
Osmanlılarız can veririz nam alırız biz.”21

Yazmış olduğu bu eserinde Namık Kemal Osmanlı devletinin kurtul-
ması için elden ne geliyorsa yapılması gerektiğinin vurgusunu yapmak-
tadır. Namık Kemalin bir diğer önemli eseri ise Vatan Yahut Silistre’dir. Bu 
eser onun yazmış olduğu ilk tiyatro eserdir. Bu oyun Gedik Paşa Osmanlı 
tiyatrosunda oynanmış ve halk büyük ilgi göstermiştir. Bu sayede Namık 
Kemalin halk arasında ünü artmıştır. Hatta halk arasında o kadar benim-
senmiştir ki izleyenler oyundan etkilenip gösteriler yapıp Namık Kemal ve 
arkadaşlarının sürgün edilmesine sebeb olmuşlardır. Bu oyun Avrupa’da 
da büyük ilgi uyandırmış ve eser farklı dillere tercüme edilmiştir. Vatan 
sevgisini de bu oyun sayesinde halka aşılamaya çalışmıştır.

Namık Kemalin üzerinde durduğu diğer bir kavram ise Millet kav-
ramıdır. “Namık Kemal, “millet” kavramını, “millet-i İslam” anlamında 
kullanmıştır. Kemalin böyle bir anlayışa sahip olması ve bu kavramın bu 
şekilde tezahür etmesi, Onun kaynağını İslam’dan alan sübjektif bakış açısı 
etkili olmuştur. “Farklı kökenlere mensup milyonlarca insanı tek bir mer-
kezden yüzlerce sene idare etmiş bir devletin şemsiyesi altında yaşayan 
Tanzimat aydınları, ırka bağlı bir milliyetçilik anlayışına yabancıdırlar.”22 
Bu yüzdendir ki özelde Namık Kemal, “millet” kavramını Müslüman-
lar için kullandığı gibi, “vatan” kavramını da “millet-i İslâm”ın yaşadığı 
topraklar anlamında kullanmıştır. Gayr-i Müslim unsurları bir arada tut-

21 Fuat, Namık Kemal, 240.
22 Mehmet Ali Gündoğdu “Namık Kemalin Şiirlerinde ‘Millet’, ‘Şehitlik’, ‘Maksat’ ve ‘Va-

tan’ Kavramları”, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish 
or Turkic 20, sy.20 (2016): 245.
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mak için “vatan” kavramı ile Osmanlı sınırları kastedilmiş olsa da, vata-
nı kutsal kılan sebeplere bakıldığında Kâbe, Ravza, Asr-ı Saadet, Kerbela 
şehitlik gibi tamamen İslamî unsurlara yer verildiği görülür. Bu durum, 
yine Tanzimat aydınlarının ve özelde Namık Kemalin kafasında “vatan” 
kavramının İslam ile bir arada kullanıldığını ve İslam la özdeşleşmiş bir 
kavram olarak kullanıldığını ortaya koyar. “Şehitlik” kavramı ise, hem 
“vatan” hem de “millet” kavramı ile ilişkili bir kavramdır. Çünkü “şehit-
ler”, “millet-i İslam”ın selameti için ve vatanın topraklarını korumak için 
ölmektedirler.23

Namık Kemâl, Vâveylâ adlı eserinde vatan fikriyle, Müslümanlarca 
en kutsal yer kabul edilen Kâ’be’yi, Peygamber’in kabrini ve diğer kut-
sal mekânları, yazmış olduğu mersiyenin hüzünlü atmosferi bir atmosfer 
ışığında adeta birleştirmiştir. Bu yaklaşımı ile “millet-i İslamın” Namık 
Kemâl’in zihnindeki yüceliğini ve özgünlüğünü göstermesi bakımından 
takdire şayandır.24

“Git vatan! Kabe’de siyaha bürün,
Bir kolun Ravza-i Nebi’ye uzat,
Birini Kerbela’da Meşhed’e at,
Kainatta o hey’etinle görün! 
Bu temaşaya Hak da aşık olur,
Göze bir alem eyliyor izhar.”25

Görüldüğü gibi Namık Kemal diğer Tanzimat aydınlarından farklı ola-
rak bir yandan batılılaşmayı diğer yandan ise İslam’ın temellerine sımsıkı 
sarılmayı ön gören ender mütefekkir ve şairlerdendir. Bu yönüyle O Va-
tan, Millet ve Hürriyet şairi olmayı hak etmiştir.

SONUÇ
Namık Kemal Batı ve Batı uygarlığı üzerindeki görüşleriyle kendi za-

manını ve günümüzü etkileyen önemli bir aydınıdır. Osmanlı olması ha-
sebiyle Batı’yı her şeyiyle kabul etmez. O diğerlerinden farklı olarak ifrat, 

23 Gündoğdu “Namık Kemalin Şiirlerinde ‘Millet’, ‘Şehitlik’, ‘Maksat’ ve ‘Vatan’ Kavramla-
rı”, 246.

24 Ali Pulat, “Namık Kemalin Şiirlerine Yerlilik Düşüncesi Açısından bir Bakış Denemesi”, 
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sy.2 (2009), 37-43.

25 Fuat, Namık Kemal, 248.
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tefrit ve i’tidal bağlamında her zaman orta yolun savunucusu olmuş ve 
aşırıya giden tutucu eskilerle, taklitçi yeniler arasındaki farklılığın ve açı-
lan uçurumun tehlikeleri üzerinde durmuştur.

Devletin farklı köşelerinde yaşamını sürdürmüş olması dönemin ger-
çekliğini bütün çıplaklığıyla görmesine katkı sağlamıştır. Bu çalışmamız-
da özellikle Namık Kemale yer vermemizin sebebi: O bir sosyolog olma-
masına rağmen devletin ve toplumun problemlerini iyi analiz etmiş ve 
düşündüklerini eyleme dönüştürme erdemini gösteren nadir entelektüel-
ler arasına girmiş olmasıdır.

Namık Kemalin bir diğer özgün yanı ise Batılı siyasi terminolojiden ha-
reketle yeni bir terminoloji arayışı içine girmiş, bunu yaparken de İslami 
kavramlara müracaat etmiş ve bu ölçüde bir kavram çerçevesi oluştur-
muştur. Türk tarihinde vatan, millet, hürriyet, fedakârlık ve kahramanlık 
gibi konulardan bilinçli olarak ilk defa O söz etmiştir. Namık Kemal bu 
kavramlardan hareketle yeni bir toplum bilinci ve tarih inşa etmeye çalış-
mıştır.

Onun eselerini incelediğimizde amacının şöhret sahibi olmak olmadığı 
aksine tüm derdinin vatan, millet, hürriyet olduğunu açıkça anlamakta-
yız. Bu bağlamda Namık Kemal Türk toplumuna hem siyasi hem de edebi 
bir düşünce mirası bırakmıştır.
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MEHMET AKİF ERSOY’A GÖRE 

ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI

GÜLAY ERTUĞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF, İLAMER DİN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA 

GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Özgürlük bir toplumun gelişmesi için en önemli şartlardan biridir. Fikir ve görüş 
özgürlüğünün olmadığı, insanların baskı altında olduğu toplumlarda bilim ve ilim 
alanında gelişmelerin olması oldukça güçtür bu yüzden de bir toplum ne kadar 
özgür ve bağımsızsa o toplumda yaşayan insanların bir çok özgün eser ortaya koy-
dukları ifade edilebilir. Türkiye’nin bağımsızlığının büyük tehdit altında olduğu 
zamanlarda birçok ilim adamı tepkisini ortaya koymuş, fikir ve görüş özgürlüğünü 
kaybetmemek için bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. Özgürlüğün bir milletin 
ilerlemesinde ne kadar önemli olduğunu anlatmak için böyle bir çalışma hazır-
lanmıştır. Hazırladığımız çalışmada ise Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 
simgelerinden olan İstiklal Marşı, Çanakkale Şarkısı gibi muhteşem şiirlerin sahibi 
olan Mehmet Akif Ersoy’u tanıtılıp. Özellikle onun özgürlük anlayışı üzerinde du-
rulmuştur. Bu konuda ortaya koyduğu eserler ele alınmış ve bu bağlamda özgün 
eserler ortaya koyabilmek için özgürlüğün ne kadar etkili olduğu anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mehmet Akif Ersoy, özgürlük anlayışı, hürriyet 

GİRİŞ
Mehmet Akif Ersoy millî mücadelenin sembol ismi, istiklal marşımı-

zın ve kahramanlık destanlarının çağlar ötesine seslenen şairidir. Meh-
met Akif Ersoy, 1873 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinin Sarıgüzel semtin-
de doğmuştur. Babası, İpekli Mehmet Tahir Efendi, annesi Emine Şerife 
Hanım’dır. İlk ve Orta öğrenimini Fatih Rüşdiyesi ile Mekteb-i Mülkiye 
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İdadisi’nde tamamladıktan sonra, dört yıllık Halkalı Ziraat ve Baytar (Ve-
teriner) Mektebine girer ve Baytarlık bölümünden birincilikle mezun olur 
(1893). Ziraat Nezareti, Umur-i Baytariye Müdür Yardımcılığı yapar. Gö-
revi gereği, Rumeli Arnavutluk, Anadolu, Arabistan’da (Necid) dolaşır. 
Eşref Edip’le birlikte Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad dergilerini çıkarır. 
Harbiye Nezareti adına Almanya’ya (Berlin) gönderilir. Arapça, Farsça ve 
Fransızcayı çok iyi bilen Akif, Darülfünun Edebiyat-ı Umumiye Müder-
risliği (Profesörlüğü) yapar.1

Millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy, 1873-1936 yılları arasında yaşamış 
olup dünyanın en büyük savaşlarından birisi olan I. Dünya Savaşı ve aka-
binde Türk milletinin ölüm kalım savaşı olan Kurtuluş Savaşına şahitlik 
etmiş önemli şahsiyetlerden birisidir. Özellikle İstiklal Marşımızın yazarı 
olması münasebetiyle ülkemizde büyük küçük herkesin saygı ile andığı 
bir kişidir.

Mehmet Akif yaşadığı yıllar itibariyle hem II. Abdülhamit’in iktidarda 
olduğu döneme hem de 23 Temmuz 1908’de ilan edilen meşrutiyetle bir-
likte gelen hürriyet havasının hakim olduğu yıllara şahit olmuştur. Basın 
ve yayın yasağının kalkması, Meşrutiyet’in ilanı ile mümkün olduğun-
dan Akif, Meşrutiyet’i hürriyet olarak tanımlamakta ve yeni bir dönemin 
habercisi olarak görmektedir.2 Çünkü insanlar fikirlerini özgürce baskı 
altında kalmadan ifade edebildikleri zaman gerçek anlamda özgürlerdir. 
Basın ve yayın yasağının olduğu insanların rahatça kendilerini ifade ede-
medikleri bir ortamda özgürlükten bahsedilemez. Bunun için Mehmet 
Akif Meşrutiyet’in ilanına böyle bir anlam yüklemiştir. 

“Değil kâbûsun artık, devr-i devlet intibâhındır.
Gel ey nâzende hürriyet ki canlar ferş-i râhındırmuştu.3

Mehmet Akif’in böyle bir dönemde yaşaması düşünce ve fikirleri-
nin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. İnsan yaşamakta olduğu 
dönemin güzel yanlarına şahit olduğu gibi sıkıntılarını da beraberinde 
görmektedir. Yaşanan sorunlar kişinin ruhi ve fikri dünyasını derinden 
etkileyerek şekillendirir bunun için ömrünün büyük kısmı vatanın düş-
man işgalinden kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı mücadelesiyle geçen 
Akif’in sahip olduğu değerler arasında hürriyet kavramının önemli bir 

1 İsmail Yakıt, Mehmet Akif ve Tıp Etiği, 1.Uluslararası Mehmet Akif Sempozyumu s.439
2 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 

Tanrı ve Özgürlük, s.60
3 Ersoy, Safahat, I. Kitap, 74
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yeri vardır.4 O dönemde yaşanılan sorunlar özgürlüğün kıymetinin anla-
şılmasına sebep olmuştur bu yüzden denilebilir ki hürriyet Mehmet Akif 
Ersoy’un değerleri arasında üst sıralarda yer alır. 

Türk Edebiyatı’nın önemli fikir ve sanat öncülerinden, İstiklal marşımı-
zın yazarı, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy eserlerini verdiği dönemde 
yaşanan gerek iç, gerekse dış siyasetteki çalkantılar, savaşlar, toplumsal 
ve iktisadi buhran sebebiyle inanç, ümit ve hürriyet düşüncelerini yapıtla-
rında merkezî bir konuma yerleştirmiştir. Bu kavramlar onun yapıtların-
da arzulanan, özlemi duyulan ve toplumun dikkatinin çekilmesi istenen 
değerlerdir. Onun şiirinde somut olarak olmasa bile satır aralarında her 
zaman hürriyet düşüncesini bulmak mümkündür. Mehmet Akif’in şiirini 
besleyen en önemli kaynaklardan birisi hürriyet ve buna bağlı olarak da 
bağımsızlık düşüncesidir. Akif bunlarla ilgili derin duygu ve düşüncelere 
sahip aydın bir şahsiyettir.

MEHMET AKİF ERSOYUN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI
Özgürlük, insanın herhangi bir koşulla zorlamaya, sınırlamaya veya 

kısıtlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma durumudur. İnsanın 
kendi istediğine ve düşüncesine göre karar verebilmesidir. Özgürlük an-
layışı ise insanın bu duruma yüklediği anlamdır. Özgürlüğe hangi açıdan 
baktığı ile alakalıdır. 

Mehmet Akif’e göre insan; natüralist, maddeci, evrimci, yaratılış karşıtı 
insan anlayışlarının dışındadır. Ona göre insan; bedeniyle değil, “ruhuy-
la” yüce bir varlıktır. O hâlde, asıl amaç insanın maddî ve manevî esaret-
lerden kurtularak kendisi olmasıdır. 5

Mehmet Akif hür, hürriyet ve istiklal sözcükleri ile ifade ettiği özgür 
yaşama biçiminin çocukluktan beri aşığıdır. Bu düşüncesini ” Zulmü Al-
kışlayamam” adlı şiirinde açıkça ifade eder.6

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdı mı, hatta boğarım, 
Boğamazsın ki,

4 Osman Türk, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eserinde Sosyal Eğitim Unsurları 
5 Funda Çapan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mehmet Akif 

Ersoy’da
Birlik Ve Beraberlik Fikri
6 Osman Türk, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat Adlı Eserinde Sosyal Eğitim Unsurları
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Hiç olmazsa koğarım 
Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam 
Doğduğumdan beri aşığım istiklale 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale…

Mehmet Akif’e göre hürriyet insanların elinden baskı ve zulümle ko-
layca alınabilecek bir meta değildir. Hürriyet beyinlerde, yüreklerde yer-
leşik bulunan bir idealdir. Onun sökülüp atılması, zorla elden alınması 
mümkün değildir. 7

Mehmet Akif “ Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” demiş-
tir. Özgürlük hem devlet hem de vatandaşlar için söz konusudur. Devletin 
özgürlüğü bağımsızlığı demektir. Özgür ve bağımsız olmayan bir devlet 
dilediği biçimde hareket edemez (Yahya, 2004). Anlaşıldığı üzere bağım-
sızlık bir insanın can damarı gibidir. Bağımsız olmayan bir milletin kültür 
hayatını devam ettirmesi, dinini, dilini yaşaması, özgün eserler oluşturup 
ortaya koyması mümkün değildir8

Mehmet Akif’in hürriyetle ilgili görüşlerinden bahsederken İstiklal 
marşından da bahsetmek gerekir. Marş bir ülkenin en önemli bağımsız-
lık sembollerinden birisidir. O devletin manevi değerlerini yansıtan bir 
semboldür. Türk milletinin marşını ve bağımsızlık hitabesini Akif’in yaz-
mış olması bir tesadüf değildir. Onun hürriyete olan düşkünlüğü ona 
bu gururu vermiştir. Akif bu marşı kendisi yazmış olmasına rağmen “bu 
milletindir” diyerek temel eseri olan Safahat’ın içine almamıştır. Akif’in 
kullandığı millet sözcüğünün Türk milleti anlamına gelmekle birlikte, bu 
kelimenin tüm Müslümanları hatta doğrudan İslam dinini kuşatacak ge-
niş bir çağrımı vardır. 9 İstiklal Savaşı’na bütün varlığı ile katılan Akif, bu 
savaşa iştirak edenlerin duygu ve inançlarına bizzat sahip olduğu için, 
onlara en iyi tercüman olmuştur. Şiiri söyleyen. Akif olmakla beraber, 
aslında o, kendi beni ile birleştirdiği Türk milletinin duygu ve inancını 
dile getirir. Burada Akif’in yaptığı, o yıllarda en olgun seviyeye ulaşan şiir 

7 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 
Tanrı ve Özgürlük, s.61

8 The Journal Of Academic Social Science yıl:4, sayı:26, mart 2016 ,s.443-457
9 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 

Tanrı ve Özgürlük s.64
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kudretiyle bu ortak imana, bütün milletin benimseyebileceği bir şekilde 
üslup ve ifade vermek olmuştur. 10 

Milli marşımızda Mehmet Akif, bütün kutsal değerlere sahip çıkmamı-
zı ve saygı göstermemizi öğütlemekte, ayrıca milletimizde bulunan cev-
herlerin altını da çizmektedir. 11 Millî marşımızda yer alan mısralar, bir 
milletin bağımsızlık, özgürlük ve kendine güven duygusunun ifadesidir. 
Mehmet Akif, sözü ve eylemi birbiri ile tam uyum sağlayan ve buna aykı-
rı davranışları asla affetmeyen nadir, örnek insanlardan biridir. Mehmet 
Akif bütün şiirlerinde sosyal duyguları anlatan, söylediklerini gerçekten 
duyan bir şairdir. 12

Mehmet Akif’e göre bir millet ancak “marifet” ve “fazilet” temellerine 
dayanarak yükselebilir. Şairin “marifet” ile kastettiği ilim, teknik ve sanat-
tır; “fazilet” ise maddi ve manevi özellikleriyle kültür değerlerimizdir. 
Hayatını ülkesinin bağımsızlığına, hürriyetine ve kalkınmasına adayan 
Âkif bunun için sadece maddiyatı değil, maneviyatı da kapsayan çok yön-
lü bir perspektife sahip idi. 13

Mehmet Akif yapıtlarında her zaman doğrudan olmasa da satır arala-
rında sürekli ülkenin birlik ve bütünlüğünü, insanların bağımsızlık ideali 
etrafında kenetlenmelerini ve hürriyet aşkını haykırmaktadır. Mehmet 
Akif ülkenin işgal edilmesi, bağımsızlığının tehdit edilmesi, insanların ça-
resizlik ve yoksulluk içinde yaşamaları gibi bütün olumsuzluklara rağmen 
şiirinde hiçbir zaman ümitsizliğe yer vermemiştir. Ümit haykıran mısra-
larıyla insanları coşku, kararlılık ve birliğe çağırmıştır. Ümit ve aydınlığı 
haykıran “Durmayalım” şiiri buna örnek olarak gösterilebilir 14

İnsan hak ve hürriyetini koruduğu müddetçe insan olabilir. Özgürlü-
ğünü kaybetmiş bir toplum tüm işlevini kaybetmiş demektir. İnsanların 
baskı altında olduğu toplumlarda hiçbir alanda gelişmeler meydana ge-
lemez aksine gerilemeye ve kendi özünü kaybetmeye başlar. Bunun için 
insanların hak ve hürriyetine sahip çıkması gerekir. Mehmet Akif’e göre 
bu hak ve hürriyet insandan düzenli bir çalışma ve gayret bekler. Eğer bu 
hürriyet bir vatanın hürriyeti ise bu hakkı 3-4 kişinin değil, tüm yurdun 

10 Alim Gür, Muhteva Yönüyle İstiklal Marşı 
11 Alim Gür, İstiklal 208
12 Mustafa Karabulut, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı 
13 Ahmet Cuma, Mehmet Akif Ersoy ve Johann Christoph Friedrich Von Schiller’in Şiirle-

rinde Hürriyet Motifi
14 Ahmet Cuma, Mehmet Akif Ersoy ve Johann Christop Friedrich Von Schiller’in Şiirlerin-

de Hürriyet Motifi
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elde etmeye çalışması gerekir. Akif’in bu düşünceler içerisinde bulun-
duğu anın önemi oldukça büyüktür. Çünkü halk savaşlar nedeniyle çok 
ağır şartlarda yaşamaktadır. Toparlanması için yeniden azim ve gayret 
gereklidir.15 İstiklâl ve Safahat şairi, bu inanç doğrultusunda sadece şiir 
ve makale yazmakla kalmaz; aynı zamanda vaazlar vererek halkın din ve 
vatan birliği etrafında birleşmesi için çalışır. Müslümanlar, vaktiyle birlik 
ve beraberlik içerisinde oldukları için tarihte büyük devletler kurmuşlar-
dır. Ayrılığa düştükleri vakit ise, vatanlarını kaybetmişlerdir. Bir aydın ve 
dava adamı olarak Mehmet Akif, bu birlik ve beraberlik fikrinden hiçbir 
zaman ayrılmaz. 16

Mehmet Akif bu dönemde İslamcı fikirlerin Türkiye de ki savunucu-
su olmuş İttihad-ı İslam fikrini şiirlerinde dile getirmiş, bununla birlikte 
içinde yaşadığı toplumun gerçekliğine de gözlerini kapamayarak, onlara 
faydalı olabilmek için var gücüyle çalışmıştır. İstiklal Savaşı boyunca mil-
leti harekete geçirmek için, Anadolu’nun birçok ilini dolaşarak hutbeler 
ve vaazlarla Kurtuluş Savaşı’na en güzel desteği sağlamıştır. 17

Balkan Harbi’nin felaketli günlerinde ve 1913 yılının ilk aylarında Akif, 
İstanbul’un üç büyük camisi olan Beyazıt, Fatih ve Süleymaniye camile-
rinde vaazlarıyla halkı uyarmaya çalışmıştır. Bu vaazların metinleri Sebi-
lürreşd da yayımlanmıştır 18 

Birlik ve beraberliğin korunmadığı toplumlar, bağımsızlıklarını kay-
betmeye ve başka milletlerin esareti altında girmeye mahkumlardır. Dola-
yısıyla Mehmet Akif fitne, fesat, nifak ve şikak gibi tehlikelere karşı halkı 
uyarır. Mehmet Akif’in Kastamonu’da tarihî Nasrullah Cami’nde 19 Ka-
sım 1920 tarihinde verdiği vaaz, bu hususa işaret eder. 19

“Milli şairimiz Akif, 15 Ekim 1920 Cuma günü Çankırı’nın en büyük 
camisi olan ve halk arasında Büyük Cami olarak bilinen, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yaptırdığı Ulu Cami de bir vaaz vermiştir. Mehmet Akif, iba-
detten önce hürriyetin geldiğini ve hürriyet olmadan yapılan ibadetlerin 

15 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 
Tanrı ve Özgürlük, s.63

16 Funda Çapan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mehmet Akif 
Ersoy da

Birlik Ve Beraberlik Fikri
17 Alim Gür, Muhteva Yönüyle İstiklal Marşı
18 129 Düzdağ, Mehmet Akif Ersoy, 42.
19 Funda Çapan, İstanbul Aydın Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Mehmet Âkif 

Ersoy’da
Birlik Ve Beraberlik Fikri
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kabul olmayacağını, kâfirin işgali altında olan halifenin de esir olduğu 
dolayısıyla gerçek halife olamayacağını, Yunanlılara ve kâfirlere karşı ci-
hat bayrağını açan Mustafa Kemal etrafında toplanmak gerektiğini ısrarla 
vurgulamıştır.” 20 Vatan Şairi Akif’in, 19 Kasım 1920 Cuma günü Kasta-
monu Nasrullah Camii Kürsüsü’nde yapmış olduğu konuşması, Milli 
Mücadele ruhunu ateşleyen vaaz olarak tarihe geçmiştir. 21

Mehmet Akif ve arkadaşlarının işgal karşısındaki tutumları açık ve net-
tir. Onlar, değil bir yabancı ülkenin kanatları altına sığınarak manda ve 
himayeyi isteyip, İngiliz Muhipleri, Wilson Prensipleri Cemiyeti kurma-
yı; “vatanın harim -i ismetine” saldıran güçleri, “tek dişi kalmış canavar” 
olarak görürler. İşgal, zulüm, saldırı, karşısında boyun eğmenin tam ter-
sine, bileyen ve bilenen bir direniş ruhuna sahiptirler. 22 Akif ve arka-
daşları toprakları işgal edilen bağımsızlığını kaybeden bir milletin özünü 
kaybedeceğinin farkındadırlar. İşgalci devletlerin sömürgesi altında tüm 
benliklerinin kaybolacağının, fikir özgürlüklerinin ellerinden alınacağının 
bilincindedirler. Bu yüzden de İstiklal Savaşında mücadele vermişlerdir. 

Akif’in yönetim konusuna da, halka fayda sağlayacak temel hak ve öz-
gürlüklerin güvence altında alınması ve kısıtlanmaması noktasında yak-
laşmıştır. Şair’in hürriyet talebi de bu gerekçeye dayanmaktadır. Böylesi 
bir hürriyetin getirecekleri konusunda ise Akif oldukça ümit var görün-
mektedir:

“Geçti mâzî denen o devr-i melâl, 
Haydi feth et: Senindir istikbâl.”
Mehmet Akif “istibdat” adlı şiirinde hürriyete seslenir. Bu şiirin ardın-

dan da “hürriyet adlı şiirinde ilan edilen hürriyet ile birlikte sokaklarda 
mutluluk haykıran sesleri tasvir eder. Ancak Akif özgürlük ile birlikte 
oluşan hava ve sarf edilen davranışlardan yavaş yavaş rahatsız olmaya 
başlar. Zira ona göre, hürriyeti ilan etmekle hür olunmaz bunun halka 
anlatılması ve izah edilmesi gerekir.23

Ancak geçen süre, Hürriyet fikrinin toplumda kök salması ve mey-
velerini verebilmesi için bir hazırlık evresi geçirilmesi gerektiğini ortaya 
koyuyordu. Akif de Hürriyet şiirinden bir süre sonra kaleme aldığı Köse 

20 İbrahim Akyol, Agm, s.410.
21 Mehmet Albayrak, Mehmet Akif’in Kastamonu Mitingi
22 Arabacı, “Eşref Edib ve Sebilürreşad” , 104
23 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 

Tanrı ve Özgürlük, s.60
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İmam’da dikkatleri bu noktaya çekerek, bu dönemin ancak ahlaki değer-
lerle yoğrulmuş bir eğitim anlayışı ile aşılabileceğini şöyle ifade ediyor-
du:

“Bu cehâlet yürümez; asra bakın: Asr-ı ulûm!
Başlasın terbiyeniz, âilelerden oğlum.
Sâde hürriyet i’lân ile bir şey çıkmaz;
Fikr-i hürriyeti hazm ettiriniz halka biraz.”24

Mehmet Akif “köse imam” da ki bu son ifadelerinden sonra dünyanın 
farklı yerlerine seyahate çıkar. Farklı ülkeleri ziyaret eder ve bir yandan 
yazılarına devam eder. Çünkü insanlar hürriyeti yanlış yorumladığında 
insanlığa yararından çok zararının olduğu davranışlar sergileyebilirler. 
Mehmet Akif hürriyeti yanlış anlayan aklı mantığı nizamı unutan şuursuz 
kalabalığa karşı kıyasıya eleştiriler yöneltir. Aslında yüksek bir değer olan 
hürriyet akli ve ahlaki nizamla çatışmaz insanı aşağı seviyeye düşürmez 
ancak halkın hürriyetin ilanı ile birlikte düştüğü durum son derece gü-
lünç abes ve şuursuz hareketlerle doludur. 25 Akif hürriyeti yanlış anla-
yıp gayesizce hareket eden bu topluluğu şiddetle eleştirmiştir

Mehmet Akif seyahatten döndüğünde karşılaştığı manzara karşısın-
da çok etkilenir. Bu manzaralarda Akif, 1908 hürriyetinin ihtirasları nasıl 
başıboş bıraktığını ve toplumun nasıl korkunç bir anarşiye sürüklendi-
ğini tasvir etmektedir. Galeyanı hürriyet sananlar, sarhoş veya deli gibi 
ne yaptıklarını bilmiyorlar akıl ve mantık tanımayan kalabalık şuursuz-
ca sokaklara dökülüyor. Neyin takdir olunduğu bilinmeden bir alkıştır 
gidiyor.26 

Akif, insanın hürriyetin anlamını kavrayabilmesi için bilgili olmasını 
serbest hareket etmenin kıymetini bilmesini ve ona göre hareket edebil-
mesini anlamaktadır. Bundan dolayı hürriyetin nimetlerinden istifade 
edebilecek olanın da ancak kendi düşüncelerinde hür ve serbest olmanın 
anlamını kavrayabilmesi ve onun kıymetinin farkında olması gerekir. 27 
Hürriyetin insanlarca doğru anlaşılıp yorumlanması ve toplumu ileriye 
götürecek alanlarda kullanılması gerekir. 

24 Ersoy, Safahat, I. Kitap, 115
25 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 

Tanrı ve Özgürlük, s.60
26 Ali Yıldırım, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mehmet Akif Ersoy’a Göre 

Tanrı ve Özgürlük, s.61
27 Abdulvahit İmamoğlu, 1. Uluslar Arası Mehmet Akif Sempozyumu, Mehmet Akif 

Ersoy’un İnsan İrade ve Hürriyetine Bakışı 
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SONUÇ
Mehmet Akif Ersoy Türk milletinin bağımsızlığının tehdit altında ol-

duğu yıllarda yaşamış ve bu bağımsızlık mücadelesine istiklal savaşına 
yakından şahitlik etmiştir. Böyle bir dönemde yaşamış olması onda hür-
riyet sevgisinin oluşmasına neden olmuştur. Bir milletin bağımsızlığının 
sembolü olan İstiklal marşının yazarıdır, bu da Mehmet Akif’in hürriyete 
verdiği önemi ve istiklal savaşında insanların duygularını ne kadar iyi an-
layıp yorumladığının göstergesidir. Akif basın ve yayın yasağının olması-
nın, insanların fikirlerini özgürce ortaya koyamamasının ve baskı altında 
yaşamasının bir milletin gerilemesine ve kendi değerlerini kaybetmesine 
neden olacağının farkındadır. Bundan dolayı hürriyeti kazanmak için 
milletin çaba sarf etmesi gerektiğini söylemiş ve bu konuda halkı bilinç-
lendirecek faaliyetlerde bulunmuş şiirler yazmış, camilerde halka vaazlar 
vermiştir. Mehmet Akif için hürriyet değerler sırasında en üst seviyede-
dir çünkü özgürlüğü olmayan bir millet kendi özünü koruyamaz başka 
milletlerin sömürgesi altında kaybolup gider. Bir millet kendi değerleri-
ni korumak ve özgün eserler ortaya koymak için bağımsızlık mücadelesi 
vermek zorundadır. Hürriyeti ilan ettikten sonrada bunu doğru şekilde 
kullanmalıdır. Mehmet Akif hürriyeti yanlış anlayıp toplumu anarşiye sü-
rükleyen insanları kıyasıya eleştirmiş ve bu hürriyet bilincinin insanlara 
eğitim yoluyla verilmesi gerektiğini söylemiştir. Doğru kullanılmayan ve 
insanlarca yanlış algılanan hürriyet toplumları daha büyük felaketlere ve 
iç karıklıklara sürükleyebilir. Bunun için insanlara özgürlük algısını doğru 
bir şekilde vermek ve hürriyeti toplumu ileriye götürecek şekilde kullan-
mak gerekir. Mehmet Akif’in eserleri bu konuda insanlara yol gösterecek 
niteliktedir. Bu eserler insanlara doğru bir özgürlük anlayışı kazandırır. 
İnsanlar Mehmet Akif’in özgürlük anlayışıyla hürriyetin önemini kavra-
yabilirler. Bunun dolayı Mehmet Akif’in eserleri genç nesilleri bu konuda 
bilinçlendirmek için kullanılabilir.
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TETKİK EDEN ÂLİM: BÎRÛNÎ! 

(TAHKÎKU MÂ Lİ’L-HİND ESERİ ÖRNEKLİĞİNDE 

DİNLER TARİHİ METODOLOJİSİ)

MEHMET MASATOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİNLER TARİHİ ABD. DOKTORA ÖĞR.

İnsanların fikir ve inanışları türlü türlüdür 
ve cihanın ma’muriyeti bu inançların 

çeşitliği ve farklılığına bağlıdır. 
(Bîrûnî)

Öz
Hintlilerin Değerli ve Değersiz Görüşlerinin İncelenmesi şeklinde tercüme edebile-
ceğimiz Bîrûnî’nin sayısız eserlerinden sadece birisidir Tahkîku Mâ Li’l-Hind. Fen 
bilimlerinde rüştünü ispatlamış bir alim olarak karşımıza çıkan Bîrûnî, Tahkîku Mâ 
Li’l-Hind isimli eseriyle de beşeri bilimlerdeki yerini ortaya koymaktadır. Aslında 
Bîrûnî’nin metodolojisi bellidir: Bozuk olmayan bir itikat, iyi huy, saplantılardan 
uzak temiz bir kalp, başkalarına üstün gelmeme, nefsin, kötü arzunun ve hevesle-
rin ardında gitmeme, makam mevki sevdası peşinde olmama vb. kötü huylardan 
kaçınma. Bu çalışmada onun, Tahkîku Mâ Li’l-Hind eseriyle, Dinler Tarihi metodo-
lojisine nasıl bir öncülük ettiğinden bahsedeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Bîrûnî, Tahkîku Mâ Li’l-Hind, Dinler Tarihi, Metodoloji. 

The Exploration of the Methodology of History of Religion: Bîrûnî!
(Methodology of the History of Religions in Tahkiku ma li’l-Hind)



DİNLER TARİHİ METODOLOJİSİNİ TETKİK EDEN ÂLİM: BÎRÛNÎ 751

Abstract
It is one of the remarkable works of Bîrûnî that could be translated from Arabic 
and known as the examination of the Precious and Unworthy Opinions of Indians, 
Tahkîku Mâ Li’l-Hind. Bîrûnî who has come to be prominent as a scientist, also re-
vealed in social science with its work entitled Tahkîku Mâ Li’l-Hind. In fact, Bîrûnî’s 
methodology is focused specially on internal characteristics of researcher; including 
good intention, a clean heart away from obsessions, no superiority to others, no 
pursuit of self-interest, enthusiasm, and so on. In the very article, it will be mentio-
ned that how he reach the methodology of History of Religion and articulated it in 
Tahkîku Mâ Li’l-Hind as a pioneer in the field.

Keywords: al-Biruni, Alberuni’s India, History of Religion, Methodology

Giriş
Tahkîku Mâ Li’l-Hind’de, Hint kültürünün temel nitelikleri, Hindu tan-

rı inancı, görünür ve görünmez alemlere ilişkin Hindu inançları, kutsal 
metinler, dini ve medeni hukukun kaynağı, nihai kurtuluşun mahiyeti ve 
ona ulaşma yöntemleri, avatara öğretisi, kast sistemi, kutsal yerler, kur-
ban ve kefaret törenleri, dini bayramlar ve oruç günleri, evlilik ve ölümle 
ilgili uygulamalar gibi dinsel hayata dair bilgiler bulunmaktadır.1 Bu 
konuların haricinde ayrıca Hint edebiyatı, coğrafyası, astronomisi, tari-
hi ve astrolojisi gibi konuları da inceleyen Bîrûnî’nin, Hint medeniyeti 
hakkında temas etmediği hemen hemen hiçbir konunun kalmadığı söy-
lenebilir. Eseri kaleme alırken izlediği yöntemle, bilimsel düsturunun ne 
kadar eşsiz ve yol gösterici olduğunu kanıtlamaktadır. Öyle ki Batıda bu 
düsturun disiplin haline gelmesi 18. yüzyılı bulacaktır.2 Kamar Oniah 
Kamaruzaman dönemin çalışmalarını şu şekilde tasvir etmektedir:

“1. Temelde din karşıtıdır.
2. Tarihsel gelişme ve evrim paradigması içinde doğup gelişmişlerdir. 
3. Bu metodolojilerde dile getirilen objektiflik ve tarafsızlık iddiaları tamamen 

saçmadır. 
4. Morfolojik analiz yöntemi, dine at gözlüğüyle bakmaktadır; yani bu yöntem 

sınırlı, seçici ve bu nedenle de yanlıştır. 
5. Konular ve fenomenler soyutlanmakta ve bağlamından koparılmaktadır. 
6. Bu yöntemler, dini manevî bir fenomen olarak değil, sadece zihnî bir feno-

1 Ali İhsan Yitik, “Biruni ve Tahkiku Ma li’l-Hind İsimli Eseri”, Türkiye Dinler Tarihi Yayın-
ları VII (2010): 220.

2 Bilimdalının ortaya çıkışı hakkında detaylı bilgi için bkz. Mircea Eliade, Dinin Anlamı ve 
Sosyal Fonksiyonu, çev. Mehmet Aydın, 3. baskı (Konya: Din Bilimleri Yayınları, 2004); 
Mustafa Alıcı, Dinler Tarihinin Batılı Öncüleri, 3. baskı (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011).
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men olarak ele almakta ve bu nedenle de yalnızca aklî analiz yöntemlerini uygu-
lamaktadır. 

7. Dinin özü olan şeyler, yani yüceliği, kutsallığı ve ilâhî yönü ihmal edilmek-
te ve araştırma dışı bırakılmaktadır. 

8. Söz konusu yöntemler, dindarların hassasiyetlerini ihmal, inkâr ve tahkir 
etmekte; dinlere ve müntesiplerine kendileri hakkında konuşma fırsatı vermemek-
tedir. 

9. Dinler, gerçek ve meşru varlıklar olarak görülmemektedir; olsa olsa faydalar 
nedeniyle kendilerine itibar edilmektedir. 

10. Hepsinden önemlisi bunlar, Din Bilimleri için yeterli ve uygun olmayan 
sosyal bilim metodolojileridir.”3

Bîrûnî, ise Tahkîku Mâ Li’l-Hind eserinin önsözünde çalışmasını nasıl 
gerçekleştirdiğini şu şekilde aktarmaktadır: 

“Bildiklerimi yazarken onlara iftira etmekten sakındım. Ayrıca bir konunun 
aydınlatılmasına katkı sağlayacağını düşündüğüm noktalarda, bir Müslüman 
olarak Hint metinlerinden uzun uzun alıntılar yapmaktan çekinmedim. Bazı 
alıntıların içeriği açıkça küfür olarak görülse ve doğru yolun yolcuları (Müslü-
manlar) tarafından reddedilecek nitelikte olsa bile, biz sadece “Hintlilerin inancı 
böyledir ve bu inancı savunmaya en layık onlardır” diyebiliriz.”4

Yaşadığı dönemin şartlarına ve diğer coğrafyalardaki bilim anlayışına 
bakıldığında sübjektifliğin ön planda olduğu aşikardır. O, itham edilmek-
ten çekinmeyerek eserini objektif bir şekilde kaleme almıştır. Fakat aynı 
hoşgörüyü karşılaştığı Hintlilerden görememiştir. Hintlilerin yabancılara 
karşı olan tutumlarını5 ve diğer –dil, dinsel inançlar, örf adet, coğrafi 
uzaklık vs. gibi farklılıklardan dolayı Hintlilere dair kapsamlı bir araş-
tırma yapmanın zorluğunu da dile getirmektedir.6 Tüm bu zorluklara 
rağmen eserinde Hintlilere ait dini, kültürel, sosyal ve bilimsel konular 
hakkında oldukça tatminkâr bilgiler vermektedir. Bu bilgileri aktarırken 
izlediği yöntem dolayısıyla metodolojik bir eser niteliği de taşımaktadır. 
Tüm bunların Tahkîku Mâ Li’l-Hind’de bir araya getirilmesi, Bîrûnî’nin 

3 Kamar Oniah Kamaruzaman, “İslâmî Bir Din Bilimleri Metodolojisinin Teşekkülüne 
Doğru Bîrûnî Örneği”, çev. Muhammet Tarakçı, Marife: Bilimsel Birikim II, sayı 2 (2002): 
167–68.

4 Ebu Reyhan El- Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, çev. Kıvameddin 
Burslan (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2015), xxiii.

5 Mleççha olarak görmeleri, konu hakkında bkz. Abidin İtil, “Yabancı Dilsiz”, A.Ü. DTCF 
Doğu Dilleri Dergisi 2, sy. 1 (1971).

6 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 1–4.
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interdisipliner bir çalışma sunabilen kişiliğinden kaynaklandığı da göz 
ardı edilmemelidir. 

Tahkîku Mâ Li’l-Hind’de başlıkların içerikleri genelde üç bölümde 
ele alınmıştır.7 Birinci bölümde, fenomenin yazar tarafından anlaşıldı-
ğı biçimiyle ortaya konulduğu kısa bir giriş; ki bugün bunu Batılı söy-
lemle deskriptif olarak nitelendirmekteyiz. İkinci bölümde, dinsel inanç 
ve uygulamalara dair Sanskrit dilindeki metinlerden yapılmış alıntılar 
veya yazarın bizzat gözlemlediği Hint örf ve adetlerine dair bilgiler; ki 
bugün bunu fenomenolojik çalışma olarak nitelendiriyoruz. Üçüncü bö-
lümde ise, konunun daha iyi anlaşılabilmesi veya okuyucuya yakınlaştı-
rılabilmesi için İslam, Yunan veya İran düşüncesiyle benzerlikleri ya da 
farklılıklar üzerinde durulması; ki bugün bunu da karşılaştırmalı çalışma 
olarak nitelendiriyoruz. Bu çerçeveden bakıldığında eserin sistematik bir 
çalışma olduğu açıkça görünmektedir. Bu sistematiğin batıda bir disiplin 
haline gelmesi ise oldukça zaman almıştır. Tahkîku Mâ Li’l-Hind’de üç 
yöntemi ele almadan önce Bîrûnî’nin interdisipliner yönüne değinmek 
yerinde olacaktır. 

İnterdisipliner Kişiliği
Bîrûnî matematik, astronomi, geometri, fizik, kimya, tıp, tarih, coğraf-

ya, filoloji, etnoloji, jeoloji, dinler ve mezhepler tarihi gibi otuz kadar farklı 
ilim dalında çalışmalar yapmış ve eserler vermiş bir bilim insanıdır.8 Bu 
çok yönlülüğü sayesinde Hint’e açılan kapıları aralamıştır. Öyle ki özel-
likle Hintlilerin havas takımı yabancıları hiçe saymakta; mleççha anlayışı 
gereği onları hor görmekte ve onların görüşlerine de fazla itibar etmekte-
dir. Bu engele rağmen Bîrûnî’nin elinde güçlü bir silahı vardır: Sanskrit 
dilini bilmesi. Hem çeşitli bilim dallarına ait konulardaki hakimiyeti hem 
de Sanskrit dilini bilmesi onun bu konudaki engellerini ortadan kaldır-
maktadır. Hintlilere karşı rüştünü ispatlayan Bîrûnî, artık onların nezdin-
de “sirkeden bile daha keskin su”dur.9

Dinler Tarihi bilimine nasıl öncülük ettiği hususunun daha iyi anlaşı-

7 Bölümlerin içeriği konusunda Ali İhsan Yitik’in makalesi esas alınmıştır. Bkz Yitik, “Biru-
ni ve Tahkiku Ma li’l-Hind İsimli Eseri”, 221.

8 Günay Tümer, “Bîrûnî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi c. 6 (Ankara: TDV, 1992), 
209; Nasuh Günay, “Bîrûnî’nin Dinler Tarihi’ne Katkısı”, Milel ve Nihal 10, sayı 3 (2013): 
90.

9 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 5.
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labilmesi için “Farklı Alemler: Ceza ve Mükâfât yerleri olarak Cennet ve 
Cehennem” başlıklı bölümün incelemesini yapmayı uygun gördük.

Deskriptif Bir Başlangıç
Her bilim dalının kendine özgü bir metodu olduğu gibi Dinler Tarihi 

bilim dalının da kullandığı birkaç metot bulunmaktadır. Bunların başın-
da deskriptif (tanımlayıcı, nitelendirici) metot geldiği söylenebilir. Dinler 
Tarihi bilim dalında dinler oldukları şekilde eserlere yansıtılır ve bu saha-
da çalışanlar da tarafsız bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri beklenir. 
Çünkü Dinler Tarihi kural koyucu (normatif) bir bakış açısına sahip olma-
dığından, dini olaylar olduğu gibi yansıtılır ve nitelendirilir.10 Deskrip-
tif metot ile dini olayları nitelendirmede ilk adım olayların/fenomenlerin 
gözlenmesi ve doğru bir tasvirinin çizilmesidir. Dolayısıyla gözlem meto-
du ile deskriptif metot birbirini tamamlar.11 Bîrûnî’nin Tahkîku Mâ Li’l-
Hind’de tam olarak yaptığının bu olduğunu söyleyebiliriz.

Hintliler mekanı Loka olarak adlandırır ve aşağı, yukarı ve orta olmak 
üzere üç büyük loka bulunmaktadır. Bunlar: “En üst kısım svarloka (cen-
net), alttaki kısım yılanlar diyarı olarak bilinen nagaloka yani cehennemdir. Bu-
rası, bazen, naraloka, bazen de en alt alem anlamında patala diye isimlendirilir. 
İçinde yaşadığımız orta aleme ise madhyaloka veya insanlar alemi anlamında ma-
nuşyaloka denir. Orta alem insanların eylemlerini gerçekleştirdikleri (kesb ettik-
leri), yukarı alem ödüllerini aldıkları, aşağı alem de cezalarını çektikleri yerlerdir. 
Svarloka’ya yükselmeye veya nagaloka’ya düşmeye layık olan kimse, oralarda belli 
bir süre eylemlerinin tam karşılığını görür. Her iki alemde de sadece ruh vardır 
ve o, bedenden ayrıdır…”12

Bîrûnî, ele alacağı bölümün girişini tarafsız, yansız yani deskriptif ola-
rak tanımını yapar, fakat bununla da kalmaz. Çünkü onun entelektüel ki-
şiliği fenomenleri inceleme ve karşılaştırma imkanını ona tanır.

Fenomenolojik Bir Çalışma
Bîrûnî, bizzat Hind’de bulunarak, Hinduların havas kesimiyle irtibata 

geçerek ve aynı zamanda Hindu kutsal metinlerinden alıntılar yaparak 
Tahkîku Mâ Li’l-Hind’in bölümlerini kaleme almıştır. Din fenomenolojisini 

10 Günay Tümer, Abdurrahman Küçük, ve Mehmet Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, 9. baskı 
(Berikan Yayınevi, 2017), 13.

11 Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, 6. baskı (Savaş Yayınları, 2012), 34.
12 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 31.
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tetkik etmenin bazı adımları vardır13 ve bu adımların başında epoche’nin14 
gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bîrûnî de Tahkik’in önsözünde buna deği-
nerek başlar: “…Bazı alıntıların içeriği açıkça küfür olarak görülse ve doğru yo-
lun yolcuları (Müslümanlar) tarafından reddedilecek nitelikte olsa bile, biz sadece 
“Hintlilerin inancı böyledir ve bu inancı savunmaya en layık onlardır.”15

Batıda disiplin gereği tarafsız olarak verilmesi gereken fenomenin 
Bîrûnî nezdinde referansı İslam ve Kur’an’dır. Çalışmasında yalandan sa-
kındığını ve doğruluktan ayrılmayacağından bahseder. Kur’an’da “kendi 
zararınıza bile olsa doğru söyleyiniz”16 ayetini kendine referans alır ve 
bu yönde çalışmalarını sürdürür. 

Bîrûnî’nin Tahkîku Mâ Li’l-Hind’de ele aldığı 80 konu başlığının %75‘i 
sosyal konular ve dini fenomenlerden oluşmaktadır. Diğer konular ise 
fenni bilgiler hakkındadır. Söz konusu başlıklar altında Hintlilerin fenni, 
astronomi ve astroloji konularındaki görüşlerine yer verilir. 

Din Fenomenolojisinin bir diğer adımı ise empatik müdahaleyi yeri-
ne getirmek; fenomeni mümkün olduğu kadar inanın gördüğü şekilde 
görmeye çalışması anlamına gelmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için 
kültürü, dili, sembolleri bilmek gerekir. Bîrûnî’nin bu konuda da –hele ki 
yaşadığı dönem göz önüne alındığında- Avrupa’nın oldukça geç bir ta-
rihte kavuştuğu bir durumu 1030’lu yıllarda gerçekleştirdiğini görebiliriz. 
Öyle ki dışardan “ahkam keserek”17 yapabilme kabiliyetine de sahipken 
hem de doğrudan havas tabaka ile iletişime geçerek fenomenleri “içeriden 
anlamaya”18 çalışmıştır. Böylece bölümleri işlerken Hindu kutsal metinle-
rinde nasıl geçtiğine değinmektedir:

Hintliler kendi kutsal metinlerinde sayısız cehennemlerden, onların 

13 Detaylı bilgi için bkz. Douglas Allen, “Din Fenomenolojisi”, çev. Mehmet Katar, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXV (1996): 453–58.

14 Din fenomenolojisinde bir fenomen ele alınırken çalışmayı yapan kişinin fenomen karşı-
sında kendi düşüncelerini ya da inançlarını askıya alması anlamına gelmektedir. James 
L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, çev. Fuat Aydın (İz Yayıncılık, 2004), 49.

15 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, XXIII-XXIV.
16 Nisa 4/124
17 Pozitivizmin etkisi ve evrim teorisinin bilim alanında popüler bir hale gelmesi dinin in-

celenmesi ve dinin kökeni üzerine ortaya atılan teorileri artırmıştır. Özellikle Herbert 
Spencer’ın saha çalışmaları yapmadan masa başı çalışmalarla dinin kökenine dair teoriler 
üretmesi ve daha sonra zaman içerisinde diğer bilim insanlarının bu teorileri çürütmesi 
zaman almıştır. Detaylı bilgi için Bkz. Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 23–45; 
Kollektif, Dinler Tarihi El Kitabı, ed. Baki Adam (Grafiker Yayınları, 2015), 43–50; Brian 
Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, çev. Tayfun Atay (İmge Kitabevi Yayınları, 
2004), 159–60.

18 Cox, Kutsalı İfade Etmek, 53.
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nitelik ve isimlerinden, her bir günah için ayrı bir cehennem olduğun-
dan söz edilir ve Vişnu-Purana’ya göre cehennemlerin sayısı seksen sekiz 
bindir…19 Bunlara örnek olarak sıralamaya ve açıklamaya devam eder; 
Raurava, Rodha, Taptakumbha, Mahajvala, Savala, Krimisa, Lalabhaksha, Visa-
sana, Adhomukha, Rudhirandha, Rudhira, Vaitarani, Asipatravana, Vahnijvala, 
Sandanisaka.20

Deskriptif ve fenomenolojik açıdan ele aldığı konuyu burada bitirmez, 
konunun daha iyi anlaşılması için çeşitli dinlerden ve felsefi görüşlerden 
örnekler verir.

Karşılaştırmalı Bir Derinlik
Bîrûnî’nin eserini eşsiz hale getiren en büyük özelliklerinden biri olan 

karşılaştırma metodunu uygulayabilecek entelektüel seviyede olmasıdır. 
Kutsal metinden verdiği örnekle kalmayıp konuya dair farklı görüşlere 
de eserinde değinmiştir. Bunu yaparken şöyle bir sistematik geliştirdiğini 
görebiliriz. Din fenomenolojisinde bu sistematik dikey ve yatay karşılaş-
tırmalar olarak adlandırılmaktadır.21 Eserde deskriptif tanımın ardından 
Hinduların kendi aralarındaki farklı anlayışlarından örneklere yer verilir: 
Felsefi bakış açısını22 “…Samkhya kitabının yazarı, cenneti özel bir kazanım/
ödül olarak görmez. Çünkü o, ebedi değil, fanidir. Böyle hayatlar bizim dünya 
hayatına benzer. Cennet hayatı hırs ve ihtirastan hali değildir. Orada farklı dere-
celeri ve muhtelif var oluş basamakları söz konusudur. Halbuki mutlak sükunetin 
ve eşitliğin olduğu yerde açgözlülük ve arzulara yer yoktur.”23 ve avam-havas 
ayrımına dair genel olarak halkın inandığı şeklini örnekler: “…Avam, yani 
ruhun beden olmaksızın var oluşunu tasavvur edemeyen kimseler ise, bu konuda 
farklı görüşlere sahiptir. Bu görüşlerden biri şudur: Ölüm sarhoşluğunun sebebi, 
ruhun kendisi için hazırlanmış yeni bir bedeni arzulamasıdır.”24

Bîrûnî, konuyu biraz daha derinleştirerek farklı din ve felsefelerden 
örnekler sunmaktadır: 

19 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 31–32.
20 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 32-33.
21 Yatay karşılaştırmalarda ele alınan dini fenomen, dindeki benzer ve farklı görüşlerin 

ortaya konulmasıdır. Dikey karşılaştırmalar ise diğer dinlerdeki karşılığına bakılmak 
süretiyle konunun derinleştirilmesidir. Kollektif, Dinler Tarihi El Kitabı, ed. Baki Adam 
(Grafiker Yayınları, 2015), 20

22 Hindularda şaddarşana (altı görüş) felsefe sistemi vardır. Bunlar; Samkhya-Yoga, Nyaya-
Vaişeşika, Mimamsa-Vedanta’dır. Bu altı görüş içinde en eski sistem Samkhya’dır. 

23 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 33.
24 Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 33.
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“Sufîler de cenneti özel bir kazanım olarak görmez ama onların gerekçesi fark-
lıdır. Çünkü onlara göre nefis, başka şeyden değil, sadece Hakk’tan (Tanrı’dan) 
hoşnut kalır. Cennet nimetlerini arzulamak ise kişiyi mutlak iyilikten uzaklaştı-
rır. Böylece fani olan Baki olanın önüne geçer”

“Tenasüh nazariyesine eğilim duyan bir İslam kelamcısı, şöyle diyor: “Tenasü-
hün dört derecesi vardır. Birincisi, insan türüyle sınırlı olan geçiştir (nesh). Zira 
bu durumda ruhun bir şahıstan diğerine intikali söz konusudur. İkincisi, ilkinin 
zıddı olan dönüşümdür (mesh). Bu da yine insanlara has bir durumdur. Çünkü 
maymun, domuz ve fillere dönüşen onlardır. Üçüncüsü, bitkilerde olduğu gibi 
sabit, hareketsiz var oluş formudur (resh). Bu durum öncekinden daha kötüdür. 
Çünkü sabit bir durumda dağlar gibi uzunca bir süre hatta asırlarca aynı durum-
da kalınır. Dördüncüsü de üçüncünün zıddı olan, özellikle koparılan bitkilere ve 
kurban olarak kesilen hayvanlara özgü bir durumdur (fesh). Çünkü bu durumda 
onların nesli kesilmiş, varlık sahasındaki mevcudiyetleri sona ermiştir.”25 

“Ebu Ya’kub es-Sicistani (ö.393/1003 [?])26 Keşfu’l-mahcub isimli kitabında 
şöyle der: ‘Türler korunmuştur. Onlardan herhangi birinde meydana gelen tena-
süh başka bir türe geçmez.’”

“Sokrat da Phaedo kitabında şöyle der: ‘Beden topraktandır (arzi), ağır ve yo-
ğundur (kesiftir). Onu seven ruh/nefis ise hareketlidir. O, şekilsizlik/bedensizlik 
ve Hades’ten korktuğu için ruhların toplandığı yerlere ilgi duyar. Bu yüzden kirli 
ruhlar, diğer ruhların gölge varlıklar şeklinde göründüğü kabir ve mezarlıklarda 
dolaşır. Bu durum dünyevi var oluşlarından tamamen kopmamış, ama aynı za-
manda yöneldiği tarafın bir parçası haline gelmiş ruhlar içindir.’”

“…Eflatun da ceza ve mükafat yerleri hakkında şöyle der. “Bir insan öldü-
ğünde, cehennem zebanilerinden biri (Daimon) onu yargılanacağı mahkemeye 
götürür. Sonra oradaki özel bir görevli (rehber) onu, gelen diğer ruhlarla birlikte 
Hades’e götürür. Ruhlar burada mecburi olarak asırlarca kalır…”

Onun eserlerinde aşağıdaki mukayese yöntemlerini tespit etmek müm-
kündür: 

1. Benzerlik ve paralellikler, sataşma ve çelişkilere tercih edilmiştir. 
2. Karşılaştırmalar, düzeltme gayesiyle değil, okuyucunun, incelenen 

konuları daha iyi anlayabilmesi için yapılmıştır. 

25 Sachau, tenasühün dereceleriyle ilgili bu ifadelerin miladi Xl. Yüzyılda yaşayan Ebu’l-
Meali Muhammed b. Ubeydullah’ın Farsça Beyanu’l-Edyan adlı kitabından aktarıldığını 
zikreder. Biruni, Tahkiku ma li’l-Hind Biruni’nin Gözüyle Hindistan, 35.

26 Tam adı Ebu Ya’kub İshak b. Ahmed es-Sicistani ünlü İsmaili dai ve alimlerindendir. 
Keşfu’l-Mahcub isimli eseri dolayısıyla sufi alim Ebu’l-Hasan Ali b. Osman el-Hucviri (ö. 
465/1072) ile karıştırılmştır
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3. Benzerlik ve paralellikler, okuyucunun aşina olduğu dinlerden ve 
dinî topluluklardan alınmıştır. 

4. Karşılaştırmalı analizler, din içinde (din içi karşılaştırmalar), dinin 
mezhepleri arasında (mezheplerarası karşılaştırmalar) ve dinler arasında 
(dinlerarası karşılaştırmalar) yapılmıştır. 

5. Benzerlik ve paralellikler, İslâm toplumu ve mezheplerinden de 
alınmıştır.”27

Sonuç
Bîrûnî, farklı din ve kültürleri incelemede dilin önemine vurgu yapmış-

tır. Özellikle Hint konusunda Sanskrit dilini bilmesi ona avantaj sağlamış-
tır. Dil iletişim yolunu açarken onun fenni konulardaki bilgisi de dikkat-
leri üzerine çekmesinde ve Hintli alimlerin Bîrûnî’yi dikkate almalarında 
büyük rol oynamıştır. Tahkîku Mâ Li’l-Hind eseriyle Hintlilerin değerli ve 
değersiz görüşlerini İslamî coğrafyaya açmakla kalmamış aynı zamanda 
bu eseriyle metodolojik bir çalışmaya da imza atmıştır.

Bîrûnî, bilimsel yöntemin ve objektifliğin nasıl olması konusunda dö-
neminin oldukça ilerisinde örnek bir eser ortaya koymuştur. Ele aldığı 
dini konunun önce deskriptif bir çalışmasını sunmuş, daha sonra kutsal 
metinlerini incelemiş, sonra o dinin mensuplarının görüşlerini göz önün-
de bulundurmuştur. Fenomeni incelerken eleştirel yorumdan kaçınmış, 
sadece incelediği konunun verilerini eserine aktarmakla yetinmiştir. Kar-
şılaştırmalı bir çalışma ile zamanının ötesine geçmiş aynı zamanda ente-
lektüel kişiliğini de ispatlamıştır. 

Özetle onun metodolojisinin özünü şu maddeler oluşturmaktadır: 
“1. Dinlere ve bu dinlerin topluluklarına “kendilerini ifade etme” hakkı veril-

melidir. 
2. Hem metinle ilgili hem de ampirik çalışmalar zorunludur; metin çalışma-

ları dinlerin teorik yönünü, ampirik çalışmalar ise pratik yönünü anlamak için 
gereklidir. 

3. Metinler, gelenekler ve rivayetler tahlil edilip karşılaştırmalı; sonra da sade-
ce doğru verilere güvenilmelidir. 

4. Bütün referanslar, dinlerin otantik kutsal metin ve yazılarına ve bu dinlerin 
bilim adamlarına ait güvenilir yazılara dayandırılmalıdır. 

27 Kamaruzaman, “İslâmî Bir Din Bilimleri Metodolojisinin Teşekkülüne Doğru Bîrûnî Ör-
neği”, 171.
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5. Dinler, eğitimli zümrelerin verdiği bilgiler ve onların onayladıkları pratik-
ler aracılığıyla takdim edilmelidir. 

6. Eğitimsiz ve küçük grupların benimsediği popüler uygulamalar hakkındaki 
bilgiler de gereklidir; ancak bu veriler, söz konusu dinleri ve dinlerin toplulukla-
rını betimlemek ve onlar hakkında konuşmak için kullanılmamalıdır.”28
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BÎRÛNÎ’NİN ÖTEKİNİ ANLAMADA ÖZGÜN 

YÖNTEMİ: HAVAS VE AVAM AYRIMI

TUĞÇENUR ERİLLİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Bu çalışmada, birbirinden farklı dini toplulukların iddialarını anlama çabasında 
olan, onlarla sağlıklı diyalog kurma örneği olarak Bîrûnî’nin Tahkîk mâ li’l-Hind adlı 
eserindeki avam ve havas ayrımı şeklindeki metodu incelenecektir. Bîrûnî’nin öteki-
ni anlamadaki özgün yöntemi olarak nitelendirdiğimiz avam-havas ayrımına gitme 
nedenlerini örnekler üzerinde tartışacağız. Bu çalışma sona erdiğinde, bu metodun 
objektifliğinin, avantaj ve dezavantajlarının neler olduğu sorusuna cevap bulmayı 
amaçlıyoruz. Bu soruyu felsefî analiz ve güncel karşılaştırmalarla zenginleştirerek 
metodolojik açıdan tartışacağız. Dışarıya kapalı toplumlarla iletişim kurulabilme-
sinde bu metodun işlevselliğini göstermiş olacağız.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, el-Bîrûnî, Kültürlerarası Anlayış, Avam ve Havas, Hint-
liler, Karşılaştırma.

AL-BIRUNI’S DISTINCTIVE METHOD IN UNDERSTANDING THE OTHER: 
DIVISION OF THE COMMONS AND THE EDUCATED

Abstract
In this article, al-Biruni’s method of division of the commons and the educated in 
his Tahqîq mâ li l-Hind will be examined as a way of establishing a healthy dialogue 
with different religious communities in an effort to understand their beliefs. We 
will discuss the reasons why al-Biruni distinguishes between the commons and the 
educated which we describe as al-Biruni’s distinctive method in understanding the 
other. When this work comes to an end, we aim to find an answer to the question 
of what the advantages, disadvantages, and objectivity of this method are. We will 
examine this question from a methodological point of view by enriching it with phi-
losophical analysis and current comparisons. We will have shown the functionality 
of this method in order to communicate with other closed societies.

Key Words: Philosophy, Al-Biruni, Intercultural Understanding, Commons and 
Educated, Indians, Comparison.
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GİRİŞ
Bîrûnî 973-1048 tarihleri arasında Batı Harezm’de yaşamıştır. Gaz-

neli Mahmut’un Hindistan’ın Kuzey-Batı bölgelerini ele geçirmesiyle 
Hindistan’a gitmiş ve oradaki çalışmalarıyla bilim dünyasına büyük kat-
kılar sunmuştur.1 Bîrûnî’yi Hindistan’ın dili olan Sanskritçe gibi zor bir 
dili öğrenmeye sevk eden unsurların başında İslam geleneği ile Hint gele-
neği arasında köprü kurma amacı gelmektedir.2

O dönemin Hindistan’ında dünyanın diğer yerlerine göre ilmî atmos-
fer daha gelişmiştir. Oradaki bilimsel faaliyetlerin niteliğinden böyle bir 
görüşe varabiliriz. Fakat o zamanın biliminin diğer toplumlara aktarımına 
engel olan birtakım nedenler vardı. Bunların başında Hintlilerin bilimsel 
araştırma yöntemlerini kullanmamaları gelir. Örneğin; “ilmi, yazıya dök-
memeleri” nedeniyle atalarının ilimlerini kullanamaz hale gelmişlerdir ve 
bu da taklidin yaygınlaşmasına yol açmıştır.3 Böylece tarihine ve ilim-
lerine hurafeler karışan Hint toplumu, zamanla kendi içine dönerek öteki 
toplumlara kendini kapatmıştır. Çünkü kendilerinden olmayanları Hint-
çede pislik, dışkı gibi manalara gelen mleççha kelimesiyle niteleyecek ka-
dar dışlamışlardır.4 Diğer toplumların da onlara karşı tepkisel davranış-
ları, ilişkileri kopma noktasına getirmiştir. Dolayısıyla beraber yaşamak 
güç bir hâl almıştır. Nihayet Gazneli Mahmut’un Hindistan’ın Kuzey-Batı 
bölgelerini ele geçirmesiyle Bîrûnî, Gazne İslam Devleti tarafından araş-
tırmalarına devam etmesi konusunda desteklenmiştir.

Hint dinleri ve öğretileri hakkında ancak ikinci el kaynaklara sahibiz. 
İlk dönemlerde sözlü Hint geleneği yaygın olması sebebiyle yazılı eserler 
çok azdır ve yazılanlar da ezberlenmesi kolay olsun diye şiirsel ve kafiyeli 
şekilde yazılmıştır. Bazen bir harfin eksikliğinin bile tüm anlamı değişti-
rebildiği dikkate alındığında Sanskritçe gibi zor bir dilde tahrifin ne denli 
büyük olduğu ortaya çıkar. Bu yüzden herhangi bir din, inanç, mezhep, 
grup vs. incelerken bu zorluklar dikkate alınmalıdır. Birûnî, o güne kadar 
Ebü’l Abbas el-İran-şehrî’nin dışında, rivayetlere bağlı kalarak tarafsız bir 
şekilde eser kaleme alanı görmediğini söylemiştir. Ama el-İran-şehrî’nin 
de Hinduizm ve Budizm dinleri hakkında objektiflikten uzaklaştığını ve 

1 Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el- Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle 
Hindistan, trc. Kıvameddin Burslan, (Ankara Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015), XIII.

2 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XVI.
3 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 5.
4 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 2.
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yalnızca bir kitaptan nakillerle yetindiğini hatta bu kitapta olmayan bil-
gileri de avamdan tamamlamaya çalıştığını fark etmiştir. Böylece hocası-
nın da onayıyla Hintliler hakkında objektif bir yaklaşımla yazmaya karar 
vermiştir.5 

Bîrûnî, Tahkîk mâ li’l-Hind adlı eserinin önsözünde Hintliler hakkında 
yazmaya nasıl karar verdiğini genel hatlarıyla anlatır. Daha başlangıçta 
onun rivayetlerle ilgili tespitine bakarak şöyle bir çıkarımda bulunabili-
riz: O, duyarak malumat edinme kadar katılımlı gözlem yönteminin de 
önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca bu yaklaşım onun üslup inceliğini ve 
zihnini sistematik kullanışını da ortaya koymaktadır.6 Bîrûnî’nin öteki-
ne yaklaşımı, tenkîs (noksanlık araştırma) çizgisinde değil tenkîd (yapıcı 
eleştiri) çizgisindedir. Çünkü Bîrûnî, Hintlileri anlamak için Müslüman 
kimliğini ön plana çıkarmadan, Antik Yunan filozoflarının kendi toplum-
larına yaklaşım yöntemlerini tercih etmesi7, kendisinin de ifade ettiği 
gibi onu objektif kılmıştır. Ama o uzlaştırıcı olmak adına “ön kabullerden 
arındırılmış bir anlama metodu” sunmak gibi sahte bir tavır da sergile-
mez. Bîrûnî, modern fenomenologların yaptığı gibi “epoche”nin yani tec-
rübeyi betimlemede sahip olunan inancın askıya ya da paranteze alınması 
ve kuşkucu yaklaşılması8 şeklindeki bir yöntemin tarafsızlık sağlama-
dığını düşünerek gerçeklikten uzak bulur.9 Kısacası Bîrûnî, objektiflik-
ten bahsederken diğer unsurları göz ardı etmemiştir, zira ona göre kimse 
duygularını tamamen dışarıda bırakamaz. O aynı zamanda tarihî bağlamı 
görmezden gelip anakronizm hatasına göz göre göre düşmenin yani ideal 
bir bağlamı varsaymanın objektiflikten uzaklaştıracağı kanaatindedir.10 

Birûnî’nin avam havas ayrımı metodunu anlamak için önce tarih an-
layışı üzerinde kısaca durmalıyız. O, akıl merkezli ilimler olarak beşeri 
ilimlerin gelişmesine önem vermektedir. Çünkü bu ilimlerin gelişimi, ha-
berlerin doğruluğunu denetlemede önem arz etmektedir. Nitekim Bîrûnî 
arkeoloji, tıp, astronomi, felsefe, astroloji, matematik, geometri gibi ilim-
lerde bu ilmî yaklaşımıyla ilerleme göstermiştir. Çünkü o, tarihsel ve bi-

5 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XXIII.
6 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XXII.
7 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XXIII- XXIV.
8 Simon Blackburn, “Epoche”, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University 

Press, New York, 1996, 123.
9 Kemal Ataman, “İslam Düşüncesinde Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği”, Milel ve Nihal 
İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi 10, sy. 3 (Aralık 2013): 209.

10 Ataman, “İslam Düşüncesinde Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği”, 211.
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limsel verilere kutsal kitaplarla değil bu ilimlerle ulaşabileceğini belirtir. 
Öyleyse objektiflik, dini geleneklerin yanı sıra bilim adamlarının bu yak-
laşımı ile sağlanabilir.11 

Modern, köleleştirici zihniyetin uydurduğu tek alana yoğunlaşarak 
oluşturulan uzmanlık etiketinin çekiciliği, havasta anlama darlığına yol 
açmıştır. Dinî ilimleri, halk kitlelerine aktarırken onların düzeyini göz 
ardı edenler, bu aktarımı gereksiz görenler ya da günümüzün bilişim çağı 
olduğunu göz ardı edenler ile Bîrûnî, Farâbî, Kindî, İbn Rüşd, Gazzâlî gibi 
çağını ileriye taşıyanların arasında büyük farklar vardır. Birûnî bilimi ve 
bilimsel gelişmeyi hiçbir zaman dinden ayrı görmemiştir. Bugün ancak bu 
yaklaşımla görüş açımızı genişleterek farklı perspektiflerden bakabilir ve 
bütünü görecek konuma gelebiliriz. Aslında Kur’ân-ı Kerîm’e bakıldığın-
da, İslâm’ın bilime engel değil aksine bilimi, teşvik edici olduğu görülür. 
Modern çağda dinin bilime engel olduğunu söyleyenler dinleri sadece 
yok etme veya işlevsiz hale getirme yoluna gitmektedirler. Bu en kolay ve 
indirgemeci bir yoldur. Eğer âlimlerimizin metotlarını takip ederek öteki-
ni anlama konusunda insanları anlamaya dayalı bir üsluba geri dönersek, 
içe kapanık bir durumdan diğer toplumlarla sağlıklı iletişim kurabilen 
dışa açık bir toplum haline dönüşebiliriz.

Hint ve İslâm kültürlerinin birbirine uzak olmasının birçok sebebi var-
dır. Yani din ve kültürlerin farklı olması tek başına bunun sebebi değildir. 
Bu kültürlerin diyalog kuramamasının en önemli sebebini Birûnî, yalan-
cılara ve yalancılığı devam ettiren silsileye bağlamaktadır. Bazı ravilerin 
avamda oluşan ve yaygınlaşan efsanevi haberleri yeterince araştırmadan 
ve birinci elden belgelere ya da delillere ulaşmadan aktarmaları, diya-
loğun önündeki en büyük engellerden birisi olmuştur. Bununla birlikte 
Bîrûnî, art niyetli, hasetçi bazı ravilerin sözleri çarpıtma gibi yaygın bir 
hastalığa sahip olduklarını da dile getirmiştir. Böyle kişilere bilgin denile-
meyeceğini vurgulamıştır.12 Bîrûnî buna örnek olarak başından geçen bir 
olayı kitabında şöyle nakletmektedir: 

Bir gün üstat Ebû Sehl Abdü’l-Mün’im b. ‘Ali b. Nuh et-Tiflîsî’yi (Allah 
ona güç-kuvvet versin) ziyaret ettiğimde onu, Mu’tezile hakkında kitap 
yazan birini, bu mezhebin görüşlerini yanlış yorumladığı için eleştirirken 
gördüm. Zira söz konusu yazar, Mu’tezileye ait ‘Allah bizâtihi âlimdir’ 

11 Mehmet Alıcı, “Bir Dinler Tarihçisi Olarak Bîrûnî ve Tahkîk-u mâ li’l-Hind’de Tanrı Kav-
ramına Yaklaşımı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 8 (2003): 219.

12 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XIV.
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sözünü, ‘Allah’ın ilmi yoktur’ tarzında aktararak insanlara, Mu’tezilî bil-
ginlerin Allah’a câhillik isnat ettiklerini göstermek istemişti. Ben de ‘bu 
öyle yaygın bir hastalıktır ki, hasmının ve muhaliflerinin mezhebini nak-
ledenlerden pek az kimse bu belâdan kurtulabilmiştir.’ dedim.13 

Aynı coğrafyada yaşayanlar için bu tür yalan ve aşağılayıcı haberle-
rin deşifre olması kolaydır. Ancak farklı kültürler söz konusu olduğunda 
coğrafi uzaklık sebebiyle bu yalanların ortaya çıkması daha güçtür. Bu 
yanlış anlamalar devam ettikçe insanlar arasındaki manevi mesafeler de 
derinleştikçe derinleşecektir, ta ki iyi niyetli biri çıkıp büyük bir fedakârlık 
yapana dek. Nitekim Bîrûnî Hindulara karşı objektif yaklaşımıyla bu sil-
sileyi bozanların ilkidir. Her ne kadar din bilimlerinin 19. yüzyıl bilimsel 
bakış açısının ürünü olduğu konusunda genel kanaat olsa da Dinler Ta-
rihçisi Schimmel’in Bîrûnî’nin söz konusu Tahkîk mâ li’l-Hind adlı eserini 
dinler tarihi sahasında ilk objektif eser olarak tanımlaması14 bu görüşü 
destekler.

Birûnî bu esere başlarken eğitimli olan ve dine dair doğru ve sağlam 
bilgiye sahip olan havas ile eğitimsiz ve ilmî tartışmadan uzak avam, yani 
geniş halk kitleleri arasındaki anlayış farkını göz önünde tutmuştur. Onun 
özgünlüğü, diğer din mensuplarını anlama ve onlarla sağlıklı iletişim kur-
mada anlayış farkını gözeten bu yöntemi esas almasıdır.

Bîrûnî Hristiyanlık öncesi Yunan inançlarıyla Hint inançlarının ben-
zerliği nedeniyle bu yöntemini kullanmada Yunan filozoflarının top-
lumlarıyla iletişimini örnek olarak almıştır. Birûni’nin buradaki bir diğer 
amacı, Hintlilerin yazıya dökme gelenekleri olmadığı dönemde Yunan 
filozoflarının bunu yapmasıdır. Ayrıca halklar hurafelere inanırken filo-
zofların amacı bilimsel sonuçlara uymaktır. Örneğin Sokrates yıldızların 
tanrı olduğuna inanmamış bu yüzden on iki hâkimden on biri ona idam 
cezasını uygun görmüştür. Kısacası Hint inançlarını Yunan belgeleriyle 
desteklemesinin sebebi iki düşünce sisteminin birbirlerine olan benzerlik-
leridir. 15

Felsefi temellendirmeler daha çok eğitimli kesimin yani havassın an-
layabileceği olgulardır. Bu yüzden bir dinin inanç sistemini araştırırken 

13 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XXI-XXII.
14 Annemarie Schimmel, Doğudan Batıya, trc. Ömer Enis Akbulut, (İstanbul: Kültür Bakanlı-
ğı Yayıncılık, 2017), 45.

15 Günay Tümer, Bîrûnî’ye Göre Dinler ve İslâm Dini, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. 
1991), 129.
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aydın ve avamın anlayış düzeyinin farklılığını dikkate almamak bir ek-
sikliktir. Bîrûnî’nin dikkat çektiği böyle bir anlayış sorunu günümüzde de 
varlığını sürdürmektedir. Günümüz toplumlarında pek çok kişinin çeşitli 
nedenlerle kendi düşünce çevresi dışındakileri anlamada objektif davran-
madıkları ve bu kişilere karşı ötekileştirme tutumu sergiledikleri görülür. 
Örneğin, içerisinde yaşadığımız İslam dünyasında çeşitli dini topluluklar 
kendilerini İslam’ın mutlak temsilcisi olarak görmektedirler. Her dinde ol-
duğu gibi, kendisini İslam’a dayandırarak meşrulaştırmaya çalışan birçok 
siyasi, itikadi mezhepler ve gruplar Müslüman toplumlarda da mevcuttur. 
Bu oluşumların, İslam ahlakının da temel öğretilerinden olan birlik bera-
berliğe ve kardeşliğe zarar vermesini engellemek için söz konusu grupları 
Bîrûnî’nin yöntemi ile objektif olarak anlamalıyız. Bu da onun yöntemini 
incelemeyi, yorumlamayı ve günümüz problemlerine uygulamaya gerek-
tirir. Nitekim Bîrûnî, kaynaklara doğrudan, belirli bir metodolojiye göre 
başvuranların ve ilgili alanda derinleşenlerin daha önce mahiyetini açık-
ladığımız “objektif bilgi”ye ulaşabileceğini vurgulamıştır.16

Bîrûnî’nin bu ayrımı sayesinde bir inancın çıkış noktasına gittiğimizde 
düşüncenin ilk hâli ile sonraki durumu arasında tezat ya da fark olduğu 
görülür. Bu bakış açısıyla güncel meselelere ve tartışmalara bakıldığında, 
cedel ile elde edilemeyenlerin diyalog ile kazanılabileceğini vurgulamış-
tır. Bu bağlamda diyalogla kastedilen katılımlı gözlem yoluyla avam ve 
havas ile iletişim kurmaktır.

Bîrûnî, Batı’nın ele geçirdiği toprakların kültürünü yıkmaya yönelik 
zihni yapısının yerine, fethedilen topraklarda, kendi kültürlerindeki avam 
ve havasta görülen radikal farklılıkları da dikkate alarak onlarla ortak un-
suru bulmaya yönelik bir zihnî yaklaşım inşa etmeye çalışmıştır. Kendi 
kültürümüzün içerisinde bile avam ve havas arasında bu farklar varsa, 
diğer kültürlerde de olması mümkündür. Diğer din ve kültürlere de yak-
laşım bu çerçevede olmalıdır. Nihayetinde onların havassı da bizim gibi 
bir olan Tanrı’ya inanıyor. O zaman muhataplarla ortak zemini ortadan 
kaldırmamak adına daha çok ortak kavramlara yönelmekte fayda vardır. 
17 Bu tavır bize Âl-i İmrân suresinin 64. ayetinde:

De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız 
Allah’a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp 

16 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, XXI-XXIV.
17 Ataman, “İslam Düşüncesinde Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği”, 204.
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da kimimiz kimimizi ilah edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, 
deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” şeklinde ifade edilen peygam-
berin tavrını hatırlatmaktadır.

HAVASTAN AVAMA İNANÇLARIN DÖNÜŞÜMÜ
Her millette havas ile avamın inançları farklıdır. Halk duyularla algı-

lananlara yönelip onları tartışmasız kabul ederken, havas akılla kavranan 
şeylere de yükselir.18 Bîrûnî, akla en uzak olanların duyular olduğunu 
söyler. Hintlilere göre de “‘Duyular’, belli bir nesneye ait bilgileri tefekkü-
rün önüne getirir. ‘Tefekkür’, duyulardan elde edilen bilginin doğrusunu 
yanlışlarından ayırır ve onu akla teslim eder. ‘Akıl’ da cüziyattan küllî bil-
giye ulaşır ve onu ruha iletir, böylece ruh nesnenin gerçek bilgisine vâkıf 
olur.”19 Bîrûnî burada havasın bilgisinin avamdan farklı düzeyde oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Buna göre avam, özellikle farklı görüşlerin bulun-
duğu ve uzlaşmanın mümkün olmadığı konularda araştırmaya ve anali-
ze yanaşmaz. Bu nedenlerden dolayı Bîrûnî, eğitimli olan Brahminlerin 
görüşlerini vermeye özen gösterir. Örneğin, Birûnî, Hint kaynaklarına ve 
alanında otorite âlimler ile yapmış olduğu diyaloglarına dayanarak baş-
langıçta Hintlilerin tek tanrı inancına sahip olduğunu, zamanla Tanrı’yı 
hatırlamak için halkın putlar yapmaya başladığını söylemiştir.20 Bîrûnî, 
Hz. Muhammed’i veya Kâbe resmini, karşısında gören bir Müslüman’ın 
hangi tepkiyi verebileceğini tasavvur ederek onların tutumu hakkında 
empati kurmaya yönelmiştir. Görüldüğü üzere Hintli havas ile Müslü-
man âlimler arasında başlangıçta ortak noktalar bulunurken Hintlilerin 
avamında bir farklılaşma yaşanmıştır. Aynı zamanda Bîrûnî’nin Hintlile-
re karşı yargılayıcı bir yaklaşım sergilemek yerine onlarla empati kurmayı 
tercih etmesi, iki kültür arasında köprü kurma noktasında dikkat çekici 
bir yöntemdir.

Tenasüh inancı ile ilgili Antik Yunanlılar ve bazı sûfilerin Hintlilere 
benzer görüş ve temellendirmeleri vardır. Eflatun’un  Phaidon diyaloğun-
da Sokrates şöyle diyor: 

Antik hikâyelerde bize haber verilir ki, ruhlar buradan Hades ’e, 
Hades’ten de buraya gelirler. Canlı, ölüden ve bütün varlıklar da kendi 
zıtlarından sudûr ederler. Bundan ötürü ölen kimseler yaşayanlar arasın-

18 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 7.
19 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 39.
20 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 7-10.
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dadır. Ruhlarımız Hades’te kâimdir. Her bir kimsenin ruhu bir şeyle mut-
lu veya muzdariptir ve o şeyi düşünür. Hissedilen bu tesir ve duygular, 
ruhu bedene bağlar; onu bedene çiviler ve daha önceden olduğu gibi ona 
insan biçimini verir. Saf olmayan ruh Hades’e gidemez. O, mevcut bedeni 
bırakır ve hemen başka bir bedene intikal eder. O bedene yerleşir ve kalır. 
Böyle ruhların eşsiz, pak ve ilahî cevherle birlikte yaşama şansları yoktur. 
21

Sûfîlerde de benzer öğretiler bulunmakla birlikte tamamen aynı de-
ğildir. Bu öğretiler yalnızca Allah’ın gök, arş ve kürsü vb. gibi mekânlara 
hülûlunu caiz gören bazı sûfiler tarafından benimsenmiştir.22 Platinos 
Felsefesi de kötülüğün maddeye yakınlaşmak olduğunu aynı zamanda 
varlıkların sudûr ettiğini ve kaybolmayacağını savunur. Buna göre ruh 
maddî olandan uzaklaştıkça iyiye kavuşacaktır.23 Beden de dâhil dünya 
mülkünü seven kimse tamamen manevi olan iyiliğe ulaşamayacaktır ve 
bu dünyadan kurtulamayacaktır.24 

Havassın ve Yunan filozoflarının bu konudaki görüşlerine bakıldı-
ğında ruh, maddeden uzaklaştığında ruhlar mahalline geçecektir. Havas 
ruhların söz konusu manevi ve maddi mahalde, cisimden mücerret olarak 
bulunduğuna inanırken, Hintlilerin avam kesimi, ruhun beden olmaksı-
zın var oluşunu tasavvur edemeyen kimselerdir. Onlar bir beden öldüğü 
an ruhun başka bedene intikal ettiğine inandıkları için ruhu, beden ol-
maksızın tahayyül edemezler.25

Hintli havasta görülen tenasüh inancında ruh, insanın dünya hayatın-
daki amellerine bağlı olarak öldükten sonra ya mutlak iyi olan ruhların 
bulunduğu yere ‘Hades’e göçer ya da kötü amellerinden dolayı dünya ha-
yatına, daha düşük bir seviyede mesela bir hayvan olarak tekrar döner. 
Soyut düşünemeyen avam ise, kötülükten yani bedenden ve maddeden 
uzaklaşan ruhların mükâfatlandırılması için gideceği Hades’i tahayyül 
edememeleri yüzünden tenasüh inancı avam sınıfında reenkarnasyona 
dönüşmüştür. Tenasüh inancında ölüm kaygısı görülmezken, reenkar-
nasyona inanan avamda bu kaygı görülür. Çünkü onlar, ölümün hemen 

21 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 30; Ayrıca bk. Platon, Phaidon, 
trc. Furkan Akderin (İstanbul: Say Yayınları, 2017), 115-116.

22 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 30.
23 Kâmıran Birand, İlk Çağ Felsefesi Tarihi, (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Yay., 1958), 123-127.
24 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 25.
25 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 33-35.
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ardından bedenin diğer bir bedene intikal ettiğini düşünmektedir. Görül-
düğü üzere Hintli havassın başlangıçtaki inançları, avama inerken ki sü-
reçte farklılaşma yaşamıştır. 

Brahminler Gita adlı kitaplarında insanda bulunan üç kuvveden bah-
setmişlerdir. Bunlar İslâmi kaynaklarda da bulabileceğimiz: ilmî kuvvet, 
şehvet kuvveti, gazap kuvvetidir.26 Bu üç kuvvetten birincisi olan ilim 
kuvveti, yalnız insân ruhuna aittir. Diğer ikisi ise hayvanlarda da bulun-
maktadır. Brahminlerin kitabında şu ifadeler yer alır: “Okyanusa sürek-
li akan ırmakların, onun suyunu etkilememesi gibi, elem ve haz gerçek 
âlimi/ârifi etkilemez. Şehvet ve öfkesini yenemeyen, onları yok edemeyen 
kimse böyle bir zirveye nasıl çıkabilir?”27 Avam ve havas arasında bu 
bakımdan da fark olabilir.
İslam medeniyetinin güçlü ve yaygın bir yazılı geleneği vardır. Yukarı-

da bahsettiğimiz şekilde Hintlilerde yazılı gelenek yaygın olmamasından 
dolayı, Hint halkında teşbih daha yaygındır. Örneğin; 

Hintlilerin havas sınıfından birisi Tanrı’yı tenzih etmek için: ‘Tanrı bir 
noktadır.’ demiş ve bedensel niteliklerin Tanrı’ya ait olmadığını ifade etmek 
istemiştir. Bunu işiten Hintli, onun Tanrı’yı bir nokta kadar küçük olduğu-
nu kastettiğini zannetmiş ve o ifadenin anlamını kavrayamamıştır. Bununla 
da yetinmeyip Tanrı’yı daha da büyük olarak tanımlamak istemiş ve ‘Tanrı 
on iki parmak uzunluğunda on parmak genişliğindedir.’ demiş.28

Bunun gibi başka örneklere de yer vermiştir. Bu sakıncalarından dolayı 
Hint kast sisteminde avam özellikle ilimle uğraşmaktan men edilmiştir.

Bîrûnî’nin dikkat çektiği şekilde, muhatabın anlayış farkını dikkate al-
madan yapılan tartışmaların doğru anlamaya engel oluşunu günümüzde 
de görebiliriz. Örneğin; Gazzâlî mantık bilmeyenle tartışmaktan kaçınarak 
muhatabını seçmiştir. Nitekim geçmişte bunun gibi birçok âlim muhata-
bın anlayış seviyesine göre konuşmayı sanat kabul etmişlerdir. Kanaatimce 
muhatabın anlayış düzeyini dikkate almadan ağızdan çıkan her söz rastge-
le atılmış bir maganda kurşunu gibidir. Yukarıda bahsettiğimiz Hintlilerin 
Tanrı’ya dair tartışmalarında olduğu gibi böyle bir sözün, bir konu üzerinde 
tartışan taraflara ortak bir anlayış zemini sağlaması imkânsızdır.

Ötekini anlamada avam ve havas ayrımı yapılmalı derken modernite-

26 Ebû Dâvud, es-Sicistânî, Sünen, trc. Ahmet Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, (İstanbul: 
Şamil Yayınevi, 2016), 99.

27 Bhagavadgita, 2/70, trc. Sevda Çalışkan, (Ankara: İmge Yayınları, 2014), 31. 
28 Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind: Bîrûnî’nin Gözüyle Hindistan, 10.
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nin getirdiği tehlikeye düşüp havassın avamı tahakkümü altına almasını 
kastetmiyoruz. Yalnız aydınlar zümresinin değil, büyük halk kitlelerinin 
de anlayabileceği bir dil kullananların, halkta uyanışı sağlayabileceği yani 
halkın sorunlarına yine halkın diliyle çözüm üretebileceği anlaşılmalıdır. 
Çünkü onlara ulaşamayan fikirlerin ideal hedefe ulaşması çok zordur.29 
Unutulmamalıdır ki Bîrûnî, Yunan ve Hint coğrafyasının ortasında iki 
medeniyeti mezceden bir fikir ve bilim insanıdır. Bu yöntemdeki amaç 
muhatabı tahakküm altına almak değil, zihin dünyaları arasında doğru 
anlamaya dayalı sağlıklı iletişim kurmaktır.

Hint kast sisteminde din adamları, alt sınıfın ilimle ilgilenmesini iste-
mez. Nitekim İslam toplumunda ortaya çıkan bâtınî karakterli bazı aşırı 
gruplarda da benzer yaklaşımlar vardır. Yezîdilik30, Dürzîlik31 gibi bazı 
bâtınî gruplar da kasten avama dinî inançların öğretmeyerek onlara sade-
ce hikâye anlatagelmişlerdir. Zamanla bu durum aşırı uç gruplarla sınırlı 
kalmayıp tüm avama yayılmaya başlamıştır. Anlatılan hikâyeler ne kadar 
çok ağlatıcı olursa o derece dikkat çekmektedir. İnsanları düşünmeye ve 
‘akletmeye’32 yöneltmek yerine, kısa süreli ağlamalar ile geçici vicdan ra-
hatlama seansları oluşturmuşlardır. Bunların avam ve havasın karşılıklı 
anlama eylemine bir katkısı yoktur. Ağlamadan başka bir şey öğretilme-
yen halk yalnızca cahilliğe sürüklenir.

Örneklere bakıldığında birbirinden çok farklı gibi görünen Hint ve İslam 
geleneğinin aslında birbirinden öğrenmesi gereken pek çok şey olduğu gö-
rülmektedir. Dolayısıyla bu kazanımları ancak, gelenekler arası ortak nok-
talara dikkat çekerek sağlayabiliriz.33 Yukarıdaki örneklere ek olarak başka 
bir kazanıma örnek vermek gerekirse; Bîrûnî’yi de içine alan hızlı yayılma 
döneminde Müslüman hukukçuların “Ehl-i Kitap” kavramını, esnek bir şe-
kilde kullanarak yeni karşılaşılan dinlere de uyarladıkları görülür. Bunun 
kayda değer örneklerinden biri de, dönemin Hanefî ve Mâlikî ulemasının, 
Hinduları Ehl-i Kitaptan kabul etmesidir. Bu ulemânın avamdaki çok Tan-
rılı inancın aslında havasta tevhîd inancı olduğunu, onların tarihî metinleri-

29 Abdulkadir Macit, Mehmed Âkif Ersoy, (İstanbul: İlke Yay., 2017), 36.
30 Metin Bozan, “Yezidilik”, İslam Mezhepleri Tarihi içinde, ed. H. Onat, S. Kutlu (Ankara: 

Grafiker Yay., 2013), 476.
31 Ahmet Bağlıoğlu, ,”Dürzilik”, İslam Mezhepleri Tarihi içinde, ed. H. Onat, S. Kutlu (Anka-

ra: Grafiker Yay., 2013), 293.
32 Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde insanların akıllarını kullanmalarına vurgu yapılmıştır. 

bk. Yunus, 10/16; Hud, 11/51; Yusuf, 12/109; en-Nahl, 16/12; en-Nahl, 16/67.
33 Ataman, “İslam Düşüncesinde Öteki’ni Anlama: Bîrûnî Örneği”, 212.
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ne giderek ispatlayan Bîrûnî’den de etkilendikleri kaynaklarda sabittir. İbn 
Hazm da, kendisinden önce Hindistan’a giden Bîrûnî ile aynı fikirdedir.34 

Bîrûnî’nin içinde bulunduğu İslam’ın yayılma dönemindeki ötekine 
yaklaşım ile şuan ki durum arasında açık bir tezat olduğunu görülür. 
Hâlbuki Kur’ân-ı Kerîm farklı milletlerle bağ kurulmasına; “Ey insanlar! 
Biz sizi birbirinizle tanışmanız için kavimlere ve kabilelere ayırdık.” (el-
Hucurât, 49/13) şeklinde açıkça işaret etmiştir. Ayetlerden anlaşılacağı 
üzere, toplumları içe kapalı hale dönüştürmek İslâm dininin dünya görü-
şüne de aykırıdır. 

SONUÇ
Bîrûnî, havassın zirvede olan düşüncelerinin avama indiği süreçteki 

serüvenini örneklerle gözler önüne sermiştir. Kendisi ise bu iki tabakada 
ortak olan tarihe ve unsura işaret ederek aslında, dinler tarihinde ötekine 
karşı anlamayı esas alan bir çizgide yer aldığını bu yaklaşımıyla göster-
mektedir. Bunu yaparken de Batı düşüncesindeki fenomenolojik indirge-
meci bir yaklaşım olan epoche’nin pratikte uygulanamaz olduğunu fark 
edilmesini sağlamış, bunun yerine ötekine yaklaşımda her akl-ı selimin 
fıtrî olarak kabul ettiği “ortak unsurlar”ı merkeze alarak ön yargılardan 
arınmanın daha etkili bir yöntem olacağını vurgulamıştır. Böylece mutlak 
olarak avamın veya havassın bazı inanış ve uygulamalarına bakarak bir 
harekete dair genel yargılar oluşturmanın yanlışlığını da, avam ve havas 
ayrımı gibi özgün bir metodla ortaya koymuştur. Nitekim bu ortak un-
surları önyargıyla veya yanlış inançlarla örtmemiş olanların İslam’la tanış-
tıktan sonra Müslüman olmalarını engelleyecek bir durum yoktur. Diğer 
kültürlerle kurduğumuz sağlıklı ilişkiler bizi dışa açık bir toplum haline 
getirerek her alanda söz sahibi kılacaktır.
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Medine Feyza COŞKUN: Değerli sunumlarından dolayı Sayın 
Erikli’ye teşekkür ediyoruz. Tüm tebliğci arkadaşlarıma süreyi güzel bir 
şekilde kullandıkları için teşekkür ediyorum ve müzakere kısmına geçi-
yoruz. Şimdi de müzakerelerini yapmak üzere Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim 
Dalı yüksek lisans öğrencisi ve İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştır-
ma Grubu mezunu Tuğba Arslan Hocamı müzakerelerini yapmak üzere 
kürsüye davet ediyorum. 
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MÜZAKERELER

TUĞBA ASLAN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ 

İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ

Müzakereme başlamadan önce bu yıl sekizincisi düzenlenen İLAMER 
öğrenci sempozyumunun gerçekleştirilmesinde başta Lütfi Doğan hoca-
mıza ve Eyüp Baş hocamıza, İLAMER’deki hocalarımıza ve bu organizas-
yonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. 

Ben Gülay Ertuğ ve Muhammed Kılıç arkadaşlarımızın tebliğlerini 
müzakere edeceğim. İlk olarak Muhammed Kılıç arkadaşımızın “Osmanlı 
Son Dönem Aydınlarının Özgürlük Arayışı: Namık Kemal Örneği” baş-
lıklı tebliğinden başlayacağım. Devamında da Gülay Ertuğ’un “Mehmet 
Akif Ersoy’a Göre Özgürlük Anlayışı” başlıklı tebliğini müzakere edece-
ğim. Öncelikle her iki arkadaşımızı da lisans yıllarında bir sempozyuma 
katılarak tebliğ hazırlama ve burada sunma cesaretini gösterdikleri için 
onları tebrik ediyorum. Lisans eğitimleri içerisinde diğer dönem arkadaş-
larından farklı olarak derslerinin yanında ayrıca bir efor sarf ederek aka-
demik anlamda metin hazırlamaya çalışmalarının takdire şayan bir husus 
olduğunu düşünüyorum. Bu metinlerinin gelecekte yapacakları çalışma-
larda onlara katkı sağlayacağına ve kendilerini daha da çok geliştireceği-
ne inanıyorum. Tebliğlerine yapacağım yorumlar onların gelecekteki ça-
lışmalarında daha güzel sonuçlar ortaya koyabilmelerine katkı sağlaması 
içindir. 

Muhammed arkadaşımızın “Osmanlı Son Dönem Aydınlarının Özgür-
lük Arayışı: Namık Kemal Örneği” başlıklı tebliği özet, giriş, dört bölüm 
ve sonuç kısmından oluşmakta. Giriş bölümünde arkadaşımız Osmanlı 
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Devleti’nin Fransız ihtilalinden sonra nasıl etkilendiğini kısa bir şekilde 
bizlere aktarmaya çalışmış ve devamındaki paragrafta özgürlük kavramı-
na vurgu yapmış ve buradan da hareketle özgürlük kavramının Namık 
Kemal özelinde yansımalarının inceleneceği ifade edilmiştir. Giriş kısmı-
na bir öneri olarak: Osmanlı Devleti’nin 19. Yüzyıl içerisinde bulunduğu 
sosyal, siyasi, ekonomik ve idari alanlara dair bilgilere yer verilmesinin o 
dönemin panoramik bir şekilde bizlere sunulması -kısa cümlelerle ama 
biraz daha detaylı bir şekilde- metnin devamında konuyu ve özgürlük 
kavramının çıkış sebebini daha iyi bir şekilde anlamamızı sağlayacağı ka-
naatindeyim. Giriş kısmından sonra gelen özgürlük kavramı ve analizi 
başlığında detaylı açıklamalar yapılmış; davranış, düşünce ve fikir özgür-
lüğü şeklinde bir ayrıma gidilerek bu kısımlar teker teker açıklanmıştır. 
Düşünce ve ifade özgürlüğünün aslında aynı şey olduğu devam eden 
paragraflarda ifade edilmiştir. Bu kısım içerisinde 3. Sayfada dünya ta-
rihinden verdiği örneklerle metnini zenginleştirmiştir. Burada belirtmek 
istediğim husus şudur ki: akademik metinlerde yer verdiğimiz her bilgi-
nin -her ne kadar müktesabatımıza kazandırmış olsak dahi- özellikle bir 
lisans öğrencisi olarak tarihi bilgilerin kendi yorumumuz olmadığı sürece 
kaynaklardan dipnot verilerek aktarılması gerektiği kanaatindeyim. Zan-
nediyorum ki bu kısım arkadaşımızın gözünden kaçmış. Bu belirttiğim 
husus da not alıp düzeltilebilir.

Başlıklar arasında konunun bütünlüğünü sağlamak amacıyla oluştu-
rulan cümleler gerçekten başarılıydı. İkinci başlık olan Osmanlı Son Dö-
neminde Özgürlük bölümünü ilk okuduğumda girişte aktarmasını öner-
diğim hususu burada bulabileceğim galiba diye düşündüm. Ancak bü-
tünlüğe baktığımda bu durumun aksi ile karşılaştım. Bu bölümde dönem 
hakkında açıklayıcı bilgilere yer verilmeden özgürlük kavramının ne gibi 
karşılıkları olduğundan bahsedilmiş kısa, bütünlüğü sağlamayan birkaç 
tarihi bilgi veren cümleye yer verilmişti. Bu kısma da eklemeler yapılabi-
lir.

Namık Kemal’in hayatı ve özgürlük anlayışı başlığında Yeni Osman-
lılar hareketine mensup olarak zikredilen bir Namık Kemal görmekteyiz. 
Buradaki gözüme çarpan husus Yeni Osmanlılar hareketinin hakkında 
kısa ama açıklayıcı olmayan bilgiler verilmeden Namık Kemal’in önce-
likle hayatından bahsedilse ve daha sonra da Namık Kemal’in de içinde 
bulunduğu bu akıma yer verilse kronolojik olarak bir bütünlük sağlan-
ması açısından yeterli olurdu. Ayrıca Namık Kemal’in hayatı hakkında 
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bilgilere yer verirken doğum ve ölüm tarihlerinin de metinde aktarılma-
sının gerektiği kanaatindeyim. Örneğin burada şu şekilde bir pasaj kulla-
nılabilirdi. “Sultan Abdülaziz’in son devirleri içerisinde Osmanlı cemiyeti 
içerisinde kendini hissettiren bir hareket olarak nitelenen Yeni Osmanlılar 
yahut Genç Osmanlılar olarak da adlandırılan bu grup üyeleri kendi ülke-
lerinde Müslümanların ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine razı değil-
lerdi. Ayrıca yabancı ülkelerin Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışmasına 
da karşıydılar. Bu hareketin başında gelen isimler İbrahim Şinasi, Ahmed 
Paşazade Mehmed, Ali Suavi, Namık Kemal, Agah Efendi ve Ziya Paşa 
olarak zikredilebilir.” gibi birkaç cümle ile bu tür bilgilendirmeler metni 
daha da zenginleştirecektir diye düşünüyorum. Metinde Namık Kemal’i 
görüşleriyle Etkileyen İbrahim Şinasi’ye değinilmiş, burada aralarındaki 
farklar ve ortak noktalara yer verilmiş. Arkadaşımızın Namık Kemal’in 
düşüncelerini şekillendiren kişilere yer vermesi metnin okuyucu tarafın-
dan anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 

Bir sonraki başlık olan Namık Kemal’in eserleri çerçevesinde ilmi yönü 
ve özgünlüğü bölümünde yer verilen bilgiler okuyucuyu sıkmadan özet 
bir şekilde açık ve anlaşılır bir üslup kullanılarak aktarılmıştır. Bu konu-
da kendisini tebrik ediyorum. Ancak burada başlıkta belirtilen “eserleri” 
kelimesinin hakkı verilerek son dönemlerde yapılmış araştırma çalışma-
larından değil de bizzat eserlerin kendisi dipnot gösterilerek aktarılması 
metnin değerine değer katacağı kanaatindeyim.

Metnin bütünlüğüne baktığımda içerik sınıflandırmalarının başlığa 
uygun bir şekilde sıralandığını ancak içeriğine bazı eklemeler yapılma-
sının gerekli olduğunu düşünmekteyim. Akademik yazım kurallarına ve 
dipnot kısımlarında genel itibariyle bir tutarlılık söz konusu. Birkaç ufak 
tefek hata var ama gözden kaçtığını düşünüyorum. Metin genel olarak 
güzeldi. 

Muhammed arkadaşımızın tebliği hakkında diyeceklerim bu kadar. 
Gülay arkadaşımızın tebliğine geçecek olursak;

Başlığımız “Mehmet Akif Ersoy’a Göre Özgürlük Anlayışı”ydı. Metin 
özet, giriş, Mehmet Akif Ersoy’un özgürlük anlayışı ve sonuç başlıkların-
dan oluşmakta. Gülay arkadaşımız giriş bölümünde direk Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı ile başlamış, burada Akif’in hayatına girilmeden ya da 
hayatı ayrı bir başlık açılarak aktarılsaydı metnin okuyucuya aktarımı açı-
sından daha anlaşılır olurdu diye düşünmekteyim. Muhammed arkadaşı-
mızın tebliğinde değindiğim hususu burada da yineleyeceğim. Ele alınan 



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII776

şahsın hayatı aktarılmış ancak onun yaşadığı dönem bize neredeyse hiç 
denilebilecek kadar az bilgilerle yansıtılmış durumda. Bir kişinin görüşle-
ri hakkında yorum yapabilmemiz için öncelikle o kişinin yaşadığı dönemi 
bilmeli, devamında kişiyi etkileyen kişi yahut olay ve unsurları tespit ede-
rek metnimizi oluşturmalıyız. Hayatı hakkında aktarılan bilgilerin hemen 
akabinde hürriyet anlayışı ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Metnin deva-
mında gelen Akif’in özgürlük anlayışı başlığı altında bu açıklamalara yer 
verilseydi daha iyi olabilirdi. Giriş kısmında ayrıca Akif’in düşünce dün-
yası hakkında bilgilere yer verilmiş, bu da bir sonraki başlığa okuyucu 
hazırlaması açısından önemli bir bölümdü. Metnin içerisinde paragraflar 
arasında tekrara düşüldüğünü tespit ettim. Bu kısımları not aldım arkada-
şımızla detaylı bir şekilde bakması ve düzenlemelerin yapılabilmesi için 
program sonunda kendisine teslim edeceğim. 

Akademik metinlerimizde keskin yargılardan sakınmamız ve genelle-
yici ifadeler kullanmamamız metnimizin değerini arttıracaktır. Eğer kul-
lanıyorsak da bu cümlelerimizi dipnotlarda ilgili eserlere atıflarda bulu-
narak desteklememiz gerekir. 

Mehmet Akif Ersoy’un Özgürlük Anlayışı başlığına özgürlüğün tanımı 
yapılarak başlanmış ancak bu tanımın kimin tanımı olduğu dipnotlarda 
belirtilmemiş. Ben tam olarak tespit edemedim, bu kısma arkadaşımızın 
tekrar bakması gerektiği kanaatindeyim. Metnin devamında Akif’in öz-
gürlük anlayışına dair eserlerinden örnekler verilerek içerik desteklen-
miştir. İstiklal Marşı’nın hürriyet açısından önemine değinilerek Akif’in 
hürriyet ile ilgili görüşlerine en güzel örnek olduğu ifade edilmiştir. Bu-
rada değinmek istediğim bir diğer husus paragraflar arası bütünlüğün ve 
sıralamanın tam olarak sağlanamamış olması. Örneğin İstiklal marşı ile 
ilgili örnek verilip konu aktarıldıktan sonra Akif’in başka şiirlerine yer 
verilmiş sonrasında tekrar İstiklal marşına geçilmiştir. Bütünlüğü bozan 
bu gibi yazım hatalarından sakınılması gerektiğini düşünmekteyim. 

Genel itibariyle Gülay arkadaşımız tebliğinde Akif’in eserlerinden ör-
nekler vererek metnini oluşturmuştur. Metni izlediği bu yöntemle zan-
nediyorum ki kolay bir araştırma sonucu ulaşılmış bir çalışma değildir. 
Ancak burada değinmek istediğim bir husus var o da şu ki: metin içeri-
sinde verilen dipnotlarda araştırma çalışmalarından ziyade bizzat şahsın 
eserlerine gidilerek onlardan yararlanılmasının metnin değerini arttıraca-
ğı kanaatindeyim. 

Metinde kaynaklardan aktarılan bilgilerin yanında tebliğci arkadaşı-
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mızın yorumlarını da sadece sonuç kısmında değil iç kısımlarda da gör-
memiz metnin akıcılığı açısından daha güzel olabilirdi.

Bir cümle ile ifade edecek olursak metinde Akif’in hürriyetin kazanıl-
ması için halkın bilinçlendirilmesinin gerekli olduğu vurgusu yapılmakta 
ve bunun sonuç kısmında da arkadaşımız tarafından vurgulandığı görül-
mektedir. 

Metin akademik yazım kuralları açısından bazı hatalara sahipti ama 
bunlar ufak tefek düzeltilebilecek şeyler, dipnotların hepsinde, kaynakça 
da dahil olmak üzere eserlerin basım yeri ve yılına dair bilgilere rastlaya-
madım. Bu hususların da not edilip düzeltilmesi arkadaşımızın metninin 
eksiklerinin giderilmesinde katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Tekrardan 
her iki arkadaşımızı da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyo-
rum. 

Sözlerime son verirken lisans ve lisansüstü öğrencilik yıllarımızda bu 
sempozyum aracılığıyla akademik anlamda ve diğer alanlarda kendimizi 
geliştirmemize katkı sağlayan ve yardımcı olan Prof. Dr. Eyüp Baş hoca-
mıza tekrardan teşekkür ediyor, birlikte daha nice sempozyumlara erebil-
meyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. 

Medine Feyza COŞKUN: Tuğba Arslan Hocamıza müzakerelerinden 
dolayı teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşlarımızın müzakerelerini yerine 
getirmek için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felse-
fe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Araştırma Görev-
lisi İbrahim Emre Şamlıoğlu Hocamızı kürsüye davet ediyorum.
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AR. GÖR. İBRAHİM EMRE ŞAMLIOĞLU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ 

BÖLÜMÜ DİNLER TARİHİ ABD

Teşekkür ediyorum sayın başkan. Öncelikle bu sempozyumun gerçek-
leşmesinde katkıda bulunan başta Prof. Dr. Eyüp Baş olmak üzere emeği 
geçen bütün hocalarıma ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. 

Bu oturumda iki arkadaşımızın tebliğini değerlendireceğim. İlk tebliğ, 
Mehmet Masatoğlu’nun Dinler Tarihi Metodolojisini Özgün Şekilde Tetkik 
Eden Alim: Bîrûnî! isimli tebliğidir. Tebliğ, akademik bir üslupla dipnot-
lara dikkat edilerek yazılmıştır. Tebliğ, genel hatlarıyla giriş kısmında 
Batılıların bilimsel yöntem ile ilgili olan görüşlerine ve Biruni’nin kendi 
yöntemine ilişkin bilgilere yer vermektedir. Akabinde Biruni ile Batılıların 
yöntemleri karşılaştırılmaktadır. Tebliğde özellikle Biruni’nin metodunun 
en net bir şekilde görüldüğü Tahkîku Mâ Li’l-Hind isimli eser analiz edi-
lerek biraz önce bahsettiğim mukayeseye atıflar yapılmıştır. Bu yönden 
Mehmet Masatoğlu’nu Tahkik’i analiz ederek Biruni’nin metotunu Batılı-
lar ile karşılaştırdığı için tebrik ediyorum.

Tebliğde Biruni’nin ilmi kişiliği ve Hindistan üzerine araştırma yaparken 
uyguladığı metot hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca onun, inter disipliner bir 
yaklaşım sergileyerek Müslüman olmasına rağmen savunmacı değil de objek-
tif bir perspektiften inceleme yaptığına değinilmiştir. Özellikle tebliğdeki bana 
göre en önemli ve tebliğin kalbi olarak nitelendirebileceğimiz nokta, Tahkik’in 
bölümleri hakkında bilgi verilerek, bu bölümlerin günümüzdeki Dinler Tarihi 
metodolojisinin temel kavramlarına kaynaklık teşkil etmesine değinen ifade-
lerdir. Mehmet Masatoğlu, bu bağlamda Tahkik’in her üç bölümü hakkında 
bilgi vermiş, bu bölümlerde Biruni’nin aslında günümüzdeki üç ana konunun 
temelini attığına değinerek bir bağlantı kurmuştur. Bu üç bölümün, deskriptif, 
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fenomonolojik çalışma ve karşılaştırmalı çalışma gibi konuların temeli oldu-
ğuna değinilmiştir. Bu, Biruni’nin yaklaşık bin yıl önce Dinler Tarihi’nin meto-
dolojisini oluşturduğuna işaret ettiğini göstermektedir.

Tebliğin bir diğer göze çarpan yanı ise Tahkik’ten bazı alıntılar yapı-
larak bu alıntıların analiz edilmesidir. Nitekim yazar, yaptığı alıntıları 
analiz ederek bunun Biruni’nin hangi yönüne işaret ettiğine değinmekte 
ve bu yönüyle de Dinler Tarihi’nin hangi kavramı ve yöntemi ile örtüştü-
ğüne ışık tutmaktadır. Ancak tebliğde oldukça fazla olan bu alıntıların bir 
kısmı azaltılmalı ya da yazarın kendi ifadeleriyle yeniden belirtilirse daha 
iyi olabileceği kanaatindeyim. Tebliğde yazar, Dinler Tarihi’nin alanına 
giren epoch (paranteze alma), empatik müdahale, yatay ve dikey karşılaş-
tırma gibi yöntemleri ve kavramları ele alarak bunların Batılılardan önce 
Biruni’nin eserinde -özellikle Tahkik’inde- bulunduğunu söylemekte ve 
Batılılar ile Biruni’nin bu yönden ifade ettiklerini mukayese etmektedir. 

Mehmet Masatoğlu’nun tebliğinin benim dikkatimi çeken diğer bir 
özelliği, Biruni’nin eserindeki önemli yerlerin tebliğde maddeler halinde 
yazılmış olmasıdır. Nitekim akademik metinlerde analiz ve mukayese ya-
parken varılan sonuç, maddeler halinde belirtildiğinde daha anlaşılır ve 
açık olmaktadır. Burada da ben, bazı analizlerden sonra maddeler halinde 
varılan kanının özetlenmesini bir diğer takdir edilmesi gereken husus ola-
rak görüyorum. Bu nedenden ötürü kendisine teşekkür ediyorum.

Tebliğin sonuç kısmında giriş ve gelişme bölümünde yapılan Biruni ve 
Batı mukayesesi ile Tahkik’ten yapılan bazı alıntılamaların incelenmesin-
den sonra, tüm bu bilgiler dahilinde 6 maddelik bir sonuç yer almakta-
dır. Daha önce bahsettiğim gibi maddeler halinde Biruni’nin metodolojisi 
hakkında bilgi vermek, konunun daha kolay anlaşılmasına vesile olmuş 
ve Biruni’nin Batılılara nazaran entelektüel kimliğinin ne derece önemli 
ve etkili olduğunun bir kanıtı olmuştur. Kendisine bu başarılı metin için 
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Değerlendireceğim ikinci tebliğ, Tuğçenur Erilli’nin Bîrûnî’nin Ötekini 
Anlamada Özgün Yöntemi: Havas Ve Avam Ayrımı isimli tebliğidir. Sayın Eril-
li, ilk önce Biruni’nin hayatı hakkında bilgi vermiş, akabinde Biruni’nin ya-
şadığı dönemde Hindistan ile ilgili elde ettiği verilere yer vermiştir. İlerle-
yen kısımlarda ise Biruni’nin epoch yöntemini kullanmadığını belirterek, 
bir önceki tebliğci Mehmet Masatoğlu’nun savunduğu tezin tam tersini 
ifade ediyor. Yazarın özellikle avam tabakasının bazı sembolik anlatım-
ları ve benzetmeleri tam olarak anlayamadığından bahsetmesi makalenin 
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önemli yerlerinden biri. Bu yönden kendisine çok teşekkür ediyorum. Ga-
yet başarılı bir yazı kaleme almış.

Tuğçenur Erilli’nin tebliğinde verdiği bilgiler gayet güzel. Özellikle 
sonuç kısmında yapılan genel bir değerlendirme tebliğin titizlikle hazır-
landığını gösteriyor. Yazıda Tuğçenur Erilli’nin konuya oldukça hakim 
olduğu da anlaşılıyor. Ancak paragraflar arası geçişler daha iyi olabilirdi. 
Nitekim paragraftan paragrafa geçilirken farklı konulara atlanılıyor. Sis-
tematik bir akademik metnin olmazsa olmazı da paragraflar arası geçişin 
sağlanması ve konu bütünlüğüdür. 

Yazının diğer bir göze çarpan eksikliği de bazı cümlelerin düşük olma-
sıdır. Bir metinde amaç okuyucuya yazarın meramını anlatmak olduğu için 
metindeki ifadeler uygun ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Düşük cümlele-
re ve yanlış anlamalara mahal verebilecek ifadeler kullanılmamalıdır. Tuğ-
çenur Erilli arkadaşımız da bu tür cümle hatalarına dikkat etmesi gerekir. 

Kendisine bu güzel ve Biruni’nin Dinler Tarihi alanındaki önemini gös-
teren yazısı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum.

Sayın hocalarım ve kıymetli arkadaşlarım beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum.

OTURUM BAŞKANI: AYŞEGÜL DEMİR

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler ve değerli öğrenci arkadaşla-
rım, Sizleri Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Bu yıl 8.’si düzenlenen İslam 
Medeniyeti’nin Yapı Taşları adlı sempozyumun 6. Oturumunu açıyorum. 
Ben Ayşegül Demir. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf öğ-
rencisi ve aynı İLAMER İslam Tarihi ve Sanatları Araştırma Grubu’nda 
öğrenim görmekteyim. Kıymetli dinleyiciler iki kısımdan oluşmaktadır. 
İlk kısımda beş tebliğcimiz tebliğlerini sunacaklar. İkinci kısımda ise mü-
zakereci hocalarımız değerlendirmelerini yapacaklar. Bu oturumun ha-
yırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ederek oturumu açıyorum. İlk 
tebliğcimiz Emine Betül Fazlıoğlu. Kendisi Karabük Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisidir. Tebliğinin konusu: “İslâm Felsefesi’nin Öz-
günlük Sorunu” Buyurun Sayın Fazlıoğlu, süreniz 12 dakikadır. 
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İSLAM FELSEFESİ’NİN ÖZGÜNLÜK 

SORUNU

EMİNE BETÜL FAZLIOĞLU

KARABÜK Ü. İLAHİYAT F. III. SINIF ÖĞRENCİSİ.

Öz
İslam felsefesinin özgünlük problemi geçmişten beri tartışılan ve tartışılmaya de-
vam edilen bir konudur. İslam felsefesinin özgün olmadığı görüşünün ortaya atıl-
masında en büyük pay oryantalistlere aittir. İslam felsefesi, gerek İslam medeniye-
tinin ayrılmaz bir parçası olarak gerekse Batı felsefesinin gelişmesinde bir basamağı 
oluşturması bakımından evrensel kültür içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
İslam felsefesi diğer felsefelerin devamı ve çevirisi olmamakla beraber onlardan al-
dıklarının üstüne katarak özgün hale ulaşmış bir felsefedir.

Anahtar Kelimeler: İslam, Felsefe, Özgünlük, Yunan, Hint

Abstract: The problem of an individual in Islamıc philosophy was an issue discusse-
din the past andı t will remain an issue of discussion. The orientalists have abig part 
in Islam philosophy, in terms of global culture, has a crucial position to hold.
As a continuum to other philosophies, Islam philosophy being their emanate in-
terpreter; from that which it had taken, it adds so much to its originality as a phi-
losophy.

Key Words: Islam, Philosophy, Originality, Hellenic, Indian

1. FELSEFE NEDİR?
İbni Sina’nın eserlerinde ortaya koyduğu felsefe tanımları:
Felsefe(hikmet), bir akıl yürütme (nazar) disiplinidir ve insan bu di-

siplinden [şu iki alana dair] [derinlikli] bir bilgi etme (tahsil) noktasında 
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istifade eder: [i] Tüm varlığın (vücud), özü itibariyle (bi-nefsihi) nasıl bir 
hal üzere bulunduğu ve [ii] ne tür fiillerde bulunması gerektiği. Bu sayede 
insan nefsi değer kazanır, yetkinleşir ve var olan aleme benzeyen akledilir 
(ma’kul) bir alem haline gelir. Ayrıca [bu sayede] ahretteki en büyük mut-
luluğa da hazırlanmış olur. [İnsanın söz konusu amaçlar için gerçekleştir-
diği] bu [çaba] ise insanın gücü öçlüsündedir.

Felsefe (hikmet), insan nefsinin, gücü ölçüsünde, var olanlara (umur) 
dair kavramsal bilgiye ulaşmak (tasavvur) ve teorik (nazari) ve pratik 
(ameli) hakikatlere dair yargılarda bulunmak (tasdik) suretiyle yetkinleş-
meye çalışmasıdır.

Felsefenin (el-felsefe) amacı, insanın vakıf olabileceği oranda tüm var 
olanların (eşya) hakikatlerine vakıf olmasıdır.

2. İSLAM FELSEFESİ KAVRAMI VE KAPSAMI
2.1. İslam Felsefesi Kavramı
Kelam, Fıkıh, Hadis, Tasavvuf gibi disiplinlerle kıyaslandığında, bu-

gün Türkiye’de ‘İslam Felsefesi’ diye nitelendirilen ismi ve kapsamı bakı-
mından tartışmaya açık başka bir disiplin yoktur. Bu disipline “İslam Fel-
sefesi”, Arapça Felsefe”, “Arap-İslam Felsefesi”, “Müslüman Felsefesi”, 
“Türk- İslam Felsefesi” gibi isimlendirmeler bu kavramın ne olduğunu, 
hatta ne olması gerektiğine dair kabuller içermektedir. Bu felsefe Araplar 
tarafından ortaya konmuş bir felsefe midir? Veya etnik kökenleri ne olursa 
olsun İslam’a bağlı olan Müslüman filozoflar tarafından ortaya konan fel-
sefi faaliyetin mi adıdır? İslam felsefesi, İslam dünyasının en etkin siyasi 
aktörü olan Türkler’in himayesinde gelişen Türk filozofların baskın oldu-
ğu bir felsefenin mi adıdır? Gibi sorular oryantalist çalışmalarla gündeme 
gelen, “ İslam Medeniyeti mirasının nasıl okunması gerektiği” sorusu yat-
maktadır.

Göründüğü gibi “İslam Felsefesi” deyimi, “İslam” ve “Felsefe” terimle-
rinden oluşmaktadır. Özellikle tanımları açısından bakıldığında birbirine 
zıt gibi görünen bu terimler ile ne kastedildiğinin açıklanması, bazı yanlış 
yaklaşım ve anlamaları ortadan kaldıracaktır. Öncelikle “İslam” kelimesi, 
bizatihi din olarak İslam’a işaret eden bir kavram değildir. Zira bir din 
olarak İslam, yani Kuran ve Sünnet bir felsefe değildir. İslam felsefesi de-
nildiğinde kesinlikle İslam’ın felsefe olduğu kastedilmemektedir. Çünkü 
bir din olarak İslam, düşünce mahsulü değildir. Ancak şu da bir gerçektir 
ki “İslam”, belli mahiyete sahip bir dinin adı olduğu gibi, bu dinin tarih 
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içerisinde meydana getirdiği bir kültür ve medeniyetin de adıdır. Bu ne-
denledir ki bir din olarak “İslam” ile bir nitelik, bir aidiyet bildiren isim 
olarak “İslam” birbirine karıştırılmamalıdır. İslam Felsefesindeki İslam, 
felsefe kelimesinin neye ve kime ait olduğunu nitelemek için konmuş bir 
sıfat olarak görülebilir.

Bir diğer görüş olarak “ İslam Felsefesi” deyimi, İslam dininin inanç 
sisteminin felsefi yorumu şeklinde de anlaşılmamalıdır. İslam dini inanç 
sistemine dair yorumlar içerse de salt bir felsefi yorum değildir. Bunun-
la beraber “İslam Felsefesi” felsefenin İslami yorumu da değildir. Ayrıca 
“İslam Felsefesi” referansını sadece dinden yani İslam’dan almış değildir.

Kısaca “İslam Felsefesi” tabiri, İslam kültür ortamında ortaya konmuş 
felsefi hasılayı ifade bir kavramdır. Burada ki İslam’ da dinin kendisini 
değil oluşturduğu medeniyeti ifade eder.
İslam Felsefesi diğer felsefelerden tamamen ayrıdır demek doğru ol-

mamakla beraber bir filozofun, içinde yaşadığı çağdan, ait olduğu kül-
tür ve medeniyetten ve dolayısıyla bir çağa, kültüre ve medeniyete özgü 
problemlerden bağımsız düşünmek mümkün olmadığı için İslam filozof-
larının da çok çeşitli yönlerden antik dünyadan farklı dini, siyasi, ahla-
ki sorunları olan bir dünyada yaşadıkları ve dolayısıyla felsefenin kendi 
problemleri yanında bu dünyanın problemlerini ( vahiy, nübüvvet, siyasi 
birlik gibi) de felsefi yöntemlerle açıklama ve sonuçlandırma çabası içinde 
oldukları gözden ırak tutulmamalıdır. 

Plotinus’un öncülük ettiği ve bugün “Yeni Eflatunculuk” adıyla anılan 
felsefi yaklaşımın mensuplarının, Antik dünyanın iki büyük sistem kuru-
cu filozofu Eflatun ve Aristoteles’in felsefelerini uzlaştırma çabaları, İslam 
dünyasına aktarılan felsefenin temel karakterini oluşturmaktadır.

Nitekim her felsefe, içinde geliştiği kültürel ortama göre farklılıklar 
göstermektedir. Herhangi bir tarihsel dönemin felsefesi, o çağın kültürel 
durumu ile yakından ilgilidir. Bununla birlikte bir önceki dönemin özel-
liklerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Dolayısıyla felsefe, hem çağının kültürü-
nün hem de tevarüs ettiği felsefi mirasın bir ürünüdür. Aynı şekilde İslam 
Felsefesi de, felsefe olmak bakımından diğer felsefelerle aynıysa da, kimi 
karakteristikleri bakımından onlardan ayrılmaktadır.

2.2. İslam Felsefesinin Kapsamı
İslam felsefesi araştırmacıları, “İslam felsefesi” tabirinin kapsamı konu-

sunda da farklı yaklaşımlar sergilemişlerdir. Bu yaklaşımları genel olarak 
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iki grupta toplamak mümkündür: Birincisine göre, İslam felsefesi, sadece 
klasik anlamda filozof olarak bilinen Kindi, Farabi, İbni Sina, İbni Rüşd 
gibi düşünürlerin düşüncelerini kapsamaktadır. Gazali gibi hem felsefi, 
hem de kelami yönü olan düşünürler ise kelami yönleri kelamda, felsefi 
yönleri felsefe de ele alınmalıdır. İkinci yaklaşıma göre ise, İslam dünya-
sında “felsefi” diye adlandırılabilecek etkinlikte bulunmuş olanlar, “filo-
zof” olarak bilinenlerle sınırlı değildir; kelam, tasavvuf, usul-i fıkıh gibi 
ilimlerin özellikle kurucu temsilcilerinin “felsefi bir tarzda” ortaya koy-
dukları düşünceleri de İslam felsefesine dahil edilmelidir. Bununla birlik-
te pratik felsefe sayılan ahlak, siyaset ve iktisat alanlarında eser verenle-
rin( Kınalızade Ali Efendi gibi); tarihin felsefesini yapanların (İbni Haldun 
gibi); felsefeye karşı olmakla birlikte felsefeyi ve felsefecileri tenkit ederek 
felsefe yapanların (İbni Teymiyye gibi); düşünceleri de İslam felsefesi için-
de görülmelidir. Ancak belirtelim ki İslam felsefesi kavramının kapsamı-
nı böylece geniş tutma eğiliminde olanlar, yukarıda adı geçen ilimlerden 
hangilerinin İslam felsefesine dahil edilmesi gerektiği hususunda tam bir 
fikir birliği içerisinde değildirler.
İslam Felsefesi, İslam kültür ortamında ortaya çıkmış çeşitli felsefi sis-

temleri ve problemleri felsefi bir yaklaşımla ele alan görüşleri kapsayan 
bir anlam genişliğine sahiptir. Nitekim bugün Batı felsefesi deyince, Batı 
kültürü içinde; Ortaçağ Hıristiyan Felsefesi deyince, Hıristiyan Ortaçağ 
kültürü ortamında ortaya çıkmış çeşitli felsefi sistem ve yaklaşımlar anla-
şılmaktadır. Aynı şekilde İslam kültür ortamında ortaya çıkmış sistem ve 
yaklaşımlara da İslam felsefesi denmelidir; zira felsefeye karşı ister olum-
lu ister olumsuz tavır alınsın, ister savunmacı ya da eleştirel tutum takı-
nılsın, problemler karşısında akli bir tavır alan, onlara felsefi bakış açısıyla 
yaklaşan her düşünce bu felsefenin içinde görülmelidir.

3. İSLAM FELSEFESİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ
Özgünlük çok çeşitli şekillerde tanımlanabilirse de onun anlam alanını 

en temel de ‘ var olmayanı var etmek’ olarak belirlemek mümkündür. Bu 
çerçeve de felsefi bir ürünün özgünlüğü, felsefe geleneğinde var olmayanı 
var etmek, varlık sahasının mevcut haline yeni boyutlar ve unsurlar da-
hil etmek demektir. Bu konuda üç görüş bulunmaktadır. Oryantalistlerin 
benimsediği İslam felsefesinin özgün olmadığı görüş, İslam felsefesinin 
eklektik olmakla beraber bunun yaratıcı bir ekletizm olduğu ve İslam fel-
sefesinin özgün olduğu görüştür.
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İslam Felsefesi, özellikle Müslümanların kendilerine özgü problemleri 
yanında fetihlerle birlikte temasa geçtikleri çeşitli kültürlerle yaşadıkları 
karşılıklı etkileşimlerinin sonucu olarak doğmuştur. Dolayısıyla İslam’ın 
kendisi yani onun özünü teşkil eden Kur’an ve Sünnet başta olmak üze-
re İslam felsefesinin “fikri kökleri” içinde harici unsurların da önemli bir 
yeri vardır. Bu harici unsurlar darul islamda varlığını sürdüren Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve Maniheizm gibi dinler ile Yunan, İran, İslam öncesi Arap, 
Hint vesair düşüncelerdir. 

“İslâm Felsefesi’nin özgünlüğü” sorununa açıklık getirmek üzere yola 
koyulanların bu sorunu Felsefe Tarihi’’ne ait bir sorun olarak görmeleri 
tesadüf değildir. Çünkü sorunu ortaya koyanlar, sorunu ortaya koyma bi-
çimleriyle daha başta sorunun alanını da belirlemiş oldular.
İslam felsefesinin özgünlüğü konusundaki problem Yunan ya da başka 

kültürlerle olan ilişkisinin mahiyetidir. Zira bununla ilgili olarak İslam’da 
hakiki anlamda bir felsefenin var olup olmadığı da dahil, bu felsefenin 
özgünlüğü, değeri, felsefe tarihi içindeki yeri tartışma konusu yapılmıştır 
ve yapılmaya da devam etmektedir. Bizzat İslam felsefesi üzerine çalışma 
yapanlarda da oldukça farklı kanaatler bulunmaktadır. Bunların arasında 
İslam filozofunu özgün bulanlar bulunmakla beraber, filozofun batının 
aktarması olduğunu savunanlar da vardır.

XIX. yüzyılda Ernest Renan İslâm Felsefesi şeklindeki bir adlandırma-
yı dahî yanlış buluyor, tarihte kendisinden İslâm Felsefesi şeklinde söz 
edilebilecek bir düşünsel etkinliğin olmadığını iddia ediyordu. Üstelik 
ona göre Arapların ve Türklerin böylesi bir etkinliği yürütecek, sürdü-
recek yetenekleri de yoktu. İslâm tarihinde birkaç filozof çıktığı iddiası 
belki tarihen reddedilemezdi ama bu filozoflar da esasen müslümanlar 
tarafından itibar görmemişler, felsefe küfür, felsefeciler ise kâfir-zındık 
olarak suçlanmak sûretiyle bir kenara itilmişlerdi. Felsefeyle uğraşanla-
rın ekseriyeti ya Arî ırkına ya başka dinlere ya da hederodoks fırkalara 
mensup kimselerdi. İslâm tarihinde (zaman itibariyle) ve İslâm coğrafya-
sında (mekân itibariyle) felsefe adı verilebilecek tüm düşünsel etkinlik-
ler, Batı’’dan/Yunan’’dan alınmış, hiçbir katkıda bulunulmaksızın bir süre 
muhafaza edilmiş ve en nihayet yine gerçek sahiplerine iade edilmişti. 
Hâsılı, müslümanların felsefî etkinliği, kendilerine ait olmayan bir dü-
şünce mirasına kısa bir süre taşıyıcılık yapmaları, kılıçla ele geçirdikleri 
coğrafya üzerinde bu mirasın muhafazasına ‘’kerhen’’ izin vermeleriydi. 
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Felsefe XII. yüzyıldan itibaren asıl yurduna (Batı’’ya) taşınmış, asıl sahip-
lerinin ellerine geçmişti.

Bu iddiaların gerekçesi ise malûmdur: İslâmiyet taban özgür düşün-
ceye, felsefe ve bilime karşıdır; çünkü ne de olsa çöl dinidir; bedeviyetin 
ürünüdür. Araplar şâir, Türkler cengâver yaratılışlıdır; soyutlama yapma, 
felsefî düşünme yetenekleri yoktur. Binaenaleyh bilim ve felsefe, Sâmî ve 
Turanî ırklara değil, Arî ırklara mahsûs bir etkinlik olarak vücûd bulmuş 
ve öylece kalmıştır.

Dolayısıyla denilebilir ki, İslam felsefi düşüncesi kadar tarihçilerin zul-
mune uğramış ve hala uğramakta olan başka bir düşünce yoktur. Dinler 
ve fırkalar tarihi yazan eski tarihçilerden çoğu felsefeyi ithal ilim, yabancı 
bir meta saymışlar ve ona cephe almışlardır. Bugünde bu tavrı takınan 
çağdaş yazarlar bulunmaktadır.

Oryantalistler ve onların takipçilerine gelince, İslam felsefesini Yunan 
felsefesine bağlamakta ısrarcılar. Bu ısrarlarının nedeni İslam düşünce 
birliğinin birbirinden kopuk bölümlere ayrılması ve her bölümün Yunan, 
İran, Hint aslına gönderilmesidir.

Yine oryantalistlere göre İslam felsefesi ortaya ne yeni problemler at-
mış ne de eski problemleri yeni bir şekil altında ele almıştır. Ve o daima 
Yunancadan çevrilen eserlere bağlı kalan eklektik bir felsefe olagelmiştir. 
Tarihi boyunca ortaya yeni bir görüş getirmekten çok, diğer görüşleri ken-
di içinde eriten bir yol takip etmiştir. Kısaca gerçek anlamıyla bir İslam 
felsefesinden söz etmek güçtür.

Gerçeklik olarak şu da var ki Yunan felsefi eserlerinin Arapçaya çevril-
mesiyle tarihe giren İslam felsefesi hakkındaki bazı eleştirilerde gerçeklik 
payı yok değildir. Ancak bu felsefenin ne yeni bir problem ortaya atmak 
ne de eski problemleri verimli bir biçimde yeniden düşünmek, çözmeye 
çalışmak yönünde herhangi bir özgünlüğe sahip olmadığı düşüncesi ger-
çeğe aykırıdır. Aynı şekilde İslam felsefesinin birçok tezi ile; Ortaçağ Batı 
Hıristiyan felsefesine ve daha sonra da Yeni Çağ felsefesine büyük ölçüde 
katkısının olduğu bugün bilinen bir gerçektir.
İslam felsefesinin eklektik(telifçi) denilebilecek bir yapıya sahip oldu-

ğu da gerçektir. Fakat bu İslam felsefesinin özgün olmadığı anlamına gel-
mez. Herhangi bir felsefe var olan düşüncelerden etkilenmesi bakımından 
eklektiktir. Zaten mutlak manada tamamen özgün hiçbir düşünce yoktur. 
Örneğin; Farabinin düşüncesinde İslamın Tanrısı Aristonun kendi kendi-
ni düşünen İlk hareket ettirici Tanrısıyla, onların her ikisi de Plotinus’un  
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Bir’i ile birleşir. Peygamber, Platon’un ideal toplumunda filozof-kralın oy-
nadığı siyasi- ahlaki rolü getirmek üzere Tanrı tarafından gönderilen Şeri-
at Koyucu, Gerçek Hakim ve benzeri olur. Ama artık Farabi’nin Tanrı ta-
savvuru ne Plotinus’un İlk’idir ne de Aristo’nun İlk Neden’idir. Yine onun 
Nebi’si ne Platon’un Filozof kralıdır ve ne de Stoacılığın bilgesidir. Netice 
olarak bu tanrı ve filozof anlayışı Farabi’nindir (bk. Bayraktar, 1997: 106; 
Arslan, 1996b: 76-89; Yaran, 2003:37vd.).
İslam felsefesinin özgünlüğünü ve felsefi değerini gösterecek çok fazla 

sayıda örnekler vardır. Birkaçını anlamamız gerekirse bunlardan biri fel-
sefe tarihinde ilk olarak Farabi tarafından ortaya atılmış, daha sonra İbni 
Sina tarafından kabul edilerek geliştirilmiş mahiyet/öz ile varlık ayırımı 
ve bu ikisi arasındaki ilişkilere ilişkin Varlık problemi ile ilgili görüştür. 
Bu yaptıkları ayırım felsefeye yeni bir yön vermiştir. St. Thomas bunu 
Farabi ve İbni Sina’dan almış, İbni Rüşd’ün itirazlarını hesaba katarak 
işlemiştir. Bu ayırımın etkileri, St, Thomas aracılığyla Çağdaş felsefenin 
kimi akımlarında da belirleyici olmuştur. Farabi’nin bu konu bağlamın-
daki çözümlemelerini, hemen hemen kelimesi kelimesine ontolojik Tanrı 
kanıtını eleştirirken Kant da kullanmıştır (bk. Atay, 1974: 25vd.; Arslan., 
1996b: 96).

Farabi ve İbni Sina, bu ayırımla ilgili olarak yaptıkları son derece ori-
jinal analizlerini, bilindiği gibi yine orijinal olan, çünkü daha önce rast-
lanmayan bir başka ayırımın temeline yerleştirmişler ve bu ayırıma da-
yanarak yine belli ölçüde orijinal bir Tanrı kanıtlaması yapmışlardır. Bu 
ikinci ayırım “zorunlu” ve “mümkün” ayırımıdır. Buna göre öz/ mahiyet 
ile varlık arasında bir ayırım olduğunda, her öz varlığını gerektirmediği-
ne göre, varlıklar olarak ikiye ayrılırlar. Birincisi “zorunlu varlık”, ikincisi 
ise “mümkün varlıktır”. Evrendeki her şey özü varlığını gerektirmeyen 
şeyler olarak mümkün varlıklar sınıfına girer. Ancak evrende özü varlı-
ğını gerektiren zorunlu bir varlığın olması gerekir. Çünkü eğer her şey 
mümkün varlıklardan olsaydı, evren olmayabilirdi. Oysa evren vardır. O 
halde evrende mümkün olmayan, zorunlu olan bir varlık vardır ki o da 
Tanrı’dır (Atay,1974: 15-16; Arslan, 1996b: 96-97).

Bir başka konu Nübüvvet meselesidir. Nübüvvet tamamen İslam’a 
özgü bir problemdir. Zira genelde İslam’ın, özelde ise bilhassa Farabi ve 
İbni Sina’nın ele aldığı şekilde bir nübüvvet ve vahiy görüşüne Yunan 
düşüncesinde rastlanmaz. Oysa nübüvvetin mahiyeti, ispatı, gerekliliği 
ve vahiy, İslam felsefesinde en merkezi ve hayati konular arasında yer 



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII788

almaktadır. İslam filozoflarının, özellikle bilgi ve değerler problemi, siya-
set ve ahlak hakkındaki görüşleri, onların nübüvvet ve vahiy hakkındaki 
görüşleri göz önüne alınmadan anlaşılamayacaktır(Bircan, 2004: 77-79).

Yunan- Helen felsefesinin İslam filozofları üzerinde yaptığı etkiyi doğ-
ru bir biçimde anlatacak örneklerden biri de siyasi ve ahlaki düşüncelerin 
merkezi problemi olan “mutluluk” görüşleridir. Müslüman felsefecile-
rin hepsi dikkatlerini “mutluluğun elde edilmesi” üzerinde yoğunlaştır-
mışlardır. Öyle ki, sözgelimi Farabi’nin temel tezlerini ortaya koyduğu 
eserlerinden birine Mutluluğun Kazanılması adını vermesi bu konunun 
önemini gösteriyor. Bu konuyla ilgili tasavvurlarının özgünlüğünün anla-
şılabilmesi için ise öncelikle İslam’ın ikili mutlulukla ilişkili, ama bilhassa 
ahrette ulaşılacak mutluluk konusundaki ısrarı ve bu konudaki kuşatıcı 
karakterinin hatırda tutulması gerekmektedir. Filozofların konuyla ilgili 
görüşlerine bakıldığında ise görülecektir ki, Mutluluk, Yunanca karşılı-
ğı olan Eudaimonia’ dan farklı bir mutluluk tarzıdır. İslam’ da olduğu 
gibi İslam Filozofları da “en yüce” ve “ebedi” gibi niteliklerle andıkları 
ve “gerçek” dedikleri mutluluğun ancak öteki hayatta gerçekleşeceğinde 
ısrarlıdırlar; temel tezlerini bu mutluluk üzerine kurmaktadırlar( bk. Bir-
can, 2001; Bircan, 2004: 88-89).

Örnekleri çoğaltmak mümkündür. İslam filozof ve düşünürlerinin 
Aristo mantığına katkıları, felsefe-din/ akıl- vahiy ilişkisi problematiği 
bağlamında oluşmuş olan muazzam literatürde ortaya konulan yüksek 
düzeyden felsefi analizler, felsefe tasavvurları, birer disiplin olarak meta-
fizik, siyaset ve ahlak, hatta en çok tartışılan “sudûr nazariyesi” nin İslam 
filozoflarının düşüncesinde aldığı şekil incelendiğinde, İslam felsefesinde 
herhangi bir gelişme olmadığı, hiçbir yeni problem ortaya atmadığı, eski 
problemlere yeni çözümler sunmadığı ve İslam filozoflarının entelektüel 
körlük içinde olduğu gibi görüşlerin hiçbir geçerliliğinin olmadığı görüle-
cektir( Bircan, 2004: 89-90). 

Her sağlıklı medeniyet gelişirken başka medeniyetlerle temasa geçer. 
Alınması gerekenleri onlardan alır, yeniden üretir ve yeni özgün şekil-
leriyle kendine mal eder. Böyle bir çözümleme sürecindeki sağlık şartı, 
intikal ve taklit aşamasının makul süre içerisinde atlatılabilmesidir. İslam 
felsefesi hiçbir zaman gizleme gereği duymadığı bir intikal ve taklit döne-
mi ardından özgünlüğe yönelen bir tahkik aşamasına ulaşmıştır.
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İSLAM FELSEFESİ- KELAM ARAŞTIRMA GRUBU ÜYESİ

Öz
Gazali 1058- 1111 yılları arasında yaşamış İslam alimidir. Kelam, fıkıh, felsefe gibi 
birçok alanda söz sahibi olmuş, dönemin hükümdarları tarafından ilmi çalışmala-
rı desteklenmiştir. Otorite olduğu dönemde tüm eleştirilere rağmen makamından 
uzaklaşıp uzlet hayatı yaşamış; bu süreçte hakikat davasında tüm ilimleri inceleyip 
gerekli tenkitleri yapmıştır. İncelemeleri sonucunda tasavvufun hakikatin temeli ol-
duğuna kanaat getirip, tasavvufa yönelmiştir.
Tebliğim üç kısımdan oluşup ilk kısımda Gazali’nin hayatından bahsedip, ikinci kı-
sımda Munkız’a dair incelememiz olup son kısımda Munkız örnekliğinde Gazali’nin 
özgünlüğünü ele alacağız.

Anahtar kelimeler: Gazali, özgünlük, Munkız Mined’d Dalal

The Originality of Ghazali’s Idea- The Sample of Munkız

Abstract
Ghazali is the Islamic scholar who lived between 1058- 1111. He has been involved 
in many areas such as Kalam, Jurisprudence and Philosophy and his scientific stu-
dies were supported by the rulers of the period. In the period of being authority, 
despite all criticism he has moved away from his position and chose seclusion; in 
this process he examined all sciences in the case of truth and made necessary criti-
cisms. As a result of his examination, he convinced that Sufism is the source of the 
truth, thus he has tended to Sufism.
The notification consists from three parts; firstly I’ll mention biography of Ghaza-
li, in the second part we’ll examine Munkız then we’ll deal with the originality of 
Ghazali’s idea in the context of the sample of Munkız.

Key words: Ghazali, originality, Munkız Mined’d Dalal

Giriş: Gazali’nin Kısa Biyografisi
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İmam Gazali 1058 (450) İran’ın Horasan bölgesinde Tus şehrinde doğ-
muş 1111 (505)’de aynı yerde vefat etmiştir. Kelam, fıkıh, felsefe gibi alan-
larda söz sahibi olmuş döneminin önde gelen ilim adamlarındandır. Er-
ken yaşlardan itibaren kendini eğitime adayan Gazali ilk öğrenimine 1073 
(465)’te Ahmed b. Muhammed er- Razkani’den fıkıh dersleri alarak başla-
dı. 1080 (473) yılında ise Tuslu bir grup gençle Nişabur’a giderek Nizami-
ye Medresesi’ne girdi ve dönemin kelam alanında en önemli ilim adamla-
rından olan İmam’ül Haremeyn el- Cüveyni’nin öğrencisi oldu. Nişabur’a 
gelmeden kendini diğer ilimlerde- akaid, fıkıh, hadis, gramer- geliştiren 
Imam Gazali’nin kelam ilmiyle tanışması da hocası Cüveyni sayesinde ol-
muştur. Gazali belli bir ilmi seviyeye arkadaşlarından daha önce ulaştı 
ve yine Nişabur’daki öğrenimi sırasında Ebu Ali el- Farmadi sayesinde 
tasavvufla tanıştı, fakat hocasının 477’de vefatıyla birlikte tasavvufi ilgisi 
yerini tekrardan felsefe ve kelama bıraktı. 

Cüveyni’nin 478’te vefat etmesi üzerine Nizamülmülk’ün yanına gidip 
onun himayesinde ilmi faaliyetlerine devam etti. Şafii imamı olan Gazali, 
Nizamülmülk’ün isteği ve desteği üzerine Batıni faaliyetlerini durdurma 
yolunda bir görev üstlendi. Batınilere karşı yazdığı eserleri hatta çoğu 
eseri, Nizamülmülkle tanışması ve Irak’ta yaşamaya başlamasıyla ortaya 
konulmuştur. Nizamiye medresesinde müderris olarak görev yaptı ve bu 
süre zarfında uzun süredir içinde büyüyen şüphelerine yöneldi. Müder-
risliğin ilk yıllarında meşşai-işraki felsefeyi tenkit etmek amacıyla felsefe-
ye yöneldi, daha sonra Batıni tenkidi yaptı. İçindeki şüphe ve bunalımdan 
çıkamayan Gazali son olarak tasavvufa yöneldi.1 

Gazali’nin tasavvufa yöneliş aşamalarını ayrıca ele alacağız fakat ön-
celikle belirtmek gerekir ki o hayatının hiçbir döneminde şüphelerinden, 
sorgulamalarından kurtulamamıştı. Çocukluğu ve gençliği ilimle geçme-
sine ve çok ünlü alimlerden ders almasına rağmen kendi içinde çözeme-
diği, cevaplayamadığı soruları vardı. Bu sorgulamaları sadece metafizik 
ve bilgi problemleriyle ilgili değil, ahlaki ve dini olarak da kendini sor-
gulamaya başlamıştı. Bağdat’ta ünü yayılan, insanlar arasında şöhret ve 
saygınlığı günden güne artan bir ilim adamı olarak Gazali, bunun sadece 
Allah rızası için olmadığı, makam mevki sevdasının da oluştuğunu anladı 
ve tüm dünyalıkları Allah rızası için terketti. 488 yılında Bağdat’tan ayrıla-

1 Gazali’nin tasavvufa varma sürecini ayrıntılı olarak ileride el-Munkızu mine’d Dalal eserini 
incelerken yapacağız.
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rak Şam’a gitti. (Bağdat’tan ayrılma nedenleri konusunda farklı rivayetler 
olsa da İhya-i Ulumi’din’den de anlaşıldığı kadarıyla Bağdat’ın dini ve ah-
laki yozlaşmışlığı, siyasi açıdan çalkantılı durumda olması büyük oranda 
etkili olmuştur.) Bağdat’tan ayrıldıktan sonra çeşitli mekanlarda tam 11 
yıl boyunca inziva hayatı yaşadı. 499 (1106) yılında ise Nişabur’a dönüp 
yeniden Nizamiye medresesinde ders vermeye başladı. Bu kararı verme-
sinde dönemin sultanı olan Fahrülmülk’ün etkili olduğu söylenebilir.2 Fa-
kat ikinci hocalık süreci birincisi kadar keyifli ve verimli geçmedi, 3 yıl 
sonra tekrar görevinden istifa edip 503’te (1109)Tunus’a döndü. Resmi bir 
görevi olmasa da Gazali ömrünün sonuna kadar ilimle meşgul oldu. 14 
Cemaziyelahir 505 (18 Aralık 1111)’de Tus’ta vefat etti.

Gazali’nin “Munkız Mine’d Dalal” Eserinin İncilemesi 
İmam Gazali’nin 50’li yaşlarında yazdığı bu eseri bize ilimleri kendi 

bakış açısına göre özgün şekilde sınıflandırıp değerlendirdiği ve bunu ya-
parken de sistemli şüphecilikten yararlandığı, şüpheciğini ise kesin bilgi-
ye ulaşmak için kullandığı gerçeğini sunar. Bu eseri ayrıca onun olgunluk 
eseri olarak da adlandırılabilir, çünkü hayatı boyunca okuduğu, üzerinde 
düşündüğü ve objektif olarak araştırdığı ilimlerin doğru ve yanlış yön-
lerini sunarak kendine göre kesin bilgiye ulaşmış ve ulaşan kesimi(!) de 
bulmuştur.

Eser, genel anlamda tasavvufun diğer ilimlerin sunamadığı hakikati 
sunduğunu iddia etmesi açısından gerek kendi döneminde gerekse günü-
müzde çoğu alim tarafından tenkit edilmiştir. Ayrıca Gazali’nin toplamda 
11 yıllık bir süreyi içeren uzlet dönemi de aynı şekilde eleştiriye maruz 
kalmasına neden olmuş fakat o eleştirilere kulak asmayıp, her ilmi sorgu-
layıp, araştırıp, doğru bilgilerinden dahi şüphe etmiştir. Bu açıdan bakıl-
dığında Descartes ile benzediğini görmemiz de mümkün… Gazali yaşa-
dığı durumu taklitten kurtulma olarak nitelendiriyor ve taklitten kurtulan 
kişinin tekrar taklide dönmesinin mümkün olmadığını belirtiyor.3 Bu 
durumda Gazali’ye ilimleri sınıflandırıp bu ilimlerden birisinin hakikatin 
peşinde olduğunu düşünmekten başka seçenek kalmıyor.

Eseri incelediğimizde Gazali’nin kesin bilgiden bahsettikten sonra onu 

2 Mustafa Çağrıcı, “Gazzali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c. 13 ( Ankara 
TDV Yay., 1996), 493.

3 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal trc. Osman Arpaçukuru ( İstanbul: Beyan Yayınları, 
2016) , 39.
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arayanları sınıflandırarak bu sınıfları da kendi içesinde tutarlılıkları açı-
sından değerlendirmiş olduğunu görüyoruz. Eserde Peygamberliğin ge-
rekliliği ve insanların peygambere olan ihtiyacı ele alınmış. Son kısımda 
ise hocalık mesleğine dönüşü olan 499 yılından vefatına kadar geçen süre 
özetlenmiş. Bu eser Gazali’nin hayatının özeti mahiyetinde olup onu an-
lamak ve kendi kaleminden dinlemek isteyenler için özgün ve önemli bir 
yere sahiptir.

Gazali arayışının başında ilimlerin incelemesine geçmeden 73 fırka 
hadisini vererek herkesin doğruluk iddiasında olduğunu söyleyerek sor-
gulamalarının da başlangıç noktasını belirtiyor. Ayrıca sorgulamanın fıt-
ratında olduğunu; toplumda örf ve adetlerin dini yönelimleri etkilediğini 
belirtiyor. Burada “Her çocuk İslam karakteriyle doğar…”hadisi kullanı-
lıyor ve dindeki taklitçiğimizin kaynağının toplumsal etkilenmeler, aile 
öğretileri olduğuna dikkat çekiyor.4 Kendisinin de içinde bulunduğu 
taklitçi dini algıyı eleştirmeye başladığı dönemi ve hakiki bilgi arayışına 
başlamasını anlatıyor.

Kesin (Yakin) bilginin kuşkuya yer vermeyen bilgi olduğundan bah-
sediyor, kesin bilginin kabullerimizden oluştuğu 10 sayısının 3’ten 
büyük olduğunu öğrendiğimzi için aksini iddia edene de inanmayız. 
Bilginin mahiyetini“ Güven içinde olunmayan hiçbir bilgi kesin bilgi 
değildir.”5cümlesiyle açıklıyor ve edindiğimiz bilgileri bu düstur üzere 
tenkit etmeye başlıyor. Duyu organları ve akılla elde edilen bilgilere gü-
ven duyduğumuzu fakat bunların da incelemeye tabii tutulması gerektiği-
ni belirtip duyuyla edindiğimiz bilgilerimizde yanılabildiğimiz açıklıyor. 
Şöyle ki en sağlam duyu organı göz olmasına rağmen yıldızların büyük-
lüğünü algılamada ve gölgenin durumunu anlamlandırmada sorun yaşa-
yabildiğimizi, bu nedenle duyu organlarına güvenemeyeceğimizi söylü-
yor. Duyuların yanıltıcılığını açıkladıktan sonra tek dayanağımızın aklın 
ortaya koyduğu bilgiler olduğunu söylemekle birlikte rüya örnekliğinde 
kendi tezini çürütür. Nitekim rüyadayken doğru olduğuna inandığımız 
durumların uyanınca kaybolması yaşantımızın tamamının uyku hali ola-
cabileceği şüphesiyle bizi karşı karşıya getirir. Eserindeki “Duyular ve 
akıl yoluyla anlayıp inandıklarının sadece içinde bulunduğun hal sebe-
biyle sana doğru gibi gelmiş olmadığından nasıl emin olabilirsin?”6 ifade-

4 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 17.
5 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 19.
6 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d , 27.
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sinden Gazali’nin derin şüpheciliğini görmekteyiz. Bu ifadesiyle Gazali, 
rüyaya benzer yaşadığımız dünyanın ve orada edindiğimiz bilgilerin rüya 
mahiyetinde aldatıcı olabileceğini “…öldükleri zaman uyanırlar” hadisi 
ve “Şimdi gaflet perdeni açtık; artık bugün gözün keskindir”7 ayetiyle 
destekleyip akli bilgilere güvenilemeyeceğini öne sürüyor. Gazali, tüm 
bilgilere duyduğu şüpheyi hastalık hali olarak tanımlıyor ve bu sürenin 2 
ay olduğunu belirtiyor. Şifasının ise Allah’ın gönlüne akıttığı nur sayesin-
de zorunlu bilgileri kabul etmesiyle olduğunu söyler. Ayrıca eserin deva-
mında kesin bilgiyi arayanları sınıflandırmaya girişir ki benim tebliğimi 
yazma amacım Gazali’nin arayışı sonucunda gerçeği arayanları sınıflan-
dırması ve ilimler üzerine yaptığı değerlendirmeleri açısından özgün ve 
özel olduğunu düşünmemdir. Gazali, gerçeği arayanları 4 gruba ayırıyor 
ve bunların dışında olması durumunda gerçek bilgiye asla ulaşamayaca-
ğını nitekim taklitten çıkanın taklide dönemeyeceğini belirtmiştik. 

1. Kelamcılar
2. Batıniler
3. Filozoflar
4. Mutasavvuflar olarak ayırıp üzerlerinde değerlendirme ve yorumla-

rını yapmaya başlıyor.
İlk incelemesini kelamcılar üzerinden yapıyor ve amaçlarını gerçek-

leştirebildiklerini, amaçlarının ise ehli sünnet inancını muhafaza etmek, 
bidatçılardan korumak8 olduğunu belirtiyor. Onlar bu amaçlarını ger-
çekleştirebilmek için Kur’an ve hadis gibi kesin bilgilere başvuruyorlar, 
bu durum ise gayrimüslimleri tatmin etmediği gibi Gazali’nin de yarasına 
merhem olmuyor.

Kelamda istediğini bulamayan Gazali, ikinci aşama olarak felsefe ala-
nında arayışlarına devam ediyor. Bunun için de felsefe alanında derin 
bilgiye sahip olmaya çalışıyor, nitekim ona göre “bir ilme en derin mese-
lelerine kadar vakıf olmayan kimse o ilimdeki bozukluğu fark edemez.”9 
Bu düşünceyle iki sene boyunca felsefeyi derinlemesine incelemiş, sonuç 
olarak da filozofları üç kategoriye ayırmıştır.

1. Materyalist filozoflar; bunlara “Dehriler”de denilebilir. Onlara göre 
evren tesadüfi şekilde öteden beri varolagelmiş ve sonsuz şekilde de varo-

7 Kaf 50/ 22.
8 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 42.
9 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 49.
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luşuna devam edecektir, bu ise Tanrı’nın varlığını inkar etmek anlamına 
gelir.

2. Naturalist filozoflar; bunlara “Tabiiler” de denilir. Onlar doğayı 
inceleyip yaratılanlardan Yaratıcı’ya ulaşmayı başarırlar. Fakat yeniden 
dirilmeyi akleden gücün yok olması durumunda tekrar varolmayacağını 
düşündüklerinden dolayı reddettiler. 

3. İlahiyatçı filozoflar; bunlara “İlahiler” de denilebilir. Sokrat, Eflatun, 
Aristo çizgisini takip eden İbn-i Sina ve Farabi bu grupta değerlendirilebi-
lir. Gazali, Aristo’nun fikirlerini Sokrat ve Eflatun’a göre daha çok itimat 
ediyor; fakat onun yine de hocalarının öğretilerinden kopamadığını üs-
tüne üstlük bu fikirlerini İbn-i Sina ve Farabi kanalıyla devam ettirdiği-
ni söylüyor. Bu nedenle Sokrat kanalıyla beslenen tüm filozofları- İbn-i 
Sina ve Farabi başta olmak üzere- kafir olarak nitelendirmekten kendini 
alamıyor.10 Bu iki filozofun Aristo felsefesini çok iyi aktarabildiklerini 
buna göre onun felsefesinin bir kısmının küfür, bir kısmının bid’at, bir di-
ğer kısmının ise hakikat olduğunu söylerek felsefeyi altı kısıma ayırıyor.
İlk kısımda Gazali matematiği zikreder ve dini meselelerle ilgisinin 

bulunmadığını fakat bu ilimle uğraşan kişinin dinde de bu kesinliği is-
teyebileceği için sakıncalı olduğunu belirtir. Ayrıca bu alandaki kişinin 
dini reddetmesi halkta doğru olanın dini reddetmek olduğu algısını oluş-
turabilir. Fakat Gazali, takitçi kişilerin felsefecilerin her alanda yetkin ol-
duğunu düşünmelerine karşın bir kişinin matematikte iyi olmasının dini 
konularda da yetkin olması sonucunu doğurmadığını söyler. Gazali mate-
matik gibi ilimler hakkında “ bu ilimlere dalıp da dinden çıkmayan takva 
gemini başından çıkarıp atmayanların sayısı azdır”11 diyerek dolaylı da 
olsa kesin bilgi sunan ilimlerin dinden çıkmaya sebebiyet verdiğini söylü-
yor. Diğer taraftan matematik gibi kesin bilgi sunan ilimleri reddetmenin 
İslam’ın cahil olarak nitelendirilmesine sebep olacağını, nitekim İslam bu 
konuda olumlu ya da olumsuz fikir beyan etmemiştir. Sonuç olarak bu 
ilmin dine ne yararı ne zararı vardır; inkar etmeye gerek yoktur.
İkinci kısımda mantık ilmini zikreder ve dinle bağlantısının olmadığı-

nı, fakat dini meseleleri mantıkla çözmeye çalıştığında ve mantıktaki ke-
sinliği aradığında kişinin küfre düşebileceğini söyler.

Üçüncü olarak da doğa bilimlerini ele alır, burada Gazali bu ilmi red-

10 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 57.
11 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 63.
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detmenin gereksiz olduğunu, fakat bu ilimle uğraşan kişinin doğada ya-
ratılmış her şeyin Allah tarafından yaratıldığını ve O’nun emrinde oldu-
ğunu kabul etmesi gerekir, der.

Dördüncü bölümde ise ilahiyat yani metafizik alanını zikreder ve en 
çok yanılgıyı da burada yaptıklarını söyler. Nitekim felsefecilerin fikirleri-
ni reddetmek için yazdığı Tehafüt’ül Felasife adlı eserinde Gazali felsefe-
cilerin metafizikle ilgili bilgilerinin doğrulunu matematik ve mantık bilgi-
lerinin gerçekliğiyle ispat etmek istedikleri fakat bu ilimde matematikteki 
kesinliğin olmadığını anlayamadıklarından ihtilafa düştüklerini söyler.12 
Gazali filozofların ilahiyat alanındaki yanlışlarını 20 maddede toplayabi-
leceğini bunların üçünde kafir, geriye kalan on yedisinde bid’atçı kabul 
edidiklerini söyleyip13 kafir kabul edildikleri noktaları eserinde açıklama 
yoluna gidiyor. 

1.durumda filozoflar dirilmeyi sadece ruhani görürler, cismani diril-
meye karşı çıktıkları için müslümanlarla ihtilaf ederler, ve Gazali’nin de-
yimiyle kafir olurlar.

2.durumda ise “ Allah bütünü bilir, parçaları bilmez” dedikleri için ka-
fir olurlar der ve Sebe suresi 3. ayeti delil gösterir.

3. durumda filozoflar evrenin ezelden beri var ve öncesiz (sudur teori-
si) olduğunu kabul ederler, fakat Gazali yoktan var olmayı kabul eder ve 
filozofları bu fikirlerinden dolayı da kafir görür.

5. kısımda siyaseti zikreder ve bu konunun dünya işleriyle ilgili olduğu 
fakat ona dair hikmetlerin Kur’an’dan ve hadislerden alındığı söyleniyor.

Son kısımda ise ahlak zikredilip bu alana dair bilgilerin mutasavvuf-
lardan alınmış olduğunu iddia ediyor. Mutasavvuflara dair kısa bir övgü 
yapıp onların nefsi terbiye yolunda Allah’ın koyduğu çizgide olduklarını 
söylüyor. 

Diğer bir konu ise filozofların, mutasavvufların ve Peygamberlerin 
sözlerini eserlerinde kullanmalarıdır. Bu durum Gazali’ye göre iki felake-
te sebep olur; birincisi bu sözleri filozofların söylediğini düşündüklerin-
den toptan reddetmişler, ikincisi toptan kabul edenlere yönelik felakettir. 
Gazali bu iki felaket sebebiyle halkı yanlışa düşmekten alıkoymak ama-
cıyla filozofların kitaplarından uzak tutmak gerektiğini belirtiyor. Şöyle 
özetlemek gerekirse “Çocukları yılana dokunmaktan alıkoymak gerektiği 

12 İmam Gazali, Tehafüt’ül Felasife trc. Akif Nuri (İstanbul: Dava Yayınları, 1969), 85-86.
13 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 73.
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gibi halkı da filozofların yanlış düşüncelerle dolu sözlerini dinlemekten 
alıkoymak gerekir.”14

Felsefenin ve filozofların yanlışlarını belirttikten sonra Gazali, Talimiy-
ye mezhebi ( Batıniler)’e dair yanlışları açıklamaya başlıyor. Talimiyye’yi 
açıklamaya başlamadan önce aklın tek başına tüm isteklere cevap vere-
cek güçte olmadığını bu aşamada iyice anlamış olduğunu belirtiyor. Bu 
aşamada Batıni bir yola yönelmiş olduğunu görmekteyiz. Batıniyye o dö-
nemde masum imam öğretisiyle parlamıştı ve dönemin halifesi ondan Ta-
limiyye mezhebini araştırmasını istemiş bu gerekçeyle Gazali bu mezhebi 
derinlemesine araştırmaya başlamış. İncelemeleri sonucunda bu mezhe-
bin delillerini onlardan daha iyi ortaya koyduğu için bazı çevrelerce tenkit 
edilmiş. Fakat uzun incelemeler ve değerlendirmeler sonucu Gazali’nin 
ulaştığı sonuç; “ Talimiyye mezhebinin bir aslı ve dayanağı yoktur, ileri 
sürdükleri görüşlerin de elle tutulur bir tarafı bulunmamaktadır.”15 Ma-
sum imama dair herhangi bir delil öne süremeyen bu grup, açıklayama-
dıkları hususları masum imama devrederek bu yükten kurtuluyorlar. Bu 
nedenle Talimiyye mezhebi de insanlara şifa olmaz.,

Gazali, Talimiyye’nin durumunu çok farklı bir şekilde tasvir ediyor. 
Şöyle ki; 

“Bunlar ömürlerini masum öğretmeni aramak ve onu bularak kurtuluşa er-
mek düşüncesiyle boşa tükettiler. Ondan hiçbir şey de öğrenmediler. Bunlar pisli-
ğe batmış insan gibidirler. Onun yıkanmak için suya ihtiyacı vardır. Su aramak-
tan yorgun düşer. Derken nihayet aradığı suyu bulur. Ancak bu defa da suyu 
kullanamaz ve pisliğe bulaşmış olarak kalmaya devam eder.”16

Yukarıdaki pasajdaki şekliyle belirttikten sonra masum imama dair öğ-
retilerin Pisagor’un bozuk felsefesinden ibaret olduğunu söyleyerek zayıf 
bulduğunu ekler. Sonuçta Talimiyye mezhebine dair “ Talimiyye mezhe-
bini tanığın zaman onlardan tiksinirisin. Biz onları tanıdık ve onlardan 
vazgeçtik”17 diyerek son kısımda incelemesine mutasavvuflardan devam 
ediyor.

Gazali son olarak tasavvufi incelemeye başladığını söylüyor ve eserin-

14 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 91.
15 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 101.
16 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 125.
17 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 127.
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de mutasavvufları anlatırken; “…onların yolunun ancak ilim ve amel ile 
tamamlandığını gördüm. Onların ilimlerinin özü, nefsin yokuşlarını aş-
mak ve nefsi kötü huylardan ve çirkin vasıflardan temizlemektir. Böylelik-
le kalpten Allah’tan başka her şeyi çıkarıp onu Allah’ın zikriyle süslemeyi 
hedeflemektedir.” İfadelerini kullanmış ve buradan tasavvufa duyduğu 
hayranlığı görmemiz mümkün olmuştur.

Gazali önce tasavvufun ilim kısmıyla ilgilenip okunabilecek tüm kay-
nakları okuyup, sonrasında yaşayarak öğrenilecek kısmını öğrenmeye 
yeltenmiştir. Öncelikle imanın üç esasından bahsedip- Allah’a iman, Pey-
gamberlere ve ahiret gününe iman- bu alanlarda imanını tasavvufla arttır-
dığını söylüyor. Ahiretteki mutluluğun takva üzere yaşamakla mümkün 
olduğunu ve bunun da dünyadan ilgiyi kesmekle gerçekleşebileceğini 
söylüyor. Bu düşünceler çerçevesinde hayatını gözden geçiren Gazali, 
sadece insanlara öğretmenlik yaparak faydalı olduğunu, fakat bunu da 
Allah rızası için yapmadığı, makam ve mevki elde etmek için yaptığını 
hissettiğini söylüyor. Bu aşamada 6 ay süreyle uzlet hayatı yaşamaya ka-
rar vermiş ve Mekke’ye gideceğini söyleyip Şam’a yerleşmiş, iki yıl orada 
kaldıktan sonra Kudüs’e oradan Mekke ve Medine’ye geçmiştir. Fark-
lı yerlerde yaşadığı tecrübeler sonucu memleketine gitmeye karar verir, 
fakat orada da bu hayat tarzından uzaklaşmaz. 10 yıl kadar süren uzlet 
döneminin ardından “Mutasavvıflar yüce Allah’ın yolunu tutmuş kimse-
lerin ta kendileridir”sonucuna ulaşır. Tasavvuf yolunda çok farklı tecrü-
belerle karşılaştığını, bu alanda devam eden herkesin de karşılaşabilece-
ğini, yolun sonunda ise Allah’ın dilemesiyle Peygamber’in ve meleklerin 
ruhlarını görebileceklerini iddia eder. Tasavvufa dair detaylı incelemeler 
ve açıklamalar için İhya’yı ulumi’d din adlı kitaptan yararlanabilecekleri-
ni söyler. Tasavvufla meşguliyetin üç şekilde gerçekleşeceğini; 1. Apaçık 
delille araştırıp öğrenmek ilim, 2. Bizzat yaşamak tatmaktır, 3. Tecrübeyle 
başkasından işitilen ve kabul edilen ise imandır, der. Bu üç derecenin dı-
şında kalan kısmın inanmadığını ve tasavvufla dalga geçtiğini söyler; ve 
Peygamberliğin hakikati kısmına geçer. Bu konuyu anlatmak için duyu-
ların yaratıldığını sonra aklın bahşedildiğini söyler. Sonraki aşamanın da 
aklın ötesi olduğunu ve bazı şeyler için aklın kavramaktan aciz olduğunu 
söyler. Bu kısımda rüyada insana başka bir kapı açılmasından, bu aşama-
da ise gayb alemiyle bağlantısı olduğunu ve bu alemin Peygamberliği an-
lamamıza yardımcı olduğundan bahseder. Sonra Peygamberliğin mucize-
lerinden bahseder ve akılla kavranamayacağını, nitekim dinde her şeyin 
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mantıkla açıklanamayacağına da dikkat çeker. Peygamberliğin tasavvufi 
kaynağının olduğunu ve bu gibi tecrübelerin gözle görmek, elle tutmak 
gibi olduğunu ve tasavvuf yolundan başka bir yerde gerçekleşmediğini 
vurgular.

Son bölümde hocalık mesleğine geri dönüşün nedeni başlığı altında 
yaşadığı sürecin sonucunda “İnsan, beden ve kalpten yaratılmıştır” so-
nucuna ulaştığını söyler. Bedenin hastalığı olduğu gibi kalbin de hastalı-
ğı vardır diyip ilacının ibadet, doktorlarının da Peygamberler olduğunu 
vurgular. Akıl ise sadece doktora güvenmek ve tasdik için gerekli olduğu-
nu söyler. Sonrasında insanlardaki gevşekliğe şaşırdığını ve bunun dört 
nedene bağlı olduğunu ve nedenlerini anar.18

Diğer taraftan İbn Sina, Farabi gibi alimlerin yanlış olduğunu düşündü-
ğü kısımları sebepleriyle birlikte eleştirmeye başlıyor. Hatta İbn Sina için 
bir vasiyetinde Allah’la sözleşme yapıp neleri yapıp neleri yapmayacağını 
maddelemiş. İçkiyi ise zevk için değil, tedavi için içeceğini bildirmiş.19 İbn 
Sina örneğini vererek imanlarından gem vuru ve yanlış yolda olduklarını 
söyler. Halk içerisinde yanlış düşüncelerin temizlenmesine dair isteğini 
belirti ve bunun ancak dönemin hükümdarının desteğiyle olabileceğine 
dair farkındalığını vurgular. İşte tam da bu düşüncelerdeyken hüküm-
darın isteği ve daveti üzerine 499’da Nişabur’a gidip insanları hak yoluna 
davet eder. Kitabın son kısmında imanı kurtarmaya ve insanların ayrı ayrı 
sahip oldukları hastalıklarına şifa mahiyetinde kitaplar önerir. Peygam-
berliğe dair örnek, açıklamalar verip Peygamberimize salat ve selam ile 
eserini sonlardır.

İmam Gazali’nin Munkız Mined’d Dalal Eseri Bağlamında 
Özgünlüğü

Tebliğimde asıl vurgulamak istediğim nokta Gazali’nin özgün olduğu-
nu düşündüğüm kısmını sunmaktır. İncelemelerim sonucunda edindiğim 
kanaate göre özgün yönlerini maddeler halinde vermem uygun olacak-
tır;
● Otobiyografisini yazan ilk İslam alimidir, nitekim üzerinde çalıştı-

ğımız eser olan Munkız’ın büyük bir kısmı Gazali’nin hayatı ve geçirdiği 
fikri dönüşümleri içermesi açısından önemlidir.

18 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal,185.
19 İmam Gazali, el- Munkız Mine’d Dalal, 193.
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● Sistematik şüpheciği benimseyip tüm ilimleri ve bilgi kaynaklarını 
reddedip ilmi olgunlaşmasını şüphe üzerinden yeniden temellendirmiş-
tir. Munkız adlı eserinde şüpheciğinin izlerini ve şüphe basamaklarını 
görmekteyiz. iki ay süreyle tüm bilgi kaynaklarını reddetmesi şüpheciği-
nin ne kadar derin olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
● Modern felsefenin babası olarak kabul edilen Descartes ile, 1596- 

1650 yılları arasında yaşamış filozof, yöntem açısından farklılıklar olması-
na rağmen sistematik şüphecilik açısından benzer özelliklere sahiptir.20

● İbn Sina ve Farabi gibi Aristo çizgisindeki filozofları cesur şekilde 
eleştiren ilk alimdir. Munkız’da filozoflara kısa eleştiri yapmakla beraber, 
Tehafüt’ül Felasife ( Felsefecilere Cevap) adlı eseri tamamıyla filozoflara 
reddiye niteliğinde yazılmıştır.
● Dönemin siyasi problemleri ve bunun dine yansımasını konu alan ve 

bunu eseri (Munkız) sayesinde halkla paylaşan İslam alimidir.
● Dönemi ve öncesindeki alimler arasında tüm ilimleri bu kadar geniş 

yelpazede bilen yetkin bir alim olmamıştı.
● Aristo felsefesine karşı itirazlarını dini paradigmalarla yapıp felsefe-

din karşılaştırmasında dini analitik düşünceyle yücelten ve dinin mistik 
yönünü vurgulayan ilk alimdir.
● Filozofların mantığını müslümanların usulüne karıştıran ilk alim 

olarak anılır.21

Sonuç 
Gazali tüm İslam alimleri ve filozofları gibi bazı konularda yanılmış 

olmasına rağmen bir akımın temsilcisi ve milad olması açısından ince-
lenmeye layıktır. Objektif olarak incelemek için ise eserlerine bakmakta 
fayda vardır. Munkız adlı eseri ise Gazali’nin fikri değişimini yansıtma-
sı, hakikati arama noktasındaki sorgulamaları ve İslam felsefesini mistik 
yöne taşıma sürecini gözler önüne seren özet mahiyetinde bir eserdir. 
Tebliğimde kısaca sunduğum süreci daha detaylı incelemek ve Gazali’nin 
özgün fikir dünyasına dahil olmak, onu anlamak isterseniz sizi Munkız’ı 

20 İlim Esra Erek, “Gazali’nin Descartes’a Olası Etkileri Üzerine”, ETHOS: Felsefe ve Toplum-
sal Bilimlerde Diyaloglar, Temmuz/July 2017, 10(2), 111-126.

21 Mustafa Çağrıcı, “Gazzali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c. 13 ( Ankara 
TDV Yay., 1996), 495.
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tüm önyargılarınızdan sıyrılıp bir kez daha derinlemesine okumaya davet 
ediyorum…
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73 FIRKA HADİSİNE ÖZGÜN BİR 

YAKLAŞIM: İMAM GAZZÂLÎ ÖRNEĞİ

SADİYE SEYMEN

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
73 fırka hadisi, İslam âlimleri arasında birçok müellifin dikkatini çekmiştir. Bu ça-
lışmada öncelikle 73 fırka hadisinin meşhur rivayeti hakkında bir ön bilgi verilip İs-
lam düşünce tarihindeki konumu ve algılanışı incelenmiştir. Ardından Gazzâlî’nin 
73 fırka hadisinin daha az sahih kabul edilen ve diğeri kadar rağbet görmemiş ri-
vayetini gündeme getirip iki rivayeti uzlaştırma girişimine dikkat çekilerek bu ta-
sarrufunun arkasında hangi kaygıların yattığı ve bunu hangi gayelerle savunduğu 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Son olarak ise Gazzâlî’nin özgün yorumunun etkileri 
tartışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: 73 fırka hadisi, Gazzâlî, fırka-i nâciye, ehl-i dalâl, tekfîr.

Abstract
The 73 sects hadith has attracted the interest of many Muslim scholars. In this pa-
per, we will first, give the information about the well-known version of the 73 sects 
hadith and examine its perception and place during the history of Islamic thought. 
Then we will point out to the fact that al-Ghazali introduces another version of the 
hadith that is considered not as authentic as and is not as popular as the well-known 
version and approaches to reconcile both of them; and will determine his concerns 
and aims behind this approach. Finally we will discuss the influence of al-Ghazali’s 
distinctive remark.
Key Words: 73 sects hadith, al-Ghazali, saved sect, ahl al-dalal, takfir.

1. 73 Fırka Hadisi
İslam tarihinde, hicri birinci yüzyıldan itibaren Müslümanların arasın-

da hakikati kendinin temsil ettiğini savunan çok sayıda fırka oluşmuştur. Bu 
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fırkalardan bazıları günümüze ulaşamamışken bazıları ise hâlen varlığını 
sürdürmektedir. Hakikati kendilerinin temsil ettiğine inanan bu fırkalar 
zaman zaman muhaliflerine karşı propagandalar yürütmüş, iktidara karşı 
gelmiş ya da eylemlerini gizliden sürdürmüşlerdir.1 İşte Müslümanların 
bu fırkalara ayrılmış olma durumu ile ilgili olan ve İslam geleneğinde ‘ifti-
rak hadisi’ olarak bilinen 73 fırka hadisi, İslam düşünce ve ilim geleneğin-
de önemli bir etkiye sahip olagelmiştir.. Hakkında tartışmaların olduğu, 
müstakil eserlerin ya da risalelerin yazıldığı ve hâlen de incelenmeye de-
vam edilen bu hadisin sahih olduğu hadis âlimlerinin birçoğu tarafından 
kabul edilmiştir.2 İftirak hadisinin birçok rivayet formu mevcuttur.3 Bun-
lardan en meşhuru şu rivayettir:

“Yahudîler 71 fırkaya ayrıldılar. Birisi Cennet’te, 70’i Cehennem’dedir. 
Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. 71’i Cehennem’de, birisi Cennet’tedir. 
Muhammed’in nefsi kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, şüphesiz be-
nim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi Cennet’te, 72’si Cehennem’de 
olacaktır.” Denildi ki: Ey Allah’ın Resulü! Onlar kimlerdir? Buyurdu ki: 
“Cemaattir.”4 Bir başka rivayette ise cennette olacak fırka için “Benim ve 
ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olanlar.”5 denmiştir.

2. Gazzâlî Öncesi Hadisin Anlaşılma Biçimi
İslam düşünce tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Ebû Hâmid 

Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî (ö. 505/1111) öncesi döneme bak-
tığımızda, 73 fırka hadisinin İslam âlimlerinin eserlerine konu olduğunu, 
gerek hadisi çeşitli türden eserlerde zikretmelerinden gerekse de sırf bu 
hadise dayanarak tek tek 73 fırkayı saydıkları müstakil eserler telif etmiş 
olmalarından anlamaktayız. Ayrıca farklı mezheplerden pek çok âlimin 
aynı hadise dayanarak kendi mezheplerinin “fırka-i nâciye” olduğunu 
savunmuş olmaları; bizlere hadisin benimsendiğini ve iftirak hadisinin o 
dönemde yaygın bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Hadisi yaygın 
şekilde kullanan bu âlimler daha çok “İslam toplumu bölünecek ve bun-
lardan ancak birisi (fırka-i nâciye) kurtuluşa erecek.” anlamı üzerinde yo-

1 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri, (İstanbul: Selçuk Yay., 1983), 8. 
2 Muhammet Emin Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak Hadisinin 

Anlaşılma Biçimleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 55, sy. 2 (2014): 
65. 

3 Mevlüt Özler, İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı, (İstanbul: Nun Yay., 1996), 21.
4 İbn Mâce, “Fiten”, 17. 
5 Tirmizî, “Îmân”, 18. 
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ğunlaşarak hadisteki necat ehlinin kendi mensubu oldukları mezhepin ol-
duğunu iddia etmişlerdir. Bu iddiayla beraber kendi mezheplerine muha-
lif olan diğer tüm kişi ve mezheplere karşı bid’atçilik, sapkınlık ithamında 
bulunmuş hatta kimi zaman onları tekfîr edebilmişlerdir. Bu âlimler, gö-
rüşlerini kabul etmedikleri kişi ve mezheplere karşı İslam toplumundan 
dışlayıcı bir tavır sergilemiş; İslam ümmetini zayıflatan ve parçalayan bu 
tavır neticesinde birçok âlim veya mezhep ‘ötekileştirilme’ ve ‘dışlanma’ 
ile karşı karşıya kalmıştır.6 Böylece iftirak hadisi, ötekileştirmeyi meşru-
laştıran bir araca dönüştürülmüştür.7 

Gazzâlî öncesi dönemde genel olarak baktığımızda 73 fırka hadisinin 
sıhhatini problemli gören az sayıda âlimimiz olsa da hadisin çoğunluk tara-
fından sahih kabul edilip; bir fırkanın diğer fırkalara bakışında etkili oldu-
ğunu görmekteyiz. Hadisi sahih kabul eden âlimlerin içerisinde de metinde 
geçen 73 sayısı üzerine iki farklı yaklaşım mevcuttur. Bir kısım âlime göre 
metindeki 73 sayısı hakikati, diğer âlimlere göre ise kesretten kinayeyi tem-
sil etmektedir. Sayının hakikati temsil ettiğini düşünen bazı âlimler 72 sap-
kın fırka belirlemeye kalkışmış ve konu ile alakalı eserler telif etmişlerdir.8 
Bunlardan biri olan Eş’arî âlim Abdulkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1037) El-Fark 
Beyne’l-Fırak adlı eserini sırf 73 fırka hadisine dair sorulan bir soruya ceva-
ben yazmıştır. Bunu eserin önsözünde geçen şu sözlerden anlamaktayız:

Bana –Allah isteğinizden dolayı sizi mes’ûd eylesin- Ümmet’in yetmiş üç fır-
kaya ayrılacağına, bunlardan birinin kurtuluşa erip yüce cennete, ötekilerinin 
de aşırılığa saparak derin bir çukur ve kızgın bir ateşe girecekleri hakkındaki, 
Nebi’nin, -Allah’ın salât ve selamı ona olsun- Me’sûr hadisinin açıklamasını 
soruyorsunuz. Benden, varlığından dolayı ayağın sürçmediği ve ondan iyiliğin 

6 Ebu Hanife’ye karşı da benzer tavırlar sergilenmiştir; “…Muhalifleri onu zındıklık, sün-
neti bozmak, bid’at çıkarmak, sapmış olmak, hatta küfre düşmekle itham ediyorlardı.” 
Fatih Tok, “Ebû Hanîfe Hakkında İki İddia/İtham: Mürciîlik ve Halku’l-Kur’ân”, İslam 
Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 19 (2012): 247. 

7 Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi”, 60.
8 Örneğin Hanbelî âlimler Berbehârî (ö. 329/941), Âcurrî (ö. 360/970), Malatî (ö. 377/987), 
İbn Batta (ö. 387/997); Hanefî âlimler Ebu Mutî‘ en-Nesefî (ö. 318/930) ve Keşşî (ö. V/XI. 
yy); Eş’arî âlimler Abdülkâhir el-Bağdâdî (ö. 429/1037), Ebu’l-Muzaffer el-İsferâyînî (ö. 
471/1078); Şehristânî (ö. 548/1153) İsmâilî müellifler Ebû Hâtim er-Râzî (ö. 382/934) ve 
Ebu Temmâm (ö. IV/X. yy); Zeydî âlim İbnü’l-Murtazâ (ö. 840/1437), İbâdî âlim Ebû Ab-
dillah el-Kalhâtî (ö. VII/XIII. yy) gibi Gazzâlî öncesi ve sonrasında yaşamış farklı mezhep 
mensubu ulema hadisteki 73 rakamını hakikat kabul etmiş ve bu âlimlerden bir kısmı 73 
adet fırka saydıkları tasnifler yapmışlardır. bk. Gömbeyaz, “73 Fırka Hadisini Mezhep-
ler Tarihi Kaynaklarında Fırkaların Tasnifine Etkisi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 14, sy. 2 (2005): 155.
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ayrılmadığı kurtuluşa ermiş fırka ile; zulmün karanlığını nûr, hakka inancı te-
melli yok oluş olarak gören, sonsuz ateşe gidecek ve Allah’tan başka bir yardımcı 
bulamayacak olan sapık fırkalar arasındaki farkı göstermemi istiyorsunuz. 9

Bağdâdî bu eserinde meşhur rivayeti ele alarak, yaşamış olduğu dö-
neme kadar ortaya çıkan bütün fırkaları değerlendirmiş; 72 başlıkta ehl-i 
dalâl olarak nitelendirdiği fırkaları verdikten sonra kendi mensubu oldu-
ğu Ehl-i Sünnet’i fırka-i nâciye olarak belirlemiştir. Ardından ona göre 
ehl-i dalâldan saydığı bir kimsenin akıbetinin bazı durumlarda İslam üm-
metinden sayılıp bazı durumlarda ise İslam ümmetinden sayılmamak ol-
duğunu eserdeki ilgili kısmın şu son satırlarında görmekteyiz: 

…o kimse bazı bakımlardan İslâm Ümmeti’ndendir; onun Müslüman me-
zarlığına gömülmesine izin verilir ve Müslümanlarla birlikte savaştığı takdirde, 
ganimet ve fey’den payını almasına ve mescidde namaz kılmasına engel olunmaz; 
ama bunlar dışındaki hükümlerde, İslâm Ümmeti’nden sayılmaz, yani ne cenaze 
namazı kılınır, ne de arkasında namaza durulur; ne kestiği helal olur, ne de sünnî 
olan bir kadınla evlenebilir; sünnî bir erkeğin, onların inanışında olan bir kadınla 
evlenmesi de helâl olmaz.10

Bağdâdî’nin söz konusu yorumu, bir yandan Eş’arî geleneğinin genel ola-
rak iftirak hadisine bakış açısının bilgisini verirken; öte yandan da Gazzâlî’nin 
konu hakkındaki –sunacağımız- yorumunun hem ait olduğu gelenek içeri-
sindeki özgünlüğünü hem de onun iftirak hadisinin İslam düşüncesindeki 
genel anlayışına sıradışı yaklaşımını gözler önüne sermektedir. 

3. Gazzâlî’nin Yorumu
Gazzâlî, Faysalu’t-tefrika adlı eserinde, mezhepte seleflerinden biri olan 

Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin ve konuya dair görüş bildiren diğer mezhep 
âlimlerinin aksine aynı hadisin pek bilinmeyen şu rivayetini gündeme getirir: 
“Ümmetim 73 fırkaya bölünecektir. Bunların 72’si cennette, biri nardadır.”11 Ardın-
dan 73 fırka hadisinin meşhur rivayeti ile bu rivayeti uzlaştırmaya girişir: 

Helak olacak bir fırkadan maksat cehennemde ebedi kalacak olan kimseler olup 
kurtulmalarından ümit kesilen demek olur. Çünkü helak olan kimselerden hiçbir 
hayır beklenmez. ‘Necatta olan bir fırka’dan maksat da hesapsız ve şefaatsiz cennete 

9 Ebû Mansûr Abdulkâhir el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, trc. Ethem Ruhi Fığlalı 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 1991), 1.

10 Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, 14.
11 Ebu Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr el-Beşşâri el-Makdisî, Ahsenü’t-tekasim fi 

ma’rifeti’l-ekalîm, nşr., M.J. De Goeje, (Leiden: Brill, 1967): 39.
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giren kimseler olur. Çünkü hesaba çekilen herkes azap görür. Şu halde necate ermiş 
olmaz. Şefaat dileyen de mezellete maruz kaldığı için mutlak olarak necat bulmuş 
sayılmaz. Bu iki yolun birisinde en hayırlı, diğerinde en şerli kimseler bulunur. 
Diğer fırkakların hepsi bu iki derece arasında bulunurlar: kimi sadece hesaba çe-
kilmek suretiyle azap görür, kimisi cehenneme yaklaştıktan sonra şefaat sayesinde 
kurtulur, kimisi de cehenneme girip akaidinde ve bid’atindeki hatasının miktarına, 
günahlarının azlığına ve çokluğuna göre orada kaldıktan sonra çıkarılır. Cehenne-
me, ebedi kalmak üzere girecek olan sadece bu ümmetten Hz. Peygamber’i tekzip 
eden ve maslahat için yalan söylenmesini caiz gören bir fırkadır. 12 

Gazzâlî’nin daha önce İslam âlimlerinin ve mensubu olduğu Eş’arî ge-
leneğinin itibar etmediği rivayet formunu gündeme getirerek iftirak hadi-
sinin manasını bu şekilde yorumlayışı onun te’vil fikrine dayanmaktadır. 
O, kişilerin ya da mezheplerin kendi içinde benimsedikleri yollardan var-
dıkları muhtelif görüşler ne olursa olsun bir kişi “La ilahe illallah Muham-
med Rasulullah” dedikten sonra Kur’an’ı ve Peygamberi yalanlamadıkça 
hiç kimsenin o kişiyi tekfîr edecek yetkiye sahip olmadığını savunur.13 Bu 
yüzden bir kişi veya grubu, herhangi bir konudaki te’villerinden dolayı 
tekfîr etmek yanlıştır. Zira “…kendisine göre sübût bulmadığı için icmâ ile 
sabit olan bir meseleye muhalefet eden kimse hatalı ve cahil olsa bile tekzipçi değil-
dir; tekfîr edilmesine imkân yoktur.”14 diyen Gazzâlî’ye göre bir Müslümanı 
tekfîr etmek, beraberinde uygulanması gereken birtakım şer’i hükümleri 
gerektirir.15 Ona göre tekfîr meselesi kişinin taassubu ve cehaletinden kay-
naklıdır. Kişinin kendi mezhebinin görüşlerinin tek doğru olduğu yanıl-
gısından kurtulması için öncelikle içerisindeki taklit ve taassuptan kurtul-
ması gerektiğini söyler ve kendisinin bundan kurtulduğunu belirtir.16 

4. Gazzâlî’nin Özgün Yorumunun Değeri
Gazzâlî Faysalu’t-tefrika adlı eserinde 73 fırka hadisine dair daha önce 

hiçbir kimsede görmediğimiz bir yorumda bulunmuştur.17 O da hadisin 

12 Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, İslam’da Müsamaha, Faysalü’t-Tefrika 
Beyne’l-İslâm ve’z-Zendaka, trc. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergah Yay., 2016), 64.

13 Gazzâlî, İslam’da Müsamaha, 49.
14 Gazzâlî, İslam’da Müsamaha, 54. 
15 Gazzâlî, İslam’da Müsamaha, 51.
16 Gazzâlî, Hakikat Arayışı, el-Münkız mine’d-dalâl, trc. ve thk. Abdurrezzak Tek (Bursa: Emin 

Yay., 2017), 1. 
17 Gazzâlî 73 fırka hadisini Faysalu’t-tefrika adlı eseri haricinde diğer eserlerinde de zikret-

miştir. Faysalu’t-tefrika dışındaki eserlerinde hadisin meşhur rivayet formunu zikredip 
Ehl-i Sünneti fırka-i nâciye olarak belirlediğini ve diğer mezheplerin görüşlerine karşı 
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“72’si cehennemde, biri cennettedir.” şeklindeki meşhur rivayetiyle çeliş-
kili duran başka bir rivayeti gündeme getirmesi ve bu iki farklı rivayeti 
anlam açısından zıt olmalarına rağmen uzlaştırıcı bir üslupla yorumlama-
sıdır. Onun bu yorumunun doğruluğu veya yanlışlığı tartışmaya açık bir 
konu olsa da bizim için burada dikkat çekilmesi gereken asıl konu onu bu 
yaklaşım tarzına iten durumlardır.

Gazzâlî’den önce yaşayan ve onun çağdaşı âlimler genel olarak iftirak 
hadisini, İslam ümmetinin parçalanıp fırkalara bölünmesini meşrulaştırı-
cı bir zemin hazırlayacak biçimde okumaları ve “fırka-i nâciye”nin tespi-
tine yoğunlaşmaları18 ile her mezhebin kendini hak görmesi ve diğerle-
rini eleştirmesi ya da batıl görmesi tavrı sonucunda mezhepler arasında 
fikrî uçurumlar, mücadeleler ve çatışmalar oluşmuştur. Gazzâlî’nin biz-
zat kendisinin verdiği şu örneklerle dönemin genel durumunu anlayabi-
liriz: Hanbelîler, Eş’arîlerin fevk19 ve istivayı20 yalanladığı gerekçesiyle 
Eş’arîleri tekfîr etmişlerdir; Eş’arîler ise Hanbelîlerin “Allah’ın misli olan 
hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ 42/11) ayetini yalanlamak suretiyle teşbihe kay-
dıklarını düşünerek Hanbelîleri tekfîr etmişlerdir. Mu’tezile ise Eş’arîlerin 
ilahi sıfatları kabul etmek suretiyle “teaddüdü’l-kudemâ”ya21 düştükleri-
ni, böylece tevhid inancını getiren Hz. Peygamber’i yalanladıklarını iddia 
ederek Eş’arîleri tekfîr etmişlerdir.22 

73 fırka hadisinin zikrettiğimiz iki rivayet formundan birisi hadis 
âlimlerinin birçoğu tarafından sahih kabul edilmişken ve diğerinin senedi 
ortada yokken; hadis usulüne göre bu iki rivayetin uzlaştırılması mümkün 
değildir.23 Ayrıca Gazzâlî’nin kendi dönemine kadar hadisin manasının 

bazen sert eleştiriler yönelttiğini görmekteyiz. Buna dair tespitler için bk. Ömer Bozkurt, 
“Fırka-i Nâciye Anlayışının Bazı İslam Filozoflarındaki Yansımaları”, Rahmet ve Çatışma 
Bağlamında İslam Mezhepleri (Uluslararası Sempozyum - Bildiriler) (editörler: Halit Çalış, Ali 
Bayer & Duran Ali Yıldırım; Konya: Karaman İslami İlimler Derneği Yayınları, 2017): 253; 
İlk bakışta Gazzâlî’nin Faysalu’t-tefrika’daki yorumu ile çelişik duran bu durumu onun 
çok yönlü düşüncesinin gelişim ve değişim çizgisine yorabiliriz. Öte yandan eserlerini 
farklı muhatap kitlelerine hitaben yazdığını göz önünde bulundurmak gerekir. Nitekim 
Gazzâlî’nin eserlerini ‘avam için yazdıkları’, ‘orta sınıf ulema adına yazdıkları’ ve ‘yüksek 
ulema için yazdıkları’ şeklinde sınıflandıran Gürbüz’e göre Faysalu’t-tefrika yüksek ulema 
için yazılmış bir eserdir; bk. Deniz Gürbüz, “Gazâlî’yi Anlamanın Usûlü”, Vefatının 900. 
Yılı Anısına Büyük Mütefekkir Gazâlî, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013), 21-22.

18 Benzer değerlendirmeler için bk. Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi”, 60-61.
19 Allah‘ın yukarıda olması demektir. 
20 Allah’ın tahta oturması demektir. 
21 Kadim varlıkların sayısının arttırılması. 
22 Gazzâlî, İslam’da Müsamaha, 29.
23 “ …Bir haberin muârızı veya zıddı bulunursa, bu muârızı da ya kendisi gibi makbûl olur 
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genellikle aynı bağlamda anlaşıldığını, hadisin geçtiği eserlerden ve yapı-
lan tasniflerden anlamaktayız. Bütün bunlara rağmen Gazzâlî’nin tekfîr ve 
te’vil bağlamındaki yorumlarıyla tutarlı olarak iftirak hadisini özgün bir 
şekilde ele almasında; âlimlerin rahat ve serbest bir şekilde fikirlerini ifade 
edebileceği bir ortam oluşturarak İslam âleminde yapılacak birçok çalışma 
ve özgür tefekküre zemin hazırlamak, farklı fikirleri olan ve farklı mezhep-
lere mensup olan kişilerin birbirlerini İslam ümmetinden dışlamadan bir 
arada yaşayabilecekleri bir toplum fikri oluşturmak gibi amaçlar taşıdığı24 
düşünülebilir. Ayrıca onu 73 fırka hadisini bu şekilde ele almaya iten bir se-
bep de yaşadığı dönemde çağdaşı olan bazı âlimler tarafından kötülenmesi 
ve Ehl-i Sünnet’ten sapmış olma ithamlarına maruz kalması olabilir.25 İşte 
bizler için Gazzâlî’nin tavrı, kendisinden önceki Eş’arî geleneğinde ve İslam 
düşüncesinde var olan “ötekileştirici”26 bakış açısını devam ettirmeyip fark-
lı cemaat ve mezheplerin bir arada yaşamasına imkân tanıma fikrini gün-
deme getirmesi ve devam ettirildiği takdirde hoşgörülü bir İslam düşünce 
sahası oluşturabilme ihtimali için değerlidir. 

Sonuç
Kur’an-ı Kerim’in mesajına ve Peygamber Efendimiz’in öğütlerine 

baktığımız zaman, Müslümanlardan beklenilen; farklı grup, cemaat ya 
da mezheplerle onları ötekileştirmeden ve dışlamadan birlik-beraberlik 
çerçevesinde yaşayıp cehennem ateşinden korunmalarıdır.27 Bu mesajlar 
doğrultusunda Gazzâlî’nin özgün yorumunun İslam’ın özüne gayet uy-
gun olup İslam tefekkür geleneği için ne denli kıymetli olduğunu ve dö-
nemine kadar birbirlerini çeşitli ithamlara maruz bırakan fırkaların artık 

yahut da merdûd olur. İkincisinin, yani merdûd olanın hiçbir önemi yoktur; çünkü zayıf 
hadisin muhalefeti, kuvvetli haber üzerine tesir etmez.” Bk. Talat Koçyiğit, Hadis Usûlü, 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay., 2016): 73.

24 Benzer değerlendirmeler için bk. Uludağ, “Çevirenin Önsözü”, İslam’da Müsamaha, 7; 
Ahmet Mekin Kandemir, “Te’vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî’nin Toplumsal 
Barışa Katkısı”, Kelam Araştırmaları Dergisi 15, sy. 2, (2017): 345.

25 Nitekim, Gazzâlî İslam’da Müsamahanın ilk sayfalarında bu hususu dile getirmektedir 
bk. 19. Ayrıca İmâm Gazzâlî’, İmâm Ebû Abdullah el-Mâzerî ve Ebû’l-Velîd et-Turtûşî 
gibi zamanın tanınmış âlimleri tarafından kitaplarına yanlış ve bâtıl şeyler dolduran bir 
bid’âtçi ve sapık olmakla itham edilmiş ve eserlerinin yakılması için resmen fetvalar veril-
miş; üstelik eserlerinin yakıldığına ve kendisine kâfir denildiğine bizzat şahit olmuştur; 
bk. Mütercimin notu, 20, dn. 3.

26 Eren, “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi”, 61.
27 Âl-i İmrân, 3/102-103; bk. Ahmet Keleş, “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”, Marife 

Dergisi 5, sy. 3 (2005): 38-39. 



73 FIRKA HADİSİNE ÖZGÜN BİR YAKLAŞIM: İMAM GAZZÂLÎ ÖRNEĞİ 809

barış içinde yaşamasına katkıda bulunacak bir muhtevaya sahip olduğu-
nu28 anlayabiliriz. Esasında Gazzâlî’nin 73 fırka hadisine getirmiş olduğu 
yaklaşım, hem Eş’arî geleneği hem de diğer mezhep âlimleri tarafından 
devam ettirilmiş olsaydı İslam düşünce geleneğinde bahsetmiş olduğu-
muz fikir özgürlüğünün ve hoşgörünün sağlanması belki de mümkün 
olabilirdi. Fakat Gazzâlî’nin yorumu, kendisinden sonra itibar görmedi-
ği için iftirak hadisi hâlen “fırka-i nâciye” odağında anlaşılmaya devam 
etmektedir. Günümüzde dahi bazı kişi ve mezheplerin yalnızca kendile-
rinin hakikat olduğunu savundukları ve diğer mezhep ve gruplara karşı 
ötekileştirici tavır sergilemekte oldukları görülmektedir. 

Bizim bu çalışmamızda, Gazzâlî’nin iftirak hadisine getirdiği uzlaş-
tırıcı fakat genel kabul görmemiş yorumunu incelememizin ve özgün 
bulmamızın sebebi; onun kendisinden önceki birtakım âlimler gibi ehl-i 
dalâl fırkaları belirleyip “fırka-i naciye”ye yoğunlaşmaması ve iftirak ha-
disinin meşhur rivayetini görmezden gelmeden ya da reddetmeden ken-
di bağlamı içerisinde alışagelmişin dışında bir tavırla hadisin algılanışını 
değiştirecek bir tarzda yorumlamış olmasıdır. Gazzâlî, döneminin İslam 
düşüncesinde yaygın olan bir bağlamda yorumlanan iftirak hadisini ken-
disini daraltan kalıpları yıkarak yorumlamış ve bizlere kendisine özgün 
ve birbirine zıt görünen rivayet formlarını bir şekilde uzlaştırmaya gayret 
eden bir yorum miras bırakmıştır.

KAYNAKÇA
Bağdâdî, Ebû Mansûr Abdulkâhir. Mezhepler Arasındaki Farklar. trc. Ethem Ruhi 

Fığlalı. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1991.
Bozkurt, Ömer. “Fırka-i Nâciye Anlayışının Bazı İslam Filozoflarındaki Yansı-

maları”. Rahmet ve Çatışma Bağlamında İslam Mezhepleri (Uluslararası Sem-
pozyum - Bildiriler) (editörler: Halit Çalış, Ali Bayer & Duran Ali Yıldırım; 
Konya: Karaman İslami İlimler Derneği Yayınları, 2017): 251-270.  

Eren, Muhammet Emin. “Bir Rivayetin Kısa Anatomisi: Tarihsel Süreçte İftirak 
Hadisinin Anlaşılma Biçimleri Üzerine”. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi Dergisi 55, sy. 2 (2014): 59-97.

Fığlalı, Ethem Ruhi. Çağımızda İtikadi İslam Mezhepleri. İstanbul: Selçuk Yayınları, 
1983. 

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. İslam’da Müsamaha, Faysalü’t-

28 Kandemir, “Te’vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî’nin Toplumsal Barışa Katkısı”, 360.



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII810

Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z-Zendaka. trc. Süleyman Uludağ. İstanbul: Dergâh 
Yayınları, 2016.

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed. Hakikat Arayışı, el-Münkız mine’d-
dalâl. trc. ve thk. Abdurrezzak Tek. Bursa: Emin Yayınları, 2017.

Gömbeyaz, Kadir. “73 Fırka Hadisinin Mezhepler Tarihi Kaynaklarında Fırkala-
rın Tasnifine Etkisi”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 14, sy. 2 
(2005): 147-160.

Gürbüz, Deniz. “Gazâlî’yi Anlamanın Usûlü”. Vefatının 900. Yılı Anısına Büyük 
Mütefekkir Gazâlî. (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2013): 17-41.

Kandemir, Ahmet Mekin. “Te’vil ve Tekfir Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî’nin Top-
lumsal Barışa Katkısı”. Kelam Araştırmaları Dergisi 15, sy. 2, (2017): 343-361.

Keleş, Ahmet. “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”. Marife Dergisi 5, sy. 3 (2005): 
25-45.

Koçyiğit, Talat. Hadis Usûlü. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016. 
Makdisî, Ebû ‘Abdillah Muhammed b. Ebî Bekr el-Beşşâri. Ahsenü’t-tekâsim fî 

ma’rifeti’l-ekalîm. nşr. M.J. De Goeje. Leiden: Brill, 1906.
Özler, Mevlüt. İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı. İstanbul: Nun Yayınları, 1996. 
Tok, Fatih. “Ebû Hanîfe Hakkında İki İddia/İtham: Mürciîlik ve Halku’l-Kur’ân”. 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 19 (2012): 245-267. 
Kandemir, Ahmet Mekin. “Te’vil ve Tekfîr Kuramı Çerçevesinde Gazzâlî’nin Top-

lumsal Barışa Katkısı”. Kelam Araştırmaları Dergisi 15, sy. 2, (2017): 343-361.
Keleş, Ahmet. “73 Fırka Hadisi Üzerine Bir İnceleme”. Marife Dergisi 5, sy. 3 (2005): 

25-45.
Koçyiğit, Talat. Hadis Usûlü. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016. 
Özler, Mevlüt. İslâm Düşüncesinde 73 Fırka Kavramı. İstanbul: Nun Yayınları, 1996. 
Tok, Fatih. “Ebû Hanîfe Hakkında İki İddia/İtham: Mürciîlik ve Halku’l-Kur’ân”. 

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy. 19 (2012): 245-267. 

Ayşegü DEMİR: Sayın Sadiye Seymen’e değerli sunumlarından dola-
yı teşekkür ediyoruz. Sıradaki tebliğcimiz Nuran Değerli. Kendisi Anka-
ra Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisidir.Tebliğinin konusu: 
“Vahdet-i Vücut Felsefesi Bağlamında İbnü’l-Arabi’nin Özgün Yaklaşım-
ları” Buyurun sayın Değerli, süreniz 12 dakikadır. 



811

VAHDET-İ VÜCUT FELSEFESİ 

BAĞLAMINDA İBNÜ’L ARABİ ÖRNEĞİ
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Vahdet-i vücut düşüncesi geçmişte ve günümüzdeki araştırmalarda tasavvufun en 
dikkat çeken konularından biri olmuştur. Bu terimi kimin kullandığı konusunda 
çeşitli rivayetler varlığını korurken ilk defa Sadreddin Konevi tarafından kullanıl-
dığını ileri sürenlerle birlikte terimin İbnü’l Arabi tarafından kullanılmamış olduğu 
hususunda araştırmacıların neredeyse çoğu aynı görüşü paylaşmaktadır. Varlığın 
birliği anlamına gelen bu tasavvuf terimi bu bağlamda Tanrı, alem ve insan ilişki-
lerini açıklayan bir düşünce sistemidir. Çalışmamızın amacı bu felsefi akımı kuru-
cusu olan Muhyiddin İbnu’l Arabi’nin düşüncesi ve görüşleri çerçevesinde açıkla-
maya çalışmaktır.
Anahtar Kelimeler: Varlık, vahdet, tasavvuf, tanrı, alem, insan.

Unity of Philosophy in the Context of İbnu’l Arabi Example

Abstract
Unity has been one of the most remarkable body of thought in the past and issves of 
Sufism in cotemporary resecrch. Share this term is almost the same opinion of many 
various rumors regarding assets while maintaining Sadreddin Konevi the first time 
that used by the investigators who uses. The unity of this mysticism, which means 
in this context refers to the presence of God, it is a realm of thought and explaining 
human relationships.
The aim of our study is the founder of this philosophical Muhyiddin İbnu’l Arabi 
tought is to try to explain the framework and opinions.
Keywords: Being, unity, mysticism, god, universe, human.
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Giriş
Öncelikle ana konumuza geçmeden konunun daha iyi anlaşılması için 

bazı terimlerin açıklamalarını yapmayı yerinde buluyorum.
Vahdet: Sözlükte “bir ve tek olmak, tek kalmak” anlamındaki “vahd” 

kökünden mastar olup “birlik, teklik, bütünlük” anlamında kesretin kar-
şıtıdır; “Varlığa bir (vahid) adını vermeyi sağlayan mana” diye açıklanır.1 
Vahdetle vahid arasındaki ilişki vücutla (varlık) mevcut arasındaki iliş-
kiye benzer. Vücut gibi vahdet de zihinlerde ilk yer eden, anlamı apaçık 
önsel kavramlardandır.2

Vücut: Sözlükte “kaybolan şeyi bulmak, bir şeye ulaşmak; sahip olmak, 
zengin olmak” anlamlarındaki “vecd” kökünden türeyen vücut aynı kök-
ten türeyen vicdan ile birilkte “algılamak (idrak) manasında da kullanılır.3 
Gelelim vücut (varlık) dediğimiz bu kelimenin felsefi tarihine. Varlık (vü-
cut) insan aklının ulaşabildiği en genel kavramdır; düşünmeye gerek kal-
madan akıl tarafından hemen anlaşıldığından apaçık (bedihi) ve önsel 
(kabıi) bir kavram sayılır. Bundan dolayı varlık teriminin tarifi yapılamaz. 
Farabi’ye göre vücub, vücud ve imkan gibi kavramların anlaşılması için 
mantıki istidlale veya diyalektiğe başvurmaya gerek yoktur; çünkü bunlar 
apaçık ve herkesin zihninde yer etmiş bulunmaktadır. Bir kimsenin bu 
kavramları sözle açıklamaya çalışması zihne yönelik bir uyarından ibaret 
kalır ve daha iyi bilinen bir terimle bu kavramları açıklamış sayılmaz. Bu-
nunla birlikte vücudu “sabit olan ve gözle görülen şey”, “etkin ve edilgin 
olan yahut hadis ve kadim diye ayrılabilen şey” vb. şekillerde tanımla-
yanlar olmuşsa da bu tanımlar aynı zamanda mantıktaki on kategoriyi 
çağrıştırmaktadır; bunlara varlığın en yüksek cinsleri (el-ecnasü’l-aliye) 
denilmekte ve tam tarifleri yapılamadığından ancak eksik tarifleri yani 
resimleriyle yetinilmektedir.

Felsefe tarihinde vücut kavramını tartışma gündemine getiren ilk filo-
zof Elealı Parmenides olduğu söylenir. Parmenides, “Varlık vardır, yokluk 
yoktur” diyerek düşünceye konu olanın varlık olduğunu, varlığın zıddı 
olmanın ötesinde yokluğun (adem) bir anlamının bulunmadığını belirtir. 
Aristo ise yokluğun reel bir değer şeklinde düşünülemeyeceğini; sadece 
var olanın yokluğundan söz edilebileceğini söyler; Farabi ve İbn-i Sina da 
aynı görüşe katılır. Ancak Aristo, felsefi doktrininin temelini teşkil eden 

1 Farabi, el- Medinetü’l-Fazıla, 46, İbn Rüşd, Metafizik Şerhi, 87.
2 Durusoy, “Vahdet”, 430-431
3 Durusoy, “Vücud”, 137-139
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madde-suret teorisini yorumlarken yokluğu üçüncü bir ilke gibi düşü-
nür ve bu negatif ilkeden yararlanarak oluşu izah eder. Şöyle ki, varlık 
ve yokluk iki zıt kavram olup bunların gerçeklik kazanabilmesi için bir 
dayanağa ihtiyaç vardır, bu da maddedir. Varlık kendini maddede orta-
ya koyduğundan yokluk gerçeklik kazanamamıştır. Şu halde her var oluş 
yokluğun bulunmayışı demektir; yokluğun varlık alanına çıkamayışı var-
lığın gerçekleşmesini sağlamıştır.

Ya’kub b. İshak el-Kindi ise varlığı “eys”, yokluğu da “leys” terimiyle 
karşılar ve yokluğun sadece antinomi bulunduğunu, gerçekliğin bulun-
madığını belirtir.4

Tasavvuf: Sözlük anlamı “yün giymek” olan tasavvuf; kelimesinin ıstı-
lahı olarak pek çok yorum yapılmıştır. Aslında her sufi içinde bulunduğu 
hale ve döneme göre kendisine daha önemli gelen veya durumun icap 
ettirdiği noktalara ağırlık vererek tasavvufu tarif etmiştir. Genel anlamda 
bir tanıma gideceksek eğer “Tasavvuf bir hal ilmidir” diye kaynak kitap-
larımızda neşredilmektedir. Örneğin Cüneyd-i Bağdadi’ye göre Tasavvuf, 
“Bütün varlıklar ile alakayı kesip Allah’u Teala ile beraber olmaktır.” 

Bu ilimle hemhal olanlara “sufiyye” ve “mutasavvıfa” adı verilmiştir. 
Sufi kelimesinin aslına dair İbn-i Haldun’un Mukaddimesinde şu sözlere 
rastlanır: “İmam Kuşeyri hazretleri dedi ki, Arapça, kıyas ve kuralca tü-
reyiş keyfiyeti belli olmamakla birlikte, Sufi kelimesi bu topluluğun laka-
bıdır. Safa’dan yahut Saffat’tan türemiştir. Denilir ki bu, lügat kurallarına 
uymaz. Aynı şekilde “suf”dan türemiş olması da uzaktır. Zira onlar mün-
hasıran ve özellilkle “alyün” (suf) giymezlerdi.5

Tasavvuf kelimesinin anlamına gelince; Tasavvufun birçok tanımı 
vardır demiştik fakat makalemiz özellikle Vahdet-i vücut meselesine ait 
olduğu için tasavvufun sadece onu ihtiva eden bir tanımını yapacağız. 
Tarif şudur: Tasavvuf, Allah’ın zatını, sıfatlarını, isimlerini ve bu ikisinin 
mazharını, ilmin hakikatleri ve onları tek hakikate –ki bu da zat-ı eha-
diyyettir- döndürmektir. Tasavvuf denince düşük süslerden uzak, hak ve 
hakikat tarafına yönelik olan arınmış kişilerin özel marifet mesleklerini 
kast ederiz. Onlar, o büyük adamlardır ki, insanlığa mahsus olan küçük-
lüklerin tümünden, nefsi yüceltmekle insanlıktan kastedilen yüce gayeye 
ulaşmışlardır.6

4 Kaya, “Vücud”, 139-140
5 Kam, Vahdet-i Vücut”, 62
6 Kam, Vahdet-i Vücut, 65-67
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VAHDET-İ VÜCUT FELSEFESİ NEDİR?
Vahdet-i vücut düşüncesi varlığı (vücut), mümkün ve zorunlu kısım-

larına ayrılmadan önce kendinde bir hakikat şeklinde ele alıp zorunlu ve 
mümkünü onun iki kutbu saymak suretiyle Hak ile halkı (yaratılmışlar) 
izafet ilişkisiyle birbirine bağlar. Böylece Tanrı-insan ilişkileri başta olmak 
üzere birlik-çokluk sorunu, insan iradesi ve özgürlüğü, alemdeki kötülük 
problemi, sebeplilik vb. metafizik konularla iman ve çeşitli dini bahisler 
hakkında kapsamlı ve sistematik bir düşünce ortaya koyar. Bu düşünceyi 
kabul edenlere vahdet-i vücut ehli, vücudiyye denir. 

Vahdet-i vücut terimini meydana getiren kelimelerden vahdet(birlik), 
bazı metinlerde ahadiyyet yahut ahdaniyyetle birlikte zikredilerek 
“ahadiyyetü’l-vücut” (vahdaniyyetü’l-vücut) şeklinde yer alır. Bulmak, 
bilmek anlamındaki v-c-d kökünden gelen “vücut” terim olarak “varlık” 
anlamında kullanılır. Vücut aynı kökten vecd ve tevacüd ile bağlantılıdır. 
Muhyiddin İbnü’l Arabi’nin en ulvi makamlara ulaşanlara atıf yaparken 
kullandığı “ehlü’l-keşf ve’l-vücut” (ehlü’l-cem’ ve’l-vücud)7 tabiri de vü-
cut terimindeki bu anlam bağlantısına işaret eder. Ehlü’l-keşf ve’l-vücud 
tabiriyle hakikati keşf yoluyla bulan veya beşerilikten soyutlanarak beka 
makamına ulaşanlar kastedilir. Bunun anlamı, varlığın hakikatin ancak 
seyrüsülük yoluyla beşerililkten tamamen soyutlanmak suretiyle idrak 
edileceğidir. el-Vücudü’l-hak (gerçek/mutlak varlık) bu soyutlanma süre-
cinde hissi, akli ve hayali varlık biçimlerinden uzaklaşılarak idrak edilir. 
Abdülgani en-Nablusi, “Salikin en önemli görevi vücudun anlamını tam 
olarak idrak etmektir” der, bunun da ancak fena makamına ulaşmakla 
mümkün olabileceğini belirtir. Sufilerin fena beka nazariyesi de varlığı 
gerçekte idrak etmenin yöntemine işaret eder. Vücudun ikinci anlamı 
“gerçek, gerçekteki” veya zihnin ve müşahedenin mukabil olarak “dış-
taki” demektir. Bu durumda vahdet-i vücudu iki şekilde anlamak müm-
kündür. Birincisi varlığın bir olması, ikincisi bu birliğin itibari veya müşa-
hedede değil dışta ve gerçekte bulunmasıdır. 

Vahdet-i vücutla ilgili yapılan araştırmalarda öncelikle terimin ne 
zaman ve kimin tarafından kullanıldığı üzerinde durulmuştur. Terimin 
İbnü’l Arabi tarafından kullanılmamış olduğu hususunda neredeyse aynı 
görüşü paylaşan araştırmacılara göre vahdet-i vücudu İbnü’l Arabi’nin 
düşüncelerini anlatmak üzere onun takipçileri ve şarihleri tarafından 

7 Arabi, Fütuhat-ı Mekkiyye, 99, 320, 347



VAHDET-İ VÜCUT FELSEFESİ BAĞLAMINDA İBNÜ’L ARABİ ÖRNEĞİ 815

geliştirilmiştir. Şarihler bu yaklaşımla birlikte terimin yetersiz ve hatalı 
bir terimleştirme olabileceği imasıyla yöneltilen eleştirilere karşı İbnü’l 
Arabi’yi savunmak istemişlerdir. Bazı araştırmalarda terimin ilk defa 
Sadreddin Konevi tarafından kullanıldığı ileri sürülmüşken başka isimle-
re de atıf yapanlar olmuştur. Terimi ilk defa Konevi’nin kullandığını ileri 
süren araştırmacıların ilgili metinleri yanlış yorumladığı söylenebilir. Söz 
konusu metinlerde iki yerde vahdet-i vücut tabiri geçse de8 bunlar bir 
metafizik terimi olarak vahdet-i vücut anlamında yorumlanmaya uygun 
değildir. Sadreddin Konevi’de vahdet-i vücut ifadesi buralarda sadece 
sözlük anlamında geçer. 

Vahdet-i vücut hakkındaki araştırmalarda takip edilen ikinci yöntem 
terimin anlamı ve dayandığı düşüncelerin tahlilidir. Vahdet-i vücuda dair 
ilk kapsamlı tarifi yapan İbnü’l Arabi yorumcularından Abdürrezzak el-
Kaşani, “Vahdet-i vücut varlığın zorunlu ve mümkün diye bölünmeden 
ele alınmasıdır” der.9 Bu tanım, vahdet-i vücudun varlığı zorunlu ve 
mümkün diye iki kısma ayıran filozofların görüşlerine karşı ortaya çıkan 
bir varlık düşüncesi olduğunu gösterir ve vahdet-i vücut hakkındaki araş-
tırmanın çerçevesini belirler. Vahdet-i vücut, filozoflarla kelamcıların var-
lık ve yaratılışla ilgili görüşlerine karşı geliştirilen bir varlık ve yaratılış 
görüşü ve buna bağlı olarak Tanrı-insan ilişkilerine dayanan bilgi teori-
sidir. İnsan tarafından açıkça idrak edilen, hiç kimsenin hakkında kuş-
kuya kapılamayacağı en nihai gerçeklik olan varlık İslam filozoflarının 
anlayışında metafizik ilminin konusudur. İbnü’l Arabi ve takipçilerinin 
varlık anlayışlarında bu husus belirleyici bir rol oynamıştır. İbn Sina, me-
tafizik ilminin konusunun varlık olması gerektiğini belirtirken Tanrı’nın 
varlığının metafiziğe konu olup olmayacağını tartışır. Ona göre Tanrı’nın 
varlığı metafiziğin veya herhangi bir ilmin konusu olamaz. Çünkü bir 
ilmin konusu olmak onun herkesçe kabul edilmiş olması şartına bağlı-
dır. Tanrı’nın varlığı bütün insanlar tarafından kabul edilmediğine göre 
O’nun varlığı metafizik ilminin konusu değil maksadı olabilir. Kimsenin 
inkar edemeyeceği tek gerçeklik varlıktır, öyleyse metafizik ilminin ko-
nusu varlık olmalıdır. İbn Sina’nın bu yaklaşımı İbnü’l Arabi’yi ve daha 
çok Sadreddin Konevi’yi etkilemiş olsa bile onlar İbn Sina’ya ait Tanrı’nın 
varlığını kanıtlama teorisinden ayrılarak başka bir düşünce geliştirmiştir. 

8 Konevi, Tasavvuf Metafiziği, 22
9 Demirli, Tasavvuf Sözlüğü, 577
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Sadreddin Konevi bu hususta İbn Sina’nın kavramlarına ve yöntemine 
daha yakın bir tavır ortaya koyar ve metafizik anlamında ilm-i ilahinin 
mesele ve ilkelerini tesbit eder.10 Konevi’ye göre ilm-i ilahinin konusu 
Hakk’ın varlığı olmalıdır.11 Bu görüşe kaynak teşkil eden düşünce İbnü’l 
Arabi’ye aittir. İbnü’l Arabi hiçbir insanın Tanrı’nın varlığını inkar ede-
meyeceğini ileri sürmüş, herkesin açıkça O’nu kabul ettiğini söylemiştir. 
Bu durumda İbnü’l Arabi ve takipçileri İbn Sina’nın metafiziğin maksadı 
saydığı Tanrı’nın varlığını bu ilmin konusu eder. Sufiler bu görüşlerini 
açıklarken, “Vücud min haysü hüve vücud el-Hak” (Varlık olmak bakı-
mından varlık Hak’tır) ilkesine dayandırmışlardır. Halbuki İbn Sina aynı 
ifadeyi “kendinde varlık” veya “mutlak varlık” diye karşılanabilecek bir 
terim kabul ederek metafizik ilminin konusu yapmıştır. İbn Sina’nın me-
tafiziğin konusu yaptığı mutlak varlık İbnü’l Arabi ve takipçilerinde bir 
önermeye dönüşerek, “Kendisi olmak bakımından varlık Hak’tır” şeklini 
alır. Bu durumda metafiziğin maksadı ateizmi reddedip Tanrı’nın varlığı-
nı kanıtlamak değil, Tanrı’nın sıfatlarını kabul etmeyip mutlak bir tenzih-
çilikle alem karşısında Tanrı’yı salt bir varlık ilkesine dönüştüren deizme 
karşı sıfatlara sahip bir Tanrı anlayışının savunulmasıdır. Vahdet-i vücut 
kavramı altında dile getirilen düşünceler deizmin çürütülmesini, tenzi-
hin yanında teşbihin savunulmasını, Tanrı-insan irtibatını ilahi isimleri ve 
sıfatları dikkate alarak açıklamasını hedefler. Bu sebeple vahdet-i vücut, 
mutlak tenzihçiliği benimseyen deist Tanrı anlayışını reddederek vahyin 
öngördüğü şekilde teşbih ve tenzih arasında bir Tanrı anlayışını ortaya 
koymaya çalışır.

Vahdet ehli diyor ki: Vücut birdir. Ziyade değildir. O da Allah’ın vü-
cududur. Allah’ın vücudundan başka vücut yoktur. Olması mümkün de-
ğildir. Vahdet ehlinden bazıları da şöyle söylüyorlar: Her ne kadar vücut 
vücut birden fazla değilse de; o vücudun zahiri(dışı) ve batını (içi) vardır. 
Batını bir nurdur ki, alemin ruhudur. Alem bu nur ile doludur. Bu nurun 
sınırı, sonu yoktur. O eşsiz bir denizdir. Hayat, ilim, irade, kudret bu nur 
ile varlığını söndürür. Eşyanın tabiatı, özellikleri, fiilleri, bu nurdadır. Her 
ne kadar eşyanın isimleri, sıfatları ve fiilleri bu nurdan ise de, bu nur bir-
dir, ziyade değildir. Mevcudatın ferdlerinin hepsi, onun zuhur yerleridir. 
Bu zuhur yerlerinin her biri bir küçük kapı gibidir. Bu nurun sıfatları, o 

10 Demirli, Sadreddin Konevi ve Nasireddin Tusi Arasında Yazışmalar, 20
11 Konevi, Tasavvuf Metafiziği, 9
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küçük kapılardan zuhur etmiştir. Onun evveli ve ahiri yoktur. Ona yok-
luk ve fena bulaşmaz. Yeni yeni küçük kapılar ortaya çıkar. Eskiyip tekrar 
toprağa gider. Tekrar topraktan ortaya çıkar. Kendileri doğar, kendileri 
yaşar, kendileri ölür. Zati olgunluklarına ulaşmak için gerekli şart hük-
münde olan özellikler ve kuvvetler, onlarda kendiliğinden mevcuttur.

Bu nur kendi olgunluğunu, isimlerini ve sıfatlarını kendi zuhur yerle-
rinde müşahede ettiği için, onlara aşoktır. Bundan dolayı ademi (insani) 
ruh da kendi cismine aşıktır. Zira ademi cisim, ademi ruhun sıfatlarına 
mazhardır. Ruh, kendi cismini, kendi cismindeki isimlerini, sıfatlarını gö-
rür. Onun için “kendini bil, ta ki Cenab-ı Hakkı’ da bilesin” denilmiştir. 
Şimdi bildin ki kendini bile ve alemin ruhu olan ancak bu nurdur. Mevcu-
datın ferdleri, onun ortaya çıkış yerleridir.12

Şimdi vahdet-i vücut felsefesine İbnü’l Arabi açısından bakmayı de-
neyecek olursak öncelikle Şam’da kendi öğretisine göre yazdığı Fususu’l-
Hikem adlı eseri ile öteki eserlerinde, görüşlerini Tasavvufi bir dille açık-
lamıştır. Onun bu kendine özgü dilinde birçok remzler, benzetmeler, işa-
ret ve mecazlar vardır. Bazen anlaşılması kolay bazen de kapalı bir şekilde 
yazmıştır. Dolayısıyla, felsefesini okumak anlamak için onun eserlerini 
okuyanların, önce O’nun dilindeki terimleri (ıstılah) bilmesi, Tasavvuf’tan 
ve tasavvufi manalardan zevk duyması gerekir. Bu bilgi ve zevk, aslında 
herhangi bir mutasavvıfı anlamak için de şarttır. Bu durumu bilen, İbni 
Arabi, Tasavvufi ıstılahlar hakkında atrıca bir risale yazmıştır; nitekim 
O, ıstılahi manalara eserlerinde yer yer işaret etmiştir. Çünkü, tasavvuf 
kitaplarını okuyanların çoğu, tasavvuf dilini (terminolojisini) bilmiyor, 
bu kitaplardaki deyimleri halk arasında yaygın olan manalara göre yo-
rumluyor ve Şeri’at’ın zahiri ile çatışma durumuna düşüyorlardı. İbnü’l 
Arabi’nin durumu da böyle oldu. Birçokları, özellikle ölümünden son-
ra birtakım fakihler O’na hücumlarda bulunmuşlar, O’nu yermişler ve 
zındıklıkla itham etmişler, hatta istisnasız bütün kitapların okunmasını 
yasaklamak istemişlerdir. Çünkü onlar muhtemelen ve büyük olasılıkla 
O’nun eserlerindeki sözleri, günlük hayatta kullanılan anlamlarına göre 
yorumluyorlar, Tasavvuf ıstılahındaki anlamlarına baş vurmuyorlardı. 
Böylece, zahirini alıp, bunun ötesindeki batınına önem vermiyorlardı. 
İbnü’l Arabi’yi birtakım fakihlerin böylesine yermeleri, diğer bilginler-

de O’nu savunma gayretini uyandırdı. Bu bilginlerin kimileri mutasav-

12 Kam, Vahdet-i Vücut, 65-67



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII818

vıf, kimileri de Tasavvuf ıstılahlarını bilen ya da sözü ehline teslim eden 
fakihlerdi. Onu eleştiren fakihler arasında İbn-i Teymiyye, el- Vasiti, Ebu 
Hayyan el- Endelüsi, İbn-i Haldun gibi alimler vardır. Savunanlar ara-
sında ise Kadı ez-Zemlekani, Firuzabadi, el-Kari’ el-Bağdadi , Suyuti gibi 
alimler yer almaktadır.

Vahdet-i Vücudun Kaynakları
Bu kaynakları iki başlık altında toplayabiliriz;
Kur’ani Kaynaklar ve Hadisteki Kaynaklar 
İlk kaynak olan Kur’ani kaynaklara baktığımız zaman karşımıza bu 

felsefe bağlamında değerlendirilebilecek olan bazı ayetler çıkmaktadır. 
Bunlardan bazıları şöyledir:

“(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah onları öldürdü. Attığın 
zaman da sen atmadın, fakat Allah attı. Mü’minleri, tarafından güzel bir 
imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işiten-
dir, hakkıyla bilendir.”(el- Enfâl 8/17)

“Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Du-
varda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde. Fanus 
sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne 
de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş do-
kunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. Nur üstüne nur. 
Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. 
Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”(en-Nûr 24/35) 

Hadisteki kaynaklarına gelince, bilinen bir hadis olan “Sahabeden 
birisinin Hz. Peygamber’e: “Kainat yaratılmadan önce onun bulunduğu 
yerde ne vardı?” diye sorduğu hadistir. Hz. Peygamber bu soruya: “Allah 
vardı, başka bir şey yoktu”13 şeklinde cevap vermiştir.

Bu hadis çerçevesinde düşünecek olursak Hz. Peygamber: “Bir Allah 
Teâlâ vardı bir de boşluk (yokluk, âdem) vardı, sonra Allah bu yoklukta 
âlemi yarattı” deseydi eğer, “Allah Teala o yokluğun dışında mıydı, yok-
luk Allah’ın varlığını sınırlıyor muydu?” soruları akla gelirdi ve Allah’ın 
bir yönde bulunduğunu dolayısıyla bir sınırının ve şeklinin bulunduğu, 
teşbih ve tecsim gibi fikirler ortaya çıkardı. Ancak Hz. Peygamber “başka 
bir şey yoktu” diyerek bu düşüncelere mahal bırakmamıştır.

Burada ikinci bir soru akla gelir; “Allah ile birlikte bir yokluk (adem) 
yok idiyse bu evren nerede yaratılmış, nereye sığmıştır?” Sufiler, bu soru-

13 Buhâri, Bed’ül-halk, 2
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ya “Varlık (vücut) birdir, Allah Teala gerçek ve mutlak varlıktır, evren ise 
O’nun isim ve sıfatlarının gölgesidir. Gölge de aslı sınırlayamaz ve ötele-
yemez dolayısıyla bir mekan problemi ortaya çıkmaz” diye cevap vermiş-
lerdir. Hem Allah’a hem de evrene gerçek varlık nispet eden alimler için 
ise bu soru hala cevap beklemektedir. Dolayısıyla Vahdet-i vücut (varlığın 
birliği) dediğimiz bu düşüncenin aslında temel fikri şunlardır: Var olan 
sadece Allah’tır. Etrafımızda var gibi gördüğümüz alem, Allah’ın isim 
ve sıfatlarının gölgesidir. Bu gölgeler tamamen hayali olmayıp onların 
da belirli bir gerçeklikleri vardır fakat hakikatte var olan sadece Allah’tır. 
Allah’ın sıfatları zatının aynısıdır. Dolayısıyla Vücut (varlık) Zat’a ait bir 
sıfat değil, Zat’ın aynısıdır. Vahdet-i Vücuda inananlara göre varlık hak-
kında mutlak ve yegane doğru telakkidir. Yine bu düşünceye göre var-
lık Zat La- taayyün, Ahadiyyet mertebesi hariç beş mertebeden oluşur. 
Hazarat-ı Hamse adı verilen bu mertebeler şunlardır:

1. Vahdet (diğer isimleri; Hakikat-ı Muhammedi, Taayyün-i Evvel)
2. Vahidiyyet (Taayyün-i Sani, Tafsil-i İlm, İcmal-i İlm)
3. Alem-i Ervah 
4. Alem-i Misal 
5. Alem-i Ecsam 
Bu mertebelerin ilk ikisi Vücub Daire’sine (ilahi aleme), diğer üçü İm-

kan Daire’sine (yaratılmış aleme) dahildir. Ancak son üç daire hayali olup 
gerçek varlıkları yoktur, ilk iki mertebe de Allah’ın isim ve sıfatları olup 
bunlar Zat’ın aynısı oldukları için aslında gerçek varlık sadece Allah’ın 
Zat’ıdır.

Sonuç olarak benim anladığım ve yorumladığım şey; Vahdet-i Vücudu 
savunanlar vücut kavramına tamamen başka bir anlam yüklüyorlar ve 
bu anlam bakımından “Vücut, Allah’tan ibarettir” diyorlar. Fakat bu söz-
den maksatları, ma’kulat ve mahsusattan ne varsa hepsi Allah’tır demek 
olmadığını da söylüyorlar. Allah dışında her ne var ise, bunların hiçbirisi 
kendi başlarına var olamazlar. Hepsi varoluşlarında Vücuda muhtaçtır-
lar. Sonradan kendisiyle var olan vücut, bu şâibeleri kabulden münezzeh 
ve tamamen uzaktır.
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İBN TUFEYL’DE AKIL İLE VAHYİN UYUMU: 

HAYY BİN YAKZAN ÖRNEĞİ

HATİCE KÜBRA KAFADAR

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

 

Öz
Felsefe ile din hakikate ulaşmak noktasında aynı yolun iki farklı merhaleleridir. İbn 
Tufeyl Hayy b.Yakzan adlı eserinde, ıssız bir adada eğitim-öğretim görmeksizin ye-
tişen Hayy’ın adaya gelen derviş tarafından eğitilmesi ve her ikisinin vahdete er-
mesini işlemektedir. Burada, hakikati arayan Hayy, filozofu, Absal sufiyi, Salaman 
ise bir fakihi temsil etmektedir. Bu şekilde felsefe, tasavvuf, şeriat üçlemesi dile ge-
tirilmektedir. İbn Tufeyl, gözlem/deney yoluyla elde edilen bilgilerin vahiy yoluyla 
gelen bilgilerle çelişmeyeceğini, felsefe ile dinin birbiriyle uyum içinde olduğunu 
hakikatin hikâye edilmesi yöntemiyle insan idrakine sunar.

Anahtar Kelimeler: Akıl, Vahiy, Felsefe, Din, Hayy bin Yakzan

Abstract
Philosophy and religion are two different stages of the same path in order to reach 
the truth. In his book titled Hayy b. Yakzan, Ibn Tufeyl tells the story of Hayy being 
trained by a dervish in an isolated island and how they find the Wahdat together. 
Hayy represents the philosopher, Absal represents the Sufi and Salaman represents 
the scholar in this narrative. By this way, the trilogy of philosophy, mysticism and 
sharia is addressed. Ibn Tufeyl explains through storification that the knowledge 
acquired through observation/experimentation does not contradict the knowledge 
coming through the revelation, and that philosophy and religion are in harmony 
with each other.

Key Words: Wisdom, Revelation, Philosophy, Religion, Hayy bin Yakzan
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I. Giriş
Felsefe ile din, modern dönemleri de içine alacak şekilde insanı köklü 

bir biçimde ele alan iki temel olguyu temsil etmektedir.1 Felsefe ile din 
gerçeğini müstakil olarak anlamaya ve açıklamaya çalışan düşünürler, 
birbiriyle paralellik arz edebilen bu iki alan arasında nasıl bir ilişki oldu-
ğunu da ortaya koymaya çalışmışlardır. Düşünce tarihi gözden geçiril-
diğinde beşeri akla dayanan felsefe ile ilahi vahye dayanan din gerçeği 
arasındaki ilişki konusunun oldukça temel ve eski bir konu olduğu görül-
mektedir. Akıl-vahiy, akıl-nakil, bilim-din ilişkisi gibi çeşitli tabirlerle de 
ifade edilen bu mesele, Yahudilik ve Hristiyanlık gibi dinlerin düşünür ve 
filozoflarının temel konusu olduğu gibi İslam düşünür ve filozoflarının da 
merkezi bir problemini teşkil etmektedir. Hatta denilebilir ki bir yönüyle 
İslam tefekkür tarihi, akıl ve vahiy, felsefe ile din arasındaki ilişkinin bir 
serencamından ibarettir. 2

Şüphesiz ki İslam düşüncesi geleneğinde filozofların akıl-vahiy/felsefe-
din ilişkisine yaklaşımının önemi bir yeri vardır. Bu makalede incelediği-
miz husus, İbn Tufeyl’in Hayy b.Yakzan adlı eseri üzerinden akıl ile vahiy 
arasındaki uyumdur. 
İbn Tufeyl Hayy b. Yakzan adlı eserinde, İslam felsefesinin öğretilerini 

ıssız bir adada bir ceylan tarafından emzirilerek büyütülen, vahşi doğa-
da insanlardan, medeniyetten ve cemiyetten kopmuş bir şekilde yetişen 
Hayy’ın adaya gelen bir derviş tarafından eğitilmesi ve her ikisinin de 
vahdete ermesini işlemektedir. Burada, ıssız bir adada hakikati arayan 
Hayy filozofu, başka bir adadan gelerek Hayy’ı bulan Absal sufiyi, Hayy 
ve Absal’ın gittikleri adada karşılaştıkları Salaman da bir fakihi temsil et-
mektedir. Bu üç kişi felsefe, tasavvuf ve şeriat üçlemesi dile getirmektedir. 
Bu üçleme ise ezeli hakikatin farklı tezahürleri olarak gösterilmek isten-
mektedir. 

Dolayısıyla insan kendi başına hiçbir eğitim-öğrenim görmeksizin yal-
nızca doğayı inceleyerek düşünme yoluyla “insan-ı kâmil” aşamasına ula-
şabilir. Diğer bir ifadeyle, insani akıl faal akılla iletişim kurabilir (ittisal). 
Bu itibarla, gözlem/deney ve düşünce yoluyla elde edilen bilgiler vahiy 

1 Ömer Mahir Alper,”İslam Felsefesinde Akıl-Vahiy-Felsefe-Din İlişkisi”, (İstanbul: Ayışığı Ki-
tapları Yay.,2000),9.

2 Konuya ilişkin daha kapsamlı bilgi için bkz. Ömer Mahir Alper, ”İslam Felsefesinde Akıl-
Vahiy-Felsefe-Din İlişkisi”, İbn Rüşd, “Faslu’l-Makal”



İBN TUFEYL’DE AKIL İLE VAHYİN UYUMU: HAYY BİN YAKZAN ÖRNEĞİ 823

yoluyla gelen bilgilerle çelişmez. Din ile felsefe birbiriyle tam bir uyum 
içindedir.

II. Felsefe-Din İlişkisi 
Felsefe Antik Yunan’da dini inançların eleştirilmesiyle başlamıştır. 

Dini eleştirerek varlık sahasına giren felsefe Ortaçağ’da dinle iç içe girmiş 
ve dini hakikatleri temellendirmek amacıyla kullanılmıştır. Felsefe kapsa-
mına giren bazı sorunlar din kapsamın arasında yer alır. Felsefe; evreni, 
insanı, yaşamı tanımaya çalışırken “Evren nasıl oluşmuştur?” ve “İnsanın 
varlık amacı nedir?” gibi sorular sorar. Felsefenin sorduğu sorular diğer 
inanç sistemlerinde özellikle ilahi dinlerde sorulmakta ve cevaplar aran-
maktadır. Yani bu iki disiplin de insanın varlık amacı, evrenin varoluşu, 
yaşamın değeri, ahlak, değerler vb. konuları içinde barındırır. Felsefe ile 
dinin amaçları bakımından benzer yönleri vardır. Varlık ve temel bakı-
mından benzerlik gösterirler. Bu iki disiplinde de evreni ve insanı anlama 
ve açıklama çabası vardır. Felsefe ile dinin kaynakları ve yöntemleri ba-
kımından farklı yönleri bulunmaktadır. Din, kaynağı bakımından ilahi; 
felsefe ise insan ürünüdür. Dinde ortaya konan bilgiler Tanrı’nın elçisine 
vahiy olarak iletilir. Felsefede ise bilgiye akıl ve akıl yürütme yollarıyla 
ulaşılır. 

Akıl ile vahiy arasındaki ilişkinin nasıl olduğu sorunu, İslâm düşün-
ce tarihi boyunca ele alınan en temel ve en önemli meselelerden biridir. 
Dinen mükellef olmanın şartı akıldır. Akıl sahibi olmayan canlıların so-
rumluluğu da bulunmaz. Vahiy akla hitap eder, vahyin muhatabı akıldır. 
İnsan düşünmediği bir varlık hakkında iman edemez. Allah, imana konu 
olmadan önce bilgiye konu olmuştur. Makul olduğu için inanılır. Dinimiz 
akla ve aklı kullanmaya çok önem vermiş ve pek çok ayette de Allah (c.c) 
bunu vurgulamıştır. “İşte Allah, aklınızı kullanasınız diye ayetlerini iyice 
açıklıyor.” (el-Bakara 2/242) “Eğer aklederseniz ayetleri iyice açıkladık.” 
(el-Âl-i İmrân 3/118) “Allah, düşünesiniz diye ayetlerini işte böyle açıklı-
yor.” (el-Bakar 2/219) “...Ancak akıl sahipleri öğüt alır.” (el-Bakara 2/269) 
“... Allah pisliği akıllarını kullanmayanların üzerine yağdırır.” (el-Yunus 
10/100)

Akıl ve vahiy ile hakikate ulaşılır. Aklın hikmeti vahyi anlamada bir 
araç oluşu ve bir idrak vasıtası olmasıdır. Aklın yaratılma sebeplerinden 
biri de faydalı olanı alıp zararlı olandan vazgeçmektir. Bu görevi başarı-
lı bir şekilde yaptığı takdirde, insan dünya ve ahiret mutluluğuna erişir. 
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Maturidi’ye göre insan için dünya nimetleri bedenlerin kullanılmasına 
göre değil, aklını kullanması oranındadır. Dünyada aklı yaratıcının rızası 
uğrunda kullanabildiği oranda ahiretini de inşa edebileceği, “din aklı ölçü-
sündedir, aklı olmayanın dini yoktur” prensibiyle aklını aktif hale getire-
bildiği oranda karşılığını hem dünyada hem de ahirette görebileceğidir.3 

Kısaca akıl-vahiy ilişkisi şöyle ifade edilebilir: a)Vahiy, aklı aşan ve 
akılla bilinemeyen ibadet ve ahiret konularında insana sağlıklı ve güve-
nilir bilgiler verir, ebedi mutluluğa giden yolu gösterir. b) Akılla bilinen 
ziraat, sanat, ticaret, iktisat, siyaset, hukuk ve ahlak konularında, vahiy 
akla yardımcı olur, onu destekler ve eksikliklerini tamamlar. c) Vahiy, sırf 
akılla bilinebilen aritmetik, geometri, fizik, kimya, mantık, astronomi, tıp 
gibi akli ve tecrübi ilimleri tavsiye ve teşvik eder. Daha önemlisi bu ilimle-
rin insanlığa zararlı olacak şekilde kullanılmasını önler. Bu üç derece nü-
büvvet bakımından önemlidir. Birinci derecede akıl vahye tabidir. İkinci 
derecede büyük ölçüde akıl, hür ve serbest, üçüncü derecede ise tamamen 
hür ve serbesttir. Bu hiyerarşi korunduğu takdirde akıl ne kadar hür ve 
serbest olursa olsun ondan ve onun ürünü olan ilimlerden fertlere ve top-
luma zarar gelmez.

Bu düşünce İslam düşüncesinin erken dönemlerinden itibaren en sıcak 
tartışma konuları arasında yer almıştır. Özellikle Gazali’nin Meşşâî filozof-
ları ağır bir şekilde eleştirmesi ve bunu yaparken bazı konularda onları 
“küfür” ile itham etmesi, İslam düşüncesinin akıl konusunda daha mesa-
feli bir tutumun benimsenmesine sebep olmuştur. Genel anlamda böyle 
bir düşünce yapısının egemen olduğu bir ortamda yetişen İbn Tufeyl’in 
akıl-vahiy ilişkisi konusundaki yaklaşımının mevcut yanlış anlayışları gi-
dermeye ve doğrudan Kuran metnine yapılan bizzat Kuran’ın öngördü-
ğü çerçevede bir akıl-vahiy ilişkisi tasavvuru geliştirmeye matuf olduğu 
görülmektedir. İbn Tufeyl’e göre, akıl ile vahiy arasında bir çelişki/zıtlık 
olmaması bir yana bunlar arasında tam bir örtüşme ve uyumluluk söz 
konusudur. İşte bu yüzden İbn Tufeyl’in, Gazali ile İbn Sina’yı bu noktada 
uzlaştırmaya çalışması oldukça manidardır. Onların eserlerinden hareket-
le bahs ve nazar yöntemiyle zevk ve müşahede tecrübesinin bir sentezine 
ulaşmak felsefesinin amacı olmuştur. Bu uzlaştırma tebliğimizin de ana 
konusunu oluşturacaktır.

3 Osman Oral, “Maturidi’de Akıl Ve Yaratılış Hikmeti”, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 40(2015): 139-158.
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III. İbn Tufeyl’in Hayatı ve Felsefesi
12.yy’da yetişen ve asıl adı Muhammed bin Abdülmelik b. Tufeyl el-

Endülüsî, (ö.581/1185) astronomi, felsefe ve tıp alimidir. Künyesi Ebu 
Bekr’dir. Batılı ilim adamları tarafından Abubacer künyesi ile tanınır. 1106 
(H.500) yılında Gırnata’da (Granada) doğmuştur. Küçük yaşta ilim öğ-
renmeye başlamıştır. Tıp tahsilini Gırnata’da yapmıştır. İbn Rüşd’ün ilim 
meclisinde bulunmuştur. Astronomi ilmini İbn Bacce’den öğrenmmiştir. 
Hayatının büyük bir kısmını Gırnata’daki Muvahhidî sarayında geçir-
miştir. Bir yandan ders verip tabiplik yaparken diğer yandan da vezirlik 
vazifesi yürütmüştür. İbn Tufeyl elde ettiği hikmetin gereklerince yaşa-
maya gayret etmiş zahid bir insandır. Ömrünün sonuna doğru kendisini 
tamamen metafiziğe (ilmu’l ilahi) vermiş, dinle felsefeyi uzlaştırmak için 
gayret sarf etmiştir. İbn Tufeyl, 1185 senesinde Merakuş’ta vefat etmiştir.
İbn Tufeyl’in felsefe, tıp ve astronomi alanlarında eserler yazdığı bili-

niyorsa da onun günümüze ulaşan tek kitabı alegorik bir kitap olan Hayy 
b. Yakzan’dır.4 Hayy b. Yakzan, yaşadığı hayatın tecrübesi gibidir. Bu 
eserinde İbn Tufeyl anlatacağı hakikatleri, sufilerin sezgisiyle keşfettiğini 
ancak bunu için de İbn Sina’nın Hikmet’u-l Meşrikiyye felsefesinde yaptığı 
gibi felsefi bir dille bu hakikatleri anlatacağını belirtir. Felsefi fikirlerini 
Hayy b. Yakzan adındaki kişinin dilinden basit bir şekilde ifade eder ve 
amacının İbn Sina’nın da sözünü ettiği ve kendince tasavvufla aynı olan 
“Meşriki Hikmet”i açıklamak yönünde olduğunu söyler. İbn Tufeyl’e göre, 
ilmi ilahi hakkındaki bilgilerin taşıyıcı kaynağı felsefi dil olmaktadır. Ki-
tabında kurguladığı diyaloglar aracılığıyla dinin farklı kavranış boyut ve 
seviyelerini analiz etmiştir. İbn Tufeyl’in eseri hakkında Batı’da ve bizde 
başından beri yapılan çalışmaların iki ekseni vardır. Bunların birisi İbn 
Tufeyl’in tabiatçı-bilimsel olduğu diğeri ise felsefi oluşudur. Bu eserin bi-
limsel olduğunun en güçlü kanıtı ise eserin önsözüdür. Çünkü İbn Tufeyl, 
eserinin önsözünde kendisinden önceki Müslümanların felsefi mirasını, 
tıpkı Aristoteles’in Metafizik’inde yaptığı gibi kritik yapmakta ve bir filo-
zof gibi düşüncelerini bir sistem ve değer yargısı doğrultusunda ortaya 
koymaktadır. Böylece Hayy b. Yakzan’ın yalnızca sembolik bir macera ro-
manı değil, onun felsefi manada bilimsel bir inceleme olduğunu da ortaya 
çıkarmaktadır.5

4 Mahmut Kaya, “İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri”, (İstanbul: Klasik Yay.,2014),433-
459

5 Dr.Mehmet Vural, “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, (Ankara: Elis Yay.,2009),134.
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IV. Hayy bin Yakzan
12. yy’da Endülüslü bilgin İbn Tufeyl tarafından Arapça olarak kaleme 

alınan Hayy b. Yakzan adlı felsefi roman, ifade edildiği kültürde yer alan 
paradoksları ve çelişkili kutupları sahneye taşır. İbn Tufeyl’in eseri, şiirsel 
bir tarzda kaleme alınmış olup özellikle kendisinden öncesindeki ve kla-
sik dönem İslam düşüncesindeki temel felsefi eğilimlere ilişkin kapsamlı 
bir bilgi sunması dolayısıyla klasik dönem sonrası İslam entelektüel tari-
hinin incelenmesi için ideal bir başlangıç sayılabilir.
İslami entelektüel geleneğin en yaygın kitaplarından biri olan İbn 

Tufeyl’in bu eseri 1617 yılında önde gelen bir Oxford öğretim üyesi olan 
Dr. Pococke’nin oğlu Edward Pococke tarafından Latince‘ye çevrildi. La-
tince çeviri başlığı “Philosophus Autodidactus”  (Kendine Öğretilen Filo-
zof), filozofların ve teologların nesillerinin hayal gücünü ele geçirdi.6 
İbn Tufeyl hikâyesine sanki biri kendisine İşrak felsefesi ile ilgili soru 

sormuş gibi bir tahayyülle başlar.7 Bu eserinde İbn Tufeyl anlatacağı ha-
kikatleri, sufilerin sezgisiyle keşfettiğini ancak bunu için de İbn Sina’nın 
Hikmetu’l Meşrikiyye felsefesinde yaptığı gibi felsefi bir dille bu hakikatleri 
anlatacağını belirtir. Felsefi fikirlerini Hayy b. Yakzan adındaki kişinin di-
linden basit bir şekilde ifade eder ve amacının İbn Sina’nın da sözünü etti-
ği ve kendince tasavvufla aynı olan “Meşriki Hikmet”i açıklamak yönünde 
İbn Tufeyl’e göre, ilmu’l ilahi hakkındaki bilgilerin taşıyıcı kaynağı felsefi 
dil olmaktadır. Kitabında kurguladığı diyaloglar aracılığıyla dinin farklı 
kavranış boyut ve seviyelerini analiz etmiştir. İbn Tufeyl’in eseri hakkında 
Batı’da ve bizde başından beri yapılan çalışmaların iki ekseni vardır. Bun-
ların birisi İbn Tufeyl’in tabiatçı-bilimsel olduğu diğeri ise felsefi oluşudur. 
Bu eserin bilimsel olduğunun en güçlü kanıtı ise eserin önsözüdür. Çünkü 
İbn Tufeyl, eserinin önsözünde kendisinden önceki Müslümanların felsefi 
mirasını, tıpkı Aristoteles’in Metafizik’inde yaptığı gibi kritik yapmakta ve 
bir filozof gibi düşüncelerini bir sistem ve değer yargısı doğrultusunda 
ortaya koymaktadır. Böylece Hayy b. Yakzan’ın yalnızca sembolik bir ma-
cera romanı değil, onun felsefi manada bilimsel bir inceleme olduğunu da 
bilimsel bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. 

6 İbrahim Kalın, “Hay ibn Yaqdan and Europen Englightenment”,Daily Sabah , erişim tarihi 
17 Mart 2018 https://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2018/03/10/hayy-ibn-
yaqdhan-and-the-european-enlightenment.

7 Dr.Mehmet Vural, “İslam Felsefesinin Özgünlüğü”, (Ankara: Elis Yay.,2009),133..
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a. Hikayenin Özeti
İbn Tufeyl eserine, Hayy b.Yakzan’ın dünya gelişiyle alakalı iki farklı 

rivayeti nakletmekle başlar. Hayy, ıssız bir adada bir anne ve babadan 
veya –daha kuvvetli görüşe göre- kendi kendine doğar. İbn Tufeyl bundan 
sonra Hayy için hayatı yedişer yıllık devrelere ayırır ve bunları da her 
devreyi de ilim için merhale kabul eder. Bir şekilde bulunduğu adaya ge-
len Hayy’ı yavrusunu yeni kaybetmiş bir ceylan emzirip büyütür ve yedi 
yaşına kadar çocukluk devrini tamamlar. Bundan sonra Hayy, tekâmül 
kanunları gereğince ağaçların meyvelerinden yiyerek yaşamayı ve hay-
vanlara karşı kendini korumayı öğrenir. Yani, tek başına yaşayacak hale 
gelir. Ceylanın yanında dolaşarak onun tecrübelerinden istifade etmeyi 
öğrenir. Fakat tecrübeleriyle ceylandan başka hayvanlarından var oldu-
ğunu görünce, ceylanın tek bir varlık olmadığını bir tür olduğunu tespit 
eder. Ancak bunların içinde kendine benzeyen hiçbir varlığa rastlamadığı 
için hayrete düşer. Hayvanların avret yerlerini tüyleri ve kuyrukları için 
örttüklerine şahit olunca, avret yerlerinin kapatılması gerektiği bilincine 
ulaşır ve bu konuda yapraklardan yardım alır. Bunları yaparken ellerin-
den yardım alır ve bu ona diğer hayvanlardan daha üstün olduğu fikrini 
verir. 

Ceylanla olan beraberlikleri ceylan yaşlanana kadar devam eder. An-
cak ceylan öldüğünde, ölüm karşısında şaşkınlıklar yaşayan Hayy, ceyla-
nı tekrar diriltmek için çok çabalamasına rağmen bunda başarılı olamaz. 
Yaşı on dörde ulaşmış olan Hayy, böylece ruhu tanır. Ancak ceylanının 
cansız bedenini ne yapacağı konusunda da şaşkınlık yaşar. Bir gün iki 
karganın birbiriyle yaptıkları kavga sonucu biri diğerini öldürür ve öldür-
düğü kargayı toprağı eşeledikten sonra gömer. Hayy, büyük bir şaşkınlık 
ile karga kadar akıl edemediği için hayıflanır. Ceylanı gömer. Adada ha-
yatını devam ettirirken ateşi keşfeder. Ve ateşin özelliklerinden hareketle 
ruhun da ateşin tabiatında olduğunu düşünür.

Yirmili yaşlarına gelen Hayy, artık teorik düşüncelerde uğraşmaya 
başlar ve felsefe yolunu tutar. Varlığı inceleyerek cisimlerdeki suretlerin 
ancak akıl ile kavranabileceğini anlar. Yaşadığı varlık âlemini anlamlan-
dırdıktan sonra gözlerini semaya çevirir ve yıldızların sonlu ancak mü-
kemmel olduğunu fark eder. Sonlu olan bu varlıkların kendi kendilerini 
yaratamayacaklarını düşünür ve bunların bir yaratıcısı olması gerektiği 
kanaatine ulaşır. Bu yaratıcı sonlu varlıklardan tamamen farklı özelliklere 
sahip olmalıdır. Hayy bu süreçte, cisimlikten uzak bir ruhunun/nefsinin 
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olduğunu fark eder. Bu fark ediş onu, üzerinde derin düşüncelere ve ken-
di üzerinde bazı deneyler/tecrübeler yapmaya yönlendirir. İçine girdiği 
zühd ve tefekkür hayatı onu, tanrıdan(vacibu’ul vücud) başka hiçbir var-
lığın gerçek olmadığı sonucuna götürür. 

Artık otuz beş yaşlarında olan Hayy, tanrının duyu organlarıyla idrak 
edilemeyeceğini ancak zati ile idrak edilebileceğini keşfeder. Kendi nefsi-
nin ve ruhunun bedenden ayrılınca ne olacağını düşünür. Gerçek lezzetin 
tanrının daimi surette müşahedesi ile mümkün olunacağını kabul eder. 
Bunun için gafletten uzak durup daima tanrıyı düşünmek gereklidir. İn-
san kendi nefsini yok edince tanrının zatına bağlanır. Bu nefis terbiyesiy-
le her şeyi yok etmek, kendinden tanrıdan başka bir şey bırakmamakla 
olur. Ulaşılan bu ilahi mertebe sözle ifade edilmez ancak tadılır. Ancak 
Hayy, bedeninin ihtiyaçları sebebiyle sonsuzluk aleminden duyulur ale-
me döner. Maddi ihtiyaçlarını giderirken yere düşen meyvelerden sade-
ce vücudunun ihtiyacı kadar yemeye özen gösterir. Hiçbir canlıya zarar 
vermemeye çalışır. Hayy, bu gidip-gelmelerden kurtulup ebedi hayata 
kavuşmak istemektedir.

Hayy, artık ömrünün sonuna yaklaşmış ve elli yaşına gelmiştir. Onun 
bulunduğu adanın çok da uzağında olmayan, insanlarla dolu bir ada ve 
hak dine sahip Salaman ve Absal adında iki arkadaş vardır. Bunlardan 
biri zahir diğeri batın ehlidir. Ada halkını hak dine davet ederler ancak 
bunda başarılı olamazlar. Batın ehli olan Absal, züht hayatını arzu ederek 
inzivaya çekilmek amaçlı Hayy’ın bulunduğu adaya gider ve Hayy ile kar-
şılaşırlar. Kısa zamanda dost olurlar. Absal ona konuşmayı, ibadet etmeyi 
ve ilmi öğretir. Konuşmayı öğrenen Hayy, Absal ile fikir alışverişlerinde 
bulunur. Absal, kendisinin eğitim öğretim yoluyla ulaşmış olduğu kitabi 
hakikatlere Hayy’ın kendi kendine ulaşmış olmasına hayret eder. Hatta 
Hayy’ın kednisinden daha yetkin olduğuna kanaat getirir. Absal içinden 
kopup geldiği toplumu Hayy’a anlatınca Hayy, onları da kendi ulaşmış 
olduğu hakikate davet etmeye heveslenir. Ancak Absal Hayy’a bu hevesin 
beyhude olduğunu anlatamaz ve beraberce Absal’ın arkadaşı Salaman’ın 
yöneticisi olduğu adaya giderler. Hayy orada kendisinin ulaşmış olduğu 
zevk âlemini anlatır, oradaki dinin bütün emir ve esaslarını doğru bulur. 
Kendince her ikisinin de mutlak hakikati incelediğini kabul ettiği, hikmet 
ve şeriatı felsefe ile dini birleştirir. Fakat Hayy’ın halk arasında yaptığı izah 
ve telkinler hoş karşılanmaz. Bu durumu fark Eden Hayy, telkinlerinin 
boşuna olduğunu, insanların farklı yaratılışta bulunduğunu, hakikatlerin 
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bazı sembollerle gizlenmediği takdirde halkın daha da sapıtacağını an-
lar. Ve Absal ile beraber tekrar eski, ıssız adalarına dönerler ve daha önce 
tecrübe ettikleri hayatlarını yaşarlar. Hikâyenin bitişiyle beraber, Hayy’ın 
neden toplum tarafından reddedildiğinin arka planı İbn Tufeyl tarafından 
müzakere edilir. İnsanların hakikate sırt çevirişleri ve insanların hakikati 
anlayışları sembolik olarak ayetlere atıfla son bulur.

b. Hikâyenin Mahiyeti
Felsefi, tasavvufi ve kitlesel idrak düzeyleri farklılık arz etmekle birlik-

te esas itibariyle din bütün bu seviyeler için anlamlı olan nebevi bir öğre-
tidir. Hayy’ın nazari ve tasavvufi bilgiyi kendinde birleştirmesi, meşriki 
anlamda metafizikle dini öğreti arasında tam bir uzlaşım olduğu sonucu-
na varması, kitlenin din anlayışını hikmet aykırı bulmaması, İbn Tufeyl’in 
bütünleyici perspektifinin bir sonucudur. Bu hikâyeyi özgün kılan başlıca 
şey farklı bir kurguya sahip olması ve alegorik bir üsluba sahip olmasıdır. 
Akıl ve sezgiyi birleştirip din ve felsefeyi uzlaştırma yoluna gitmiştir. İbn 
Tufeyl’in en önemli tarafı Yunan ilmi ile Doğu hikmetini birleştirip yeni 
bir dünya görüşü oluşturma çabasıdır. 
İslam inancında, insanın varlığa gelişi için üç tarz vardır; çamurun şe-

killenmesi ile Cebrail aracılığıyla ruh üflenmesiyle ve anne-baba vasıta-
sıyla biyolojik üreme ile. Hayy’ın dünyaya gelişi üzerine tartışmalar bu üç 
tarz üzerinedir. Anne-baba vasıtasıyla dünyaya geldiği görüşünde olanlar 
Hayy’ın adaya gelişinin bir sandığa konup nehre bırakılması vasıtasıyla 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Burada Hz. Musa’nın hayatına atıf yapılmış-
tır. Yine Hayy, tanrıyı ararken tıpkı Hz.İbrahim gibi gök cisimlerinden 
hareket etmiştir. Hayy, aldığı besinleri ancak vücudunun ihtiyacı kadar 
alıyor, bedenine zarar vermeyecek ölçüde olmasına dikkat ediyordu. Bi-
lindiği üzere İslam yaratılana değer atfetmiş gereksiz ve amaçsız kullanıl-
masını istememiştir. Çünkü verilen her nimetin hesabı verilecektir. 
İbn Tufeyl’in gayesi de budur. Yani Hayy’ın bozulmamış fıtratı vası-

tasıyla ulaştığı bilgi, inanç ve duyarlılıkların, vahyi bilgiyle birebir mu-
tabık olduğunu göstermektedir. Hayy aklıselim yeteneklerini kullanarak 
tabiattan hareketle Allah’a ulaşmaktadır. Buna karşılık Allah’ın doğrudan 
gönderdiği bilgiler de bu tecrübeyle elde edilmiş bilgilerin sağlamasını 
yapmış gibidir. 
İbn Tufeyl, hikâyenin kahramanın çevresiyle ilişkisinden ortaya çıkan 

teorik ve pratik problemleri belli bir bilinç düzeyinde ve adeta bir gelişim 
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psikolojisi yaklaşımıyla çözebilen bir yol izler. Hayy’ın entelektüel gelişimi-
ni ele alırken kaçınılmaz olarak antropolojik gelişimine de atıfta bulunur. 

Daniel Defoe’nin Robinson Cruose’sinde bu romandan etkiler olduğu 
belirtilmektedir. Ancak Robinson adaya düşmeden önce eğitim-öğretim 
görmüş, belli hayati tecrübelere sahip biriydi. Aynı zamanda Robinson’un 
adadaki hayatı hakikat arayışını değil hayat mücadelesini anlatır. Bu ba-
kımdan Daniel Defoe’nin bu eseri bir tür macera romanıdır. İbn Tufeyl’in 
Hayy’ı ise adada eğitim-öğretim görmeden, bilgileri deney ve gözlem yo-
luyla müşahede etmiş, amacı hakikate ulaşmak olan biridir.

Hayy, insanları Absal’ın adasında hoş sözlerle Hakk’a davet etmiş, on-
larla bilgi alışverişinde bulunmuş, onların iyiliği için elinden geleni yap-
mıştır. “Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır; onlarla en güzel 
şekilde tartış; doğrusu Rabbin, kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. 
O, doğru yolda olanları da en iyi bilir.” (el-Nahl/125) Bu eser bu açıdan 
bakıldığında bu ayetin de bir açıklaması mahiyetinde olabilir. 
İbn Sina ve Gazalinin eserlerinden hareket ederek bahs ve nazar yön-

temiyle zevk ve müşahede tecrübesinin bir sentezine ulaşmak felsefesinin 
ve dolayısıyla bu eserin amacı olmuştur. Eserinin İbn Sinan’ın Salaman 
ve Absal adlı hikâyesinin bir şerhi olduğunu söyler ancak İbn Tufeyl, İbn 
Sina’nın Hayy’a yükledikleri nitelik farklıdır. İbn Sina Hayy’a akıl derken 
İbn Tufeyl, ulvi âlemin nuruyla aydınlanan tabi insan demiştir.
İbn Tufeyl, Hayy ve Absal gibi insanlara yol gösterme konusunda ha-

talı olduğu için Farabi’yi eleştirir. Onun ölümden sonra nefse ne olacağı 
hakkındaki görüşünü kötü ve bozuk bulur. Farabi’nin nefsin ölümsüz-
lüğüyle ilgili çelişkili görüşlere sahip olduğunu söyler. Mesela, Erdemli 
Toplum’unda (Medinetü’l-Fazıla) kötü ruhların ölümden sonra sonsuz bir 
acı içerisinde sürekli kalacaklarını iddia eder. Diğer taraftan, Medeni Si-
yaset (Siyasetü’l-Medeniyye) isimli kitabında bu nefislerin yoklukta kay-
bolacaklarını ve yalnızca kâmil ve erdemli olanların yok olmayacaklarını 
ifade eder. Dolasıyla İbn Tufeyl, Farabi’nin böylesi tutarsız açıklamaları-
nın müminleri ve samimi hakikat arayıcılarını yanlış yönlendirdiğini ve 
şaşırttığını söyler. Hayy ve Absal’ın seviyesindeki insanlara, hedeflerine 
varmada böylesi açıklamalar kılavuzluk yapmak yerine onları ertelemek-
te ve engellemektedir. Her ne kadar İbn Tufeyl böyle dese de böyle olma-
dığına dair yorumlar da vardır.8 

8 Sami S. HAWI “İbn Tufeyl’in Farabi’nin Bazı Görüşlerini Eleştirisi”, Çev. Atilla ARKAN, 
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İbn Tufeyl eserinin son bölümünde kendinden önceki filozofların önem-
li bir kesimi gibi felsefe- din ilişkisini ele alarak, felsefe ve dinin bireysel/
toplumsal boyutlarını karşılaştırmakta filozof, sufi ve fakih kavramlarının 
mahiyetlerini incelemektedir. Hayy bir filizofu/ermişi, Absal dinin irfani 
yönünü araştırarak sufiyi, Salaman ise dinin zahiri yönünü daha anlamlı 
bularak fakihi temsil etmektedir. İbn Tufeyl, kurduğu diyaloglar vasıta-
sıyla dinin değişik boyut ve seviyelerini analiz etmiştir. 

Sonuç
İbn Tufeyl’in bu eseri, her ne kadar kendisinden önce İbn Sina’nın yaz-

mış olduğu Hayy b. Yakzan, Salaman ve Absal adlı iki eserinden hareket etmiş 
olsa da, bu iki küçük eserin oldukça geliştirilmiş ve zenginleştirilmiş bir hali 
olduğundan bu açıdan türünün ilk ürünü olması yönüyle orijinaldir. Ancak 
İbn Tufeyl’in bir Müslüman olması dolayısıyla Müslümanların inançların-
dan, kitabından uzak ve bağımsız bir düşünce ortaya koyması beklenemez. 
O, düşünce ile hayatın, kitap ile tecrübenin, ilim ile imanın birbirlerini gerek-
tirdiğini ve doğruladığını eserinde ortaya koymuştur. Allah’ı bilmenin aklî 
yolunu ortaya koyarken bu aklî yolun arka planında olan naklî yola ise işarî 
olarak değinmiştir. İlahi kitabın açılımı olması İbn Tufeyl’in başarısı olmak-
la birlikte ilahi kitabın da insan fıtratına/aklına ne kadar uygun olduğunun 
kanıtıdır. Bu hikâye, şartlanmış akıl ile doğru ve derinden anlaşılmış dinin 
arasında tam bir uyum olduğunu da göstermektedir. Aynı zamanda Hay 
b.Yakzan hikâyesi, bir insanın hiçbir dış yardım almadan, hiçbir öğretmen 
yahut kitaba muhatap olmadan, doğuştan getirdiği aklın gücüyle bilginin ve 
marifetin en yüksek seviyesine ulaşmasıdır.9 İbn Tufeyl’in hakikati evrensel 
dil ile ifade etmesi, aklıselim kimselerin itiraz edemeyeceği bir düzlemde 
anlatmış olması birçok din sahibini bu hakikati kendi değeri olması için bir 
gayret içerisine sokmuştur. Hayy b. Yakzan üzerine birçok çalışma yapılmış 
ve bunların hemen hemen hepsi felsefi, tasavvufi, bilimsel yönü çerçevesin-
dedir. Bu makale de bu genel çerçeve etrafında incelenmiştir.
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Ayşegül DEMİR: Sayın Hatice Kübra Kafadar’a değerli sunumların-
dan dolayı teşekkür ediyoruz. Müzakere kısmına geçiyoruz. Müzakerele-
rini yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din 
Bilimleri Bölümü İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Emi-
ne Şalı Hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. 
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. EMİNE ŞALI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLÂM 

FELSEFESİ ABD

Teşekkür ederim sayın başkan. Kıymetli hocalarım, değerli dinleyiciler 
hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle İlamer çatısı altında genç akademisyenleri 
desteklemek amacı ile gerçekleştirilen bu sempozyumda başta Prof. Dr. Eyüp 
Baş hocama ve emeği geçen herkese en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. 
Bugün burada ilk üç tebliği müzakere edeceğim. Tebliğlerini incelediğim ar-
kadaşları özverilerinden ve sunumlarından dolayı tebrik ediyorum. 
İlk olarak Emine Betül Fazlıoğlu arkadaşımız tarafından “İslam Felse-

fesi’nin Özgünlük Sorunu” başlığı altında sunulan tebliğin müzakeresini 
yapacağım. Sayın Fazlıoğlu teblinin özet kısmında sunacağı konu hakkında 
genel bilgiler vermiştir ancak konunun alt başlıklarının yanında bu tebli-
ği sunmaktaki amacını belirtmemiştir. İslam felsefesinin özgün olup ol-
madığı problemi öncelikle “İslam felsefesi” ve “özgünlük” kavramları ile 
ne kastedildiğini ele almayı gerektirdiğini düşünerek tebliğine kavramsal 
bir çerçeveden başlayarak ele alması gayet güzel. Fakat burada değinmem 
gereken iki önemli husus vardır. Öncelikle “Felsefe nedir?” başlığı altında 
neden İbn Sîna’nın yanında diğer filozofların tanımlarına yer vermediği so-
rulması gereken bir sorudur. Diğer bir konu ise İbn Sîna’nın tanımlarına 
yer vermesine rağmen hangi kaynaktan yararlandığının belirtilmiş olma-
masıdır ve bu durum tebliğin genelinde karşılaştığım bir sorundur diye-
bilirim. Bu nedenle kendisine dipnot-kaynakça yazım ve yönergelerini bir 
kez daha gözden geçirmesini tavsiye ediyorum. İslam Felsefesi kavramının 
özellikle oryantalistler tarafından farklı kullanımlarına değinen Fazlıoğ-
lu İslam Filozofları’nın İslam Felsefesi için hangi tabirleri kullandığına da 
yer vermesini isterdim. Çünkü İslam Felsefesi tabiri Kindî, İbn Sîna ve İbn 
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Rüşd’te doğrudan yer almamakta buna karşın felsefe “el-felsefe el hikme” 
şeklinde ifade edilmektedir. Tebliğin temelini oluşturan son kısım ise İs-
lam Felsefesi’nin özgünlüğü hakkındadır. Burada İslam Felsefe’sinin han-
gi kaynaklardan beslendiğine, İslam Felsefesi’nin özgünlüğünü hakkında 
lehte ve aleyhte yer alan iddialara ve İslam Felsefesi’nin özgün yönlerinin 
neler olduğuna değinen Fazlıoğlu güzel bir sıralama takip etmiştir. Fakat 
oryantalistler olarak nitelendirdiği kişileri bir tanesi hariç net olarak zikret-
memesinin yanında bu kişilerin görüşlerini sıraladığı paragraflarda hangi 
kaynaklardan yararlandığını belirtmemesi bir sorun teşkil etmektedir. De-
ğinmem gereken diğer bir konu ise İslam Felsefesi’nin özgün olduğu konu-
ları sıralarken hep ikincil kaynaklardan yaralanmış olmasıdır. Akademik 
çalışmalarda olabildiğince birincil kaynaklara başvurmak gereklidir ki za-
ten Kindi, Fârâbî, İbn Sîna, İbn Rüşd vb. filozofların en temel eserleri hali 
hazırda Türkçeye tercüme edilmiştir. Son olarak kendisinin birkaç cümlede 
olsa bir sonuç kısmına yer vermesi gerekliydi. Bu eksiklikler giderilirse gü-
zel bir tebliğ olacağı kanaatindeyim. Katılımınız için teşekkür ederim.
İkinci tebliğimiz Müberra Derya arkadaşımızın. Sayın Derya, “Munkız 

Örnekliğinde Gāzālī’nin Fikri Özgünlüğü” başlıklı tebliğisini sundu bizle-
re. Gāzālī’nin kısa biyografisinden sonra Gazali’nin kendi hayat hikâyesini 
anlattığı el-Münkız Mine’d-Dalal eserinin derinlemesine bir incelemesini 
yaptı, son bölümde ise adı geçen bu esere binaen Gāzālī’nin özgün yönleri-
ne değinerek ve son değerlendirmesini yaparak tebliğini tamamladı. Metot 
olarak güzel bir sıralama takip ettiğini ve şekilsel olarak tebliğini iyi buldu-
ğumu söyleyebilirim. Kanaatimce tebliğinin konusunun el-Münkız bağla-
mında olmasından dolayı Gāzālī’nin hayatına değinirken onu kendi hayat 
hikâyesini yazmaya iten sebeplerin neler olduğu konusunda birkaç değer-
lendirmede bulunabilirdi. El-Münkız Mine’d-Dalal adlı eseri incelerken eseri 
genel hatları ile güzel bir şekilde özetledi. Fakat burada dikkatimi çeken 
bir husus Gāzālī’nin şüpheciliğinin sistematik bir şüphecilik olduğunu ve 
durumun Descartes ile bir benzerlik taşıdığına değinmesiydi. Eğer Gāzālī 
i’nin tam olarak sistemli bir şüphecilik yararlandığını söylersek onun kendi 
hayat hikâyesini ne oranda samimi yazdığı gibi bir sorun ile karşı karşıya 
kalmış oluruz. Kaldı ki Gāzālī’nin şüpheciliğinin sistematik olup olmadığı 
hala tartışma konusudur. Sayın Derya’nın bu şüphecilik konusunda İbra-
him Agah Çubukçu’nun Gazzali ve Şüphecilik adlı kitabını okumasını tavsiye 
ederim. El-Münkız bağlamında Gazalinin özgünlüğünü maddeler halinde 
ele alması gayet açıklayıcı ve güzel olmuş. Sonuç kısmında kendi tavsilerine 
de yer vermesi okuyucu için güzel bir yönlendirme diyebilirim. Katılımları 
ve katkılarından dolayı sayın Derya’ya teşekkür ediyorum. 
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Müzakere edeceğim üçüncü ve son tebliğ Sadiye Seymen arkadaşımı-
zın “73 Fırka Hadisine Özgün Bir Yaklaşım: İmam Gāzālī Örneği” başlığı 
altında sunduğu tebliğdir. Sayın Seğmen tebliğine 73 Fırka Hadisi başlığı 
altıda bu hadisin ne olduğu ve hangi rivayetlerle geldiğini zikrederek baş-
lamış ve buradan hareketle Gāzālī’den önce bu hadisin nasıl anlaşıldığına 
değinmiştir. Daha sonra İmam Gazalinin bu hadis konusunda özellikle 
Faysalu’t-tefrika adlı eserinde kendinden öncekilerin aksine 73 fırka hadisi-
ni 72’si cennete ve biri cehenneme gidecek şekilde ele almasına binaen öz-
gün bir yorum olarak değerlendirerek tebliğini tamamlamıştır. Öncelikle 
kendisini birçok kaynaktan yararlanarak konuyu güzel bir metodoloji ile 
aldığından dolayı tebrik ediyorum. Gāzālī öncesi 73 fırka hadisinin arka 
planından ve bu hadise olan farklı yaklaşımlardan bahsetmiş olması gayet 
bilgilendirici. Fakat burada değinmem gereken bir husus Gāzālī Faysalu’t-
tefrika adlı eserinin dışında 73 fırka hadisinin meşhur rivayet formunu 
kullanarak zikretmiş ve Ehl-i Sünneti ‘fırka-i nâciye’ olarak ele almıştır. 
Bu duruma 17. dipnotta kısaca işaret eden Seğmen arkadaşımızın böylesi 
önemli bilgilere daha detaylı olarak metnin içerisinde yer vermesi daha 
isabetli olurdu diye düşünüyorum. Çünkü Gāzālī’nin bu hadisi diğer ki-
taplarında hangi formlarda zikrettiği tebliğin başlığını yansıtması açısın-
dan önemli diyebilirim. Diğer bir konu ise Gāzālī’nin zikredilen hadis 
üzerinden ötekileştirici bakış açısını tercih etmediği ve kimsenin Kur’an-ı 
ve peygamberi yalanlamadığı sürece kimdenin tekfir edilemeyeceğini 
savunduğu bir yönü ile kabul edilebilir ancak buna karşın aynı Gāzālī 
Tehafütü’l-Felâsife adlı eserinde filozofları üç mesele üzerinden tekfir ettiği 
de bilinmektedir. Buradan hareketle şunu söyleyebilirim ki Gāzālī ger-
çekten çok yönlü okunması gereken bir kişidir. Sayın Segmen’in yukarıda 
zikrettiğim hususlara dikkat ettiği takdirde metninin gayet başarılı olaca-
ğı kanaatindeyim. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılarının devamı-
nı diliyorum. Beni dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum.

Ayşegül DEMİR: Emine Şalı Hocamıza müzakerelerinden dolayı teşek-
kür ediyoruz. Şimdide müzakerelerini yapma üzere Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Temel İslâm Bilimleri Bölümü Kelam Anabilim Dalı Araş-
tırma Tuğba Günal Hocamızı kürsüye davet ediyorum, buyurun Hocam.
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AR. GÖR. TUĞBA GÜNAL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KELAM ABD

Teşekkür ederim sayın başkan. Kıymetli hocalarım, sevgili arkadaşlar 
bende hepinize saygılarımı sunarak müzakereme başlamak istiyorum. 
Yine öncelikle tabi ki bu 8.’si düzenlenen Uluslararası mahiyeti artık taşı-
yan, öğrencilerimizin ve bizlerin tabi ki tecrübe kazanmasına imkân ve-
ren böyle bir organizasyonu düzenlediği içinde Sempozyum Yürütme 
Heyetine teşekkürlerimi sunuyorum. Tebliğler hazırlayan bütün arkadaş-
larda gayet güzel, başarılı, kendi içerisinde tutarlı diyebileceğimiz hare-
ket noktası belli buradan ulaşmak istedikleri amacı belli olan bu tebliğle-
riniz için hepinize ayrı ayrı özelliklede müzakeresini yapacağım iki arka-
daşıma teşekkür ediyorum. Aslında şöyle bir şey planlamıştım yani me-
tinleri okuduğumda benim zihnimde oluşan bir metnin oluşumuna dair 
neleri takip edilmesinin, hangi sistemin takip edilmesi, başlıklandırmala-
rın nasıl yapılacağı, kaynak kullanımının nasıl olmasına dair takip edil-
mesi gereken yöntemler vs. bunlarla ilgili bir önerim olacaktı fakat dün-
den beri sempozyumu takip ediyoruz çok kez dile getirildi bu hususlar 
artık bu konuda bir ufuk olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar tekrar 
edilmesin ve süreyi aşmayayım diye bu kısımları atlıyorum. Şöyle yapa-
cağım, aslında iki metinde üzerinde durmam gereken üzerinde müzake-
re etmem gereken oldukça fazla kısım var. Fakat verilen süre belli o yüz-
den iki metinde üzerinde duracağım önemli olarak gördüğüm, mutlaka 
zikredilmesi gerektiğini düşündüğüm birer noktaya temas edeceğim. 
Çünkü bu konularda herhangi bir kritiği metin içerisinde olmadığını üze-
rinde çok fazla durulmadığını gördüm. Bir katkı mahiyetinde buralara 
değineceğim ve müzakeremi bitireceğim. Öncelikli olarak ‘’Vahdet-i Vü-
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cut Felsefesi Bağlamında İbnul Arabi Özgün Yaklaşımları’’ adlı tebliğini 
sunan Sayın Nuran Değerli’nin müzakeresini yapacağım. Vahdet-i Vücut 
aslında farklılıkları olmakla birlikte tabi Sudur’la da ilgili, Sudur doktri-
nin irfanı geleneğindeki bir tezahürü benim açımdan. Arkadaşımızda ifa-
de etti, her felsefe bir varlık ayrımına hem de Kelamdaki varlık ayrımına 
karşı bir duruştur. Varlık ayrımındansa, varlığın birliğini dile getiren bir 
duruş. Bu birlik temelini Tanrıyı, Âlemi, İnsani bu üçü arasındaki ilişkiyi 
kendilerinin tabiriyle taallümler mertebeleri ile açıklayan bir doktrindir. 
Şimdi metinde burada çok vakti olmadı, değinemedi ama bir başlık açıl-
dığını görüyorum bununla ilgili ‘’Vahdet-i Vücut ’un Kaynakları’’ deği-
nemedi tabi ama sıkça değindiğini görüyorum bu konuda ve kaynakla-
rından da iki tane kaynak olduğunu söylüyor. Bunlar Kurani kaynaklar 
ve Hadisevi kaynaklar ve üzerinde de herhangi bir kritikte bulunmuyor. 
Şimdi tekrar Vahdet-i Vücut’un mahiyeti itibarıyla ne olduğuna dönecek 
olursak temel itibarıyla bu düşünce dedik ya varlığın birliğini savunuyor 
ve bu birliğin var olan tek varlık Allah olduğunu ifade ediyor. Allahtan 
başka hiçbir şeyin olmadığını söylüyor. Dolayısıyla tek bir varlığımız var 
oda Allah, her şey O’ndan ibarettir. Bu düşünceyi kabul ettiğimizde bi-
zim bir takım sorularla karşı karşıya kaldığımız bir gerçek aslında, peki 
ne gibi sorularla karşı karşıyayız mesela eşyanın yani varlığın kendisine 
ait bir gerçekliğinden bahsedilememesi durumuyla karşı karşıyayız. Yani 
Muhdes Varlık dediğimiz hepimizin de dâhil olduğu Âlem diye tabir et-
tiğimiz içinde tüm varlıkların dâhil olduğu bu âlemin, Muhdes Varlığın 
mutlak birlik içerisinde eritildiğini, yok edildiğini aslında görüyoruz. As-
lında ne olmuş oluyor, varlığı yokluğa mahkûm etmek oluyor. Yine bu 
ne demek oluyor, varlığı anlamsızlığa mahkûm etmek oluyor. Birde in-
san gerçekliği bağlamında düşünüldüğünde, insanın aklı, insanın iradesi, 
özgürlüğü, sorumluluğu vs. bunların hiçbirine anlam veremeyecek bir 
durum olmuş oluyor. Yine insan Allah’ın birliği içerisinde tanımlandığın-
da mahiyetini, anlamını, amacını sorgulamamız gerekiyor. Bunların hep-
si bir anlamsızlığa mahkûm edilmiş oluyor. Buradan hareket ettiğimizde 
diyelim ki varlık Allah içerisinde eridi ve varlığın yokluğunu kabul ettik. 
Yok olan veya mahiyeti gerçekliği sabit olmayan, olamayacak olduğunu 
iddia ettiğimiz varlık üzerinden herhangi bir epistemoloji üretilmesi de 
mümkün değildir. Yani bizi hem ontoloji hem de epistemoloji bakımın-
dan bir takım sorunlarla karşı karşıya getirdiği bu düşüncenin açıktır. 
Peki, Kuran bu noktada ne söylüyor nasıl bakıyor. Bir tarafta Allah bir ta-
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rafta Âlem diye keskin bir ayrımı var, bir tarafta Halik bir tarafta Mahlûk, 
keskin bir ayrım var. Ve bu çizgiler, net bir şekilde belirginleştirilmiştir, 
Kuran tarafından baktığımızda. Yine insanla ilgili ne diyor, insanın aklı, 
iradesi, özgürlüğü, sorumluluğu, insanın anlam ve amacı mahiyetinde, 
anlam ve amacı temeline çok kez Kuranda vurgulanıyor. O zaman 
Vahdet-i Vücut felsefesi, Vahdet-i Vücut düşüncesinin Kurani temelde bir 
dayanağının olduğunu iddia etmek, Kurani kaynaklarının olduğunu id-
dia etmek mümkün gözükmüyor. Peki, hadisteki kaynaklarına ne diyece-
ğiz? Çok büyük şekilde iddia edilen hadisler var. O zamanda peygambe-
rin görevini ve mahiyetini sorgulayacağız. Yani görevi ve mahiyeti itiba-
riyle Kuranın karşı durduğu bir konuda peygamberin herhangi bir dü-
şünceyi savunuyor olması mümkün olmadığı için hadisten de herhangi 
bir kaynak, bu düşünceyi bulmak mümkün değildir diye düşünüyorum. 
Bu konuda dediğim gibi herhangi bir pratik olmadığı için üzerinde 
önemle durmak istedim. Çokça referans gösterilen bir ayet var ‘’Allah ye-
rin ve göklerin nurudur‘’ Vahdet-i Vücut felsefesinin içerisinde de çokça 
kullanılır. Mahmut Ay hocamızın bu ayet temelinde çok derinlikli incele-
diği bir makalesi var. İlgilenen arkadaşlara tavsiyemle okusunlar. Bu me-
tinle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İkinci tebliğ olarak ta ‘’İbn Tufeyl’de 
Akıl ve Vahyin Uyumu: Hay Bin Yakzan Örneği’’ Hatice Kübra Kafadar 
hocamıza ait, öncelikle iyi bir çalışma olduğunu belirtmem gerekir. Yani 
tebrik ediyorum dil kullanımı, başlıklandırması, düzgün ve sistematik 
ilerlemesi beni memnun etti. Teşekkür ediyorum kendisine. Bu metinde 
de özellikle durmak istediğim bir kısım ‘’Felsefe ve Din ilişkisi ‘’ başlığı 
altında arkadaşımızın kullandığı bir ifade var. Ben açıkçası çok beğenme-
dim. Aslında kısmen bahsetti. İfadesi aynen şu şekilde vahiy ve akıl ara-
sında ki ilişkiyi aktarırken kullanıyor bu ifadeyi ‘’Vahiy aklı aşan, akılla 
bilinemeyen ibadet-ahiret konularında insana sağlıklı ve güvenilir bilgi-
ler verir, ebedi mutluluğa giden yolu gösterir’’ diyor ve sonrasında ekli-
yor bu konularda akıl vahye tabidir. Şimdi vahyin aklı aşan ve akılla bili-
nemeyen konularda bilgi vermesi aslında çokça dile getirilen literatürü-
müzde, kaynaklarımızda çokça gördüğümüz bir ifadedir. Fakat bu ifade 
doğru bir ifade mi? Bunun irdelemesini yapmam gerekirse eğer bir konu 
aklı aşıyorsa akılla bilinemiyorsa o konu vahiyle bilgilendirildiğinde de 
vahiyle ifade edildiğinde de yine aklı aşacaktır, vahiyle bilinemeyecektir. 
Dolayısıyla akla ve anlamaya konu olmayacaktır. Yani bir konunun aklı 
aştığından bahsediyorsak vahiyle bilgilendirilse de aklı aşacaktır. Yani bu 
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ifade doğru bir ifade değil. Akılla vahiy arasındaki ilişki de kimileri aklı 
önceler kimilerince de vahiy öncelenir, bu da bir gerçek, literatürümüzde 
bunlarda var. Fakat benim şahsi kanaatim ya da Kurandan, Kurandaki 
ifadelerden anladığım akıl ve vahiy arasında böyle bir önem ve öncelik 
yapılmasında doğru olmadığı yönündedir. Neden? Çünkü hem aklın 
hem de vahyin kaynağı bir, ikisinin de vericisi Allah’tır. Dolayısıyla bun-
ların arasında herhangi bir çatışmadan herhangi bir uzlaşı olmadığından 
bahsetmek mümkün görünmüyor. O zaman çok tartışılan vahye konu 
vahiy nedir? diye sorguladığımızda aklın aslında doğruyu bilme konu-
sunda ki çabasına bir destek olarak vahye bakılmalıdır. Neden böyle söy-
lüyorum, çünkü akıl doğruyu yanlışı ayırt edebilecek yetenektedir. Akılla 
doğrular bilinebilecek bir yetenekteyken yani tekvini olarak, yaratılış ola-
rak biz buna kadirken yine Hidayet-i Amme dediğimiz bize doğruları 
bulduracak akla, fıtraten potansiyel anlamda sahip iken Allah teklifi ola-
rak hani tekvini olarak akıl vardı ya teklifi olarak ta tarihe belli dönemle-
rinde yine doğruyu buldurucu anlamda akla destek olsun diye vahiy 
göndermiştir. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Vahiy bir lütuf olmuş oluyor. 
Vahiy, doğruyu buldurucu ek bir imkân alanı olmuş oluyor, doğruyu 
bulmak yönünde. Yine vahiy başka bir açıdan bildiğimiz, edindiğimiz 
bilgileri aktive etmesi, işlevselleştirmesi bakımından da motive edici bir 
güçtür. Yine başka bir açıdan sürekli mesela doğruluğun yanlışlığın bil-
gisine değil de örneklerine bununla ilgili tecrübelere yer verdiği için so-
mut bilgisel destek, ek imkân alanı, motive edici güç ve somut bilgisel 
destek, akılla arasında herhangi bir çatışmasının olması dediğim gibi 
mümkün değildir. Şuna da değineceğim hemen bir dakika da tebliğde 
İbn Tufeyl’in Akıl ve Vahiy arasında bir uyum çabası olduğundan bahse-
dildi. Başlıkta bu şekilde, ben bunu doğru olmadığını düşünüyorum. 
Çünkü aslında İbn Tufeyl’in yaptığı ifadelerinde çok sıkça geçti. Zevkten 
bahsedilmesi, manevi tecrübeden bahsedilmesi, Meşriki hikmet diye bir 
şeyden bahsedilmesi aslında akıl ve vahiy arasında ki bir uyum çabası 
değil benim baktığım yerden. Akli bilgiyle tasavvufi bilgi, mistik bilgi 
arasında ki uyumunu sağlamaya çalışıyor. Mistik bilgi, Tasavvufi bilgi 
dediğimiz şey vahiyle aynı değil belki metnin başlığı bu şekilde değiştiri-
lebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için tek-
rardan da tebrik ediyorum.
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OTURUM BAŞKANI: NURULLAH PARLAK

Saygıdeğer arkadaşlar değerli misafirlerimiz, İLAMER’in geleneksel 
hale getirmiş olduğu sempozyumun bu sene sekizincisini düzenliyoruz. 
7. Oturumu açıyorum. Öncelikle bu imkânı bize sağlayan Prof. Dr. Eyüp 
Baş Hocamız ve Lütfi Doğan Hocamıza, İSİLAY Vakfı’nın yöneticilerine, 
personeline şahsım adına teşekkür ediyorum. İlk arkadaşımız gelemediği 
için onun oturumunu iptal ettik. Dolayısıyla 2. Tebliğcimizden başlayaca-
ğız. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Kırıkkale Üniversitesi İs-
lami İlimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam 
Hukuku Grubunda Araştırmacı öğrenci olarak devam etmekteyim. 
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ÖZGÜN VE ÖZGÜR OLMAK İÇİN SİVİL 

İLİM ADAMLIĞI BAĞLAMINDA NURETTİN 

TOPÇU’NUN HAYATI VE ESERLERİ

ONUR ÇELİK

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Cumhuriyet döneminin en özgün ve özgür kalemlerinin başında gelen isimlerin-
den birisi, Nurettin Topçu’dur. Hayatı ve eserleri birbiriyle örtüşen Topçu, yaşamı 
boyunca ikbal ve itibar hırsına düşmemeyi, iktidardan ve çeşitli prangalardan uzak 
durmayı ilke edinmiştir. Fikriyatını, siyasi ve kültürel tabanlar üzerine kendine bir 
çıkar sağlamak için temellendirmemiştir. O, her türlü polemiğin, kavganın, sathi 
tartışmaların dışında kalmıştır. Muhafazakâr ve dini bir çevrede yetişmesine kar-
şın, Avrupa’da aldığı sezgicilik, aksiyon felsefesi ve mistisizm eğitimi sayesinde, 
Türkiye’deki çarpık dini yaşantının etkisi altında kalmayıp, hareketi önceleyen di-
namik bir dini görüş ve felsefi bir sistem ortaya koymayı başarmıştır. Hakikat işçisi 
bir aydın profili çizen Topçu, yaşadığı dönemde iki uç kutup olan Batı’nın taklit-
çiliği ve gelenekçi taassubun dışında kalmayı tercih etmiştir. O, dünya görüşünü 
hiçbir baskı altında kalmadan şekillendirmiş; dini ise politik bir malzeme, iktidara 
meşruiyet sağlayan bir araç görmeden yaşamaya çalışmıştır. Hareket dergisi etra-
fında modern bir fikir dergâhı oluşturan Topçu, yakınında siyasete girecek yeterli 
kadro bulunmasına karşın, sürekli olarak ilim ve sanatın tarafında olmuştur. Cum-
huriyet devrinin çalkantılı ve baskılı dönemlerini yaşadığı halde sivil ilim adamlığı 
noktasında örnek bir şahsiyet olup, her kesimin eserlerinden faydalanabileceği bir 
fikir adamıdır. Bu bağlamda, özgün ve özgür eserler ortaya koyarak çağını aşmış ve 
Türk düşünce hayatında bağımsız bir yer edinmiştir.
Bu bildiride, sivil ilim adamlığı ve özgün ve özgür olma arasındaki ilişkinin Nuret-
tin Topçu’nun şahsında daha detaylı bir şekilde incelenmesi, Nurettin Topçu’nun 
sivil ilim adamlığı ve eserlerinin özgün ve özgür bir şekilde anlatılması hedeflen-
mektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, İlim, Nurettin Topçu, Özgün, Özgür, Sivil.
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Giriş
Tarih boyunca toplum, gelenek, iktidar ve ulema arasında doğrudan 

veya dolaylı şekilde bir ilişki olduğunu görüyoruz. Dünden bugüne geldi-
ğimizde, eserleri hâlâ yaşayan ilim adamları, sanatçılar, yazar ve şairlerin 
çağını aşmalarının sebebi; içinde bulundukları koşullara, toplumun dün-
ya görüşüne, türlü iktidar ve baskılarına boyun eğmeden, bunlara bağlı 
kalmadan sivil ilim ve sanat adamı vasfıyla özgün ve özgür bir şekilde 
eserlerini ortaya koyması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Kendi fikirle-
rini herhangi bir otorite üzerine inşa etmeyenlerin, tarihin her dönemi-
ne ışık tutup evrensel bir nitelik kazanması, sivil bir yaşantının özgür ve 
özgün olma üzerinde ne denli etkiye sahip olduğunu ve iktidar-ulema 
ilişkisinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır.

Özgün ve özgür olmanın, sivil ilim adamlığıyla bağlantısı biraz daha 
genişletildiğinde; kalemlerini iktidarın meşruiyetini sağlamak, gösteriş 
yapıp makam ve mevki elde etmek için kullananların, bir şekilde unutu-
lup gittiğinden bahsedilebilir. Onların çoğunun ne hayatı ne de eserleri 
günümüze ulaşmıştır. Nitekim, her iktidar değişikliğinde kalemlerinin 
istikametini değiştiren sözde ilim adamlarının akıbetlerinin feci olması, 
kaçınılmaz bir olgudur. Diğer yandan hiçbir baskıya, otoriteye boyun eğ-
meyen, şöhret derdinde olmayan entelektüel kesimin hayatları ve eserleri, 
günümüz sorunlarına çözüm üretmeye ve insanlığa ilham kaynağı olma-
ya devam etmektedir. İşkence ve ölümlere maruz kalmalarına, her türlü 
engellerle karşılaşmalarına rağmen dünya görüşlerinin ve fikirlerinin in-
sanlar arasında yayılması, sivil bir hayat sürmenin önemini gözler önüne 
sermektedir.

Yirminci yüzyıl Türk düşünce hayatında özgün düşünce sistemi, 
Anadolu’yu ihya edecek terkibi ile çok önemli bir yere sahip bulunan 
Nurettin Topçu, bu geçen yüzyılın çocukluğundan ölümüne kadar bü-
tün hercümercini yaşamış bir cumhuriyet aydınıdır. Cumhuriyet döne-
mine ait olan aydınlar arasında elbette onun, diğerlerinden çok daha 
özel bir konumu vardır.1 Bir Türk düşünce hayatından bahsedilecekse, 
bu düşünce hayatının en özgün ve özgür isimlerinin başında Nurettin 
Topçu gelmektedir. Gerek aldığı eğitim gerekse içerisinde bulunduğu 
ortamlar neticesinde zengin bir birikime, geniş bir kültüre, yerlilikten 
doğarak evrensele uzanan bir bakış açısına sahip olan Topçu; yaşamı 

1 Lütfü Şehsuvaroğlu, Türk Sosyalizmi ve Nurettin Topçu, Elips Yay, Ankara, 2011, s. 63
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boyunca hiçbir otoritenin, topluluğun, baskının kontrolünde olmamış-
tır. Bu durum ona, devrinin en özgün ve özgür kalemlerinden biri olma 
vasfını kazandırmıştır.

Cumhuriyet’e geçişteki maddi ve manevi sancıları görmüş, Cumhuri-
yet’in ilk yıllarındaki reformculuğu eğrisiyle doğrusuyla gözlemlemiş, 
Akif’in medeniyet telakkisini kavramış, bir yandan imparatorluğu çö-
kerten tezgâhları görmüş, diğer yandan da fennini ve ilmini almak için 
Akif’in, Asım’ı niçin Batı’ya yolladığını idrak etmiştir.2 Türkiye’deki tahsi-
lini tamamladıktan sonra, hemen burs kazanarak Batı’ya, o zamanki Batı 
düşüncesinin kalbi Fransa’ya gitmiş ve Türklük gurur ve şuurunu, İslam 
ahlâk ve faziletini orada temsil ettiğine inanmıştır. Türkiye’nin tek taraflı 
Batı telakkisinin yanlışlığını gözlemlemiş, pozitivist Batı’nın dışında ruh-
çu/maneviyatçı cephesinin de bulunduğunu ve bu yüzden Türkiye’nin 
Batılılaşma macerasındaki yanlışlığı kavramıştır, Blondel’in talebesi ola-
rak, onun hareket felsefesini çok iyi özümseyerek, özellikle Abdülaziz 
Bekkine ile tanıştıktan sonra Türkiye’ye, kendi toplumuna bunu taşımış 
ve buradan özgün bir Anadolucu nazariye geliştirmiştir. Hem ailesi, mu-
hiti itibariyle geleneksel yapı ve değerleri tanıyan hem de Batı’yı çok iyi 
tahlil eden ve gözlemleyen Topçu, buradan geleceğin Türkiyesi’ne sağlıklı 
bir Türk düşüncesi geliştirmiştir.

Türkiye’ye geldiği 1934’ten1974’teki ölümüne kadar öğretmenlik, der-
gicilik, hatta politika yapan Topçu, elini taşın altına koyan aydın anlayı-
şında olmuştur.3

1. Nurettin Topçu’nun Hayatı
1909 yılında İstanbul’da doğan Nurettin Topçu, Erzurumlu Topçuzade 

Ahmet Efendi’nin oğludur. Annesi Fatma Hanım ise Eğinlidir. Dedesi Os-
man Efendi, Erzurum’un Ruslar tarafından işgali sırasında Türk ordusu 
saflarında “topçu” olarak yer almış, aile lakabı bu savaştan hatıra kalmış-
tır. Erzurum ile İstanbul Arasında canlı hayvan ticareti yapan babası Ah-

2 Akif için ayrıca bir kitap telif eden Topçu, Akif hakkında şunları söylemektedir: “Âkif’de 
de aynıSaintPaul tavrını veya hissiyle iradesinin ateşli çarpışmasına Büyük Hâkimi ha-
kem yapmak ihtirasiyle, her başı sıkıldıkça Tûr-u Sina’ya Koşan Nebî Musa’nın Rabb’ine 
teslimiyet sevgisini görüyoruz. … Hattab’ın oğlu Ömer’in XX. asırda yaşayan müridi, 
onun gibi haşin mizaçlı, sert yürüyüşlü, zulme tahammülsüz, riya karşısında şiddet taşı-
ran bir iman ve isyan heykelidir.” Nurettin Topçu, Mehmet Âkif, Dergâh Yay, İstanbul, 
2016, s. 18

3 Şehsuvaroğlu, s. 64
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met Efendi’nin işleri, Birinci Dünya Savaşı’na kadar iyi gitmiştir. Bütün 
bir milleti zor durumda bırakan büyük harp, Topçu ailesini de derinden 
yaralamış ve aile kaçınılmaz iflas sonucunda Çemberlitaş’ta mütevazı bir 
eve yerleşmiş, tüccar baba artık kasaplık yapmaya başlamıştır.

Topçu, Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi’nin anaokuluna başlamış, Bü-
yük Reşid Paşa Numune Mektebi’nde de ilköğretimini birincilikle tamam-
lamıştır. Vefa İdadisi’ni de birincilikle bitiren Topçu, lise tahsilini İstanbul 
Erkek Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise hayatından sonra Avrupa burslarına 
kimsenin telkinini almaksızın başvuran ve kazanan Topçu; Hamdi Ak-
verdi, Vehbi Eralp, Ziya Somar gibi kişilerle birlikte Fransa macerasına 
atılır.4 1928’de başlayan Fransa macerasında Blondel, Remzi Oğuz Arık 
ve Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ile tanışmıştır. Bu üç fikir ve bilim adamı-
nın Topçu’nun fikriyatının şekillenmesinde önemli rolleri vardır.

Topçu önce Bordo Lisesi’ne nakledilir. İlk yazı denemelerini burada 
kaleme alır ve mensubu olduğu Sosyoloji Cemiyeti’ne gönderir. Blondel’i 
bu lisede tanır. Daha sonra mektuplaşırlar. Burada bir psikoloji sertifikası 
alır. İki sene sonra Strauzbourg’a geçer. Üniversitede felsefe tahsil eder. 
Ahlâk kurlarını tamamlar, sanat tarihi lisansı yapar.5 Üniversite tahsili-
ni tamamlayan Topçu, Sorbonne’da doktora yapar(1934). Burada doktora 
yapan ilk Türk öğrencidir. Düşünürün doktora tez konusu Conformisme et 
Rêvolte’dir(İsyan Ahlâkı). Birinci olan öğrencilerin ödüllendirilmesi sonu-
cu Topçu, Türk bayrağının Sorbonne Üniversitesi’nin giriş ve çıkış kulele-
rinde yirmi dört saat dalgalanmasını ister.6

Blondel’in, “Şark’ta felsefe olmaz, burada kal.” önerisine rağmen7 Sor-
bonne Üniversitesi’nde felsefe doktorası veren ilk Türkiye vatandaşı ola-
rak kafasındaki tereddüt ve sorularla birlikte 1934 yılında baba ocağına 
döner ve Galatasaray Lisesi’nde felsefi öğretmeni olarak göreve başlar. 
Küçük yaştan beri tesiri altında kaldığı baba dostu Hüseyin Avni Ulaş’ın 
kızı Fethiye Hanım ile evlenir. Galatasaray Lisesi Müdürü Behçet Bey’in 
verdiği altı kişilik bir öğrenci listesinin Haziran imtihanlarından geçmesi 
ile ilgili bir anlaşmazlığa düşmesi, torpilli öğrencileri kollamaması üzeri-
ne düğün gecesi İzmir’e tayin edilir.

4 Baral Dural, Başkaldırı ve Uyum Türk Muhafazakârlığı ve Nurettin Topçu, Bir Harf Yay, 
İstanbul, 2005, s. 126

5 Hece Dergisi, Nurettin Topçu Özel Sayısı, Ankara, 2006, s.10
6 Hüseyin Karaman, Nurettin Topçu, Kaynak Yay, İstanbul, 2010, s. 18
7 Hece Dergisi, s. 439
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Nurettin Topçu İzmir’de iken “Hareket” dergisini yayımlamaya başlar. Bu 
arada eşinden ayrılmıştır.8 Hareket Dergisi’nde çıkan muhalif bir yazı hak-
kında açılan soruşturma üzerine Denizli’ye tayin edilir. Denizli Lisesi’nden 
Haydarpaşa Lisesi’ne, oradan da Vefa Lisesi’ne tayin edilir. Bu arada Top-
çu, fazlasıyla tesiri altında kaldığı Hıristiyan mistisizmi sebebiyle Türkiye’ye 
döndükten sonra “mürşidi”ni aramaya başlar. Bir bunalım devresinin ardın-
dan, Nakşibendi şeyhi olan Abdülaziz Bekkine’ye intisap eder.

Nurettin Topçu, İslami milliyetçilik fikrine sahip olup bu fikir içinde 
Anadolucuğun önemli yeri vardır. O sebeple Topçu, çeşitli mukaddesat-
çı teşekküllerde faal rol alır. 1950’lerden itibaren İslamcı ve milliyetçile-
rin önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Remzi Oğuz, Mehmet Kap-
lan gibi şahıslarla birlikte aynı dergide yazılar yazar, Türk Milliyetçiler 
Derneği’nde seminerler, konferanslar verir. İmam-hatip okullarının açıl-
masında Celalettin Öktem’le birlikte faaliyet gösterir, daha sonra İstanbul 
İmam-Hatip Lisesi’nde ders okutur.

27 Mayıs ihtilalini onaylamayan Topçu, 1961 yılında başarısız bir siya-
set tecrübesi yaşar. Adalet Partisi’nden aday olur fakat seçilemez. Uzun 
müddet Robert Kolej’de de öğretmenlik yaptıktan sonra, 1974 yılında 
İstanbul Lisesi’nden emekli olur. Aynı zamanda Ord. Prof. Hilmi Ziya 
Ülken’in eylemsiz doçentliğini yapar. Kendisinden hoşlanmayan mahfil-
ler yüzünden bir türlü üniversite kadrosuna giremez.

Nurettin Topçu, 10 Temmuz 1975’te kanser hastalığı sebebiyle 
İstanbul’da vefat eder.

2. Hayattan Esere Eserden Hayata
Tanzimat’tan Osmanlı’nın yıkılış sürecine kadar çeşitli fikirleri, ideo-

lojik hareketleri, rejim arayışlarını, anayasa reformlarını bünyesinde ba-
rındıran Türk düşünce dünyası, zengin bir birikimle Cumhuriyet’e ulaş-
mıştır. Bu zenginliği tasnif edecek olursak, düşünce dünyamızı üç kaynak 
beslemiştir: Milli, İslamî, Avrupai.9 Cumhuriyet’in bazı aydınları, bu üç 
kaynaktan beslenerek eserlerini ortaya koymuştur.

Nurettin Topçu, bu isimlerin başında gelmektedir. O, içinde yetişti-
ği çevre itibariyle milli, bir geleneğin evladı olarak İslami, Batı’da aldığı 

8 Mustafa Sarıtaş, Nurettin Topçu’da Sosyo-Pedogojik Yapı, Mesaj Yay, Ankara, 1986, s. 26
9 “Tanzimat ve ikinci Meşrutiyet arasında milli kültür ve maarif hayli ilerlemiştir. Nite-

kim Meşrutiyet’in ilanı ile ile bir hürriyet çılgınlığı, yabancı milletlerin ayrılış ve hiyanet 
hareketleri dehşetli bir manzara arz etmekle beraber yeni fikir cereyanları da meydana 
çıkmış ve yeni bir kültür sentezi gelişmeye başlamıştı.” Osman Turan, Türkiye’de Siyasi 
Buhranın Kaynakları, Ötüken Yay, İstanbul, 2012, s. 11
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ciddi eğitim sebebiyle de Avrupai bir kimliğe sahiptir. Çocukluk yıllarını 
muhafazakâr bir muhit olan Fatih’te geçirmesi, ona yerlilik ve milliliğin ka-
pılarını aralamıştır. Daha sonra tahsil için Avrupa’ya giden Topçu, burada 
kazandığı ciddi birikimle kendisini dogmalara, kapalı bir zihne kapılmadan 
yetiştirmiştir. İstanbul’a döndükten sonra da Nakşibendi şeyhi olan Abdü-
laziz Bekkine’ye intisap etmesi, ondaki manevi ve psikolojik boyutu ortaya 
koyar. O, Hallac ve Mevlana’nın şahsında mistik hayata verdiği önem neti-
cesinde Doğulu; eleştirel bir bakış açısı, felsefi birikimi dolayısıyla da Batılı-
dır. Hem muhafazakâr hem reformist, hem rasyonel hem romantiktir; akıl 
ile kalbi birlikte yürütür. Doğu ile Batı arasında bir köprü işlevi gören Ana-
dolu topraklarının havasını, Topçu’nun şahsında bulma imkânına sahibiz.

Çok yönlü kişiliğini, derin birikimini eserlerine yansıtan Nurettin Top-
çu, söyledikleri yapıp ettikleri arasında ahenkli bir uyuma sahiptir. O, bir 
sanatçı edasıyla yazdıklarını yaşayan, eylem-söylem birliğini ortaya koyan 
bir aydın profili çizer. Bugün birçok kesim tarafından “büyük adam” ola-
rak nitelendirilen Topçu, “büyük adam”ı şöyle tarif eder: “Büyük adam, 
eseriyle hayatını birleştiren adamdır. Biz onda şu vasıfları görüyoruz: Önce 
bütün ömründe ayni kanaatin, ayni imanın sahibi olan adamdır. Devirlere, 
zaruretlere, cemiyetlere göre değişmez, muhitine uymaz; muhiti kendine 
uydurur, uydurmazsa çarpışır.”10 Hayatı boyunca bu söylediklerini yerine 
getirerek, bugün “büyük adam” nitelendirmesini hak etmektedir, 

Bir ilim adamının, bir mütefekkirin, bir sanatkârın eseri çoğu zaman 
kendi kronolojisinin ve devrinin üstüne çıkmak, onların dışına taşmak isti-
dadı gösterir. Belki büyük eserlerin hususiyetlerinden biri de dar bir zaman 
ve mekânla sınırlı olmayışları, akan tarihin gerisine gitme ve ilerisine geçme 
imkânı ve iddiası taşımalarıdır.11 Nurettin Topçu da eserleriyle bunu ba-
şarmıştır. Eseriyle hayatını birleştirip hiçbir otoritenin, zihinsel taassubun, 
dogmanın boyunduruğu altına girmeyerek özgünlük ve özgürlüğün kapı-
larını aralamış; kendi çağının sıkıntılarını sistemik bir şekilde dile getirerek 
çağını aşmayı başarmıştır. O, hükümetlerin politik sansürlerine, içerisinde 
yaşadığı çevrenin baskılarına boyun eğmeden eserlerini ortaya koymuştur. 
Çoğunluğa değil, kendi iç dünyasına ve şahsiyetindeki hür iradesine kulak 
vermiştir; toplumu değil, ferdi ön plana çıkararak özgün eserler ortaya koy-
manın ilk adımı olan özgür bir ilim adamı olacağını ilan etmiştir.12

10 Topçu, Mehmet Âkif, s. 19
11 Türkiye Yazarlar Birliği, 40 Yıl Sonra Nurettin Topçu, Türkiye Yazarlar Birliği Yay, Anka-

ra, 2016, s. 42
12 “Hür vatandaş yetiştirmek isteyen, nesilleri sürü haline getirmekten korksun. Her sürü 
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Nurettin Topçu, akılcı ve eleştirel bakış açısı sebebiyle çeşitli çevreler 
tarafından sürekli dışlanmıştır. Milliyetçi olmasına rağmen milliyetçiler, 
gelenek savunusu yapmasına rağmen gelenekçiler, muhafazakâr bir mu-
hitte yaşamasına rağmen muhafazakârlar, Topçu’yu tam olarak anlaya-
mamış ve onu kabullenememişlerdir. Toplumsal hayatın dışında, siyasi 
ve akademik çevreleri de rahatsız etmiştir. Nitekim, Hareket dergisinin 
ilk sayısında kaleme aldığı bir yazı yüzünden sürekli takipte kalmış; iler-
leyen yıllarında belirli mahfiller tarafından, Türkiye’nin en gözde ve en 
donanımlı ilim adamlarından birisi olmasına rağmen üniversite kadro-
suna alınmamıştır. Kendi döneminde yeterince anlaşılmamış olması, onu 
sonu gelmeyen bir yalnızlığa itmiştir. Lütfü Şehsuvaroğlu’nun ifadesiyle 
o, Cumhuriyet’in bir kenarda kalmış ayağıdır.13

Yayımlanmış Eserleri(Dergâh Yayınları’nın son baskıları dikkate alınmıştır):
1. İsyan Ahlâkı
2. Bergson
3. Felsefe
4. Mantık
5. Psikoloji
6. Sosyoloji
7. Ahlâk
8. Reha
9. Taşralı
10. Var Oluş Felsefesi – Hareket Felsefesi
11. Ahlâk Nizamı
12. Büyük Fetih
13. Var Olmak
14. Mehmet Âkif
15. Kültür ve Medeniyet
16. İslam ve İnsan - Mevlana ve Tasavvuf
17. Millet Mistikleri
18. Yarınki Türkiye
19. Türkiye’nin Maarif Davası
20. Devlet ve Demokrasi - İradenin Davası
21. Amerikan Mektupları - Düşünen Adam Aranızda

esir sürüsüdür. Ancak fert halinde hür olabiliyoruz.” Nurettin Topçu, Var Olmak, Dergâh 
Yay, İstanbul, 2017, s. 76

13 Lütfü Şehsuvaroğlu, Nurettin Topçu ve Türk Sosyalizmi, s. 146
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3. Sivil Bir İlim Adamı Olarak Nurettin Topçu
Tarih boyunca, iktidar ve ulema arasında sıkı bir ilişki olduğu görül-

mektedir. Kendi devrindeki siyasi düzenin savunusu yapanların çok ol-
masına karşın, her türlü zorluğa katlanan muhalif bir zümrenin varlığı 
da az değildir. Sokrates’ten günümüze birçok ilim adamı, sanatçı, filozof 
yaşamıştır. Bu isimlerin hatıralarda, zihinlerde, ilmî çalışmalarda yaşıyor 
olması, onların devirlerindeki düzene rıza göstermeyip hür düşünceyi te-
rennüm etmelerinden kaynaklanmaktadır. Onlar, kalemlerini hiçbir oto-
ritenin emrine vermeyip, her türlü fedakârlığa katlanarak eserlerine ken-
di mühürlerini vurmuşlardır. Sokrat, zehir içmiş; Ebu Hanife, zindanlara 
atılmış; Gandi, kurşuna dizilmiştir.

Nurettin Topçu da içerisinde bulunduğu düzene boyun eğmeden sivil 
bir hayat sürmüştür, diyebiliriz. O, 1961 seçimleri dışında siyasetle ilgi-
lenmemiş, hiçbir parti ya da siyasetçi propagandası yapmamıştır. İçinden 
geldiği kendi geleneğine bile zaman zaman eleştiriler yöneterek, bütün 
otoriteleri reddetmiştir.14 Bu durum, onun hiçbir çevre tarafından kabul 
edilmemesine, sürekli olarak toplumun dışına itilmesine neden olmuştur. 
Onlar, kendilerince Topçu’yu cezalandırma yolunu seçmişlerdir. Aradan 
geçen yıllar göstermiştir ki, Sokrates örneğinde görüldüğü üzere, onlar 
Topçu’yu değil, aslında kendilerini cezalandırmıştır.15 Topçu, hakiki bir 
ilim adamının gerekliliğini yerine getirerek, çağını aşmıştır.

Milliyetçi, İslamcı, Batıcı, muhafazakâr kesimin haksız ithamlarına ma-

14 “Hizmetine ömrümü harcadığım memlekette dostlarım kalmadı gibi bir şey. Adeta yapa-
yalnızım, boşlukta ve adeta etrafımdakilerden başka bir dünyadayım. İnsanın düşkünlü-
ğünü, sefaletini bilirdim ama ruh sefaletinin bu kadar karanlığını görmemiştim. İnsan diye 
emek verdiklerimin hemen hepsi de ruh ve mana mefhumuna yabancı, menfaat kölesi bir 
takım haşerelermiş. Ahlaksızlığın ummanı olan bu Şark’ı yaşadıkça tanıyorum. Burada 
insanı fenerle arayanlar yanılmamışlar. ‘Müslümanız diyen insan yığını yok mu? Onlar 
Şark’ın en aşağı tabakasını teşkil ediyor. Müslümanlık, yaşanan şekliyle Müslümanlık 
Şark’ı bitirmiş. Buraya artık ne ilim girer, ne ahlak; ne de Allah uzanır bunlara. Bunların 
önce her şeyi bırakıp insanlık devrine girmeleri lazım.” M. Orhan Okay, Anadolu’dan Ha-
tıralarla Nurettin Topçu’nun Mektupları, Cümle Yay, Ankara, s. 150-151

15 “Atinalılar onu cezalandırırken kendilerini mahkûm ettiler. Bütün bir tarihin eseri olan 
bir değişmenin cezasını çekmeğe onu mahkûm etmek haksızlığını işlediler. … Sokrates 
küçük bir azınlık tarafından mahkum edilmişti. İsteseydi ve yargıçlara meydan okuma-
saydı kurtulabilir veya hiç değilse ölümden daha hafif bir ceza ile tehlikeyi atlatabilirdi 
de. Eski ahlâkla çatışma halinde idi; fakat bir fert olarak kendisi bu çatışmanın vukua 
gelmesinden kaçınabilirdi. Kaçmaması kendi şerefi ve dâvası için büyüklük oldu. Ölümü 
onun fikirlerine belki bir şey katmadı, fakat tesir ve nüfuzuna büyük bir kudret verdi. 
Onun ölümü, aradan bu kadar yüzyıl geçtikten sonra, hâlâ başka şartlar altında bile olsa 
iyi ile kötünün, inananla inanmayanın, doğru bildiğinden ayrılmayanla mürainin çarpış-
masının unutulmaz bir şahididir, bir ilham kaynağıdır.” Eflâtun, Sokrates’in Müdafaası, 
çev. Niyazi Berkes, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1946, s. 34-35
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ruz kalan Topçu, aslında bu kaynakların hepsinden yararlanarak eserlerini 
meydana getirmiştir. Eleştiriyi, yıkmak değil yapmak olarak görmüş, ras-
yonel düşüncenin ilmin ilerlemesi için gerekli olduğunu dile getirmiştir.16 
Gerçekte Türkiye’deki çoğu oluşum, kendi görüşlerini temellendirmek 
için Nurettin Topçu’nun eserlerine başvurabilirler. Zira o, eserini ahlâki 
ve vicdani bir temel üzerine inşa etmiştir. Ama onun eleştirel tutumu, 
hem siyasi mahfilleri hem de iktidarın kontrolündeki sözde aydın kesimi 
rahatsız etmiştir. Denilebilir ki o, Türkiye’nin at sineğidir.17

Topçu, yirminci yüzyıl dervişliğini kendi kabuğuna çekilmek olarak 
görmemiş, fildişi kulesinde entelektüelliğin hazlarına boyun eğmemiştir. 
O, aksine inisiyatif alarak sahada olmuştur. Dergi çıkarmış, çeşitli der-
neklerin kuruluşunda rol almış, sayısız konferans vermiştir. Onun mo-
dern derviş anlayışı, hareket ve aksiyon halinde olmaktır. İbn Bacce’nin 
Tedbirü’l Mütevahhid eserinde örneğini gördüğümüz karakterin izlerini, 
Topçu’da bulabiliriz. Kalabalıkların üzerine erdemli bir tavırla yürüyen 
yalnız bir ilim adamıdır.

3.1. Nurettin Topçu’da Sivil İtaatsizliğin İmkânı
Sivil İtaatsizliği kısaca tanımlayacak olursak: Sivil itaatsizlik, hukuk 

devleti idesinin içerdiği üstün değerler uğruna kamuya açık ve yasaya ay-
kırı olarak gerçekleştirilen, bu sırada üçüncü kişilerin daha üstün bir hak-
kını çiğnemeyen, barışçıl bir protesto edimidir.18 Sivil itaatsizlik, kanuni 
olduğu varsayımıyla yaşanan hukuksuzluklara karşı, militan bir tavır ve 
direniş biçimidir ama son tahlilde, hukuksuzluğu ve haksızlığı gidermeyi 
hedef aldığı için bir sistem değişikliği yoktur. Yasal olmayan politik bir 
eylem ortaya konur; fakat bu, devrim ve isyandan farklıdır, çünkü sorunu, 
sistem değişikliği olarak değil de, görev çatışması olarak görür.19

Sivil itaatsizliğin asli özelliklerinden biri de şiddeti reddetmesidir. Sivil 
itaatsizlik eyleminde ifadesini bulan ihlâl sembolik özelliktedir; buradan da 
protestonun barışçı (şiddeti içermeyen) araçlarla sınırlanması kuralı çıkar,”20 

16 “Hakikatlara doğru ilerliyebilmek için, kim olurlarsa olsunlar, eskilerin fikirlerini tenkid 
ve münakaşa etmemiz şarttır. Bir fikri tenkid etmek, onu tahkir veya reddetmek demek 
değildir; bilakis onu tamamlamadır.” Nurettin Topçu, İslam ve İnsan, Hareket Yay, İstan-
bul, 1969, s. 24

17 “… ben, Tanrı’nın, devletin başına musallat ettiği bir at sineğiyim, her gün her yerde sizi 
dürtüyor, kandırıyor, azarlıyorum; peşinizi bırakmıyorum.” Eflatun, Sokrates’in Müda-
faası, s. 66

18 Hayrettin Ökçesiz, Sivil İtaatsizlik, Afa Yay, İstanbul, 1994, s. 130
19 Mevlüt Uyanık, Sivil İtaatsizlik ve Dinî Değerler, Elis Yay, Ankara, 2010, s. 93
20 Kollektif, Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, Ayrıntı Yay, 1997, s. 121
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Sivil itaatsizlikte, öncelikle şiddet yoktur: İhtar ve uyarılarda bulunulur ama 
asla tehdit yoktur, yasal düzeltme yollarının tıkalı olduğu kesinleşince, en son 
yöntem olarak sivil itaatsizliğe başvurulur. Şiddetsizlik sadece fiziki alanla 
sınırlı değildir, sivil itaatsiz sözel, psikolojik ve mülke karşı şiddet uygulama-
yı da reddeder.21 Gandhi’nin teorisinde daha da ileri gidilerek yaralayıcı ve 
zarar verici eylemlerin yanında yaralayıcı ve zarar verici sözlerden dahi ka-
çınılması, karşıtının malına bile zarar verilmemesi önerilmektedir. Sivil itaat-
sizlik, genelde düşmanlıkları derinleştirmenin değil, düşmanlığı gidermenin, 
karşıtını yok etmenin değil, ikna etmenin bir yöntemi olarak düşünüldüğü 
için, şiddet kullanmak sivil itaatsizliğin hedefleriyle uzlaşmaz.22

Nurettin Topçu’nun, belli koşullarda sivil itaatsiz olarak nitelendirile-
bileceğini düşünmekteyiz. Nitekim o, hayatı boyunca ahlâki ve vicdani 
olmayan hiçbir oluşuma itaat etmemiştir. 1961 seçimleri dışında, ikinci 
defa bir siyasi deneyim yaşamamış, hür bir şekilde ilmî çalışmalarını yü-
rütmüştür. Başlı bir başına bir ekol olup, kendi devrinde anlaşılmasa bile 
Anadolu evladına ışık tutmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi de, 
eserlerini ikbal ve şöhret kaygısı gütmeden, menfaat peşinde koşmadan, 
hiçbir zümrenin kalemşörlüğünü yapmadan ortaya koymuştur. Bu açıdan 
bakıldığında, o, sivil itaatsiz tanımına çok yaklaşmaktadır.

Nurettin Topçu’nun sivil itaatsizliğe yaklaşan diğer bir tarafı da, şid-
deti reddetmesidir. O, kaba kuvvetin değil, sevgi ve merhametin yanında 
yer almıştır. Siyasetin ve çoğunluğun gücüne inanmamış, hür bir vatan-
daş olarak hayatını sürdürmüştür. Topçu, şiddet karşıtlığını şu ifadelerle 
dile getirir: “İnsanların yumruğuna karşı koyacak yerde önce onun kal-
bini dinlemek daha doğru davranmaktır. Anarşist ve komünist kırıp yı-
kabilir, bu çünkü onların mesleğidir. Ama dinci bunu yapamaz. Yaparsa 
din adamı ve dinci olmaktan çıkar. O da anarşist ve maddeci olur,”23 O, 
düşmanlıkla değil sevgi ve merhametle insanlığın kurtulacağına inanır.24

Tek parti döneminin aydınlar üzerinde ciddi baskılar kurduğunu dü-
şünülürse, Topçu’daki bu tavırların ne denli öneme sahip olduğu daha 
sağlıklı anlaşılacaktır kanaatindeyiz. Aydın geçinenlerin çoğu insanın ka-
lemlerini iktidarın emrine verdiği, hepsinin bir menfaat kaygısı içinde ol-
duğu bir dönemde Topçu, kalabalıklara ve dünyevi güçlere değil Allah’a 

21 Mevlüt Uyanık, Sivil İtaatsizlik ve Dinî Değerler, s. 94
22 Kollektif, Kamu Vicdanına Çağrı: Sivil İtaatsizlik, s. 12
23 Nurettin Topçu, İslam ve İnsan, s. 10
24 “Anarşist dindara düşman olabilir. Dindar kimseye düşman olmayacaktır. Düşman gece 

karanlığında baskın yapsın. Dostlukların kaynağı olan din, aydınlıklar içinde zafere ula-
şacaktır.” Nurettin Topçu, İslam ve İnsan, s. 47



ÖZGÜN VE ÖZGÜR OLMAK İÇİN SİVİL İLİM ADAMLIĞI BAĞLAMINDA NURETTİN TOPÇU’NUN HAYATI VE ESERLERİ 851

yaslanarak özgür bir fikir adamı olmayı başarmıştır,25 O, “bir köşeye 
çekilip sadece düşüncelerini yazan bir kişi değildi. Aynı zamanda doğ-
ru bildiklerini gerçekleştirmek için uğraşan, eylemini söylemine uygun 
düşürmeye çalışan biriydi. Nerede olursa olsun kendine düşen görevle-
ri hakkıyla yapmaya gayret ederdi. Çünkü o, batı metotlarıyla yetişmiş 
hür düşünceli bir entelektüeldi.”26 Topçu’yu bütün yönleriyle olmasa bile, 
bazı özellikleri dolayısıyla sivil itaatsiz olarak görebiliriz.

Sonuç
Yirminci yüzyıl Türk düşünce dünyasının önde gelen simalarından 

olan Nurettin Topçu’nun özgür ve özgün yönünü incelemeye çalıştık. 
Kitlelerin tahakkümüne, siyasi baskı ve sansürlere boyun eğmeden bir 
hayat süren Topçu, hür bir düşünce sistemi geliştirmiştir. O, hiçbir ideolo-
jik grubun yanında yer almamış; gürültünün, kalabalığın üstüne çıkarak 
eserler ortaya koymuştur. Gerektiğinde risk almaktan çekinmemiş, sür-
gün gibi cezalarla bunun bedelini ödemiştir. Sivil ilim adamlığı, modern 
dervişlik gereği sürekli sahada olarak çeşitli faaliyetlerde bulunmuştur. 
Bazı mahfilleri rahatsız ettiği için, Türkiye’nin en donanımlı isimlerinden 
birisi olmasına karşın, üniversiteye alınmamıştır. Fakat o, özellikle Hare-
ket dergisi etrafında sivil bir üniversite kurmayı başarmıştır.

Nurettin Topçu bazı çevreler tarafından “muhafazakâr, sosyalist, İs-
lamcı, milliyetçi, Anadolucu” gibi belli kalıplara sığdırılmaya çalışılsa da, 
o, bunlara hapsolmayacak kadar derin bir düşünce dünyasına ve hür bir 
fikir sistemine sahiptir. Tanzimat’tan bu yana, aşırı uçlarda yaşayan Türk 
aydınlarından ziyade, mutedil olmayı tercih ederek özgür ve özgün bir 
ilim hayatı sürmüştür. Bütün dogmalardan, taassuptan, dar bir dünya gö-
rüşünden, bulanık bir zihin yapısından sıyrılarak Türk düşünce dünyası-
na özgün ve özgür bir sivil adamı olarak adını yazdırmıştır.
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ÖZGÜN BİR DERS HALKASI: HUZUR 

DERSLERİ

BÜŞRA DİNÇSOY

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren padişahlar, düzenli tefsir derslerinin 
yapılmasına zemin hazırlamıştır. Bu şekilde icra edilen tefsir dersleri 1172/1758-
1759 tarihine gelindiğinde, bir takım farklılıklar ilave edilerek huzur dersleri çatısı 
altında yürütülmüştür. Biz bu çalışmamızda, 1172/1758-1759 tarihinde resmileşen 
huzur dersinin tanımını, tarihçesini, unsurlarını, özelliklerini ve huzur dersinin mu-
tad tefsir dersinden farkını ortaya koymaya çalışacağız. 
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İlmiye, Tefsir, Huzur Dersleri, Beyzâvi.

The Original Lesson Group: Huzur Lessons

Abstract 
From the beginning of the Ottoman Empire, the sultans laid the groundwork for 
regular tafsir courses. These courses which were performed in this way also begun 
to be arrenged under the name of Huzur-i Humaayun Lesson after 1172/1758-1759. 
In this work, we will try to show the definition, history, elements, characteristics of 
Huzur-i Humaayun Lesson which was formilazed in 1172/1758-1759 and its diffe-
rences from regular tafsir courses.
Keyword: Ottoman Empire, Ulama, Commentary, Huzur Lessons, Beydawi

Giriş
Osmanlı eğitim-öğretim sistemi içerisinde medrese tahsilini tamamla-

yanlar ilmiye sınıfına girmeye aday kişiler arasındandı. Medrese mezun-
ları, Osmanlı Devleti’nin hukuk, eğitim-öğretim, din hizmeti alanlarında 
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müderris, kadı, din görevlisi gibi statülerde görev alabilmekteydi. XVI. 
yüzyıldan itibaren ilmiye, seyfiye ve kalemiye şeklinde meslek grupları 
ayrı hale getirilince, yukarıda saydığımız görevleri ifa eden kişiler ilmiye 
sınıfı içerisinde yerini almıştır. 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren ekonomik, sosyal, askeri alan-
lara önem vermekle birlikte en az bu alanlar kadar da eğitim-öğretim 
sahasını önemsemiştir. Bunun en açık örneğini Osman Gazi döneminde 
görmekteyiz. Zira Osman Gazinin kendisi ilme değer verdiği gibi istişare-
de bulunulacak ulemanın önde gelenlerini çevresinden eksik etmemiştir. 
Nitekim oğlu Orhan Gaziye yaptığı vasiyetinde özellikle alimlerle istişare 
etmesini tavsiye etmiştir.1 Adeta bunun bir yansıması olarak Orhan Gazi 
döneminde ilmî hayat daha canlılık kazanmış, fethedilen yerlere kadılar 
tayin edilmiş ve ilk medrese de 1330’da İznik’te açılmıştır. Buna ilaveten 
I. Murat ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde Kazaskerlik teşkil edilmiştir. 
Atılan bu adımlar ilmi sahanın daha sağlıklı bir zemine kavuşmasında 
büyük rol oynamıştır. Sonraki padişahlar döneminde de gerek kurumsal 
anlamda ve gerekse ilmî sahada dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. İşte 
huzur dersleri, devletin kuruluşundan itibaren sultan-ulemâ arasındaki 
kökle iletişimin sistematiğe kavuşmasının canlı bir örneğidir. Bu temel 
düşünceden hareketle çalışmamızda huzur derslerinin yapısı ana hatla-
rıyla incelenecektir. 

Huzur Dersinin Tanımı 
Huzur Dersleri tabiri, Osmanlı Devleti’nde Ramazan ayında münaza-

ralı bir şekilde padişahın huzurunda yapılan dersler için kullanılmıştır. 
H.1172/M.1758-1759 Ramazanından itibaren Padişah III. Mustafa’nın res-
mileştirdiği bu dersler için her sene ilim meclisi kurulurdu. Bu ilim mec-
lisinde, kuruluşundan 1924 hilafetin kaldırılmasına kadar geçen sürede 
Kadı Beyzavi’nin Envarü’t-Tenzil ve Esratü’t-Te’vil adlı tefsiri münazaralı 
bir şekilde işlenirdi. İşte bu organizasyon Huzur Dersleri adını almaktay-
dı. 

Daha geniş bir ifade ile tanımlanacak olursa; Huzur Dersleri, Osmanlı 
Devleti’nde padişahın huzurunda yapılan dersler için kullanılan tabirdir. 
H.1136/M.1724 yılında Sadrazam Damat İbrahim Paşa ile sadrazamlık ma-

1 Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, Osmanlı Devleti Tarihi, ed. Ek-
meleddin İhsanoğlu, (İstanbul: Feza Gazetecilik, 1999), I: 251.
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kamında başlayıp, H.1172/M.1758-1759 yılının Ramazan ayından itibaren 
Padişah III. Mustafa’nın fermanıyla saltanat makamında resmileşmiştir. 
Huzur Dersleri, biniş merasiminin hemen sonrasında padişahın hazır hal-
de bulunmasıyla bizzat padişahın seçtiği ya da Şeyhülislâmın sunup pa-
dişahın onayladığı ulema meclisiyle, her yıl Ramazan ayında belirli gün-
lerde padişahın belirlediği mekanlarda yapılan derslerdir. Bu derslerde 
münazaralı bir şekilde Kadı Beyzavi’nin Envarü’t-Tenzil ve Esratü’t-Te’vil 
adlı tefsiri işlenirdi. 1924 hilafetin kaldırılmasına kadar geçen süre içinde 
169 yıl Huzur dersleri yapılmıştır.

Huzur Dersinin Tarihçesi 
Osmanlı Padişahları, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren ilmî 

toplantılar yapmak üzere etrafına ulemâyı toplamaya önem vermişlerdir. 
Padişahlar, gerek ilmî ortamı canlandırmak, kültürel gelişmeyi sağlamak 
gerekse iktidarını çeşitli kesimler nezdinde desteklemek ve hanedanın 
meşruiyetini pekiştirmek için huzurlarında ulemâyı toplamaya önem 
vermişlerdir.2 Hatta yanlarına özel hoca bulundurmaya da dikkat etmiş-
lerdir. Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren bizzat padi-
şahların da katıldığı ilmî sohbetler büyük bir özen gösterilerek düzenlen-
miştir.

12 Muharrem 1080/ 12 Haziran 1669 tarihinde IV.Mehmet’in akşam 
ve yatsı namazları arasında Şeyhülislâm Minkârizade Yahya Efendi’ye 
Beyzavi’nin Envarü’t-tenzil ve esratü’t-te’vil adlı tefsirinden ders verdir-
diği bilinmektedir.3 Her ne kadar IV. Mehmet’in bu tefsir derslerini adet 
haline getirdiği bilinse de, bunlar sadece münferit uygulamalar olup XVII. 
yüzyıl ortalarına kadar Huzur Dersleri adıyla böyle bir tefsir dersinin sü-
rekliliği söylenemez. Bu uygulamaları huzur derslerine örnek çalışmalar 
veya huzur derslerinin benzeri çalışmalar olarak nitelemek daha doğru 
olur. 

Huzur derslerine örnek ve benzer olan bu çalışmalar daha çok padişah-
ların, şehzadelerin, devlet erkanının yapmış olduğu mutad tefsir dersleri-
dir. Bu tefsir dersleri padişahların devrin önemli âlimlerine yaptırmış oldu-
ğu derslerdendir. Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde huzur dersleri için 
örnek teşkil edecek olan uygulamalardandır. Dolayısıyla Tayyarzâde Ata 

2 Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 18 (An-
kara: TDV Yay., 1998), 441.

3 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 441.
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Bey’in huzur derslerinin başlangıcını Osmanlı Devleti’nin kurucusu Os-
man Gazi’ye kadar götürmesinin bir mesnedi bulunmamaktadır.4 Çün-
kü bu iddia sağlam delillere dayanmamaktadır. Padişahların, Osmanlı’nın 
kuruluşundan itibaren yapmış olduğu bu çalışmalar sistematik, düzenli 
ve kurumsal olmaktan ziyade münferit uygulamalar şeklinde gerçekleş-
mekteydi. Arada farkların bulunmasıyla beraber, önceki derslerin ileride 
yapılacak olan huzur derslerine örnek niteliğinde olduğunu kabul etmek 
daha doğru görülmektedir.

Sistemli halde yapılan ilk huzur dersleri hakkında farklı görüşler 
bulunmaktadır. Ama genel kanaat; Osmanlı Devleti’nde huzur ders-
lerine örnek olabilecek ilk sistemli uygulamanın III. Ahmet zamanında 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından H.1136/ M.1724’de yapıldığı 
doğrultusundadır.5 Damat İbrahim Paşa, devrinin tanınmış âlimlerini 
bazı Ramazan aylarında kendi sarayında toplayarak onlara Kur’an’dan 
bazı ayetlerin tartışmalı tefsirini yaptırmıştır. H.1140/M.1728 Ramazanın-
da bu derslerden birine katılan III. Ahmet de dersi başından sonuna kadar 
takip etmiştir. III. Mustafa’nın, babası III. Ahmet’in yanında genç bir şeh-
zade olarak bu derslere katılması ve bundan etkilenerek huzur derslerini 
devam ettirmiş olması kuvvetle muhtemeldir.6 

Damat İbrahim Paşa’nın H.1140/M.1728‘de yaptırmış olduğu münaza-
ralı tefsir dersi ile III. Mustafa’nın H.1172/M.1758-1759 yılında resmileş-
tirdiği huzur dersleri arasında yaklaşık otuz yıllık bir zaman farkı bulun-
maktadır. Damat İbrahim Paşa’nın dokuz yıl huzur dersi yaptırdığı bilin-
mektedir. Ancak bunun son beş yıllık kısmı tam anlamıyla huzur dersi 
tanımını karşıladığından dolayı tarih kaynaklarında bu dersler “Huzur-ı 
Asafi Dersleri” (Vezir huzurunda yapılan dersler) olarak geçmektedir.7

H.1136 yılı Ramazan’ında, Damat İbrahim Paşa, Şehzade Camii ya-
kınında yaptırdığı Daru’l-Hadis’te Numan Paşa, hocası Seyyid Ahmet 
Efendi’ye üç gün huzur-i saadetlerinde tefsir-i Kâdi takririni ferman bu-
yurmuştur. Ulemâdan ve ümerâdan bazı zatların da katılımıyla birlikte 
haftada üç gün olmak üzere, bayrama kadar ders devam etmiş, ders so-

4 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 441.
5 Ebül’ula Mardin, Huzur Dersleri (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 2017), 63.
6 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 441.
7 Ömer Kara, “İslâm Geleneğinde Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıca-

sı: Huzur Dersleri”, Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları II, ed. Bilal 
Gökkır vd. (y.y. İlim Yayma Vakfı İlim Yayma Vakfı, 2013), 310-311.
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nunda da hediye ve atiyyeler verilmiştir.8 1137-1138-1139-1140 yıllarının 
Ramazan aylarında bu derslere devam edilmiştir. Hatta, H.1140/M.1800 
yılındaki derslerden birine III. Ahmet de katılmıştır.

I. Mahmut ve III. Osman’nın da bu geleneği sürdürdüğü mevcut örnek-
lerde açık olarak görülmektedir. Nitekim H.1168/M.1755 Ramazanında 
III.Osman’ın, Şerefbâd’da kütüphane hocası Hamidi Efendi’yi huzuruna 
davet ederek tefsir dersi yapmasını istediği ve dersin sonunda ona ihsan-
larda bulunduğu kaynakların bu konuyla ilgili olarak sunduğu örnekler 
arasındadır.9 Huzur dersleri asıl hüviyetini H.1172/M.1758-1759 ‘dan 
itibaren III. Mustafa’nın fermanıyla yaklaşık otuz yıllık bir zamandan son-
ra resmiyet kazanabilmiştir. Bu da, huzur derslerinin sadaret makâmında 
başlayıp, saltanat makamıyla resmîleştiğini göstermektedir. 

Başlangıç ve esas teşkil etmesi bakımından önemli olan ilk huzur ders-
lerinin zamanı, mekânı, iştirakçileri ve katılımcılara yapılan ihsanlar hak-
kında III. Mustafa Ruznamesi’nde önemli bilgiler bulunmaktadır. 10 
İlk derste Fetva Emini Ebubekir Efendi mukarrir, Nebih Mehmet, Ko-

nevi İsmail, Müzellef ve İdris Efendiler de tâlip (muhatap) olarak bulun-
muşlardır. Kadı Beyzavi’nin tefsirinden, “Ey iman edenler! Kendiniz, 
anne babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Allah için şahitler olarak 
adaleti gözetin.” (Nisa 4/135) mealindeki ayet takrir edilmiştir. Bu ders, 
başlangıcından itibaren tartışmalı geçmiş ve Sultan III. Mustafa tarafın-
dan ders sonunda her âlime yüz altın ihsanda bulunulmuştur. H.18-29 
Ramazan 1172/M.15-26 Mayıs 1758-1759 tarihleri arasında Cuma dışında 
her gün padişahın huzurunda yapılan bu dersler; Sepetçiler Kasrı, Sarık 
Odası, Ağa Bahçesi, Sofa ve Divanhane gibi Topkapı Sarayı’nın çeşitli me-
kanlarında gerçekleştirilmiş, toplantılara müzakereci olarak beş altı kadar 
âlim katılmıştır. Dersler öğle ve ikindi arasında icra edilmiş, ikindi nama-
zından sonra padişah Harem’e çekilmiştir11

III. Mustafa’dan sonra bazı istisnai durumlar dışında tüm padişahlar 
huzur derslerini icra etmeye çalışmışlardır. III. Selim’den sonra yerine I. 
Abdülmecid’in oğlu IV. Mustafa tahtta bir yıl kaldığı için ders kayıtları 
ceyb-i hümayun defterlerinde kayıtlı bulunmamaktadır. Abdülaziz’den 
sonra yerine I. Abdülmecid’in oğlu V. Murat tahta geçmiştir ve bir yıl 

8 Kara, “Huzur Dersleri”, 311.
9 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 441
10 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 442.
11 İpşirli, “Huzur Dersleri”, 442.
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kadar tahtta kalmıştır. V. Murat akli dengesi bozulduğundan dolayı Ra-
mazan ayından önce tahttan indirildiğinden o yıl da huzur dersleri icra 
edilememiştir. I. Abdülhamid dönemi, huzur dersleri için son derece 
önemlidir. Biri H.1189/M.1775 diğeri H.1200/M.1785 olmak üzere iki yıl, 
huzur derslerinde kırılma dönemleridir. Ayrıca H.1200/M.1785 yılına ka-
dar okunacak ayet, padişah veya Şeyhülislâm tarafından farklı surelerden 
belirlenirken, o yıl Fatiha suresinden başlanarak Kur’an’daki sıraya göre 
göre devam edilmiştir.

Osmanlı’nın son yıllarına doğru V. Mehmet Reşad’ın vefatından son-
ra yerine Abdülmecid’in oğlu Sultan Mehmet Vahdettin geçti ve dört yıl 
hükümdarlık yaptı. H.1336-1337/M.1918-1919 tarihlerindeki dersler Sul-
tan Vahdettin’in huzurunda yapıldı. H.1338/M.1920’de saltanatın kaldı-
rılmasıyla H.1338-1341/M.1920-1923 yıllarındaki huzur dersleri son kez 
Halife Abdülmecid’in huzurunda icra edilmiştir. Huzur dersinde yapılan 
son tefsir dersinde Nahl Suresi’nin yirmi altıncı ayeti takrir edilmiştir.12 
H.1342/M.1924 yılında hilafetin kaldırılmasıyla huzur dersleri tarihe ka-
rışmıştır. Resmi uygulamayı başlangıç olarak ele alacak olursak yaklaşık 
169 yıllık bir tarihi geçmiş bulunmaktadır.

Huzur Dersinin Unsurları
Huzur derslerinin icra edilebilmesi için olmazsa olmaz bazı unsurlar 

bulunmaktadır. Bu unsurlar olmadığı zaman huzur dersleri icra edile-
mezdi. Bunlar; Padişah, Şeyhülislam, mukarrir, muhataplar, dinleyiciler, 
biniş merasimi, zaman, mekan ve Beyzavi tefsiridir.

Padişah: Huzur dersi padişahsız icra edilemezdi. Derslerdeki mukarri-
ri, muhatapları, dinleyicileri ve dersin yapılacağı mekanı kendisi seçer ya 
da Şeyhülislâm belirler kişileri padişaha sunar padişah da onaylardı. Aynı 
zamanda H.1200/M.1785 yılına kadar tefsiri yapılacak ayet ve sureleri de 
belirlerdi. Padişah zaruri bir durum bulunmadıkça dinleyen konumunda 
bulunur, ders esnasında sözlü atışma gibi durumlar ortaya çıkarsa mü-
dahalede bulunurdu. Huzur dersleri resmî olarak H.1172/M.1758-1759 
yılında Osmanlı Padişahı III. Mustafa’nın fermanıyla başlayan, hilafetin 
kaldırılmasına kadar devam eden ve H.1341/M.1923 yılında Halife Abdül-
mecid ile son bulan zamanı içermektedir. 
Şeyhülislâm: Osmanlı Devleti’nde dini konularda en yüksek dere-

12 Mardin, Huzur Dersleri, 84.
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ce bilgiye ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Aynı zamanda 
Şeyhülislâm huzur derslerinin organizatörüydü. Şeyhülislâm, padişah, 
mukarrir, muhataplar ve dinleyiciler arasında aracı konumunda bulun-
maktaydı. 

Mukarrir: Kelime olarak mukarrir; dersi anlatan, dersi takrir eden ve 
dersi veren şahıs demektir. Kavram olarak da; Osmanlı Devleti’nde Ra-
mazan ayının ilk günü başlayarak ve umumiyetle sekiz derste sona ermek 
üzere sarayda padişahın huzurunda, zamanın tanınmış âlimleri tarafın-
dan yapılan huzur derslerinde dersi takrir edene verilen isimdir. Mukarrir 
huzur derslerinde Osmanlı ilmîye sınıfının en yetkili kişisidir. Mukarriri 
ya bizzat padişah kendisi seçerdi ya da Şeyhülislâm seçer padişaha sunar; 
padişah onaylardı. Her mecliste ayrı bir mukarrir bulunmaktaydı.

Muhatap: Kelime olarak söyleyeni dinleyen, kendisine hitap edilen de-
mektir. Müzakereci durumunda olan âlimlere önceleri “talip”, daha sonra 
“muhatap” denilmiştir. Kavram olarak; huzur derslerinde mukarririn sa-
ğında ve solunda bulunarak dersi müzakere eden âlimleri belirtmektedir. 
Muhatapları da ya padişahın kendisi seçer veya şeyhülislâm padişahın 
onayına sunduktan sonra padişah seçerdi. Muhataplar en az beş kişiden 
oluşurdu. Tabi bu durum zaman içerisinde farklılıklar göstermiştir. Baş-
langıçta; 5 olan muhatap sayısı, 1189 yılında 7, sonraları ise 11 ve 13 ol-
muş, 1293 yılından sonra 14, 1316 yılında da 15 olmuştur. Sonlara kadar 
böyle değişiklik göstererek devam etmiştir. Muhataplar mukarririn tefsiri 
bitirmesiyle ona soru sorarlardı ve ders müzakereli biçimde devam eder-
di. Soruların bitmesi ve mukarririn duasıyla ders bitmiş olurdu.

Mukarrir ve Muhataplarda Aranan Vasıflar;13

a-İstanbul rüusuna haiz müderris olmak. 
b-Çok sayıda talebeye sahip olmak; düzenli tahsile sahip olmak. 
c-Meleke, ihtisası ve zatı kemaliyle şöhret sahibi olmak.
Dinleyiciler: Padişah, mukarrir ve muhataplar dışındaki bir diğer unsur 

da dinleyicilerdir. Dersten istifade etmek amaçlı derse katılırlardı. Bizzat 
padişahın seçimiyle de katılabilirlerdi ya da Şeyhülislâm teklifi ve padi-
şahın onayıyla katılmalarına izin verilmiş olurdu. Derse katılan dinleyici 
kitlesini, padişahın yakınları (aile bireyleri), vezirler, devlet erkanı, önemli 
kişiler oluştururdu. Derse katılacak kişilerin, derste soru sormak, itiraz 

13 Mardin, Huzur Dersleri, 105.
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etmek, tartışmaya girmek gibi bir durumları yoktu, onlar sadece dinleyen 
konumunda bulunarak dersi dinlerdi.

Biniş Merasimi: “Biniş-i Hümayun” veya “Biniş-i Saltanat” denilen bu 
geziler, iki anlamı içermektedir. Birincisi; giysi, elbise. İkincisi seyahat ve 
gezi. İkinci anlamıyla değerlendirdiğimizde biniş merasimi, yine iki an-
lam kazanmaktadır. Birincisi padişahın toplantılar için toplantıya uygun 
giyinmesini ifade ederken ikinci anlamda ise önemli bir olay ya da toplan-
tıdan önce yahut sonrasında dinlenme amaçlı yaptığı geziler kastedilmek-
tedir. Padişahın uzun süreli olan gezileri, dinlenme gezileri olurken kısa 
süreli olan gezileri tören amaçlı yaptığı binişleri göstermektedir. Padişah-
ların Boğaziçi’ne çıkışları Kızkulesi’nden ve hisarlardan atılan toplarla 
ilân edilirdi. Bu merasimin gerçekleşmemesi huzur dersinin de yapılma-
yacağı anlamına gelmekteydi.

Zaman: Huzur derslerinde zaman unsurunun üç farklı boyutu vardır. 
Birincisi yıllık zaman olan Ramazan ayında yapılmasıdır. İkincisi günlük 
zaman dilimi olan öğle ve ikindi arasındaki süredir. Üçüncüsü ise huzur 
dersinin icra edildiği süreyi ifade eder. Bu süre de yaklaşık iki saattir.

Mekanlar (Köşk, Oda, Saraylar, Bahçe): Huzur derslerinin yapıldığı 
belirli herhangi bir mekan yoktur. Huzur dersleri padişahın belirlediği 
yerlerde icra edilirdi. Belli bir yeri bulunmadığından dolayı bu mekan-
lar değişebilmekteydi. Mekanlar; Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Sarık 
Odası, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe ve Ağa bahçesi gibi padişahların seç-
tiği yerlerden oluşmaktaydı.

Kadı Beyzavi Tefsiri: Huzur derslerinin vazgeçilmez unsurlarından so-
nuncusu ise, derste okutulan sure ve ayetlerin tefsirinin yapıldığı Kadı 
Beyzavi’nin Envarü’t-Tenzil ve Esratü’t-Tevil adlı tefsir kitabıdır. 14

Huzur Derslerinin Özellikleri
Huzur dersleri icra edilirken veya icra edilebilmesi için gerekli olan 

bazı özellikler bulunmaktadır. Eğer bu özellikler varsa huzur dersinin 
icrasına bir engel bulunmazdı. Huzur dersleri, padişahın katılımıyla ve 
padişahın huzurunda icra edilirdi. Padişahsız huzur dersi icra edilemez-
di; çünkü padişah dersin olmazsa olmazı konumunda bulunmaktaydı. 
Dersler biniş merasimi sonrasında icra edilirdi. Eğer o gün biniş merasimi 
yapılmadıysa, huzur dersi de yapılmazdı.

14 Kara, “Huzur Dersleri”, 320-333.
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Huzur dersini padişah, şeyhülislam, mukarrir, muhatap ve dinleyiciler 
oluşturmaktaydı. Dersteki muhatap ve mukarrirlerin atamalarını, dinleyi-
cileri genellikle Şeyhülislam seçer padişah onaylardı, ama bizzat padişa-
hın seçimiyle de muhatap, mukarrir ve dinleyicileri de belirlenmekteydi. 
Huzur derslerine; muhatap ve mukarrirler İstanbul rüusunu almış, her-
hangi bir resmi görev içinde bulunmayan, İstanbul’da ikamet eden kişiler 
katılabilirdi. Son iki özellik ileri ki zamanlarda farklılık gösterebilmiştir. 

Hac, akraba ziyareti ya da herhangi bir sebepten dolayı İstanbul’dan 
ayrılmaları gereken meclis üyelerinin, ayrılma durumları Ramazan ayına 
denk gelmese dahi, bu durumu Şeyhülislam’a bildirip izin almaları zo-
runluydu. Mukarrir herhangi bir sebepten dolayı huzur derslerine katıla-
mayacaksa, o mukarririn yerine vekâleten geçecek kişiyi, Şeyhülislam’ın 
sunmasıyla padişah seçerdi. Huzur dersleri meclislerini teşkilde ve sırayı 
tayinde kıdem hali dikkate alınırdı. Mukarrirlikte herhangi bir boşalma 
durumu söz konusu olduğunda önceki meclis mukarrirleri sonraki meclis 
mukarrirliğine geçerdi. 

Huzur dersleri Ramazan ayında ve genellikle de peş peşe olmak üzere 
ilk sekiz günde sekiz meclis halinde icra edilirdi. Cumanın tatil olması 
sebebiyle o gün dersler yapılmazdı. Huzur derslerinde okunacak ayetleri 
önceleri padişah bizzat belirlerken, H.1200/M.1785 yılından sonra Fatiha 
suresinden başlayarak Kur’an’daki sıralama esas alınarak devam edilmiş-
tir. 

Huzur derslerinde tefsir edilecek sure ve ayetler 2-3 ay önceden 
Şeyhülislam’a bildirilir, Şeyhülislam da mukarrirlere bildirirdi. Mukarrir 
Şaban ayının 15’inde muhataplara hazırlanmalarını bildirirdi. Mukarrir 
ve muhataplar arasında gizlilik esastı. Ramazanda resmi ders günleri gel-
meden kendi aralarında herhangi bir ders müzakeresinde bulunamazlar-
dı. 

Mukarrir, dersini oturarak icra ederdi ve dersi bittikten sonra yine 
oturarak duasını okurdu. Duanın kısa tutulmasına önem verilir ve uzatıl-
madan, kısa bir şekilde dua edilirdi. Muhataplar da sorularını mukarrire 
oturarak sorarlardı. Huzur dersi icra edilirken mukarrir padişahın sağ ta-
rafında otururdu. Muhataplar da mukarririn yanından başlayarak yarım 
daire olacak şekilde otururlardı. 

Mukarrir ve muhatapların önünde rahle, altında minder bulunurdu. 
Huzur derslerini dinlemeye gelen dinleyiciler ve misafirler de minderle-
re otururlardı. Hatta padişahlar da önemli bir mazeretleri bulunmadıkça 
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mindere oturur dersi öyle dinlerlerdi. Derslerine katılan mukarrir ve mu-
hataplara padişah tarafından; nakdi, bohça ve hususî hediyeler verildiği 
gibi, dersten atılma, sürgün ve ilmi rütbenin düşürülmesi gibi cezalar da 
verilirdi.

Huzur dersine katılacak kişiler hakkında önceden padişaha bilgi veri-
lirdi ve padişah dinleyicilerden istediği kişilere dersi dinleme izni verir-
di. Dersi dinlemeye padişahın yakınları da gelirdi; aile erkanı, vezirler, 
önemli devlet adamları gibi. Huzur derslerinin yapılacağı belli bir mekan 
yoktu. Padişahın bizzat seçtiği mekanlarda ders icra edilirdi. Bu yerler; 
saray içi olabilir, bahçenin bölümlerinden bir yer olabilirdi. Ona padişah 
karar verirdi. Derste takip edilen tefsir kitabı, Kadı Beyzavi’nin Envarüt-
Tenzil ve Esratüt-Tevil adlı tefsiriydi.15

Huzur Derslerinin Mutad Tefsir Derslerinden Farkı
Mutad tefsir dersleri ileriki zamanlarda huzur dersleri şeklinde vücut 

bulmuştur Her ne kadar ikisi de tefsir dersleri olsada birbirlerinden çok 
farklı uygulamalardır. Mutad tefsir dersi Osmanlı’nın bu alanla ilgili ilk 
geleneğini oluştursa da huzur dersi kendine özgün yapısıyla bu alanı ile-
riye taşımıştır.

1-Huzur derslerinde mübahese ve münazara yapılmaktadır. Mutad tef-
sir dersinde dersi yalnızca mukarrir vermektedir ve ders içinde hiç kimse 
ikaz veya itirazda bulunamaz tartışma içerisine giremezdi. Bu durumda 
padişah da dahil herkes dinleme halinde bulunmaktadır.

2-Huzur derslerinde muhatapların mukarrire dersin sona ermesinden 
sonra soru sormaları gerekmektedir. Mutad tefsir dersinde ise dinleyicile-
rin ilmi bilgileri ne kadar yüksek olursa olsun soru sormaları pekte uygun 
bulunmamaktaydı.

3-Huzur dersleri padişahın bizzat karar verdiği mekanlarda yapılırdı 
ve biniş merasimi sonrasında icra edilirdi. Mutad tefsir dersi ise padişa-
hın uygun bulduğu saray dairelerinin herhangi birinde veya bahçede ya-
pılırdı. Mutad tefsir dersinde biniş merasimi yapılmazdı. Biniş merasimi 
huzur dersi için gerekli bir unsurdu. 

4-Huzur derslerinin Ramazan ayında en az 8 defa verilmesi zorunluy-
ken, mutad tefsir dersi için böyle bir zorunluluk bulunmamakla birlikte 
dersin icrası için de herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 

15 Mardin, Huzur Dersleri, 91-103.
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5-Huzur derslerinde takrir edilen ayetleri padişahın belirleme durumu 
olmakla birlikte, H.1200/M.1785 senesinden sonra Fatiha suresinden itiba-
ren mushaf sırası esas alınarak ders icra edilmiştir. Mutad tefsir dersinde 
ise böyle bir sıralama yoktur. 

6-Huzur derslerinde söz ve fikir hürriyeti esastır. Muhataplar, mukar-
rire itiraz edebilir ve kendi görüşlerini belirtebilirler. Mutad tefsir dersle-
rinde ise bulunanların itirazı söz konusu olamaz ve sadece dinleyici konu-
munda bulunabilirlerdi.

7-Huzur dersleri yıl içerisinde sadece Ramazan ayında icra edilirdi. 
İcra edilen gün içerisinde ise öğle-ikindi arasında ve yaklaşık iki saat sü-
recek olan bir zaman diliminde yapılırdı. Mutad tefsir derslerinde ay, gün 
ve zaman sınırlaması bulunmamaktadır.16 

Sonuç 
Sistemli halde yapılan ilk Huzur dersleri uygulaması, III. Ahmet zama-

nında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından H.136/M.1724’te yapıl-
mıştır. Bu uygulama Sadrazamın huzurunda yapılmıştır. Huzur dersleri 
asıl hüviyetine ise III. Mustafa’nın H.1172/M.1758-1759 yılında verdiği 
fermanla kavuşabilmişti. Yani, yaklaşık otuz yıl aradan sonra resmiyet ka-
zanabilmişti. Derste Kadı Beyzavi’nin Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil 
adlı tefsiri münazaralı bir şekilde işlenmekteydi. İlk Huzur dersinde “Ey 
iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine de olsa Al-
lah için şahitler olarak adaleti gözetin.” (Nisa 4/135) mealindeki ayet takrir 
edilmiştir. İşlenilen deslerin sonunda padişahlar tarafından derse katılan 
alimlere hediyeler verilmiştir. Bazen de dersteki uygunsuz davranışla-
rından dolayı ceza verilmekteydi. Huzur desleri Ramazan ayında, Cuma 
günleri dışında, biniş merasimi sonrasında padişahın belirlediği mekan-
larda öğle ve ikindi arasında icra edilirdi. Derste, padişah, şeyhülislam, 
mukarrir, muhataplar ve dinleyiciler bulunmaktaydı.

Huzur dersleri, Padişah IV. Mustafa ve V. Murat dönemleri dışında her 
padişah zamanında icra edilmeye çalışılmıştır. H.1338-1341/M.1920-1923 
yıllarındaki Huzur dersleri son kez Halife Abdulmecid’in huzurunda ya-
pıldı. Bu son derste Nahl 16/ 26. ayet tefsir edildi. 1924 yılında hilafetin 
kaldırılmasıyla Huzur dersleri de tarihe karıştı.

Huzur derslerine örnek ve benzer olan mutad tefsir dersleri daha çok 

16 Mardin, Huzur Dersleri, 16-39.
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padişahların, şehzadelerin, devlet erkanının yapmış olduğu derslerdir. Bu 
tefsir derslerini padişahlar devrin önemli âlimlerine yaptırırdı. İleriki za-
manlarda huzur derslerine örnek teşkil etmiş uygulamalardandır. Mutad 
tefsir dersi Osmanlı’nın bu alanla ilgili ilk geleneğini oluştursada Huzur 
dersi kendine özgün yapısıyla bu alanı ileriye taşımıştır.
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ALİ UFKİ BEY’İN OSMANLI DÖNEMİ 

MUSİKİSİNDEKİ ÖZGÜNLÜK ARAYIŞLARI

İLHAN AKTEPE

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF ÖĞRENCİSİ. İLAMER İSLAM 

TARİHİ VE SANATLARI ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Usul ve nota sistemi ilk dönemlerden beri üzerinde düşünülen, çalışılan bir alan 
olmuştur. Tüm medeniyetler, usul ve nota sistemi için farklı uygulama ve çalış-
ma yöntemlerinde bulunmuşlardır. Osmanlı medeniyetinde de birçok nota sistemi 
geliştirilmiş ve kullanılmıştır. Ancak bu notalama sistemleri bazen tam anlamıyla 
yeterli olmamış ve daha da geliştirilerek yeni sistemlerin oluşumuna imkan ver-
miştir. Ali Ufki Bey de Osmanlı musikisinde yetersiz bulduğu nota sistemi ve usul 
konusunda çalışmalar yapmış, Osmanlı musikisine teorik ve pratik anlamda önemli 
katkılarda bulunmuştur Makalemizde Ali Ufki’nin özgünlük arayışı konumunda 
bulunan çalışmasını musikimize olan etkileri, katkıları ve günümüze olan faydaları 
bağlamında örnekler ışığında açıklayacağız. 

Abstract
The method and notation system has been studied since the first period and has 
been studied. All civilizations, method and note system for different application 
and work methods have been found. Many notes system was developed and used 
in Ottoman civilization. However, these notation systems are sometimes not fully 
sufficient and have been developed and allowed for the formation of new systems. 
Ali Ufki Bey also made studies on the notation system and method which he found 
unsatisfactory in Ottoman music. He made important contributions to the Ottoman 
music both theoretically and practically.

Giriş 
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Latince musicaya dayanan kök olarak ise Eski Yunanca’ da ki “mou-
sika”(mousa) dan gelmekte olan Musica kelimesi Pisagor’ a (Pythagoras) 
göre “Birbirine benzemeyen çeşitli seslerden meydana gelen konser”. İbn 
Sînâ’ ya göre “Birbiriyle uyumlu olup olmadığı yönünden sesleri ve bu 
sesler arasındaki zaman sürelerini araştıran riyâzî bir ilim”dir şeklinde 
çeşitli tanımlar yapılmıştır.1 Genel bir tanım olarak ise “ölçülü sesler va-
sıtasıyla, insanlar üzerinde bir tesir ve heyecan meydana getirme sanatı 
olarak açıklanmıştır.2 Çalışmamızda özelde Türk musikisi alanında hem 
teorik anlamda hem pratik anlamda katkılarda bulunmuş olan Ali Ufki 
Bey’in bu doğrultuda yapmış olduğu çalışmaları özgünlük bağlamı içe-
risinde değerlendireceğiz. Bu çalışmamızda sırasıyla Ali Ufki’nin hayatı, 
Osmanlı Musikisinde yaşanmış olan gelişmeler, Ali Ufki’nin özgünlük 
arayışları ve eserleri sayesinde günümüze ulaşmış olan eserleri ele alaca-
ğız. Makalemizde ki temel amaç on altıncı - on yedinci yüzyıl Osmanlı/
Türk Musikimiz açısından yaşanmış olan değişim ve gelişmelerin Türk 
musikimize hangi açılardan faydaları olduğunu tespit etmektir. 

Ayrıca Ali Ufki’nin yabancı (Polonya) asıllı olması, bilgi birikim yö-
nünden de oldukça donanımlı bir kişiliğe sahip olması ve bu özelliklerini 
ortak fayda nazariyesinde birleştirmesiyle ortaya koymaya çalıştığı ara-
yışlarından bahsedeceğiz. 

Hayatı
Aslen Leh (Polonya) asıllı olan Ali Ufki Bey’in asıl ismi de Albert 

Bobowski’dir. Hanende, santuri, bestekar olan Ali Ufki Bey XVII. yüzyılın 
önemli musikişinaslarından birisidir. 1610 yılında Polonya’nın Lvov şeh-
rinde doğduğuna ilişkin bilgiler bulunmakla birlikte doğum, ölüm tarihi 
ve yerine ilişkin kesin bilgiler elde edilememiştir. Claes (Nicholas) Ra-
lamb, 1645’te Venediklilerle yapılan savaşta Osmanlılara esir düştüğünü 
ve sarayda Enderun’ a alınarak on yıl hanendelik yaptığını ve daha sonra 
padişah tarafından azat edildiğini nakletmektedir. Bizzat kendisi, Sultan 
İbrâhim ve IV. Mehmed dönemlerinde sarayda bulunduğunu ve kendisi-
ni Enderun’da ilmi, fikri, sanatsal anlamda geliştirdiğini zikretmektedir. 
Yine Doğu Batı dilleri, Türk Halk müziği ve Türk Klasik müziğini ikmal 

1 Nuri Özcan, Yalçın Çetinkaya, “Musiki”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 31: 
(İstanbul:TDV Yay., 2006), 257.

2 Ahmet Hakkı Turabi, “Din Musiki”, Türk Din Musikisi El Kitabı, Ed. Ahmet Hakkı Tura-
bi, (Ankara:Grafiker Yay., 2017) , 11.
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ettiğini, santur çalmasını öğrendiği ve “ Ufki “ mahlasıyla şiirler yazıp, 
besteler yaptığını zikretmektedir. Ali Ufki Bey yalnızca musiki ile ilgilen-
memiş tercüme faaliyetlerinde de bulunmuş ve bu alana ilişkin Kitab-ı 
Mukaddesi Türkçeye çeviren ilk kişi olmuştur.3 Saraydaki çalışmaları so-
nucunda sazendeler arasına giren Ali Ufki Bey santur çalmayı öğrendiği 
için “Santuri Ali Bey” olarak da anılmıştır. Ayrıca Divan-ı Hümayun (Baş) 
Tercümanlığında da bulunmuştur. Konuya ilişkin bilgiler Batılı kaynaklar-
da yer almaktadır.4 Tercüme faaliyetlerinde de bulunmuş olan Ali Ufki’nin 
çok sayıda dil bildiğine ilişkin bilgiler de mevcuttur. Bu husus ile alakalı 
olarak da Bayle 18 dil bildiğini, Wheeler ve Spon ise Covel’ e dayanarak 
17 dil bildiğini yazmışlardır. Hem köken itibariyle hem de sarayda almış 
olduğu eğitim göz önünde bulundurularak ve kaynaklarda geçtiği şek-
liyle bildiğine emin olunan diller şunlardır; “Lehçe, Fransızca, İngilizce, 
Almanca, Latince, Eski Grekçe, Türkçe, Arapça, Farsça, İtalyanca da bildi-
ğini varsaymak yanlış olmaz. Kitab-ı Mukaddes’ i çevirmesi ile bağlantılı 
olarak İbranice ve Aramca dillerine de vakıf olduğunu düşünebiliriz.”5 Ali 
Ufki Saray’da içoğlanı, müzisyen ve müzik hocası gibi farklı mevkilerde 
toplam 19 yıl hizmette bulunmuştur.6

Osmanlı Musikisinde Yaşanmış Gelişmeler 
Osmanlı musikisinde birçok kişi tarafından nota sistemi ortaya konul-

muş ve birçok da düzenlemede bulunulmuştur. Notalama sistemlerinden 
en yaygın kullanılmış olanı ise ebced sistemine dayalı olan şeklidir. “Eb-
ced” kelimesi ise Arap alfabesindeki harflerin kolay ezberlenebilmesi için, 
harflerin birleştirilmesiyle meydana gelen 8 anlamsız kelimenin ilkidir. 
Ebced, ilk kelimenin adı olduğu gibi, aynı zamanda diğer kelimelerin tü-
münün de adıdır. Ebced notası da, bütün diğer alfabetik notaların, seslerin 
harflerle gösterildiği bir sistemdir. Yalnız Arap harfleri kullanmakla öte-
kilerinden ayrılır ve tabiatıyla Türk mûsikîsine ait seslerle zenginleşir. IX. 
asırda Kindî, bir ebced notası kullanmıştır. Kindî’den sonra ebced notası, 
musikide değil fakat ilmi eserlerde kullanılmıştır.7 XIII.-XV. asırlarındaki 

3 Turgut Kut, “Ali Ufki Bey”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2: (İstanbul: TDV 
Yay., 1989), 456.

4 Cem Behar, Ali Ufki ve Mezmurlar, (İstanbul: Pan Yayıncılık.,), 15.
5 Behar, Ali Ufki ve Mezmurlar, 18.
6 Cem Behar, Musikiden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, (İstanbul: 

Yapı Kredi Yay., 2017), 19.
7 Fatih Ergişi, “Türk Müziğinde Nota (lama) Sisteminin İncelenmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, 
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Türk nazariyatçıları da eserlerinde bu notayı kullanmışlardır: (Urmiyeli 
Safiyüddîn, Şerefiye, Kutbeddin Şirâzi, Meragâlı Abdülkâdir).Yine Türk 
müziğinde önemli şahıslar olan Kutb-ı Nâyi Şeyh Osman Dede ve Kante-
miroğlu da Ebced notasını kullanmışlardır.8

Osmanlı musikisine ilişkin bilgilerin izini on altıncı yüzyıl dönemlerin-
den öncesine götürmek mümkün değildir. Osmanlı musikisinin gelişim 
sürecine baktığımızda ise İstanbul’un fethinden bir buçuk yıl sonra mu-
sikide özgün bir anlayışın oluşmasına zemin hazırlamıştır. Şu an elimize 
ulaşan Osmanlı musikine ait kaynakların oluşum dönemi bugünden dört 
ya da dört buçuk asır öncesine kadar dayanmaktadır. Günümüz müzik 
kültürüne ait yazılı ve sözlü (sesli) örneklerinin de on yedinci yüzyılın 
başlarına kadar ulaştığı bilinmektedir. Gerek on altıncı yüzyıl öncesine ait 
gerekse de Osmanlı öncesi dönemlere ait belgenmiş bir repertuar maale-
sef mevcut değildir. On altıncı yüzyıldan itibaren günümüzde de bilinen 
“kar, Murabba’ Beste, Nakış, Semai, Şarkı, Peşrev, Saz semaisi” gibi eser 
formları ortaya çıkmıştır.9 Osmanlı musikisinin gelişim sürecine baktı-
ğımızda on altıncı yüzyılın ikinci yarısında köklü temel değişimlere uğra-
mıştır. Aslı itibariyle bugün kullanmış olduğumuz Osmanlı/Türk musiki-
si mezkur dönem içerisinde oluşmuştur. Ayrıca, birtakım yeniliklerde bu 
süreç içerisinde oluşum göstermiştir. Musikinin İstanbul gibi Osmanlının 
önemli şehirlerinde ilerlemesi ve bu doğrultuda kültür merkezlerinin ge-
lişmesiyle; özgün bestelerin, bestekarların, icracıların yetişmesi farklı icra 
üsluplarının oluşmasına, farklı müzik formlarının ortaya çıkmasına ve 
güftelerin Farsça ve Arapça’ dan Türkçe’ ye yönelişine birer etken olmuş-
tur. Kullanılan enstrümanların farklılaşmasında, makamlar ve usullerde 
de değişimin olmasıyla birlikte yeni bir statüye gelinmiştir.10 

Ali Ufki Bey’in Osmanlı Dönemi Müziğindeki Özgünlük Arayışları 
ve Katkıları

Osmanlı dönemi musikisinin zamanında notaya alınmış ilk örneği 
1650 yılları civarında Ali Ufki Bey tarafından yazılmış olan Mecmua-i 
Saz ü Söz’ünde yer almaktadır.11 Farklı kaynaklarda da Osmanlı musiki 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008), 7.
8 Ergişi, “ Türk Müziğinde Nota (lama) Sisteminin İncelenmesi”, 8-9.
9 Cem Behar, Osmanlı/Türk Musikisinin Kısa Tarihi, (İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2015), 13 - 14.
10 Cem Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] 

Yazması, (İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2016), 99 - 100
11 Bülent Aksoy, Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar, (Ankara: Pan Yay., 2008), 41.
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eserlerinin ilk notalı tespitinin Ali Ufki Bey’in eseri ile belirlenmiş oldu-
ğu yer almaktadır.12 Bu noktada Osmanlı musikisi eserlerinin günümüze 
ulaşmasında Ali Ufki Bey önemli bir konumdadır. Osmanlı musikisi, bes-
telendiği çağda notaya alınmış eser birikimini Leh asıllı Ali Ufki (Albert 
Bobowski), Boğdanlı prens Kantemiroğlu (Dimitrie Cantemir), Ermeni 
Hampartzum Limonciyan’ a borçludur. Ali Ufki Bey on altı on yedinci 
yüzyıl musiki birikimini notaya alarak dönemin önemli örneklerinin gü-
nümüze ulaşmasını ve Osmanlı musikisinin öğretim ve icrada kullanılan 
ilk nota sistemini ortaya koymuştur.13 Bu katkı sayesinde meşk sistemi 
ile şifahi olarak icra edilip ve öğretilen eserlerimiz notaya alınarak, birço-
ğunun günümüze ulaşması sağlanmıştır. Ali Ufki Bey dönemin Batı no-
tasını ters yöne çevirerek yazmış olduğu Mecmua-i Saz ü Söz’ ünde, XV. 
yüzyılından kendi dönemine kadar gelmiş olan birçok Osmanlı Musiki 
eserini (22 ayrı fasıldan çeşitli formda bestelerle 20 kadar mehter peşrev 
ve semaisi, ilave olarak pek çok halk musikisi parçasını) toplamıştır.14 Ali 
Ufki Bey hem Türk müziğine hem de farklı birçok alanda önemli katkıla-
rı olmuştur. Bu konuda ilerde zikredileceği üzere hem yazmış olduğu el 
yazması eserleri hem de eklemelerde bulunarak geliştirmiş olduğu nota 
sistemi önemli konumdadır. Ali Ufki’nin sarayda, Osmanlı müziğini ve 
santur çalmayı öğrenmesiyle birlikte Enderun meşk hanesine erbaşı tayin 
edilmesiyle bağlantılı olarak da musiki ile ilgili çalışmaları, özgünlük ara-
yışları hız kazanmıştır. Kendisinin erbaş olarak terfi edilmesine ilişkin de 
bizzat şunları söylemektedir.

“Musiki hep ezbere öğrenilir; yazılabilmesiyse neredeyse bir mucize gibi gö-
rülür. Bense ders görürken öğrendiklerimi unutmamak için kapar, hemen notaya 
alırdım. Bu yeteneğimi gören birçok Türk üstadı da beni takdir ederdi. Bunun 
üzerine Erbaşı, yani içoğlanları korosunun başı tayin edildim. Bunlar öğrendikle-
ri saz ve söz eserlerini sık sık unuturlar, hafızalarını tazelemem için bana başvu-
rurlar ve müteşekkir kalırlardı.”15 

Buradan da anlaşılacağı üzere Ali Ufki klasik müzik anlayışı yani meşk 
sistemine dayalı öğretimden yazılı olarak kaydedilip öğrenilen bir arayı-
şa yöneldiğini ve Osmanlı müziğinde yaşanan bu unutmalara karşı bu 

12 Cinuçen Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, (İstanbul: Dergah Yay., 2016), 80.
13 Aksoy, Geçmişin Musiki Mirasına Bakışlar, 54.
14 Tanrıkorur, Osmanlı Dönemi Türk Musikisi, 38.
15 Quanto di piu Curioso e Vago a potuto raccorre Cornelio Magni… Parma, Galeazzo Ro-

zati, 1679, 551.; Behar, Ali Ufki ve Mezmurlar, 11.
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tarz sorunların nihayete ermesi için nota sistemini geliştirmiştir. Bu çalış-
masıyla özgünlük arayışında ilk adımı olmuştur diyebiliriz. Ali Ufki’nin 
geliştirmiş olduğu nota sistemi çalışması ile birlikte Osmanlı musikisine 
birkaç açıdan faydası olmuştur. Hem Batılıların Türk musikisini öğren-
melerine kapı aralamış hem de repertuarları koruma altına alarak yaşana-
bilecek olan unutmalara ve zaman içinde eserlerin yanlış icra edilmesine 
karşı bir önlem mahiyetinde örneklik teşkil etmektedir.16 Ancak nota sis-
teminden murad edilen, eserlerin kayıt altına alınıp korunmasıdır. Nota 
sistemi geliştirilmeden önce on altıncı yüzyıl öncesinde yaşamış olan bir 
bestekârın eserlerini bestelediği şekliyle günümüze gelebilmiş olması 
mümkün değildir. Farabi, Abdülkadir Meragi, Gulam Şadi, Sultan Ve-
led vb bestekârlara atfedilen eserler ekseriyetle daha sonraki dönemler-
de bestelenmiş ve onlara atfedilmiştir. Bu tarz olumsuzlukların oluşması 
kültürel mirasımız olan musiki eserlerinin o dönemin, o eseri besteleyen 
bestekârın özelliklerinden mahrum kalmamıza neden olmuştur.17 Eğer 
Osmanlı musikimizde baştan beri sistematik, kolay anlaşılabilen bir kayıt 
sistemimiz olsaydı, eserler asıl şekilleriyle günümüze ulaşabilirdi. Burada 
Ali Ufki Bey’in çalışmasının önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

Usul Arayışları Bağlamında Özgünlük
Ali Ufki’nin [Turc 292] yazmasında Osmanlı/Türk musiki geleneğinin 

tarih ve gelişimine dair bize sağlamış olduğu en özgün, anlamlı bilgi kay-
nakları usul konusuyla ilgilidir. Bu yazmasında usuller ve usullerin vu-
ruşlarına ilişkin çeşitli yazım denemelerine yer vermiştir. Ali Ufki Bey Os-
manlı dönemi musikisinde çok önemli bir konumda bulunan usul konu-
sunda, usul sisteminin yazımına ilişkin önce geleneksel yöntemleri, daha 
sonrasında da kendi yazım yöntemlerini kullanmıştır. Bu doğrultuda Ali 
Ufki Bey İstanbul’a geldiğinde henüz bilmediği, öğrenmeye çalıştığı ritmik 
literatürü önce anlamaya çalışmış daha sonrasında ise kendinin bildiği ve 
başkalarının da öğrenebileceği, anlayacağı yöntemler kullanarak yazıya 
dökmeye çalışmıştır. Yine, Avrupa müziklerinde eşdeğeri olmayan ve her 
biri birer farklı ritmik kalıp oluşturan Türk musiki usullerinin yazıyla na-
sıl ifade edilmeleri gerektiği meselesi Ali Ufki’yi epey meşgul etmiştir.18 

16 Cornelio Magni, Turchia içinde, Parma, 1679, 551-552, Behar, Musikiden Müziğe Osman-
lı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, 47.

17 Behar, Osmanlı/Türk Musikisinin Kısa Tarihi, 15. 
18 Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] Yaz-
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Süreç olarak incelediğimizde 17. yüzyıl ortalarında, yani Ali Ufki’nin de 
içerisinde bulunduğu dönemde kullanılmış olan usul birikimi ile 15. 16. 
yüzyıllarındaki Edvar kitaplarında yer alan usul dağarcığı arasında hem 
usullerin isimleri, özellikleri, sayıları açısından hem de tanımlama özellik-
leri ile kullanım aralıkları gibi hususlarda yadsınmayacak derecede farklı-
lıkların olduğu görülmektedir. 

Musikide perdelerin, makamların ve terkiplerin nispeten kolay olduğu 
ancak asıl zor olanın usuller olduğu görüşü Osmanlı/Türk musikisinde 
hem Ali Ufki’den önce hem de sonrasında sık sık vurgulanmış bir konu-
dur. Usullerin nağmelerden hatta makamlardan daha mühim olduğunu 
içeren ifadelere tüm musiki tarihimiz boyunca rastlanmıştır.19 Nitekim 
bu durum edvar kitaplarında da açık bir şekilde belirtilmiştir. Örne-
ğin 16. yüzyıl Türk müziğinde önemli bir konum teşkil eden Hızır bin 
Abdullah’ın Edvarında usul bilmenin yalnızca Allah’ın bir lütfu olduğu 
ve herkese nasip olmayacağını şöyle belirtmektedir. 

“… usul ol nesne değil ki anı (onu) kimse göre. Asl-ı usul bir nesnedür kim 
anın cismi yok. Allah’tan bahşayişdür (armağandır). Nitekim bir kişiye hüsn (gü-
zellik) virür (verir) Halik ya hub avaz (güzel ses) virür. Bu usul dahi ancileyin-
dür (onun gibidir). Allah’tan hidayetdür (yol göstermesidir)…imdi bu usul bilgil 
kim (bil ki) Allah’ü Teala’dan hidayetdür ve bahşayişdür…” 20 

On altıncı yüzyıl öncesine baktığımızda usul konusunda temel, kemikleş-
miş bir tavrın var olduğunu görmekteyiz. Bu durumu kısaca anlatmak gere-
kirse şöyle izah edilebilir: usuller çok önemli ancak çok da zordur. Usullerin 
hem öğrenilmesi hem de asıl şekli itibariyle icra edilmeleri oldukça zordur. 
Bu zorluğu ise yalnız Allah’ın lütufta bulunduğu kişiler yetenekleri sayesin-
de usulleri öğrenip icra edebilirler. Bu durumda olmayan kişiler ise hakiki 
bir sanatçı olamayacaklardır. Usulleri icra etmenin temelinde yer alan ritim 
duygusunun doğal bir yetenek olduğu ve müziğin diğer öğeleri gibi sonra-
dan öğrenilmesinin çok zor olduğu hatta imkansızlığı sık sık belirtilmiştir. Bu 
tanımdan ve diğer açıklamalardan anlaşılacağı üzere usul konusunun öğre-
nilmesi, öğretilmesi, icra edilmesinin yetenek dahilinde olduğu ve bu özelliği 
bulundurmayanların da sanatçılıklarının eksik olacağı görüşüdür. Ali Ufki 

ması, 72-74.
19 Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] Yaz-

ması, 78-79
20 Hızır bin Abdullah, Kitab’ül Edvar, Roma, Biblioteca Vaticana (Vatikan Kütüphanesi), 

[Turco 360], s. 155-156,157. Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de 
France’taki [Turc 292] Yazması, 81.
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Bey’in yetişmiş olduğu müzik ortamında müziğin ritmik, melodik vs. istis-
nasız her yönünün kağıda geçirilmesi ve bu sayede müziğin kağıttan öğre-
nilmesi, öğretilmesi, icra edilmesi olağan karşılanmaktaydı. Ali Ufki Bey de 
böyle bir ortamda yetişmiş olmasının vermiş olduğu etkiyle belirtilen amaç-
lara ulaşma noktasında çalışmalarda bulunmuştur.21 

Ali Ufki Bey usulleri kayda, yazıya geçirebilmek için edvar kitaplarında 
yer alan usul sistemlerinden yola çıkmıştır. Usul konusunda kullanılmış en 
eski ve en uzun ömürlü yöntem olarak geleneksel eski yöntem olarak da 
bilinen (tenteneler yöntemi) olduğunu söyleyebiliriz.22 Ancak bu tenteneler 
yöntemi de ilerleyen dönemlerde değişmiş ve daha kullanışlı olduğu iddia 
edilen usul denemeleri olmuştur. Bu doğrultuda tentene yöntemini yazıya 
geçirmiş olan Ali Ufki Bey bu yöntemin usuller için yeterli olmadığını öngö-
rerek tenteneleri notaya geçirme yazma çabasına girmiştir. Bu arayışıyla da 
tatmin olmamıştır. Dayanak olarak ise yirmi kadar eski usul kalıbından sa-
dece altı tanesine nota sistemini uygulamış, kalanlarını ise boş bırakmış ve 
yeni bir usul tanımlama yöntemine girişmiştir.23 Ali Ufki Bey edvar kitapla-
rında bulunan eski yöntemlerle karşılaşılması sonucunda tenteneli usul için 
bir takım eksiklik ve aksaklıkların olduğunu ortaya koymuştur. Ali Ufki’ye 
göre bu tarz usul tariflerinde zaman muğlak ve net olarak belirli değildir. 
Bu tarz bir yöntemle yaklaşık olarak da olsa usullerin kullanılmış olduğu 
eserlerin metronom değerlerini belirlemenin imkansız olduğu, daha da 
önemlisinin ise tentenelerin birbirlerine olan orantılarının her zaman kesin 
olmamasıdır. Usul kalıplarını kağıda geçirmek için bir çok yöntem kullanıl-
mıştır. Bu doğrultuda da usul için düzenleme yoluna gidilmiş ve bu nok-
tada da belirli zaman değerleri olan notaları kullanarak tenteneleri notaya 
çevirerek usul konusunda bu konuda yeni bir çalışma başlatmıştır.24 

Son olarak ise yine nota kullanılan ancak tamamen farklı bir tanımlama 
yöntemine geçilmiştir. Fiilen icra edilmekte olan usulleri kağıda dökmek 
öğrenebilmek istemesi sonucunda her vuruş için bir nota tayin etmiş ve 
ek olarak da notaların altına vuruşun özelliklerini belirten düm, tek, düm 

21 Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] Yaz-
ması, 83-84.

22 Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] Yaz-
ması, 95.

23 Behar, Saklı Mecmua Ali Ufki’nin Bibliotheque Nationale de France’taki [Turc 292] Yaz-
ması, 101.

24 Bkz. Owen Wright, Words Without Songs- A Musicological Study of an Early Ottoman 
Anthology and its Precursors, Londra, School of Oriental Behar, Behar, Bibliotheque Na-
tionale de France’taki [Turc 292] Yazması, 99.
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teke vs. yazmıştır. Bu sayede hem vuruşun süresi hem de özelliği saptan-
mış oluyordu. Bu gelişmeyle birlikte beş çizgilik bir portre’nin tümünü 
kullanmak gerekmemiş, notaları zaman zaman tek bir çizgi üzerine de 
yerleştirmiştir. Ali Ufki Bey’in Batı müziği tekniği ile özgün bir konum-
da bulunan Osmanlı musikisini harmanlayarak ortaya oldukça faydalı bir 
çalışma koymuş olduğu görülmektedir. Ortaya çıkardığı sentez sonucun-
da [Turc 292] yazmasında on iki adet Osmanlı musikisi usullünü yazıya 
geçirmiştir.25 Bu usuller ise; 

• Düyek, Semai, Devr-i revan
• Sofyan
• Fer’-i muhammes
• Fahte
• Muhammes
• Çenber
• Berefşan
• Evfer (I), Evfer (II)
• Türki darp, Darb-ı fetih (eksik)

Eserleri
Ali Ufki Bey’in musikişinas bir kişi olması sonucu musiki alanında yapmış 

olduğu çalışmaları (sözlü, saz eserleri ) bulunmakla birlikte çeviri çalışmaları 
ve birçok elyazması eseri de bulunmaktadır. Ali Ufki’nin çalışmalarının daha 
çok din, dil, musiki ekseninde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. El yazma eserle-
rinin nüshalarına ilişkin bilgilere göre el yazma eserlerinin nüshalarının yedi 
tanesi Fransa’daki kütüphanelerde, dokuz tanesi İngiltere ve İskoçya’da, üç 
tanesi Hollanda’da, biri de Amerika Birleşik Devletleri’ndedir.26 Yapmış ol-
duğu önemli çalışmalarından bazıları “Mecmua-i Saz u Söz”, “Mecmua-i Saz 
u Söz’ün Müsveddeleri”, “Kitab-ı Mukaddes çevirisi”, “Saray-ı Enderun”, 
“Mezamir”, “Dillerin Altın Kapısı Açık” çevirisi, “Turkish and Latin Version 
of the Church Catechsim”, “De turcarum liturgia, peregrinatione meccana…” 
, “Grammatica Turcia-Latina”27 dır. 

Musiki alanında ortaya koymuş olduğu en önemli eseri Mecmua-i Saz 
u Söz’dür. Bu eseri muhteva açısından incelediğimizde on altıncı ve on 

25 Behar, Bibliotheque Nationale de France’taki Yazması, 107. Bkz. 51b, 95b, 103a, 131a, 
134a, 136a, 136b, 95b, 149b.

26 Behar, Musikiden Müziğe Osmanlı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, 45.
27 Behar, Ali Ufki ve Mezmurlar, 33.
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yedinci yüzyıllara ait bir çok söz ve saz eserinin güfte ve notasını içerir. 
Bu eser geleneksel Osmanlı/Türk musikisi içinde kaleme alınmış ilk nota 
mecmuası olma özelliği teşkil etmektedir.28 200’ü aşkın peşrev ve saz se-
maisi, 60 civarında murabba beste, (dört dizelik kıtalardan oluşan divan 
şiiri nazım biçimidir) 35 kadar nakış ve semai, 120 civarında türkü, var-
sağı ve dinsel nitelikte eserin (ilahi, tesbih, tevhid, vs.) güfte ve notası-
nı içeren bu mecmua, Türk musikisinin tarihi açısından bir hayli önemli 
belgedir. Yapılmış olan bu çalışmalar Türk musikisinin anlaşılması, akta-
rılması, doğru şekilde icra edilmesi gibi birçok açıdan göz ardı edilmeye-
cek katkıları olmuştur. Aynı zamanda geçmiş döneme ilişkin din, dil vb 
açılardan tarihe kaynaklık etmesi de bir diğer önemli husustur.29Ali Ufki 
Bey’in Mecmua-i Saz ü Söz ve Mecmua-i Saz ü Söz’ün Müsveddelerinden 
(Bibliotheque Nationale de France) derlenen besteleri ise şunlardır;

Sözlü Eserler: 
1) Hüseyni İlahi, “Bahr-i umman dürrüyem yerim mekanım kandedir”;
2) Hüseyni Türkü, “bera-yı gaza”, “Gaziler her kişinin zahrına hük-

metmen” ;
3) Hüseyni Türkü, “bera-yı gaza”, “Beyler payidar olun ben hayırhaha”;
4) Hüseyni Türkü “bera-yı firak”, “Düşüp gurbetlik ellerde” ;
5) Muhayyer Türkü “bera-yı muhabbet”, “Şuanda bir kaşları kara” ;
6) Muhayyer Türkü “Der Medh-i şehinşah-ı al-i Osman Sultan Meh-

med Han sene 1075”, “Padişahım kullarına eyle daim himmetini” ;
7) Muhayyer Türkü “bera-yı gönül”, “Uğrattın beni belaya” ;
8) Muhayyer Türkü “bera-yı turna ve gurbet ve muhabbet”, “Turnam 

bizim yerde bizi sorana”;
9) Muhayyer Türkü “bera-yı fena-yı cihan”, “Dad elinden şu fenanın”
10) Neva Varsağı, “Eya ruh-i revan bu derdime çare bulunmaz” ;
11) Acem İlahi, “Ya ilahi senden medet” ;
12) Rast İlahi, “Ya Rabbi zatın sırrıdır”;
13) Eviç İlahi, “Kamu işin hata estağfurullah”;

28 Şükrü Elçin, Mecmua-i Saz ü Söz Tıpkıbasım, (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi., 1976) 21.
29 Bkz. Haydar Sanal, Mehter Musikisi, İstanbul, Milli Eğitim Basımevi, 1964; Gültekin 

Oransay, Ali Ufki ve Türk Din Musikisi, yayınlanmamış Doçentlik Tezi, AÜ. Kütüphane-
si, 1972 98; Muammer Uludemir, Mecmua-i saz ü söz- Semailer, İzmir, Ocak 1991. Muam-
mer Uludemir, Mecmua-i saz ü söz- Murabbalar, İzmir, Ocak 1991; Muammer Uludemir, 
Mecmua-i saz ü söz- Türküler, İzmir, Ocak 1972. Cem Behar, Musikiden Müziğe Osman-
lı/Türk Müziği: Gelenek ve Modernlik, 47.



ALİ UFKİ BEY’İN OSMANLI DÖNEMİ MUSİKİSİNDEKİ ÖZGÜNLÜK ARAYIŞLARI 875

14) Rast Tevhid “Şeyh Ufki”, “La ilahe illalah”;
15) Nişabur Beste “Nev beste”, “Sakıya sun bade-i hamra bir nuş edelim” 

Saz Eserleri:
1) Muhayyer Düyek Peşrev, “Peşrev-i Ali Bey”;
2) Neva Berefşan Peşrev, “Peşrev-i Ali Bey”;
3) Bayati Saz Semaisi, “Semai li sahibu’l kitab”;
4) Rast Saz Semaisi, “ Semai li’l sahibehu”;
5) Uzzal Saz Semaisi, “Beste-i Ali Bey Essanturi”;
6) Şehnaz Peşrev, “Beste-i Ali Essanturi Şehnaz Darbeyn-Sakil ve Dü-

yek”
7) Nikriz Peşrev, “Peşrev feth-i bab der makam nikriz usul Düyek tas-

nif Ali ber fuad-ı diyar-ı frengistan”.

Sonuç
Çalışmamızın konusu olan on altı on yedinci yüzyıl içerisinde yer al-

mış Ali Ufki Bey’in musiki alanında yapmış olduğu uğraşların, arayışların 
günümüz musikisinin hem teorik, hem pratik anlamda sağlamış olduğu 
katkıların ehemmiyetinin ne derece olduğunu ortaya koymaya çalıştık. 
Bu uğraşların temel amacının musiki eserlerinin, usullerinin kayıt altına 
alınması ve bu sayede musiki ilminin eğitsel anlamda daha etkin kulla-
nılarak musikiye olan ilgi alakanın artması amacıyla yapılmış olmasıdır. 
Ali Ufki Bey’in yabancı asıllı olmasının da ayıca avantajının olduğu unu-
tulmamalıdır bu husus da müziksel, dinsel, dilsel açılardan Osmanlı ile 
Batı arasında bir köprü vazifesini de üstlenmiş olduğunu da unutmamak 
gerekir. Özgünlük açısından ise dönem içerisinde var olan yöntem ve tek-
niklerin hem kullanış zorluğu, hem öğretim açısından getirdiği eksiklik-
lerin, en önemlisi de eserlerin unutulup yok olmasını önlemek amacıyla 
sürekli bir arayış içerisinde bulunmuştur. Bu arayışlar sonucunda pozitif 
anlamda etkilerin olduğunu hem dönem içerisinde görülen problemlerin 
çözülmesiyle hem de eserlerin kayıt altına alınmış olmasıyla açık bir şe-
kilde görmekteyiz. Milli bir kültürümüz olan Türk musikisine ilişkin çok 
önemli çalışmalar yapmış ve bir çok elyazmasını bizlere miras bırakan Ali 
Ufki’nin eserlerine hem Osmanlı dönemi içerisinde hem de günümüz de 
yeterli ilgi alakayı gösterememiş olmamız da önemli bir eksikliğimizdir. 
Ali Ufki kişisel donanımı yüksek bir kişiliği sahip olması bakımından hem 
kendi isteği hem de kendisine gelen talepler doğrultusunda çalışmalar-
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da bulunmuştur. Yapmış olduğu çalışmalarındaki temel amacı insanlara 
faydalı olmak ve onların gerek dini gerek musiki alanda öğrenmelerine 
destek de bulunmaktır.
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LEBÎD B. REBİA’NIN ŞİİRİNDEKİ TEVHİT 

ETKİSİ

FATMA AÇIKGÖZLÜ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ

Öz
Hicretin 9. Yılında Müslüman olan Lebîd b. Rebia Cahiliye döneminde yetişip İsla-
mi dönemde yaşadığı için Muhadram şairlerinden biri olarak kabul edilir. Bu çalış-
mamda Lebîd b. Rebia’nın hayatını, edebi kişiliği ve İslam’ın şiirlerine olan etkisi 
ele alınmıştır. Cahiliye döneminde şairin önemine değinmekle birlikte İslamiyet’in 
gelişi ile bu değerin devam ettiğini Hz. Peygamberin veya sahabenin buna dair uy-
gulamaları ve sözleri örnek gösterilerek verilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Lebîd b. Rebia, Muallaka, Cahiliye, Şiir.

Abstract
The emigration was a muslim in 9 years . Grown up during the period of ignorance. 
Live in the Islamic period. The poets who saw both the ignorance and the Islamic 
period. In this study, the life and literary personality of Lebid b.Rebian and the inf-
luence on the poem of Islam.The importance of the poet in the period of ignorance. 
I explained that this value continues with the coming of Islam. Together with this 
fast. Examples of Prothet’s practices.
Key words: Lebid b. Rebian, Poem, Ignorance.

GİRİŞ: ARAP EDEBİYATI 
Mekke, Hicaz bölgesinde ticari ve edebi hareketin merkezi idi. Hac 

ve ziyaret günlerinde, alçak vaha ve yüksek yaylalarda yaşayan Araplar 
Mekke’ye gelir içtimai örf ve adetlerini birbirlerine nakleder, kahramanlık 
şiirleri irşâd ederler ve soylarının şerefi, mizaçlarının yüceliğinden bahse-
derlerdi. Bütün bu edebi ve içtimai tezahürler, çocuklarının kalbine nadir 
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mevhibeler, parlak tabiatlar ve yüce hasletler ekiyor, onları en yüksek iş-
lere ve yüce gayelere itiyordu. 1

Arap şiirinin tarihi başlangıcı ne olursa olsun, İslamiyet ten önce Arapla-
rın büyük bir şiir birikimi vardır. Bugün güvenilir olarak kabul edilebilecek 
en eski Arap şiirleri m.5. asrın sonları ve daha ihtiyatlı bir tahmin ile m.6. as-
rın başlarına kadar çıkar. Bu numuneler mevcut halleri, dil ve üslup hususi-
yetleri, nazım tekniği vb. gibi bakımlardan uzun bir süreçte bir sanat ananesi 
zemini üzerine bina edilmiş olduklarını kabul ettirecek olgunluktadır. 2

Eskiden nasıl ki Yunanlılarda yine ruhsal bir ihtiyaçtan dolayı heykeltı-
raşlık ileri derecede idiyse, Araplarda da şiir ilerlemişti. Bugün bile Cahili-
ye şairlerinden yedi kişinin “Muallaka kasideleri”, Yunanlıların müzelerde 
temaşa edilen eserleri gibi büyük bir zevkle okunmaktadır. Nasıl ki bugün 
genellikle insanlar arasında en ağır ve en yüksek tezyinatın temelini altın ve 
elmas gibi değerli madenler ve taşlar teşkil ediyorsa, bu muallakalar da son-
ra gelen şairlerin eserlerinden sarf-ı nazar edilirse Arap edebiyatının esas 
külçeleridir. Muallâklardaki kelimeler ağırdır. Fakat bu ağırlık zorluk veren 
bir ağırlık olmayıp altının ağırlığı gibi ruhu okşayıcı ve hoştur. Tabi şekille-
rini muhafaza eden bu kelimelerde adeta bir hendesi intizam vardır. İmale, 
zihaf ve benzeri eğrilik büğrü lük gibi kusurlarından tamamen uzaktırlar. 3

Muallâka sahipleri ve genel olarak cahiliye dönemi şairleri yazıyı bilme-
dikleri halde seksen veya doksanı aşan kasidelerini ya her beytini ve belki 
her mısrasını tekrarlayarak zapt altına alıyorlardı, ya aşikâre söyleyip işi-
tenler tarafından ezberleniyor veyahut şair tekrar tekrar okuyarak ezber-
ledikten sonra inşat ederek kendi kabilesi efradına da ezberlettiriyordu. 
Hülasa muallakalar bedevi hayatının her türden husus ve hallerini içinde 
barındıran abidelerdir ki, o çelik gibi cümleler içerisinde bu hayatı daima 
saklayacak ve her zaman Arap zevki bunları seve seve okuyacaktır.4

1. LEBÎD B. REBİA’NIN NESEBİ
Nesebi Lebîd b. Rebia b. Malik b. Cafer b. Kilab b. Rabia b. Amr b. Sa’sa 

b. Muaviye b. Bekr b. Hevazin b. Mansur b. İkrime b. Hafse b. Kays b. Ay-
lan b. Mudar olarak bilinir. 

1 H. İbrahim Hasan, İslam Tarihi cilt -1,(İstanbul: Kayahan Yayınları, 2011) sayfa 91
2 Kenan Demirayak, Arap Edebiyatı Tarihi -1 (Cahiliye Dönemi), (İstanbul: Fenomen Yayınları 

2009) 1. Baskı 
3 Şerafettin Yaltkaya, “Arap Edebiyatı adlı makalenin sadeleştirmesi” C.Ü. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi,11/2(2007),467-492,sayfa 471,472, sad. Ali yılmaz
4 Yaltkaya , “Arap Edebiyatı ‘adlı makalenin sadeleştirmesi”, s.474
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İslam’ın ilk devrini idrak eden ve Muhadram olan Cahiliye devri şair-
lerindendi. Beni Amir’in, dolayısıyla Kays ve Havazin’in bir kısmını teşkil 
eden Kilablardan Beni Ca’fer’e mensup idi. Annesi, Amr oymağından Te-
mire adında bir kadındı. Ebu Ukayl diye künyelenmiş olan bu şairin eli de 
babası gibi açıktı. Başka bir ifade ile cömertti. Binicilik ile cesaret yönün-
den de şöhret sahibi biriydi. Erbed adında bir erkek ve bir de kız kardeşi 
vardı. Kızlarından biri babası gibi şairdi. 

Bu şairi diğer Muallaka şairlerinden ayıran bir husus onların içinde tek 
Muallaka şairi olmasıdır. Pek çok mersiyeler söylemiştir. Mersiyelerinin 
birindeki “İnsan bir şihap gibidir. Bir an için parlar sonra kül olup biter.” 
beyti meşhurdur. Yine kardeşi Erbed için söylediği mersiyelerin birinde 
bulunan “Çevrelerinde yaşanılanlar gittiler, onların arkalarında ben uyuz 
derisi gibi kaldım” mealindeki beytini Hz. Aişe validemiz tekrar ederdi. 
Şairin ölüm tarihi, bir rivayette hicri 41,başka rivayetlerde ise 42 senesi 

olarak zikredilir. Şiirlerinde geçkin yaşına dair imalarda bulunması şairin 
pek çok yaşamış olduğuna işaret eder. Şairin doğum tarihi ancak tahmin 
yoluyla tespit edilebilir. Lebîd miladi 600’den önce bile kabilesi içinde 
hitabetindeki suluhet ile ehemmiyetli bir mevki kazanmış gibi görünü-
yor. Hicretin 9. Yılında Müslüman olduğu ve öldüğü zaman 130 (veya 
140,150,157) yaşında olduğu rivayet edilmektedir.<?>

2. LEBÎD B. REBİA’NIN ŞİİRİ VE ŞİİRİNDEKİ TEMA 
Lebîd, Halife Hz. Ömer zamanında Kûfe’ye yerleşti. Hz. Ömer, valisi 

Muğîre b. Şu’be vasıtasıyla Lebîd’e Müslüman olduktan sonra söylemiş 
olduğu şiirlerini sormuş, Lebîd de Kuran’ın ikinci suresini (Bakara)yazıp 
valiye getirmiş “Allah bana şiire mukabil bunu verdi ”diye cevap vermiş-
tir. Lebîd Müslüman olduktan sonra şiiri bırakmıştı diyenler varsa da 
gerçekte bırakmamıştır. Belki tarzı kullandığı lafızları değişmiş olabilir. 
Çünkü onun kardeşi için söylemiş olduğu mersiyeyi Müslüman olduktan 
sonra söylediği rivayet edilir. Ayrıca Müslüman olduktan sonra söyledi-
ği şiirlerle Cahiliye döneminde söylemiş olduğu şiirleri karşılaştıranlara 
rastlamaktayız. Bazıları kendisinin yalnız bir beyit söylemiş olduğunu ri-
vayet etmektedir. O söylemiş olduğu beyit hakkında da herhangi bir ittifak 
mevcut değildir. Lebîd’in şairler arasında önemli bir yeri vardı. Lebîd’in 
şiirleri şüphesiz Araplar arasında çok takdir edilmiştir. Daha sağlığında 
en-Nâbiğa Lebîd’i, Muallakasını kastederek Arapların veya hiç olmazsa 
kabilesi Havâzin’in en büyük şairi saymıştır. 
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Lebîd’e” İnsanların en şairi kimdir?”diye sorulduğunda :”el-Meliku’d-
Dalîl” yani imruu’l-Kays, “Sonra kim?”diye sorulduğunda “el-Ğulamu’l-
Kâtil” yani Tarafe b. El-Abd,”Sonra kim?” diye sorulduğunda da “eş-Şeyh 
Ebu Akil’dir “ der ve kendini kastederdi. Başka bir rivayette de el-Ferezdak, 
Lebîd’inا أقالمها ا زبر جتد متو -beytini duyduğunda he وجال السيول عن الطلول كأ
men secdeye kapanmış “Bu ne ey Eba Farras ?”dendiğinde ise onlara “Siz 
Kur’an’daki secdeyi bilirsiniz, ben de şiirin secdesini bilirim diye cevap 
vermiştir.<?> Onun Müslüman olmadan önce söylediği şiirlerinde tabiat v e 
hayvan tasvirlerinin yanı sıra Hanif dininin bazı değerlerine rastlanır. Bu 
nevi dini ve ahlaki duygular, Kurandan mülhem olarak söylenmiş olan 
daha sonraki şiirlerinde daha da yaygındır. <?>

Kuran-ı Kerimin Hz. Peygamber’e indirilmesi ile Hicaz bölgesinde 
Tevhidi bir rüzgâr esmeye başladı. Bu rüzgârın etkisi dönemin hitabetini, 
dilini, şiirini ve tevkiatını etkilemiştir. Böylelikle Arap dili bütün muhte-
vasıyla yeni bir döneme girmiş oldu. Nitekim Lebîd b. Rebia içinde durum 
söz konusu olmuştur. Daha önce de dediğimiz gibi gerek Muallak gerek 
Cahiliyenin diğer şairleri şiirlerinde esasen İslam’ın öngördüğü ve teşvik 
ettiği hasletlere yer veriyorlardı. Cömertlik, fakiri doyurma, kahramanlık, 
Kabe hizmeti gibi erdemlerden çokça bahsetmişlerdir. 

Gerçek şu ki İslamiyet, Araplara yeni fikirler getirmişti. İçlerinden bir 
kısmı bunları kabul etmiş bir kısmı da eski inançlarını sürdürmeye devam 
etmişti. Bu yeni görüşleri benimseyenler arasında, bunları şiirle terennüm 
edenler ile düşünce ve inanç bakımından geride kalan devri müdafaa 
edenlere cevap verenler de vardı. Durum ne olursa olsun Müslümanlar 
bu alışkanlıklarını sürdürmede, aleyhlerinde bir ayet inmeyişinden ve 
Resulullah’ın kendilerini teşvik etmelerinden destek görüyorlardı. Kuran 
da şairlerle ilgili görülen ayetlerde, Cahiliye devrinin inançlarını teren-
nüm edenler ve Resulullah’ı hicvedenler kastedilmekteydi. Peygamberi-
miz bunlara karşı şairleri olan Hassan b. Sabit, Ka’b b. Malik ve Abdullah 
b. Revaha ile cevap vermekteydi.<?>

Lebîd’in İslami dönemdeki şiirlerine baktığımızda ise onun Kur’an’ın 
tesirinde kaldığını görürüz. Bu tesiri en bariz bir şekilde kardeşi Erbed için 
söylemiş olduğu mersiyesinde görebiliriz. Lafızları saf ve temizdir. Mana-
larında İslam’ın parlaklığı ve sedası görülür. Bu dönemde söylediği bütün 
kasidelerinde İslam’ın ruhunu temsil etmiştir. Onu Allah’ın birliğinden, 
takvadan, Salih amelden, insanların kıyamette Allah’a arz olunacağından, 
ölümün hak olduğundan ve her insanın kendi hakkında düşünmesinin şart 
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olduğundan bahsettiğini görürüz. Çoğu zaman da etrafındakilere “vaaz” 
ederken hep Allah’ın önceki ümmetleri helak etmesinden bahsederdi. Aşa-
ğıdaki beyitler Lebîd’in İslami dönemde söylemiş olduğu şiirlerdendir:

بلينا و ما تبلى النجوم الطوالع و تبقى اجلبال بعد و املصانع 
فال جزع إن فرق الدهر بيننا و كل فىت يوما به الدهر فاجع 

ا يوم حلوها و غدو بالقع  ر و أهلها  و ما الناس إال كالد
و ما املرء إال كالشهاب و ضوءه حيور رمادا بعد إذ هو ساطع 

إمنا حيفظ التقى األبرار  و إىل هللا يستقر القرار 
و إىل هللا ترجعون و عند هللا ورد األمور و األصدار 

“Biz eskidik, eskimiyor semada doğan yıldızlar lakin.
Biz gideriz, ardımızda kalır dağlarla nicesi evlerin.
Ne gam: felek İkimizi ayırdıysa, tecelli edip öyle,
Her yiğit zamanın gadrine uğrayacaktır gün gelip ille.
Bir yurt ve sakinleri gibi değil de nedir insanlar.
Bugün onlar mesken tutar orayı, yarınsa vahşi hakanlar.
Bir ateş ve onun ışığı misali değil de nedir? kişi,
Küle döner, sönüp nihayet bulunca alevin yükselişi.
İyilere aittir takva: ancak onlar tutabilir kalbinde,
İşler döner dolaşır, sonra karar kılar alemlerin Rabbinde 
Göklerin ve yerin hakimi Allah’a döndürüleceksiniz hep,
O’nda toplanır, O’nda dağılır tüm işler, her şeye O’dur sebep.”<?>

Lebîd’in kardeşi Erbed bir yolculuk esnasında yıldırım çarpmasıyla 
ölünce şair, kardeşine uzun süre ağladı; onun hakkında içli mersiyeler 
söyledi. Bu ağıtlarda hayatın hiçliğinden uzun uzun söz etti:”insan ancak 
sönmeğe yüz tutmuş bir alevdir, havada bir parça yükselir, ondan sonra 
kül olur gider .” Lebîd, böyle bir akıbetle karşılaşacak olan insanın va-
zifelerini de sayar:”İnsan gizli iyilikler, hayırlı amellerden başka bir şey 
değildir. Mal-mülk, mevki-makam,çoluk-çocuk hepsi birer emanettir. Ve 
insanlar iki işçiden ibarettir: Biri, yaptığı binayı yıkar, diğeri , yükseltir. 
Biri, mutluluktan nasibini almıştır, diğeri, bedbahttır,maişetine kanaat et-
miştir. Ecelim biraz gecikirse ne olur? Yine bir gün, gelir beni bulur. O 
gün de ben, şu hale girerim: Elimde asa, asanın üzerinde parmaklarım 
eğilmiştir;daima maziden bahseder, adımlarımı yavaş yavaş atarım. Ve 
doğruldukça kendimi rüku vaziyetinde bulurum ..<?>
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Bununla birlikte konu bağlamı açısından Zübeyr b. Ebi Sulma Tarafa b. 
El-Abd, Antera b. Şeddad gibi şairler gerek şiirsel tema gerek de muhte-
vasındaki Tevhit unsuru sebebiyle Peygamber(a.s)bu şiirleri günlük haya-
tında kullanmış ve dinlemek zaman zaman hoşuna gitmiştir.

3. PEYGAMBER(A.S)ŞİİRE YAKLAŞIMI
Hz.Peygamber’in bizzat şiir terennüm ettiğini duyup duymadığı sorulan 

hz. Aişe, şu cevabı vermiştir: Bazen eve girerken şu dizeyi söylerdi.”Sana, 
senin görevlendirmediğin kimse de haber getirebilir.”Bu dize Cahiliye 
döneminin önde gelen şairlerinden Tarafa’ya ait Muallaka’nın sondan 
ikinci beytinin son dizesidir.<?>Öte yandan hz Peygamber doğrudan doğ-
ruya kendisini, İslam’ı ve Müslümanları hedef almayan Suveyd b. Amr 
el-Mustaliki , Umeyye b. Ebissalt ve Tarafe b. el-Abd gibi Cahiliye şiirle-
rini söyletip dikkatle dinlediği, bazen de birer dizelerini terennüm ettiği 
anlaşılmaktadır. Örneğin Amr b. Şerid es-Sakafi’nin babasından rivayet 
ettiğine göre, Hz. Peygamber, terkisine binmiş olan babasına, ezberinde 
Umeyye’nin şiirinden bir şeyler olup olmadığını sormuş, “evet” cevabını 
alınca okumasını işaret etmiş, tam yüz beyte ulaşıncaya kadar okumaya 
devam etmesini istemiş ve: Umeyye b. Ebi’s –Salt neredeyse Müslüman 
olacakmış” buyurmuştur. <?>

Nitekim Antera b. Şeddad hakkında, kendisine şiirlerinden bir kısmı 
okunan hz.Peygamber “Hiçbir bedevi, Antera kadar bende görme arzu-
sunu uyandırmamıştır “ dediği rivayet edilir. <?>

Peygamber (a. s.)’ın şair ve şiire olan yaklaşımı destekleyici mahiyette 
olmuştur. İslam’ı müdafaa için çevresinde şairler bulunmuştur. Öyle ki 
Hz. Peygamber Hassân’ın düşmanlarına karşı söylediği şiirden duydu-
ğu memnuniyetin büyüklüğünü şu sözleri ortaya koyar : “ Hicvet onla-
rı! Allah’a yemin ederim ki, senin hicvinin onlar üzerindeki etkisi, gece 
karanlığındaki okların etkisinden daha şiddetlidir. Hicvet onları! Ruhul 
Kudüs olan Cibril de seninle beraberdir.<?>

SONUÇ
Lebid b. Rebia hem cahili hem de İslami dönemin önemli simaların-

dandır. Müslüman olmadan önceki şiirleri ile Müslüman olduktan sonra-
ki şiirleri Arap edebiyatı için önem arz eder. Lebîd b. Rebia, hem Müslü-
man olmadan önce hem de Müslüman olduktan sonra şiirlerindeki tevhit 
akidesi bariz bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunun en güzel örneğini “İyi 
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biliniz ki Allahtan başka her şey batıldır, her nimet de şüphesiz yok ol-
maya mahkûmdur” meşhur beytinde görebiliriz. Şiir, İslamiyet ile bera-
ber önemi ve değeri devam eden bir sanattır. Bilinenin aksine peygamber 
(a. s.), şiire önem vermiş ve onu teşvik etmiştir çünkü şiir ruha dokunur. 
Müslüman toplumlarda manası güzel ve İslam dinin temel kurallarıyla 
çelişmeyen şiir yüzyıllar boyu baş tacı olmuş ve Müslüman yöneticiler 
tarafından teşvik edilmiştir.
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Nurullah PARLAK: Sayın Açıkgözlü’ye değerli sunumlarından dola-
yı teşekkür diyoruz. Şu an oturumumuzun ikinci bölümü olan müzake-
re bölümüne geçiyoruz. Birinci müzakereci Ar. Gör. Canan Soylu Verep 
Hocamız. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve 
Sanatları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisidir. Kendisini kürsüye davet 
ediyorum.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. CANAN SOYLU VEREP

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI

Teşekkür ediyorum sayın Başkan, Sayın hocalarım, değerli misafirler 
ve tüm öğrenciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi olarak 8.’sine ev sahipliği yaptığımız İLAMER Öğrenci 
Sempozyumu’na hoş geldiniz. Bugün sempozyumun son günündeyiz. İlim 
yolunda yürüyen arkadaşlarımıza burada destekte bulunmaya çalışacağız. 
Bunun için de bize bu fırsatı veren Sayın Prof. Dr. Eyüp Baş Hocam’a teşek-
kürlerimi sunuyorum. Normalde iki müzakerem olacaktı fakat tebliğci aka-
daşlarımızdan biri katılamadığı için tek bir tebliğ müzakere edeceğim. Büşra 
Dinçsoy’un “Özgün bir ders halkası; huzur dersleri” tebliği üzerinden baş-
lıyorum. Sevgili Büşra’yı seçtiği konu bakımından tebrik ediyorum. Yalnız 
tebliğimizi sunarken daha sakin olabilmeye ve biraz daha yavaş ifade edebil-
meye çalışırsak daha güzel olacak. Çünkü dinlerken takip etmekte zorluk ya-
şanabiliyor. Seçtiği konu başlığının sempozyumun bu yıl ki temasıyla uygun-
luğu çok iyi bu bakımdan tebrik ediyorum. Çok güzel bir konu olmuş. İçerik 
anlamında da özgünlüğün sağlandığını düşünüyorum. Okuyucuya belirli bir 
oran huzur dersleri ile ilgili olarak bilgi veriyor. Yalnız metodolojik anlamda 
bir-iki konuya değinmek istiyorum. Oda şu; metnin tamamında dikkatimi çe-
ken şey kullandığın dil oldu. Bazı yerlerde sanki olay anında ordaymışsın gibi 
di’li geçmiş zamanlı ifadeler kullanılmış. Kullandığın dilin di’li geçmiş zaman 
değil rivayet dili olmasına önem vermelisin. Bu neredeyse metnin tamamın-
da var. Sonrasında, metin üzerinden örnek vereyim; Osman Gazi Dönemi di-
yorsun. Bilimse bir çalışma yapıyorsak Osman Gazi Dönemi’nin hangi yılları 
kapsadığını belirtmek gerekir. Metni okuyan kişi Osman Gazi Dönemi’nin 
hani yıllar olduğunu bilmiyorsa ikinci bir araştırmaya başvurmak zorunda 
kalır. Bu sebeple bu tarihleri belirtmen gerekir. İkinci olarak yine tarihlendir-
me ile ilgili bir nokta. Örneğin bir padişahın ismini zikrediyorsan ilk zikretti-
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ğin yerde onun ölüm tarihini yazman gerekir. Senin metninde isimler geliyor 
ama ben bu isimlerin ölüm tarihini göremedim. İsmini verdiğimiz kişilerin 
varsa doğum tarihiyle birlikte ölüm tarihi eğer yoksa muhakkak ölüm tari-
hini yazmak zorundayız. Bu bilimsel bir çalışmanın olmazsa olmazı. Bunları 
lütfen olumsuz eleştiriler olarak almayın. Sonraki çalışmalarınıza yön verme-
si için söylemekteyiz. Yine bilimsel bir çalışmada öncelikli hedeflerimizden 
bir tanesi tutarlı olabilmektir. Tutarlılıktan kastım şudur; örneğin tarih verme 
noktasında baştan sona hicriyi mi ele alacağız miladiyi mi ele alacağız buna 
karar vermemiz gerekiyor. Ben bazı yerlerde hicri görüyorum bazı yerlerde 
miladi. Bu şekilde yapılmamalı. Ya hicri ya miladi ya da her ikisini birden kul-
lanarak baştan sona bu şekilde gitmelisin. Aynı durum noktalama işaretlerin-
de de söz konusu. Bazı kelimelerde noktalama işareti kullanmışsın ama aynı 
kelimeyi başka yerde yazarken kullanmamışsın. Dipnot konusuyla ilgili de 
birkaç şey söyleme istiyorum; senin konun tamamen bilgiye dayalı bir konu, 
bir yerden almak zorunda olduğun bir konu. Dolayısıyla nerdeyse metnin 
tamamında dipnot görmemiz gerekir. Dipnot çok fazla göremiyoruz ya da 
paragrafları bölerken yanlış yerden bölünüyor ve dipnot ikinci paragrafta 
kalıyor. Dolayısıyla üstteki paragraf ya senin cümlenmiş gibi oluyor ya da 
cümle tamamen cümle sahipsizmiş gibi oluyor. Onların senin cümlen olması 
mümkün değil. Çünkü yıllar öncesine bilgiler aktarıyorsun. Dipnot vermeye 
ya da paragrafı ayırdığın yerlere dikkat etmen gerekiyor. Kaynakça konu-
sunda da 4 tane kaynakça kullanmışsın. Alan dar bir alan kaynakça bulmada 
zorluk yaşayabilirsin fakat dört kaynak da biraz yetersiz geldi bana açıkçası. 
Biraz daha kaynak bulunabilir. Bu konuda yazılmış makalelere bakılabilir 
diye düşünüyorum. Bu teknik bilgilerin dışında içerik olsun, bütünlük olsun, 
giriş kısmı, sonuç kısmı bilimsel anlamda başarılı. Teknik detaylarla ilgili ek-
siklere dikkat edersen senin için çok faydalı olacaktır diyerek sözlerime son 
vereceğim. Çalışmandan ve emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dinledi-
ğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki sempozyumda görüşmek dileği ile 
Hayırlı Akşamlar. 

Nurullah PARLAK: Sayın Verep’e katkılarından dolayı teşekkür ediyo-
ruz. Şimdi sırada 2. Müzakereci Hocamız Sayın Ramazan Çınar. Kendisi 
Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bö-
lümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. Buyurun Hocam.
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AR. GÖR. RAMAZAN ÇINAR

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ DİN 

BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

Teşekkür ediyorum. Muhterem Hocalarım, Sevgili Arkadaşlar hepiniz 
saygıyla selamlıyorum. Bu sene 8.’si düzenlenen İLAMER Öğrenci Sem-
pozyumu vesilesiyle öğrenci arkadaşlarımıza akademik çabalarını ser-
gileyebilecekleri böylesine güzide bir platform hazırlayan ve bu imkânı 
sunmak için büyük çaba harcayan başta kıymetli hocamız Sayın Prof. Dr. 
Eyüp Baş’a, kıymetli ağabeyimiz Aitmirza Satıbaldiev Hocamıza, kıymet-
li arkadaşım Araştırma Görevlisi Yunus Kocabıyık’a, hepsinin simini sa-
yamayacağım kadar sayısı çok olan İLAMER ailesine teşekkürü bir borç 
bilirim. Ayrıca güzel yönetiminden dolayı Nurullah hocamız’a teşekkür 
etmek istiyorum. Her sene hem organizasyon hem de bilimsel içerik ola-
rak gelişmeye devam eden sempozyumumuzda sunulan tebliğler takdire 
şayandı. Akademik hayata bir adım olarak tebliğ hazırlayan, çaba göste-
ren, bütün tebliğci arkadaşlarımızı ve eleştirileri ile tebliğlerin başarısına 
katkıda bulunan müzakereci arkadaşlarımızı da ayrıca tebrik etmek isti-
yorum. Öncelikle müzakeresini yapacağım tebliğlerin başlıklarını vermek 
istiyorum. İlki Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf Öğ-
rencisi İlhan Aktepe’nin “Ali Ufki Bey’in Osmanlı müziğindeki özgünlük 
arayışları” İkincisi de Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Fatma 
Açıkgöz’ün “Lebid b. Rebia’nın Şiirlerindeki İslâmi Özgün Etkiler”. Mü-
zakereme başlamadan önce her ikisini de sarf ettikleri emekten ve teb-
liğlerini hazırlarken gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. 
Cana Hocamızın da söylediği gibi eleştirilerimiz kesinlikle kırıcı değildir. 
Arkadaşlarımıza hatalarını gösterici ve yön verici niteliktedir. Nitekim 



MÜZAKERELER 887

tebliğlerini önceden satır satır okuyup her hatasını çizerek ben de elim-
den gelen hassasiyeti göstermek istedim. Ayrıca bu hassasiyete de saygı 
duyduğumu da ayrıca belirtmek isterim. Zaten tebliğlere karşı saygı gös-
termek bu şekilde olur. Çok iyi olmuş diyerek değil de eksikleri düzelte-
rek olmalı. Bu açıdan zaten İlhan zaten öğrencimiz, Fatma kardeşimiz de 
hem meslektaşımız hem de ilahiyatçı olarak saygı duyuyoruz. Bu açıdan 
değerlendirmelerini istirham ederim. Metinlerin fotokopilerini çekip ken-
dilerine de takdim edeceğim. Gerekli düzeltmeleri yapmalarını şiddetle 
tavsiye ederim. Öncelikle İlhan Aktepe’nin metnine değinmek istiyorum. 
Açıkçası metnin, biraz daha özveri gerektirdiği kanaatindeyim. Hem ke-
limeler hem cümleler hem de metnin düzeni açısından özveri gerekiyor. 
Ayrıca metinde özet ve kaynakça eksik. Dipnotları çok güzel vermişsin fa-
kat kaynakçanın olmaması büyük bir eksiklik. İnşallah bunları tamamla-
yacaksın. Bundan şüphem yok. Diğer bir husus yazım yanlışları çok fazla. 
Bu konuda biraz daha hassas olmanı tavsiye ederim. Fatma Açıkgöz’ün 
metninde de bir takım yazım yanlışlıkları var. Bu yazım yanlışları düzelt-
mek başarısını artıracaktır. Bunun yanında Hocamızın dipnotları kaynak-
çası gayet başarılı ancak biraz önce Canan Hocamızın değindiği husus 
sizin tebliğinizde de var. Birkaç paragraf veriyorsunuz ancak dördüncü 
paragrafın sonunda dipnot veriyorsunuz. Dipnot verilmeyen paragraflara 
baktığımızda pek çok bilgi içeriyor. Bu bilgilerin bir yerden alındığı belli 
ancak bunlar dipnotla belirtilmemiş. Bu size şu şekilde bir zarar verebi-
lir; okuyucu size irtihal yapmış diyebilir.” Buna dikkat edersiniz daha iyi 
olur. Bunun dışında içerikleri her iki arkadaşımız da iyi. Çok güzel bilgi-
ler vermişler. Tüm bu eksiklerin yanında çok iyi bir giriş-gelişme-sonuç 
hazırlanmış. Tebrik ediyorum kendilerini. Fatma Açıkgöz kardeşimizin 
tebliğinde: “H. Muhammed’in şiire bakışı” şeklide bir başlık var. Bu baş-
lık sanki tebliğin başlığı ile alakalı olmamış gibi duruyor. Belki buna de-
ğinmek istedin, illa çıkar demiyorum ama bir uzman hocamızın da bu 
konuda görüşünü alırsan daha faydalı olur diye düşünüyorum. Bunların 
dışında arkadaşlara bir eleştirim yok. Önümüzdeki sempozyumlarda da 
inşallah birlikte olmayı diler, teşekkür ederim.
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KAPANIŞ OTURUMU

OTURUM BAŞKANI: MUHAMMED KOCABIYIK

Kıymetli Hazirun, kapanış oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Ben otu-
rum başkanı Muhammed Kocabıyık. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda İLAMER İslam Tarihi ve Sanat-
ları Araştırma Grubu’nda öğrenim görmekteyim. Birinci tebliğcimiz Nur 
Sena FIRAT. Kendisi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. Sınıf Öğren-
cisi ve aynı zamanda İLAMER İslam Felsefesi ve Kelam Araştırma Grubu 
Öğrencisidir. Tebliğinin konusu: “İnsan-Değer ilişkisi ekseninde Hilmi 
Ziya Ülken’in özgün yönü” Sözü kendisine bırakıyorum, buyrun. 
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İNSAN-DEĞER İLİŞKİSİ EKSENİNDE 

HİLMİ ZİYA ÜLKEN’İN ÖZGÜN YÖNÜ

NUR SENA FIRAT

ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, ARAPÇA HAZIRLIKLI İLAHİYAT BÖLÜMÜ, 4. SINIF 

ÖĞRENCİSİ.

Öz 
Çağdaş Türk düşünürlerinden Hilmi Ziya Ülken insandan başlayarak değer alanını 
inşa etmiştir. Peki, Ülken niçin insanı ahlaki fail olarak temele almaktadır? Bu bildi-
ri, Ülken’in insan ve değer kavramlarına yüklediği anlamlar çerçevesinde kendine 
özgü yöntem ve konuları ele alışını ana hatlarıyla yansıtmayı hedeflemektedir. Bu 
özgünlüğü sunarken Ülken düşüncesinde insanın irade ve hürriyetine vurgu yapa-
caktır. Hürriyeti yansıtmayan ahlak sistemlerine eleştirileri ve bunlara karşı insanı 
temel alarak aşk ahlakı ile hürriyet ahlakını nasıl kurduğu irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Hilmi Ziya Ülken, İnsan Hürriyeti, Değer.

HILMI ZIYA ULKEN’S ORIGINAL DIRECTION OF HUMAN-VALUE 
RELATIONSHIP AXIS

Abstract: Contemporary Turkish thinkers of Hilmi Ziya Ulken starting from the 
human constructed value field. Alright, Ulken why moral human valid of the orga-
nization? This declaration aims to reflect on the outline of Ulken original methods 
and issues within the framework of the description of human and value concepts. 
While presenting this originality, it will emphasize the will and freedom of human 
in Ulken mind. He will examine criticisms of the moral systems that do not reflect 
freedom and how he has established love morality and freedom morality based on 
human against them.

Key Words: Morals, Hilmi Ziya Ulken, Human Freedom, Value.
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1. Giriş
Çağdaş Türk Düşüncesi’ne felsefe başta olmak üzere sosyoloji ve eği-

tim alanlarında katkı sağlamış olan Hilmi Ziya Ülken, Cumhuriyet döne-
mine pek çok alanda vermiş olduğu eserler ile damga vurmuş bir düşü-
nürdür. Çalışmaları içinde “Türk Tefekkür Tarihi” adlı iki ciltlik eseri öne 
çıkmakla birlikte ahlak, bilim felsefesi, doktrinler tarihi, estetik, İslam fel-
sefesi, mantık, sanat, sistematik felsefe ve sosyoloji alanlarındaki eserleri 
bizlere Ülken’in düşünce dünyasını yansıtmaktadır. Ülken, Türk Düşünce 
Tarihi’nde ahlak alanında insanı merkeze alarak insan felsefesine yönelen 
ve bu yönelim ile aşk ahlakı inşasını gerçekleştiren bir düşünürdür.

Bu bildiri Çağdaş Türk düşünürü olan Hilmi Ziya Ülken’in ahlak ala-
nındaki görüşlerini temele alarak insanı merkeze alan değer alanı çözüm-
lemesinin özgün yönlerini sunmayı amaçlamaktadır. Ülken ahlak alanın-
da tarihsel süreçteki teorileri derinlemesine okuyucuya aktarır ve eleştiri 
süzgecinden geçirerek bu teorilerin artı ve eksi yönlerini açığa çıkarmak-
tadır. Ardından değer alanında ahlakın temelinin neliği sorununa karşı 
insanın merkeze alınmasını gerekçelerle açıklamaktadır.

Ülken ahlak alanını öncelikle düşünce tarihindeki ahlak teorilerini de-
rinlemesine inceleyip eleştiri süzgecinden geçirerek ele almıştır. Ardın-
dan ahlak anlayışını kurmak için insanı temele alarak insandan hareketle 
değerler alanı çözümlemesi yapmıştır. Ülken’e göre “Her değer bir kuvvet-
tir. Çünkü onun kökleri arzular, temayüller, niyetler, irade ve ihtirastan 
gelir.”1 Açıktır ki; arzu, temayül, niyet, irade ve ihtiras insanı inşa eden 
olgulardır. Bu açıdan Ülken’e göre değer alanının idrak edilebilmesi için 
öncelikle insanın anlaşılması gerekmektedir. Nitekim ahlakı tanımaya ça-
lışmak, başta insanı ve onun varlık yapısını tanımakla mümkündür.

Bu bildiri Hilmi Ziya Ülken’in şu sözlerini dikkate alarak değer ala-
nında var olan insan üzerine yoğunlaşıp bu insanın hürriyet karakterini 
tahlil etmeyi amaçlamaktadır:  “İnsan tek başına bir cemiyet olandır. İçin-
de bütün bir âlemi taşıyandır. Kütlelerin ortasında fert kalandır; dağ ba-
şında ruhuyla bir cemiyet yaratandır. Bütün güç ve gayretinizle bu insanı 
arayınız.”2 

2. İnsan Temelli Ahlak İnşası

1 Hilmi Ziya Ülken, Ahlak, (Ankara: Doğu Batı Yay., 2016), 159.
2 Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlakı, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yay., 2017), 44.
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Ülken, düşünce tarihi içerisinde İlkçağ düşünürlerinin insanı teme-
le alarak ahlak temellendirmesi yaptığını, Ortaçağ düşünürlerinin ise 
Tanrı’yı temele alarak ahlak temellendirmesi yaptığını vurgular. İlaveten 
Yeniçağ düşünürlerinin insanı temele alarak ahlaka yöneldiklerini fakat 
bu yönelimlerini insanın yalnızca tek bir yönünü temele alarak oluştur-
maları bakımından yetersiz kaldığını belirtir. Büyük dinler de aynı şe-
kilde insandan hareketle ahlaki emirler ortaya koymuştur.3 Ülken ahlak 
teorilerini derinlemesine ele aldıktan sonra ahlak inşasının insanın çok 
yönlülüğünü temele alarak gerçekleşmesi gerektiğini açıklar. Bu noktada 
şunu belirtmeliyiz ki; Ülken’in bu bakış açısı insandan başlayarak Tanrı’ya 
ulaşan bir tümevarımsal yöntem izlemekten ziyade insanın kendi içerisin-
de metafiziksel açıdan ruh ve beden bütünlüğünü ahlak alanına taşıyan 
bir bakış açısıdır. Metafiziksel açıdan insanın ruh ve beden kompozisyo-
nu; ahlak alanında değeri gerçekleştiren ve gerçekleştirdiği değerlerin ev-
rensel ilkelere dönüşmesini sağlayan yöne işaret etmektedir. İnsan ruh ve 
beden birlikteliği ile çift yönlülüğü kendi bünyesinde birleştiren bir var-
lıktır. Ülken, insanın ruh ve beden birlikteliği ile çift yönlü karakterinden 
hareketle değer alanındaki çift yön olan reel ve ideal alanı temellendirme-
yi amaçlamaktadır. Ülken düşüncesinde insan ruh ve beden birlikteliğini 
kendinde bir olarak taşıyan varlık olduğundan dolayı insanın oluşturdu-
ğu değerlerde ideal ve gerçekliği kendinde sentezler. Yani; bedeni ile reel 
alanda değeri sergileyen ve ruhu ile ideal alanda değeri ilkelere dönüştü-
ren insandır. Böylece; “Ahlak, hem reel alanı hem ideal alanı inşa etmeye 
yönelir.”4 sonucuna ulaşabiliriz.

Ülken’in fikir dünyasında gerçek ve ideal, varlığın iki yönünü oluştu-
ruyor. Bu yüzden ona göre; “Her gerçek bir ideali, her ideal bir gerçeği 
gerektirir. Bundan dolayı gerçek ile idealin birbirini tamamlaması hali-
ne hakikat deriz. Orada varlığın zaman içinde gerçekleşmesini varlığın 
oluşla tamamlanmasını görürüz.”5 Böylece Ülken düşüncesinde varlığın; 
varoluş ile birlikte hakikati yansıttığı sonucuna ulaşılır. Nitekim ruh ve 
beden birlikteliği ile insan gerçek ve ideali eylemleri vasıtasıyla kendi 
bünyesinde barındırmaktadır. Kişi eylemleri ile hem gerçek alanda var 
olmakta hem de ideal alanda var olacakları belirleme iradesine sahiptir. 
Yani bir oluş içerisinde hayatını devam ettiren insan, eylemleri ile ahlakı 

3 Ülken, Aşk Ahlakı, 49.
4 Celal Türer, Ahlaktan Felsefeye Felsefeden Ahlaka, (İstanbul: Dergâh Yay., 2017), 52.
5 Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş, (Ankara: Doğu Batı Yay., 2014), 183.
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yaşayan ve doğru eylemi seçmesi ile de ahlakı yaşatandır. Bu açıdan Ül-
ken insandan başlayarak ahlak çözümlemesi yapmıştır.

Ülken düşüncesinde her ahlak teorisine getirilen temel eleştiri bir ge-
rekçeye bağlanması meselesidir ki bu gerekçe ortadan kalktığı zaman ah-
lak da ortadan kalkacaktır. Bu yüzden ahlakın bir saike bağlı olmaksızın 
ortaya konulan sevgi ve ihtiras üzerine kurulması gerektiğini ifade eder. 
Ülken insandan başlayarak oluşturulan bu ahlakın Aşk Ahlakı olduğunu 
belirtir. Aşk ahlakı, hiçbir fayda ve tatmin beklemeden içten gelen bir icra 
sistemi ile ortaya çıkan ihtiras ve sevgi üzerine kurulu bir ahlaktır. Ülken’e 
göre sevgi ve ihtiras üzerine kurulan aşk ahlakı ile varoluşunu gerçekleşti-
ren bireyler ahlakilik vasfını içten gelen bir eylem olarak gerçekleştirecek-
tir. Böylece aşk ahlakı ile insanlık ahlakına ulaşılacaktır. 

Peki, aşk ahlakı kurulurken niçin sevgi ve ihtiras olguları merkeze alın-
mıştır?

Ülken’in sevgiyi merkezde konumlandırmasının nedeni; sevginin 
objektif-sübjektif diyalektik sürecini kendi bünyesinde barındırmasından 
ileri gelmektedir. Yani hem ferdi olarak varoluşunu gerçekleştiren insanda 
sübjektif olarak sevgi bulunmakta hem de ferdi olarak varoluşunu gerçek-
leştiren insanların kesişim noktaları olan değer alanında objektif olarak 
sevgi olgusu mevcuttur. Böylece Ülken düşüncesinde sevgi; herhangi bir 
saike bağlı kalmadan hem kendi başına varolan hem de insan tarafından 
ortaya konulan bir eylem olarak görülmüştür.

Ülken’in ihtirası merkeze almasının nedeni ise ihtiras olgusuna şu an-
lamı yüklemesinden ileri gelmektedir; “İhtiras hayal gücünün irade ile 
birleşmesidir. Tasavvurun fiil ile evlenmesidir.”6 Bu açıdan baktığımız-
da ihtiras ile kişinin düşüncesi eyleme dökülür ve bunun sonucunda ah-
lak inşası gerçekleşmiş olur. İhtirasın varlığı ile kişi niyetini icraya çevirir. 
Nihayetinde ihtiras sayesinde kişi eylemleri ile reel alanda insan ilişkileri-
ni düzenleyen ahlakı ve ideal alanda evrensel ahlaki ilkeleri ortaya koyar. 
Tüm bunları gerçekleştirirken kişi hür iradesi ile eylemlerini ortaya koyar. 
Böylece kişinin kendini özgürleştirmesi hür iradesi ile ortaya koyduğu ey-
lemlerde gerçekleşmektedir. Kişi hür iradesiyle eylemini gerçekleştiren, 
bu eylemi ile yükselebilen ve sorumlu olan kişi olmuş olur. Nihayetinde 
sevgi ve ihtiras temele alınarak kurulan aşk ahlakı Ülken tarafından şu şe-
kilde tanımlanır; “Sevgi ahlakı hürriyet ahlakıdır. Kölelikten nefret eden 

6 Ülken, Aşk Ahlakı, 54.
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hiçbir kuvvete ve hiçbir insana ibadet etmeyen ahlaktır.”7 Bu yüzden 
Ülken sevgi ve ihtiras üzerine kurulu aşk ahlakı ile insanlık ahlakına ulaş-
mayı amaçlamaktadır.

3. İnsan Hürriyetinin Tahlili
Ülken ahlak alanını temellendirirken insanın çok yönlülüğüne vurgu 

yaparak duygu, düşünce ve davranış kuvvelerini kendinde birleştiren 
varlık tanımlaması ile insanı ele alır. Bu insan, iradesiyle var olan ve do-
layısıyla hür olan insandır. Hür olan insan sevgi ve ihtirasın birleşimi ile 
ahlak alanında var olan insandır. Fakat bu hürlük mutlak hürlük anlamını 
içermemektedir. “Mutlak zorunluluk içinde değer gerçekleşmediği gibi, 
mutlak hürlük içinde de değer gerçekleşmez. Çünkü mutlak hürlük için-
de arzuları, fiilleri, şeyleri mertebelendirmek onları yukarı-aşağı, yetkin-
yetkinsiz, diye ayırmak imkânsızdır. Değer alanı bu mutlak zorunlulukta 
mutlak hürlüğün arasında bulunan ve asıl gerçeğin vasıflarına uygun bu-
lunan muhtemel alandır.”8

Bununla birlikte Ülken düşüncesinde determine olmuş bir insan anla-
yışı da hâkim değildir. Nitekim Ülken’e göre insanın en önemli vasfı irade 
ve seçme hürriyetine sahip olmasıdır. Böylece hürriyet ile insanda bulu-
nan karar ve icra fiilleri gerçekleşmiş olur. “Kişiliğin en önemli vasfı irade 
hürriyetidir. Bu irade hürriyeti seçme fiilinde kendini gösterir. İrademiz 
hür müdür? diye sorulacak olan soru, esasında metafizik bir sorudur. Hiç-
bir bilim mutlak hürriyeti kabul etmez. Ahlak alanında söz konusu olan 
şey, yalnızca ahlaki fiilin hürriyetidir. Biz bu hürriyete kasıt ve niyetleri-
mizi karar ve icra haline geçirebilmek için kullandığımız seçme hürriyeti 
diyoruz.”9

Nihayetinde Ülken düşüncesinde hürriyet tahlili ile alakalı olarak 
şunu belirtmek gerekir ki; insan ne mutlak hürlük ne de mutlak zorun-
luluk içerisindedir. İnsan bu iki uç noktanın ortasında konum alır. Mut-
lak zorunluluk içerisinde değildir çünkü insanın seçme ve sorumlu olma 
yönü vardır. Mutlak hürlük içerisinde de değildir çünkü insanın iç ve dış 
yaptırımı olan vicdan yönü vardır. Bu iki yön arasında kişi kendisini yön-
lendiren iç sesi doğrultusunda doğru eylemi seçme hürriyetine sahiptir. 
Açıktır ki; Ülken insan hürriyeti sorununu metafizik düzlemden çekip 

7 Ülken, Aşk Ahlakı, 57.
8 Ülken, Ahlak, 160.
9 Ülken, Ahlak, 221.
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ahlak alanı içerisinde tahlil etmiştir. Değer alanında var olan insanın hür 
olarak fiilini gerçekleştiren insan olmasına vurgu yaparak iradi fiilleriyle 
eylemini gerçekleştirmesi üzerinde önemle durmaktadır. Kişi ancak niye-
tini icraya çevirdiği eylemleri ile var olmaktadır. Nitekim “İnsan sayısız 
yapıp-etmeler içindedir; ardı arası kesilmeden yapılacak-edilecek şeylerle 
karşı karşıyadır.”10 Bu sayısız eylemler içinde doğru eylemi iradesi ile 
seçmesi ve yanlış eylemde de sorumlu olabilmesi için hürriyet ahlak ala-
nında kendiliğinden doğmaktadır. Nihayetinde “Eylem eyleyiciye önce 
niyetle bağlıdır; ahlaki yönelme, niyetimizle başlar; niyetimiz bizi seçme-
ye, seçmemiz de bizi karara götürür; karar, eyleme. Çağımız insanı bir 
paramparçalığı yaşayan insandır. Niyetten eyleme uzanan yollarda yit-
mekte, niyet karara ulaşmamakta, karar eyleme erişmemekte, eylem niye-
ti, niyet eylemi beslememekte.”11 

Bu noktada ahlaki eylemin nasıl oluştuğunu da irdelemek gerekir. Ül-
ken düşüncesinde ahlaki eylem beğenme ve seçme sonucunda meydana 
gelmektedir. Böylece ahlaki fail iradesini ortaya koyarak beğenme ile be-
lirlenen niyetini, seçme ile oluşan icra mekanizmasına taşımaktadır. Bu-
nun sonucunda eylemleri ile var olan insan ‘tam adamı’12 inşa edecektir. 
Yani, Ülken düşüncesinde ahlaki fail hürriyeti ile tam adamı inşa etmekte-
dir. İnsan, hürriyeti ile yükselebilen ve tam adam inşa edebilen konumda-
dır. Tam adam inşası, insanın hürriyet karakteri ile birlikte doğru eylemde 
bulunması sonucunda gerçekleşmektedir. “Tamlık, aksiyon ahlaklı ada-
mın istemek, mecbur olmak ve muktedir olmak şeklinde art arda gelen üç 
ilerleyici faaliyetinden başka bir şey değildir.”13 Yunan düşüncesi birinci 
faaliyet, Kant ikinci faaliyet, modern ahlak ise üçüncü faaliyet üzerinde 
durmuştur. Fakat Ülken’e göre bu üç vasıf ahlak aksiyonunun ayrılmaz 
ve birbirini tamamlayan vasıflarıdır. “Ahlaklı adam, önce ideal bir düzeni 
isteyen kimsedir. Sonra o düzene göre yaşamaya kendi kendini mecbur 
eden kimsedir. Ve en nihayet bu düzeni gerçekleştirmek için başkalarına 
tesir eden, tesire çalışan kimsedir.”14 Tam adam olabilmek için bu üç vas-
fı aynı fiilde toplamak gerekir.

“İnsan ömrü boyunca bulanık kişiyi ‘kişilik’ haline getirmeye çabalar. 

10 Takiyettin Mengüşoğlu, İnsan Felsefesi, (Ankara: Doğu Batı Yay., 2015), 21.
11 Ahmet İnam, “Halsiz Kalmış Bir Ahlakın Cehenneminde: Ahlakı Hak Saklasın Bir Yârim 

Var İçinde”, Doğu Batı Dergisi 4 (Ankara 2014): 102.
12 Ülken, Ahlak, 178.
13 Ülken, Ahlak, 180.
14 Ülken, Ahlak, 180.
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Bir dünyası olduğunu görür. Bu onun içinde yaşadığı toplum ve kültür-
den ibaret olan dünyadır. Fakat kendi inşa ettiği bu dünyaya bakan bir iç 
varlığı olduğunu da görür.”15 Açıktır ki Ülken’e göre insanın iki yönünün 
de bir algılanması her daim temele alınan bir düşüncedir. İnsanın hem bu 
dünyaya bakan hem de kendi iç varlığına bakan bir yönü vardır. İnsan her 
iki yönü de kendinde birleştirme eylemini, varoluşunu gerçekleştirirken 
ahlak alanında tezahür eden hürriyeti ile sağlanmaktadır.

Sonuç
Ülken düşüncesinde insan, ruh ve beden birlikteliğini kendi bünye-

sinde bir bütün olarak taşıyan ve varoluşunu da akıl ile duyguyu ken-
dinde birleştirerek gerçekleştiren varlıktır. Bu şekilde varolan insan diğer 
varolan insanlarla kesişim noktasında değer alanı ile karşılaşmaktadır. Bu 
kesişim noktasındaki ana saik şüphesiz insanın ahlakilik vasfına erme-
sini sağlayan hürriyet olgusudur. Bu düşünce ile Ülken hürriyet tahlili 
yapmakta ve metafizik alandan ayırılarak etik temalı bir hürriyet inşası 
gerçekleştirmektedir. 

Etik olarak temele oturtturulan hürriyet karakteri ile ahlaki eylemler 
gerçeklemektedir. Eylemin ahlaki fail tarafından kuruluşunda; hazın, ele-
min, arzuların ve ihtirasların payları vardır. Bu insanî yetiler diyalektik 
süreçler ile sentez ve çatışma durumundan doğru olan eylemi meydana 
getirir. Beğenme ve seçme sonucunda ahlaki fail tarafından doğru olan 
eylem gerçekleşir. Bu yüzden ahlaki fail; diyalektik süreç ile aksiyonunu 
seçen ve vücuda getiren ve bu aksiyonu yapma konusunda kendi kendini 
mecbur eden hür kişidir. Bunu geçekleştiren insan ise Ülken’in ifadesi ile 
tam adam olacaktır. Böylece ahlaki fail ile ahlaki aksiyon, ahlaki aksiyon 
ile değer alanı gelişmiş olacaktır. Bunu sağlayan ise şüphesiz hürriyettir. 
Nitekim Mill’in ifadesi ile “Gelişmenin tek şaşmaz ve sürekli kaynağı 
özgürlüktür.”16

Nihayetinde ulaştığımız sonuç; Hilmi Ziya Ülken ahlak alanında bir 
konuyu incelemeye başlarken tarihteki tüm ahlak teorilerini inceleyip 
eleştiri süzgecinden geçirmektedir. Böylece konu diyalektik şekilde iler-
lemektedir. Ardından Ülken, düşünce sisteminin merkezine insanı alarak 
insandan hareketle değer alanı inşası yapmıştır. Değer alanında arzu, seç-

15 Ülken, Varlık ve Oluş, 256.
16 John Stuart Mill, Hürriyet Üzerine, trc. Osman Tostel, (Ankara: Liberte Yayı, 2014), 150.
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me, vicdan ve sorumluluk olgularını hürriyet karakteri etrafında açıkla-
mıştır. Ülken insan ve değer ekseninde hürriyet temellendirmesini düşün-
ce tarihinde mevcut olan teorileri eleştirerek ortaya koyması bakımından 
özgün bir paradigma sunmuştur.
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FAZLURRAHMAN’NIN DÜŞÜNCELERİNDE 

ÖZGÜNLÜK VE ÖZGÜRLÜK

FİRDEVS AKTAŞ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 3. SINIF, İLAMER İSLAM TARİHİ VE 

SANATLARI ARAŞTIRMA GRUBU ÖĞRENCİSİ

Öz
Fazlurrahman Pakistan’lı bir ilim adamı olup özgünlük açısından oldukça önemli-
dir. O, kendi döneminde İslam’a bambaşka bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemiş 
günümüze de bu hususta ışık tutmayı başarmıştır. Onun dile getirdiği ve Müslü-
manların sıklıkla karşılaştığı birçok problem halen çözülebilmiş değildir. Biz bu 
konu da Fazlurrahman’ın iyi anlaşılması gerektiğini düşündük, çalışmamızda onun 
çeşitli İslami İlimlerde geliştirmeye çalıştığı metodlarının özgünlüğünü açıklamaya 
çalıştık. Ele aldığımız düşünceleri tefsir metodolojisi, hermenötik yöntemi, kelam 
ilmine eleştirileri ve İslam Modernizminden kastının ne olduğudur.

Anahtar Kelimeler: Fazlurrahman, İslam Modernizmi, Özgünlük, Metodoloji

ORİGİNALİTY AND FREEDOM IN FAZLURRAHMAN’S THOUGHTS
Abstract
Fazlurrahman is a Pakistani and scientst that he is important in terms of freedom. 
Him times, he aims to bring a new glance to Islam. There are stil many problems 
that he said and muslims encountered often. We think that about this topic, we need 
to under stand well Fazlurrahman. We worked to explain him different sophisticate 
methods that working to improve in Islamic science. Him thoughts that we dealt 
with are tafsir methodology, hermeneutic,prosedure, kalam science criticims, and 
what is the intenty by Islamic Modernism. 

Key Words: Fazlurrahman, Islamic Modernism, Originality, Methodology
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Giriş 
Ömrünün uzun bir bölümünü Batıda geçirmesi sebebiyle Batı ile İs-

lam Dünyası arasındaki farklılıkları gözlemleme imkânı bulan Fazlurrah-
man, Müslümanların içinde bulundukları sıkıntıdan oldukça rahatsızlık 
duymuş, bu nedenle de düşüncelerini özgürce dile getirmesi gerektiğini 
düşünmüştür. O, hayatının her alanında doğru gördüklerini söylemekten 
çekinmemiş, gelecek nesillere fikirlerini aktarırken sıkıntılar çekerek ha-
yatından olma derecesine gelmiştir. Tüm bu sıkıntılara ve engellenmelere 
rağmen düşüncelerindeki özgünlüğü kaybetmemiştir. Öncelikle tebliği-
mizde Fazlurrahman’ın kısaca hayatına daha sonra ortaya koymaya çalış-
tığı yeni tefsir metodolojisine, bu başlık altında kronolojiye verdiği öneme, 
Kur’an’ın tarihselliği hakkındaki yorumlarına ve yorumbilim metoduna 
değineceğiz. Buraya ilaveten geliştirdiği hermenötiğinin de ayrı bir başlık 
altında değerlendirilmesini uygun gördük. Ardından kelam ilmine eleşti-
rilerini ve çözüm önerileri daha sonra da İslam Modernizminden kastının 
ne olduğunu ele almaya çalışacağız.

A. FAZLURRAHMAN’IN HAYATI
Pakistan’ın Hezâre şehrinde 1919 yılında dünyaya gelmiştir. Fazlur-

rahman ilk eğitimini “ders-i nizâmi” olarak bilinen medrese eğitimi şek-
linde babasının yanında gördü. Kendisinin ifade ettiği üzere yenilikçi bir 
düşünce yapısına sahip olmasında babasının çok büyük etkisi olmuştur. 
1933 yılında ailesiyle beraber göçtüğü Lahor’a da Yüksek Öğrenim’e baş-
ladı. Bir yandan da babasının yanında İslami İlimler dersi alıyordu.

Oxford Üniversitesi’nde doktora öğrenimini yaptıktan ve Durham 
Üniversitesi’nde ders vermeye başladıktan sonra, daha önce almış olduğu 
modern eğitimim ile geleneksel eğilimin arasında bir çelişki hissettiğini, 
1940’1i yılların sonu ile 1950’1i yılların başlarında felsefe çalışmaktan do-
ğan ciddi bir şüphe dönemi geçirdiğini söylemektedir.1 

1961 yılında Pakistan hükümetinin davetini kabul ederek ülkesine dön-
müş, 1962 yılında İslami Araştırmalar Enstitüsü’nün genel müdürlüğü-
ne tayin edildi. Bir yandan ilmi faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da 
devlet başkanı olan Eyyûb Han’ın danışmanlığını yapıyordu. Bu durumu 

1 Fazlullah b. Rûzbihân, “Kısa Otobiyografi”, trc. Bekir Demirkol, İslami Araştırmalar Der-
gisi 4. sy.4 (1990): 227-228
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kıskanan bazı kesimler “İslam” adlı eserinde sarf ettiği bir sözünden do-
layı Fazlurrahman’ın katlini istediler. Bunun üzerine ülkesini terk ederek 
Amerika’ya gitti. 1988 yılında vefat edene kadar Chicago Üniversitesi’nde 
İslam Düşüncesi Profesörlüğü yaptı.2

B. TEFSİR METODOLOJİSİ
Kronolojik sıralama
Fazlurrahman’a göre Kur’an-ı Kerim’in anlaşılması için en önemli hu-

sus kronolojik sıra izlenerek bütününün ele alınmasıdır. Verilmek isteni-
len mesajın tam ve etkili şekilde kavranabilmesi için bunu şart görmüş-
tür. Kronolojik sıranın anlaşılması için ise Kur’an’ın ana konularının çıkış 
sebeplerini tarihsel olarak takip etmek gerektiğini belirtmiştir. O, tefsir 
âlimlerini ayetlerin iniş sebeplerini göz önünde bulundurmadıkları için 
eleştirmiştir. Diğer taraftan Batının geliştirdiği kronolojiyi de Yahudi ve 
Hıristiyanlıkta var olan benzerliklerin İslam’da da olduğunu ispatlamak 
amaçlı kullandıklarını söylemiştir.3 Yani ona göre oryantalistlerin yaptı-
ğı tefsir çalışmaları ve uyguladıkları kronoloji ön yargılarından kaynaklı 
öğretici nitelikte olamamıştır. Daha çok İslam’ın diğer dinlerden kopyala-
narak uydurulduğu iddialarını desteklemek amaçlı geliştirilmiştir.

Fazlurrahman’ın kronolojisi Kur’an’ın olaylar karşısındaki cevaplarını 
tespit etmeye ve anlamaya yönelik olmuştur. Ayetlerin inmesine sebep 
olan olayların doğru şekilde kavranabilmesi onların içinde var olan hü-
kümlerin günümüz sorunlarına cevap verecek şekilde değiştirilebilmesi-
ne öncü olacaktır. 

Kur’an’ın Tarihselliğine Fazlurrahman’ın Yorumu
Tarihsellik günümüz şartlarına sıkça dile getirilen bir konu olsa dahi 

geçmiş zamanlarda bunun çok konuşulduğunu söylemek pek de müm-
kün değildir. Müslümanlar arasında tarihselci bakış açısının en belir-
gin örneğinin Fazlurrahman olduğu düşünülmektedir.4 Fazlurrahman, 
Kur’an’ın, indiği dönemde cereyan eden durumlara, ahlaki ve toplumsal 
olaylara Allah’ın, Peygamber’in zihni vasıtasıyla verdiği ilahi bir cevap 

2 Alparslan Açıkgenç, “Fazlurrahman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.12 
(Ankara: TDV Yay., 1995), 280.

3 Fazlurrahman, İslami Yenilenme Makaleler I, trc. Adil Çiftçi, (Ankara, Ankara Okulu 
Yay.,2015), 70-71

4 Mehmet Paçacı, “Kur’an ve Tarihsellik Tartışması”, edit. Abdülhamit Birışık, Kur’ân’ı An-
lamada Tarihsellik Sorunu, (Bursa, KURAV yay., 1996): 24
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olduğu fikrindedir.5 Yani Hz.Muhammed’in dini tebliğ etme hususunda 
çağrıda bulunduğu toplumun her türlü psikolojik durumlarını ve sos-
yal hayatlarını göz önünde bulundurması gerekliydi. Yaşadığı çevrede-
ki insanları dine davet ederken kendisine gelen vahyin en doğru şekil-
de anlaşılması onun dikkat etmesi gereken hususlardan biriydi. Bu fikir, 
Hz.Muhammed’in toplumun şartlarına uygun hareket etmesi gerektiği 
tarzında anlaşılmasından kaynaklı, Fazlurrahman’ın Kur’an’ın tarihsel bir 
metin olduğu düşüncesini taşıdığı şeklinde yorumlanmaktadır.6 

O, Kur’an’ın genelinin özel durumlara cevap verir nitelikte olmasını in-
diği dönemin tarihsel özelliklerinin dikkate alınması için de ayrıca önemli 
görmüştür. Burada hem kendi dönemimizi hem de geçmiş dönemleri kav-
rayıp arasında bağ kurmamız Kur’an’ın mesajlarını anlamamız için gerekli 
görmüştür.7 Kurduğumuz bağ Kur’an’da geçen hadiseleri günümüz dünya-
sına ışık tutar nitelikte yorumlayabilmemiz için önemlidir. Bu sayede Müs-
lümanlar gelişen dünya şartlarında yaşadığını problemlerin üstesinden 
gelebilecektir. Ona göre İslam doğru bir şekilde anlaşıldığı zaman kendi-
ni geliştirmek maksatlı yeni taze formlar arayarak bu formları bulabilecek 
niteliktedir.8 Buradan çıkarabileceğimiz en genel sonuç Kur’an’ın zamanı-
mıza uygun şekilde yorumlanmaya açık bir kitap olduğudur. Ortaya çıkışı 
itibariyle de Mekke toplumunun çok tanrılı inancına ve sosyo-ekonomik 
dengesizliğine uyarı niteliğinde olması, Hz. Muhammed’in elçilikten sonra 
karşılaştığı problemlere cevap vermesi onun tarihsel bir metin olduğunun 
söylenmesine sebep olmuştur.9 Fazlurrahman’ın yaklaşımlarında bahsetti-
ği tarihsellik sorunu evrensellik problemi olarak düşünüldüğünde, evren-
sel bir modern İslami söylem ortaya koymak için bunu çözmeye yönelik bir 
teşebbüs olarak değerlendirmek mümkündür.10

Yorumbilim Metodu
Fazlurrahman, Müslümanların Kuran’ın Arapça metnine olan ilgile-

ri ve onu ezberleme isteklerinin her dönemde yorumlanması gerçeğinin 

5 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, trc. Alparslan Açıkgenç-M. Hayri Kırbaşoğlu, (Anka-
ra, Ankara Okulu Yay., 2014),62

6 Şevket Kotan, “Fazlurrahman’ın İctihad Teorisi”, Milel ve Nihal, 5/2 (2008): 93.
7 Şevket Kotan, Fazlurrahman’ın İctihad Teorisi, 94.
8 Fazlurrahman, Tarih boyunca İslami Metodoloji Sorunu, trc. Salih Akdemir, (Ankara, 

Ankara Okulu Yay., 2014), 166
9 Adil Çiftçi, Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, (Ankara, Avrasya Yay., 2001), 

116
10 Kasım Küçükalp, “Fazlurrahman ve İslam Modernizmi”, Eskiyeni Dergisi 17 (2010): 58.
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önüne geçtiğini düşünmektedir.11 Ona göre yapılması gereken şey, çağdaş 
dünyadaki sorunlara cevap verecek nitelikte olan bir yorumbilim meto-
dunun geliştirilmesidir. Oluşturulacak bu yeni metodun, bazı unsurları 
içereceği gibi, diğer bazı unsurları da dışlayacağını; Kur’an’ın asıl anla-
şılması yönü ile ilgilenip, estetik güzelliği ve edebi yönleriyle vakit kay-
betmemesi gerektiğini belirtmiştir.12 Bu metod geliştirildiği takdirde, sırf 
açıklama amacı ile şerh yazma alışkanlığı ve özgün fikir üretme çabala-
rının yavaşlaması engellenecek, İslam dünyası ansiklopedik bilgi sahibi 
olan, fakat herhangi bir meselede söyleyecek yeni şeyi olmayan âlim tipiy-
le karşı karşıya kalmaktan13 kurtulacaktır. Fazlurrahman Kuran’ın anlaşıl-
masına yönelik yapılan çalışmalarda özellikle hitabetin ve belagatın öne 
çıkarmasının sebebini şu cümleleriyle açıklıyor;14

Çok gariptir ki; Kur’an bizzat tek başına medreselerde tedrisat konu-
su olmamıştır. Herhalde Kur’an’ın bu şekilde incelenmemesinin, sadece 
öğretimle ve kelamla ilgili durumu değil, mevcut toplumsal düzeni dahi 
değiştirmesinden korkulmuştu. O halde Kur’an’ı anlamak için Kur’an dı-
şında bir takım vasıtalara ihtiyaç vardı. Hitabet ve belagat ilminden daha 
zevk verici ne olabilirdi?

Bu sözlerinden anlaşılacağı gibi Fazlurrahman, Kur’an’ın manasından 
çok dilbilgisinin ön plana çıkarılmasının sebebini; İslam’ın gerçekten an-
laşıldığı zaman toplumların geleneklerini değiştireceği korkusuna bağla-
mıştır. Çünkü mevcut geleneksel anlayışlar kimi zaman hayatta kalabil-
mek için İslam’ı üzerlerine kalkan olarak kullanmaktadırlar. Bu durumun 
farkında olup, devam ettiren Kur’an yorumları mevcuttur. Burada dev-
reye girecek olan şey nasıl yorum yapılması gerektiğinin kavranmasıdır. 
Metnin tahlilini kolaylaştıracak bu metod geleneksel çevreden etkilenme-
den yorum yapılabilmesinin önünü açarak Kur’an’ın geniş kitlelere hitap 
etmesini sağlayacaktır.

Daha sonra Fazlurrahman’a göre Müslümanlar Kur’an’ı kendi anlattığı 
gibi sunma hususunda birtakım problemlerle karşılaşmışlardır. Bunlar-
dan ilkinin; Kur’an’ın günümüze olan ilgisini, gerçekten hissetme yokluğu 
olduğunu söyleyen Fazlurrahman, bu eksikliğin Kur’an’ı çağdaş insanın 

11 Fazlurrahman, İslami Yenilenme Makaleler �, 69-70.
12 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 60; Mustafa Karataş “Fazlurrahman’ın İslami İlimler-

de Metodoloji Arayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2005): 92
13 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 100; Mustafa Karataş “Fazlurrahman’ın İslami İlim-

lerde Metodoloji Arayışı”, 91.
14 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 98.
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ihtiyaçlarına uygun olarak sunmayı önlediğini de eklemiştir. Ama daha 
önemli gördüğü bir diğer problem, böyle bir sunuşun bazı noktalarda 
mevcut geleneksel fikirlerden ayrılması korkusudur. Bu son riski kaçınıl-
maz görmüş fakat yine de bir çalışmanın mutlaka yapılmasının gereklili-
ğinden bahsetmiştir.15 

Kısacası onun için en iyi tefsir metodu zamanımızdan Kur’an’ın indiği 
zamana gidip dönemin şartlarını ve sorunlarını kavradıktan sonra ortaya 
konulabilir. Hatta sadece o çevreyi değil, onlara yakın olan tüm çevrele-
rin çeşitli yönleriyle incelenmesi gerektiğini söylemiştir. Bunun için ekstra 
olarak Kur’an’a bütüncül şekilde yaklaşmamız gerektiğini belirtmektedir.16 
Böyle bir yaklaşım tarzı bazı ayetleri günümüz şartlarına uyarlamamızı 
kolaylaştıracak nitelikte olacaktır. Bütüncül yaklaşım Kur’an’a karşı genel 
bir bakış çerçevesi yakalamamız için önemlidir. 

C. FAZLURRAHMAN’IN HERMENÖTİK YÖNTEMİ
Hermenötik kelime anlamı olarak tevil etme ve yorumlama anlamın-

dadır. Fazlurrahman’a göre ise Kur’an’ın yeni bir yorum süzgecinden ge-
çirilmesi demektir. Onun hermenötiği iki payandaya dayandırılmıştır. İlki 
bir nübüvvet ve vahyin tabiat teorisi ikicisi ise bir tarih anlayışıdır.17 O, 
Hz. Peygamber’le Kur’an arasındaki ilişkinin harici ve mekanik olmayıp 
kalp ile anlam ilişkisi olduğunu söylemektedir. Bu da vahyin anlam olarak 
Peygamber’in kalbine indiği, onun dili ve kelimeleriyle ifadeye döküldü-
ğü için metnin ona aidiyetini ifade etmek anlamında yorumlanmıştır.18 Bu 
sebeple lafzın sahibi olan zihnin anlaşılmasını önemli görmüştür. Çünkü 
ona göre zihni anlamak mecazları, deyimleri ve uygulamaları anlamak 
demektir. Metnin oluştuğu dönemden başka bir zaman ve mekân dilimin-
de yaşayan bizlerin anlama sürecini ilk yaratıcı ya da özgün sürecin tersi 
olarak ifade etmiştir. Kendi duruşumuzda anlamaya ve yorumlamaya ça-
lıştığımız formların bizi bu durumumuzdan bağımsız olarak ilk zihne gö-
türeceğini, ancak bu geri götürmenin parça parça değil tutarlı ve bütünsel 
olmalısı gerektiğini ekleyerek anlayan öznenin kendi zihninde tekrar can-

15 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, trc. Alparslan Açıkgenç, (Ankara, Ankara Okulu 
Yay., 2009), 24-25.

16 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 62-63.
17 Fazlurrahman, İslam, trc. Mehmet Dağ-Mehmet Aydın, (Ankara, Ankara Okulu Yay., 

2014), 25
18 M. Abdulkadir Yılan, Fazlurrahman’ın Vahiy Anlayışı, (Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniver-

sitesi 2013), 2.
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landırılmasının önemini vurgulamıştır. Bu canlandırma olayından sonra 
Fazlurrahman Kur’an’ı anlama söz konusu olduğunda ilk zihin kadar nes-
nel durum yani mesajın hitap ettiği dış çevre ve sorunların bilinmesi ge-
rektiğine değinmiştir. Bunun yanı sıra peygamberin muhatap olduğu top-
lumun ve içinde bulunduğu şartların kesinlikle atlanmamasının zorunlu-
luğunu da eklemektedir. Çünkü ona göre Kur’an Allah’ın Hz.Muhammed 
vasıtasıyla insanlara ve olaylara yönelik hitabıdır. Bu yüzden Kur’an’ın iniş 
sebebi olarak somut durumlara cevap verdiği göz önünde tutulmalıdır.19 
Peygamberin zihninin Kur’an’ın anlaşılmasında az kullanılması en büyük 
hatalardan biri olarak görmüştür. Sonuçta Hz.Muhammed vahyi cümle 
haline getiren şahıs olma niteliğindedir. Zihin dünyasının iyi tahlil edil-
mesi bir nevi ayetlerinde iyi çözümlenmesi demektir.

Bu bahsettiklerimizden ulaştığımız sonuç; onun hermenötiğinin iki 
önemli noktaya temas etmesidir. Birincisi Hz.Muhammed’in kastının ne 
olduğunun tespit edilmesi diğeri ise metnin muhatap olduğu zamanın ve 
mekânın iyi kavranmasıdır. Vahyin anlaşılması için bu iki maddeye dik-
kat edilmesi gerektiği görüşünü savunmuştur.

Hermenötiğin vahiy konusunda farklılığı Kur’an’ın yeniden yorumlan-
ması düşüncesidir. Peygambere vahyin ulaşmasının nasıllığıyla ilgilen-
mesi Fazlurrahman’ı diğerlerinden ayıran nokta olmuştur. Kendisinden 
öncekiler gibi vahyin bir melek vasıtasıyla iletildiğini kabul etmiş fakat 
bunların Hz.Muhammed’in dışında gerçekleştiğini savunmasıyla onlar-
dan ayrılmasına sebep olarak gösterilmiştir.20

D. YENİ KELAM METODOLOJİSİ
Fazlurrahman’ın hedefi, sürekli değişen dünya düzeni ve ilerlemesi 

karşısında, İslam’ın kaybolup gitmesini önlemek için onun da değişime 
ayak uydurması gerektiğini savunmak olmuştur. O, hiçbir zaman ilimle-
rin yok olup gitmesini istememiş, bilakis gerekli değişiklikler yapıldıktan 
sonra İslam’a faydalı olacaklarını düşünmüştür. Bu amaç doğrultusunda 
ilerlerken yenilenmesini düşündüğü bir diğer alan da kelam ilmi olmuş-
tur. 

Fazlurrahman klasik kelamı eleştirmiş, Kur’an’dan kalkan bir söyleme 

19 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 66; Adil Çiftçi, Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Dü-
şünmek, 109.

20 Hatice K. Arpaguş, Fazlurrahman’a göre Allah ve İnsan, (İstanbul, Çamlıca Yay, 2010), 
164.
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ve metodolojiye dayanarak düşünce sistemi ortaya koymaya çalışmıştır. 
Bu hususta ilerlerken hem Mu’tezile’ye hem de Eş’ariliğe ciddi eleştiri-
ler getirmiştir.21 Bunlara kısaca değinecek olursak Fazlurrahman’a göre 
Mu’tezile’nin sorunu, adalet ve tevhid sahalarında mücadele ederken 
akılcılığı savunma şeklini abartmaları ve yanlış anlaşılmalarıdır. Onla-
rın Allah’ın vaadinden dönemeyeceğini iyilik yapanı mükâfatlandırıp 
kötülük yapanı mutlaka cezalandırmak zorunda olduğunu söylemeleri-
ni aşırı hümanist bir tavır olarak yorumlamıştır. Bir diğer hatalarını ise 
Mu’tezile’nin Kur’an’daki teşbihlere bile akılcı yaklaşmaları sonucu orada 
geçen sıfatların tümünden Allah’ı münezzeh kılmalarıdır. Bu sebeple de 
sıfat kullanımını şirk saymaları aklı kullanmada aşırıya gitmelerini ve va-
hiyden üstün tutma yanılgısına düşmelerine sebep olduğunu söylemekte-
dir. Ku’an’a mahlûk demelerini de hata olarak ele almıştır. Bunun dışında 
aklı kullanmaya itmeleri hususunda İslam’a büyük bir iç hizmette bulun-
duklarını da eklemektedir.22

Eş’arileri ise Allah’ın kudretini sınırlandıran Mu’tezili akideye kar-
şı Sünni tepkinin güçlü etkisi altında görüyordu.23 Onların hatasının 
Allah’ın kudretinin her şeyden üstün olduğunu göstermek için insanı 
hiçbir şey yapamayacak derecede alçaltmaları olduğunu söylemektedir. 
Ayrıca Fazlurrahman, ortaçağ Müslümanları arasında güçlü bir cebriye 
anlayışının kaynağını, dışarıdan gelen yabancı etkilerin yanında insan ira-
desini reddeden bir tutum içinde olan Eş’arilik ve kadercilik anlayışı ile 
yoğrulmuş sûfi anlayışlarda bulur.24 Eş’ari teolojisinin Allah’ın buyrukla-
rını akıl ve amaçtan yoksun olarak keyfi algılayan ve insanın, Allah’ın ev-
rendeki tek aktör olmasından kaynaklı etkili bir alanı olmadığı öğretileri, 
Fazlurrahman’ın kınamalarının belirgin nesnesini oluşturmaktadır.25

Fazlurrahman’ın bir diğer eleştirisi de Maturidiliğe karşı olmuştur. 
Ona göre Maturidiliğin Eş’arilikle benzer noktaları olmakla beraber ayrıl-
dığı hususlar da vardır. Maturidilerin de Eş’ariler gibi tüm fiillerin Allah 
tarafından yaratıldığını savunmaları fakat onların aksine, kötü fiillerin 

21 M.Zeynep Özçoban, Fazurrahman’ın Metodoloji Sorunu, (Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep 
Üniversitesi 2016); 75-76.

22 Fazlurrahman, İslam, 147-49.
23 Fazlurrahman, İslam, 152.
24 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, 60-61; M. Abdulkadir Yılan, Fazlurrahman’ın 

Vahiy Anlayışı, 55.
25 Charles J. Adams, “Fazlurrahman ve Klasik Modernizm”, İslam ve Modernizm “Fazlurrah-

man Tecrübesi”, (İstanbul, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı 
Yay., 1997), 83
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Allah’ın rızasıyla gerekleşmediğini belirtmeleri ve burada insan iradesi-
nin devreye girdiğini söylemeleridir. Fazlurrahman Maturidilerin bu dü-
şüncesinin çelişkiler içerdiğini düşünmektedir. İyi fiillerin meydana gel-
mesinde Allah’ın iradesi etkili olurken kötü fiillerin oluşumunda insanın 
iradesinin ön planda olması tutarsızlık içermektedir. Bunun ötesinde Faz-
lurrahman Maturidilik için Allah’ın kudretini vurgularken, insan iradesin 
etkinliğine de izin verdiklerini, daha sonra bazı gelişmelerle fiillerin kul 
tarafından mutlak iradeyle gerçekleştiğini söylediklerini belirtmektedir.26 

Görüldüğü üzere Fazlurrahman’a göre Mu’tezile’nin açığını kapatmak 
için ortaya çıkan Eş’arilik ve Maturidilik, rekabet sahasında gibi hisset-
melerinden kaynaklı Kelam ilmi hususunda pek başarılı olamamışlardır. 
Ona göre bu alanda başarıya götürecek şey her zaman üzerinde durduğu 
bütünlük algısı ve kelam alanındaki tarihi hadiselerin tenkidi olmuştur. 
Bu tenkidin bize Kur’an’ın dünya görüşlerinden sapılan kelami fikirleri 
görmemizde yardımcı olacağını söylemektedir.27

Bütün bunlara ek olarak Fazlurrahman; Ahlakı merkeze alan yeni bir 
kelam sistemi kurulması gerektiğini düşünmektedir. İnsanların mevcut 
kelam anlayışını düzeltmeye çalışmasının bizi bir sonuca götürmeyece-
ğini söyleyerek, kurulacak olan yeni sistemde de Hukukî ve sosyal hü-
kümlerin oturtularak Kur’an merkezli bir yapıya sahip olması gerektiğini 
belirtmektedir. Fazlurrahman’ın isteği Kur’an temelli bir dünya görüşü ve 
ahlak sistemi kurulması yönündedir.28

E. FAZLURRAHMAN İÇİN İSLAM MODERNİZMİ
Fazlurrahman denildiğinde aklımıza ilk gelen şey şüphesiz ki İslam 

modernizmidir. O bu konu üzerinde düşünerek çok sayıda yazılar yazmış 
her şeye rağmen düşüncesini özgürce dile getirmeye çalışmıştır. Öyle ki 
bu sebepten ötürü sıkıntılar çekerek ülkesini terk etmek zorunda bırakıl-
mıştır. Yine İslam’da modernizmi savunmuş özgürlüğünün kısıtlanması-
na izin vermemiştir. Kanaatimizce Fazlurrahman için İslam modernizmi-
nin ne ifade ettiğini anlamak bu noktada önemlidir.

Fazlurrahman dinin düşünen bir toplum içerisinde nasıl varlığını sür-
dürebileceğinin merakı içerisine girmiş, Kur’an’ın insanlara vermek is-
tediği mesajı bozmadan, modernite ile arasındaki uçurumu kapatmayı 

26 Fazlurrahman, İslam, 152-153
27 Fazlurrahman, İslam ve -Çağdaşlık, 235.
28 M. Zeynep Özçoban, Fazurrahman’ın Metodoloji Sorunu, 81.
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hedeflemiştir. Burada hedeflenen şeyin fikri ve toplumsal yenilenme ol-
duğunu söylemek mümkündür. 29 Çünkü daha öncede söylediğimiz gibi 
Kur’an gerçekten anlaşıldığı zaman geleneklerden ayrılıp yeni bir toplum 
inşasına girecektir. Bu inşanın gerçekleşebilmesi için de fikri değişiklikle-
rin meydana gelmesi gerekmektedir.
İbn Teymiye ile başlayan İslam’ı yeniden inşa etme hareketleri bazı ek-

siklikleri olmasına rağmen varlığını gösterdiğini ve onun için insanın özü-
nün Allah’ın iradesin keşfetmek ve uygulamak olduğunu söylemektedir. 
Bu yüzden de Fazlurrahman İbn Teymiye’nin birey üstünde değil toplum 
üstünde durarak Kur’an ve sünnetin özünü kavramış tarihsel toplumun 
ötesine geçtiğini belirtmektedir.30

İslam Modernizminin ana düşüncesi sünnetin ışığında oluşan tarihi 
miras, ilmi ve rasyonel bir süzgeçten geçirilerek yorumlandığı zaman İs-
lam, tarihi-içtimaî gelişme sürecinin doğurduğu problemleri çözmeye, o 
sürecin altında ezilmeye değil ona yön vermeye kadirdir şeklinde yorum-
lamak mümkün olacaktır.31 Bu yüzden o, Kur’an’ın dinamik niteliğinin 
yeniden keşfedildiğinde modern zihinlere de hitap edeceği düşüncesini 
taşımış, modernite ve İslâm arasında var olan uçurumun yine İslâm ile 
kapatılacağına inanmıştır.32

Fazlurrahman İslâm’ın değişmediği takdirde modernleşen dünyada 
kaybolup gideceğini söylüyordu. Bu durumu Charles J. Adams şöyle ifa-
de etmektedir;33 “…Modernistleri muhafazakârlardan ve dirilişçilerden 
ayıran mesele değişimin gerekli olup olmadığı değil, onun olması gere-
ken yön ve öncelenmesi gereken prensipleridir…” Bu cümle bize İslâmi 
Modernizmin olup olmamasının tartışılamayacağını modernist bir insana 
göre bunun kaçınılmaz bir durum olduğunu anlatmaktadır.

Fazlurrahman’a göre de, İslami Modernizm, ilk kez Muhammed Ab-
duh, Seyyid Ahmed Han ve Emir Ali gibi düşünürler tarafından başla-
tıldıktan sonra, ne yazık ki, bir yandan hızlı bir değişim sürecine girerek, 
salt bir savunma şekline bürünüp yozlaşırken, bir yandan da aşağı yukarı 
tamamen seküler bir batıcılığa doğru gelişti. Bunun sonucunda, Fazlur-

29 Adil Çiftçi, Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, 22.
30 Fazlurrahman, İslâmi Yenilenme Makaleler III, trc. Adil Çiftçi, (Ankara, Ankara Okulu 

Yay., 2015), 43-45.
31 Mehmet Aydın, “Fazlurrahman ve İslâm Modernizmi”, İslâmî Araştırmalar Dergisi 4. sy.4 

(1990): 274.
32 Adil Çiftçi, Fazlurrahman ile İslam’ı Yeniden Düşünmek, 22.
33 Charles J. Adams, “Fazlurrahman ve Klasik Modernizm”, 81
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rahman şu ifadeleri kullanıyor; “Modernleşmelerinin hareket noktasını 
Batılılaşmakta gören ilk Müslüman modernistler; liberalizmi neredeyse 
tanrılaştırdılar ve onun kategorilerini Müslüman topluma empoze etme-
nin yollarını aradılar. Sonuç şu oldu; mesajları topluma ulaştığında şiddet-
le reddedildi.”34 Buradan Fazlurrahman’ın Modernizm adı altında Batıyı 
tamamıyla taklit eden âlim sınıfını eleştirdiğini görmekteyiz. Bunun ters 
olarak Ortaçağ Müslüman düşüncesinin sabitliğini ve esneksizliğini de 
eleştirmiştir. Ona göre toplumun entelektüel hayatının düşmesine sebep 
olan dinsel sınıf, geleneksel eğitim sistemiyle yaratıcılıktan uzak yorumlar 
inşa ediyorlardı. Nitekim Fazlurrahman Müslüman toplum için aciliye-
ti hissedilen ihtiyacın, Batı’nın görüşüne hiçbir şekilde bağımlı olmayan 
yeniden yapılanmış bir dünya görüşünün olmasıydı. Müslümanlar için, 
Kur’an’ı vahiyle verilen hakikatlere göre kendi gündemlerini kendileri 
belirlemek ve değişen dünyaya cevap vermek zorunda olduklarını söyle-
miştir. Bu yüzden Müslümanların kendilerini Batı’dan entelektüel olarak 
boşamalarını ve kendilerine has değerleri sürdürmeyi gerçekleştirmeleri 
gerektiğini de belirtmektedir.35 Bu durumun daha anlaşılabilir olması 
için şu söylenebilir; Modern toplumlar bir şeyi ya tamamen kendilerine 
benzetirler ya da yok olup gitmesini isterler. Fazlurrahman bu durum-
da Batı dünyasını hastalığı önemsemeyip belirtilerini önemseyen dokto-
ra benzetmektedir. Tedavisini bilmelerine rağmen görmezden gelmeleri 
hastanın yaşamasını istemedikleri içindir.36 Bu durumda hayatta kalabil-
menin yegâne temeli modern topluma özenmek ve onu taklit etmek değil 
kendi modernitemizi oluşturmaktır.

Fazlurrahman’ın düşüncelerinden şu sonuç çıkarılabilir; İslam dünya-
sının Batı’nın ilerleyişi karşısında, kendilerini geliştirmek amaçlı yeni bir 
düşünce sistemi kurmaları gerekmektedir. Bizler üretmeyip sürekli ilimi 
ithal ettiğimiz sürece modern dünyada varlık göstermemiz çok zor ola-
caktır. Çünkü alanımız ne olursa olsun üretmeyip hazıra alışmamız de-
mek gelişen dünya düzenin de ben varım diyememektir.

34 Mevlüt Uyanık, “İslam Modernizmi ve Sufilik”, İslam ve Modernizm “Fazlurrahman Tecrü-
besi”, (İstanbul, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yay., 1997); 
67.

35 Charles J. Adams, , “Fazlurrahman ve Klasik Modernizm” 85-87
36 Fazlurrahman, İslam ve Çağdaşlık, 246
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Sonuç
Fazlurrahman kanaatimizce asri zamanların en önemli İslam müte-

fekkirlerindendir. İslâmiyeti, tüm sosyal bilimlerin üzerinde mukayese-
li tetkiklerle incelemesi ve kapsamı geniş yorumlar yapması bizim için 
önemli bir husustur. O hiçbir zaman Batılılaşmayı savunmamış aksine Ba-
tılılaşmamak için kendi özümüzü kavramamız gerektiğini iddia etmiştir. 
Düşüncelerindeki özgünlüğün bu noktada başladığını söylemek doğru 
olacaktır. 

Onun eserlerinde yer verdiği konuların geneli günümüz problemlerini 
açıklar niteliktedir. Bulunduğumuz dönemde bunlar sıkça dile getirilse 
dahi Fazlurrahman kendi çağında gelecek nesiller için problem oluştura-
cak noktaları erkenden görmüş bunların giderilmesi için yöntemler geliş-
tirmeye çalışmıştır. Zamanımız muhakemesini tatmin edebilecek eserler 
kaleme almıştır. Günümüzde de İslam’a modern yorum getirmeye çalı-
şan insanların düşüncelerinin temelini Fazlurrahman oluşturmaktadır. 
Kitaplarının Türkçeye çevrilmesiyle de ülkemizde farklılığıyla ilgi çeken 
bir isim olmuş, onun fikirlerinin anlaşılması için adına sempozyum dü-
zenlenmiştir. 
İslam’ın eylemsizlikten ziyade, eğitim ve yaratıcı düşünme fikriyle ge-

niş halk kitlelerine ulaşabileceğini düşünen Fazlurrahman, toplumların 
da eğitimle ayakta kalabileceği fikrini taşımaktadır. Radikal İslamcı dü-
şünceyi savunan gruplardan uzak durmuş bu yüzden de Pakistan’da öz-
gürlüğü engellenmeye çalışılmıştır. Fakat yine de dinde reformu savun-
muş, başörtüsü, had cezası hususunda öne sürmüş olduğu düşüncelerle 
geleneksel İslami kesimin tepkisini toplamıştır. Canından olma raddesine 
gelmesine rağmen fikirlerini özgürce dile getirmekten taviz vermemiştir. 
Tarih boyunca sürdürülen yorum ve İctihad usûlüne muhalefet etmiş yeni 
özgün bir fikir sistemi geliştirmek istemiştir.
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Muhammed KOACBIYIK: Sayın Firdevs Aktaş’a teşekkür ediyoruz. 
Kendisi tebliğinde Fazlu’r-Rahman’ın hayatını ele aldı. Daha sonrasında 
Tefsir metodolojisinden ve geliştirdiği yorum bilim metodundan bahsede-
rek özgün yönlerini ortaya koymaya çalıştı. Fazlu’r-Rahman’da sorunların 
tespiti üzerine bir özgünlük söz konusu olduğundan bahsetti. Fazlu’r-
Rahman’ın Batı’ya karşı bir İslam modernizmi geliştirdiğini söyledi. Ken-
disine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada 3. Tebliğcimiz Yunus Torun 
var. Kendisi Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 3. Sınıf Öğren-
cisidir. Tebliğ başlığı: “Geçmişten Günümüze şerh ve haşiyenin ilmi gele-
nekteki özgün değeri.” Sözü kendisine veriyorum. Buyurun.
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŞERH 

HAŞİYENİN İLMİ GELENEKTEKİ ÖZGÜN 

DEĞERİ

YUNUS TORUN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Öz
Şerh ve haşiye birer telif türü olarak niteliksiz bir hale getirilerek içi boşaltılıp mil-
letimizin geçmişten bugüne oluşturduğu bütün ilmi, fikri çalışmaları ve birikimleri 
göz ardı edilip öteleniyor. Bizde bu tasfiye çalışmalarının ne şekilde meydana gel-
diğini, amaç ve hedeflerini şerh ve haşiyenin ne demek olduğunu açıklayarak; şerh 
ve haşiyenin tarihte ilk olarak nerede karşımıza çıktığını, kültürümüze ilk olarak 
ne şekilde ve nasıl ulaştığını tespit etmeye çalıştık. Geleneğin Osmanlı eğitimindeki 
önem ve özgünlüğünden bahsederek medrese eğitimindeki önemine vurgu yaptık.

Anahtar kelimeler: Şerh Haşiye, Ta’lik

Commentary And Annotation Tradition From Past To Present

Abstract
The commentary and the annotation are made unqualified as a kind of copyright, 
and all the knowledge, ideas and accumulations that are formed by our past and 
present are ignored and shifted. In the study (paper, research neyse), we have tried 
to find out where we have firstly confronted the commentary and annotation in 
history, and in what way and how they have come up with in our culture by explai-
ning how these purge attempts have been carried out, the purpose and targets of the 
commentary and the definition of the commentary and the annotation, We have also 
emphasized the importance of madrasa education wit talking about the importance 
and originality of the tradition of Ottoman education.
Key Words: Commentary, annotation, deferment



İSLÂM MEDENİYETİNİN YAPI TAŞLARI VIII912

Şerh Ve Haşiyenin Oluşumu Ve Kronolojik Olarak 
Geleneğimizdeki Yeri 
Şerh sözlükte “eti kesmek; bir şeyi genişletip yaymak; sözün kapalı kı-

sımlarını açıklayıp anlaşılır hale getirmek” demektir1. Literatürde sonun-
cu manadan hareketle sözlü veya yazılı olarak bir konuda yapılan açıkla-
malara şerh denmiş, böylece ilimler tarihinde şerh bir telif türü şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Şerhler bir ilim dalında meşhur olmuş ve genellikle muh-
tasar metinler üzerine kaleme alınan, bunlardaki kapalı ifadelerin açıklan-
dığı, eksik bırakılan hususların tamamlandığı, hatalara işaret edildiği ve 
örneklerin çoğaltıldığı eserlerdir. 2 

Haşiye ise ‘’sözlükte doldurmak, gereğinden fazla söz söylemek ve yaz-
mak, söz ve yazıdaki fazlalıklar, bir şeyin kenarı, bir eserin ve yazının bu-
lunduğu sayfanın kenarlarındaki boşluk’’ demektir. Terim olarak ise haşiye 
‘’sayfa boşluklarına ilave edilen açıklayıcı ve tamamlayıcı bilgileri içeren 
not ’’ manasında olup hamiş ve derkenar kelimeleriyle eş anlamlıdır. 

Genellikle muhtasar yazılmış meşhur bir metnin şerhi üzerine yapıl-
mış olan haşiyeler, hem şerhte hem de metindeki bazı kelime ve terkipler-
le ya da metinde geçen özel isim, ayet, hadis, şiir gibi hususlarla ilgili ola-
rak yapılan kısa açıklamalar mahiyetindedir. Ancak bu açıklamalar bazen 
metinden uzun olabilir. Şerh ise eserin bütününe dair daha geniş izahları 
ihtiva eden kitaplar için kullanılır.3

Bunlara haşiye adı verilmesinin sebebi, şerh edilen eserin yüksek de-
ğeri karşısında ona yapılan eklerin sadece boşlukları doldurma kabilin-
den önemsiz ilâveler olduğu şeklindeki düşüncedir. Allak (ilişmek, yapış-
mak) kökünden türeyen talik ve talika kelimeleri de “iliştirme; iliştirilen 
nesne ve eklenen not” demek olup terim olarak haşiye amacıyla yapılan 
ilâveleri ve açıklamaları ifade eder. Ancak yorum içeren haşiyelere ta-
lik adını verenler olduğu gibi, taliki, bir metnin bazı kısımlarının tashihi 
veya izahı yahut daha fazla bilgilendirmek maksadıyla ilâve edilmiş olan 
mülâhazalar ve haşiyeye göre daha özel ve önemli açıklamalar diye anla-
yanlar da vardır4 . 
Şerh ve haşiyenin doğmasına sebep olan unsurları nedir diye soruldu-

1 Lisanü’l-‘Arab, “şrh” md .; el-Mu’cemü’l-vasit, s. 477
2 Sedat Şensoy ‘’şerh ‘’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c.38(İstanbul: TDV Yay., 

2010 ), 555 .
3 Tevfik Rüştü Topuzoğlu ‘’Haşiye’’ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c.16 (İstan-

bul: TDV Yay. 1997 ),419-420,
4 Tevfik Rüştü Topuzoğlu, ‘’Haşiye-Ta’lik-Ta’lika’’ DİA, c.16, (1997 ),419.
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ğunda bunları şu şekilde kısaca sıralayabiliriz. Bunların ilki olarak müel-
lifin eserini oluşturur iken eseri kendi ilmi, zekâsı, birikimi ve kabiliyeti 
çerçevesinde oluşturmuş olması, bu şekilde oluşturulmuş bir eserin bütün 
okuyucuların aynı birikime ve kabiliyete sahip olmadıkları için anlaya-
mamaları, ikinci unsur olarak müellifin başka bir ilimin alanına girmesi 
dolayısıyla bazı temel bilgilerin yetersizliği, ihmal edilmesi ve bazı hü-
kümlerin illetlerinin belirtilmesi, üçüncü unsur olarak da eserlerde yoru-
ma muhtaç mecazi ifadelerin kullanılması veya eserlerdeki konuların yo-
ruma açık olmasından dolayı konunun müzakere edilmesi gibi sebepleri 
sıralayabiliriz.5 

Bu bilgiler ışığında şerh ve haşiye Literatürünün sadece İslam kültür 
ve medeniyetine ait bir olgu olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü dönemine 
göre diğer semavi kitaplar kutsal metinler, öğretiler, şiirler ve buna benzer 
birçok alanda birçok eser ve metinlerin anlaşılmaya çalışıldığı ve bunların 
anlaşılması içinde farklı izahlar, yorumlar ve çalışmalar yapıldığına dair 
çıkarımlarda bulunabiliriz. 

Arap edebiyatında bilhassa cahiliye dönemi şairlerine veya kabileleri-
ne ait şiirlerin toplandığı divanlar ve muhtelif şairlerden yapılan seçmeler 
ve bunun sonrasında oluşturulan seçilmiş şiirlere de eleştiri tarzında yazı-
lar yazıldığı bilinmektedir.6

Şerh ve Haşiye bizim kültürümüzde de bu doğrultuda meydana gelmiş 
ve ilerlemeler kat ederek kendine has bir Literatür ve karakteristik bir yapı 
kazanmıştır. Aynı zamanda birçok eserin telif edilmesi ile çok geniş hacimli 
eserler oluşmuş ve alanda büyük bir külliyat oluşturmuştur. Kendine ait bir 
Literatür ve karakteristik bir yapı oluşturan şerh ve haşiye gelenek haline 
gelerek ilim kaynaklarından biri olmuştur. Bu ilim kaynaklarından birisi 
olan şerh ve haşiye ilk olarak ‘’metin’’ ve ‘’kitap’’ üzerine yapılmış, metin 
ve kitap, doğru anlaşılmaya çalışılmış aynı zamanda da ilmi muhafaza ve 
devamlılık sürdürülmeye çalışılmıştır. Tahmin edildiği gibi kitap dendiğin-
de de biz, Müslümanların hafızasına ilk olarak Kur’an gelmektedir. Bundan 
dolayı da ilk örneklerini Hz. Peygamberde gördüğümüz, Kur’an da anlaşıl-
mayan kelimelerin veya ayetlerin toplu manalarını açıklaması, tefsirin aynı 
zamanda da ilk şerhlerin örnekleri olduğunu söyleyebiliriz.7 

5 Katip Çelebi, Keşf’üz-zunün I(İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.,2017) 2.
6 Sedat Şensoy , ‘’Şerh ‘’ DİA, c.38, 557.; Topuzoğlu, ’Haşiye-Ta’lik-Ta’lika’’ DİA, s. 419; 

Katip Çelebi, Keşf’üz-zunün (İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.,2017) 2.
7 İsmail Kara, ‘’ Unuttuklarını Hatırla! Geçmişten Günümüze Şerh ve Haşiye Meselesine 
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Bu yüzdende İslam kültüründe şerhin ve haşiyenin temellerinin ilahi 
mesajların anlaşılması gibi kutsal ve yüce bir sebeple ile atılmış olması 
alana olan ilgi ve alakanın da zirve yapmasına sebep olmuştur. Fakat tef-
sir alanında yapılan şerh ve haşiye çalışmalarının diğer alanlara göre daha 
az olduğunu söyleyebiliriz. 

Bunun gerekçeleri olarak da Kur’an’ın biçimsel ve kavramsal bütün-
lüğünün kutsal olması bu yüzden de Kur’an’ın orijinalliğine dokunula-
maması ve biçiminin değiştirilememesi 8 veya genellikle hacimli olan 
tefsirlerin şerh yapılmasıyla hacminin daha da artması gibi sebeplerle bu 
alanda şerh fazla rağbet görmemiştir. Bu alanda genellikle haşiye ve talik 
türü yaygınlaşmıştır9 

Haşiye geleneğinin ve haşiyeciliğin tefsir alanında önemli bir yeri ol-
duğu su götürmez bir gerçektir. Haşiyeciliğin tefsir tarihinde de önemli 
bir yeri vardır. Zemahşeri’nin el-Keşşaf ve Beyzinin Envarü’t-tenzîl adlı 
tefsirlerine yazılan haşiyelerin çokluğuna bakılarak tefsir haşiyeciliğinin 
bu iki tefsirde yoğunlaştığı ve zirveye ulaştığı söylenebilir.10 

Yine hadis alanıda tefsir alanına paralel bir dönemde doğmuş daha 
sonra tabiin ve Tebe’u-tabiin devrinde özellikle hadislerin tedvini sıra-
sında belirgin şekilde ortaya çıkmıştır. Daha sonra yüzbinlerce hadisin 
toplanması, tenkit edilmesi ve görülen eksikliklerin giderilmesi senet ve 
metinde geçen isimlerin kimliklerine dair bilgilerin derlenmesi, metinler-
de geçen kelime, terim ve gramer bilgilerini vererek hadislerin doğru an-
laşılmasını sağlama gibi birçok sebeple bu devirde de yoğun olarak şerh 
ve haşiye çalışmaları yapıldığı görülmektedir.11 

Peygamber efendimizin Cibril hadisinde İslam iman ve ihsan kavram-
larını açıklaması ile hadis alanında da ilk şerh örneğini peygamberimizin 
verdiği görülür.

Abdullah b. Ömer’in, babası Hz. Ömer’den naklettiği bu hadis şöyledir:
“Bir gün Rasulullah (s.a.s.)’in yanında bulunduğumuz sırada aniden 

yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yol-
culuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru 

Dair Birkaç Not’’. Disiplinler arası Çalışmalar Dergisi 28,sy. 15(2010/1):9.
8 Ömer Kara, ‘’Bir Yorum Geleneğinde Tartışma: Sekkaki’nin Miftahu’l Ulum’unun Akade-

mik Mirası ‘’Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47,sy.(2014/12):1.
9 Abdülhamit Birışık ,‘’Tefsir’’ DİA, c.38, (2010 ),558.
10 Topuzoğlu, ‘’Haşiye’’ s. 421.
11 Mehmet Efendioğlu, ‘’Hadis’’ DİA, c.38, (2010 ),559.
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peygamber (s.a.s.)’in yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. 
Ellerini de uylukları üzerine koydu. Ve:

“Ya Muhammed! Bana İslâm’ın ne olduğunu söyle?” dedi. Rasulullah 
(s.a.s.): “İslâm; Allah’tan başka ilâh olmadığına, Muhammed’in de 
Allah’ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, 
zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse kabey’i hac 
etmendir.” buyurdu. O zat: “Doğru söyledin.” dedi. Babam dedi ki: “Biz 
buna hayret ettik. Zira hem soruyor, hem de tasdik ediyordu.”

“Bana imandan haber ver?” dedi. Rasulullah (s.a.s.): Allah’a, Allah’ın 
meleklerine kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, 
bir de kadere, hayrına şerrine inanmandır.” buyurdu. O zât yine: “Doğru 
söyledin.” dedi. Bu sefer:

“Bana ihsandan haber ver?” dedi. Rasulullah (s.a.s.): “ Allah’a O’nu gö-
rüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmü-
yorsan da o seni muhakkak görür.” buyurdu. O zat:

“Bana kıyametten haber ver?” dedi. Rasulullah (s.a.s.) “Bu meselede 
kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir.” buyurdu-
lar. “O halde bana alâmetlerinden haber ver.” dedi. Peygamber (s.a.s.):

“Cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul 
koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini gör-
mendir.” buyurdu. Babam dedi ki:

Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resu-
lü bana: “Ya Ömer! O soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun?” 
dedi. “Allah ve Resulü bilir.” dedim.

“O Cibril’di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.” buyurdular.12

En meşhur hadis mecmuaları ve özelliklede Kütü-i Sitte üzerine kaleme 
alınan şerh çalışmaları VII-VIII-IX ve kısmen de olsa X. yüzyıllara aittir. 
Osmanlı döneminde Arapça olarak şerh edilen birçok hadis kitabı yanında 
Türkçeye tercüme edilip şerh edilenler de vardır. Ahmet Davutoğlu’nun 
Sahih-i Müslim Tercümesi ve şerhini de buna örnek olarak verebiliriz.13 

Daha sonra şerh ve haşiye diğer ilim alanlarından VIII. ve IX, X yüzyıl-
larda kelam ilminde teşekkül etmiştir. VIII ve IX yüzyıllarda yaşayan Mu-
tezile, Havarice ve Şia’ya mensup âlimlere bazı akait risaleleri nispet edil-
mektedir. Sünni akaide zemin hazırlayan faaliyetlerin ise VIII. Yüzyılın 

12 Buhârî, İman 1; Müslim, İman 1
13 Mehmet Efendioğlu ,‘’Hadis’’, s.559.
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başladığı ve X. yüzyılın ilk yarısında Maturidi ve Eş’ari ekollerin teşekkü-
lü ile sünni akaitten bahseden ilim kelam niteliği kazanmış, alimlerde hal-
kı ehli bidat diye nitelendirdikleri inançlardan korumak için klasik kelam 
eserleri yanında akait risaleleri yazmışlar bunların ardından da bu eserler 
şerh edilmiştir. Kelam alanında ilk eseri İmam-ı Azam Ebu Hanife telif 
etmiştir. Bu alanda çoğunlukla İmam-ı Âzam Ebu Hanife’nin el-Fıķhü’l-
ekber’i ve Mutezile kelamcılarından intikal eden ilk eserler Câhiz’e ait ol-
makla beraber Mutezile düşüncesini günümüze ulaştıran asıl kitaplardan 
Kadı Abdülcebbar’a ait olan el-Muġnî fî ebvâbi’t-tevĥîd ve’l-‘adl isimli ki-
taplar üzerine şerh ve haşiye yapıldığını söyleyebiliriz.14 

Fıkıh alanında ise şerh; bir eserin başka bir fıkıh eserinin teşekkül ettiği 
zeminde yazma faaliyetine ve bu faaliyet sonucu ortaya çıkan ürüne şerh adı 
verilmiştir. Şerhin esas aldığı kitap ‘’metin’’ olarak nitelenmiş ve metin şerh 
kavramları genellikle bir karşıtlık ilişkisi içinde kullanılmıştır. Fıkıh metnin-
den hareket ile bir fıkıh eseri oluşturmada şerh ve haşiye kavramlarını bir bi-
rinden ayırt etmek mümkün gözükmese de genellikle fıkıh alanında şerh ve 
haşiye eserlerini iki ayrı bütün halinde incelendiğinde şu üç kavramla birbi-
rinden ayırt etmenin mümkün olduğunu görürüz. Şerhlerin fıkıh metni üze-
rine kaleme alınırken haşiyelerin çoğunluğunun şerh üzerine yazılmış olma-
sı, şerhlerde esas alınan metnin muhteva ve ifade akışı kesintisiz bir şekilde 
ifade edilirken haşiyelerin metnin belirli bir bölümünde yapıldığı ve şerhlerin 
ortaya çıkış tarihi IX. yüzyılın sonu ve X. yüzyılın başlarında iken haşiyele-
rin XIII. yüzyılda izlerine rastlandığı ve XIV. yüzyılda yaygın bir hale geldiği 
bilinmektedir. Fıkıh alanında şerh ve haşiye ise genellikle mezhep birikimini 
herhangi bir şekilde temsil eden metinler üzerine yazmıştır. Dolayısıyla geniş 
kitleleri ilgilendirmeyen eserler şerh edilmemiştir.15

Şerh ve haşiye tarih sahnesine bu kez de karşımıza XV. yüzyılda, Os-
manlı Devleti Döneminde Türk edebiyatı alanında teşekkül etmiş olan 
şerh ve haşiye çalışmaları karşımıza çıkmaktadır. XV. yüzyılda başlayan 
şerh ve haşiye çalışmaları Türk edebiyatında XVIII ve XIX, yüzyıla kadar 
yoğun bir şekilde devam etmiştir. Osmanlı coğrafyasında sadece Türk-
çe kullanılmadığından bu dönemde Arapça ve Farsça da kullanıldığın-
dan şerhler çok dillidir. Arapçadan Hz. Ali, Kâ‘b b. Züheyr, İbnü’l-Fârız 
ve Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî; Farsçadan Mevlânâ Celâlettin-i Rûmî, 

14 Mustafa Sinanoğlu ,‘’Kelam’’ DİA, c.38,(2010 ),564.
15 Eyyüp Said Kaya , ‘’Fıkıh’’ DİA, c.38, (2010 ), s. 560.
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Sa’di-i Şirazi, Molla Cami, Saib-i Tebriz’i ve Şevket-i Buhari gibi ediplerin 
eserleri çok sayıda Türkçe şerhe konu teşkil etmiş ve Türkçe şerh Literatü-
rünün önemli bir kısmını oluşturmuştur. Türkçe manzum metinleri şerh 
etme ihtiyacı da daha entelektüel bir zeminde gerçekleşmiştir. XX. yüzyı-
lın başlarına kadar birkaç istisna dışında klasik edebiyat manzumelerinin 
şerhine rastlanmaz. Başlangıçtan itibaren tasavvufi çevrede ortaya çıkan 
Türkçe manzumeleri şerh etme geleneği kendine özgü edebi bir çığır oluş-
turmuştur. İlk şerh edilen Anadolu şairi ise Yunus Emredir. Daha sonra 
Latin alfabesinin kabulü ile şerhlerin mahiyeti de değişmiştir16.

Klasik Türk edebiyatı geleneğin içinde yazılan şiirlerde kullanılan 
sembolik dil, anlamını hemen ele vermeyen bu tarz şiirler, sahip oldukları 
anlam derinliği ve estetik zenginliği ile din, tasavvuf, mitoloji gibi geniş 
muhteva unsurları bu şiirleri okuyanların anlama hemen nüfuz edeme-
melerine sebebiyet vermektedir. Ayrıca bu dönem şiirlerini hakkıyla an-
layabilmek için tarihin, tarihi şahsiyetlerin, manzumların, şiirin yazıldığı 
dönemin koşullarının, sosyal hayatının, insan psikolojilerinin ve şehname, 
halk inançları, efsaneler, tabiat ve divan şiirinin beslendiği kaynakların 
bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenlerden dolayı şiirlerin açıklanmasına, 
şerh edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.17

Şerh ve Haşiye Geleneğine Yapılan Olumsuz Eleştiriler ve Osmanlı 
Eğitiminde Şerh ve Haşiyenin Önemi 

Görüldüğü gibi bu dönemde kaleme alınan eser ve şerh haşiyelerin 
diğer türler gibi kolay bir şekilde anlaşılamayacağı vurgulanmıştır. Bu 
eserlerin anlaşılması için o döneme sosyal ve psikolojik her yönden hâkim 
olunması ve belli bir bilgi birikiminde olunması gerekli görülmüştür. Bu 
şartlar olmadan eserlerin anlaşılamayacağı vurgulanmak istenmiştir.

Bütün bunlara rağmen şerh ve haşiye geleneği geçmişte ve günümüzde 
olumsuz birçok yorum ve eleştirilerin hedefi haline gelmiştir. Bu eleştirileri 
şu şekilde sıralayabiliriz. Şerlerde mana ve muhtevadan çok lafızların üzerin-
de durulduğu, şerhlerde örneklerin gereksizce tekrar edilmiş, aynı konuyla 
alakalı birçok sıradan cümlelerin bir araya toplanıp gereksiz uzatmalar ya-
pılarak konunun anlaşılmasının zorlaştırıldığı veya şerh üslubunun zor ve 
karmaşık olduğu ve ilmi bir katkısının olmadığı iddia edilerek bunlardan ya-

16 Ömür Ceylan , ‘’Türk Edebiyatı’’ DİA, c.38, (2010 ), s. 565 .
17 Muhammed Raşit Memiş, ’’Gelenek-Yenilik Bağlamında Nedim’in ‘Oldu Hep’ Redifli Gaze-

linin Şerhi’’ 1, sy. 3 (2015):132-143.https://www.researchgate.net/publication/283651736
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kınılmıştır. Şerh ve haşiye yazarlarının ekseriyetinin Arapça diline ve grame-
rine, Arap üslubuna tamamen hâkim olmadıkları aynı zamanda edebi seviye 
bakımdan da yetersiz kaldıkları ve gramer hataları dahi yaptıkları, şerh ve 
haşiye ilminin yaygınlık kazandığı dönemlerde ilmi ve fikri bakımdan ge-
rileme olduğu ileri sürülmüştür ki bu dönemlerin özellikle Memluklüler ve 
ardından Osmanlılar zamanında yaygınlaştığı görülmektedir.18

Fakat Osmanlı ve Osmanlıda eğitim denildiğinde ise ilk akla gelen şerh 
ve haşiyelerdir. Osmanlıda genellikle Şerh ve haşiyeler üzerinden yürütü-
len bir eğitim sistemi vardır. Bu yönüyle Osmanlının bir eşine daha rast-
lanamaz. Eğitiminin sistematik bir şekilde ilerlemesi ve bu döneminde, 
birçok bilim insanının yetişmesi, sizlerde takdir edersiniz ki bir rastlantı 
ve şans ürünü değildir.

Fatih döneminde hazırlanan kanun namelerde hangi derecedeki med-
resede neler okutulacağı belirtilmektedir. 19

Medrese derecesi Ders adı Okutulan kitap

Yirmili Kelâm
Fıkıh

Belâgat

Haşiye-i Tecrîd
Şerh-i Ferâiz

Mutavvel

Otuzlu Belâgat
Fıkıh

Kelâm 
Hadis

Şerh-i Miftâh 
Tenkîh, Tavzih 
Haşiye-i Tecrîd

Mesâbih

Kırklı Belâgat 
Fıkıh 
Hadis 

Fıkıh Usulü

Miftahu’l-Ulûm
Sadruşşerîa, Meşârik 

Mesâbih (Begavî) 
Tavzîh (Taftazânî

Ellili Hariç Fıkıh 
Hadis 
Kelâm

Hidâye
Mesâbih 

Şerh-i Mevâkıf

Ellili Dahil Fıkıh
Hadis 
Tefsir

Fıkıh Usulü

Hidâye 
Buhârî

Keşşaf, Beyzâvî
Telvîh

18 Sedat Şensoy, ‘’şerh ‘’ s. 556.
19 Mefail Hızlı , ‘’Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler Ve Eserler’’ UÜ. İlahiyat Fakül-

tesi Dergisi 17,sy.1 (2008):30
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Sahn-ı Seman Fıkıh 
Hadis 
Tefsir

Fıkıh Usulü

Hidâye
Buhârî

Keşşaf, Beyzâvî
Telvîh, 

Şerh-i Adud

Altmışlı Fıkıh
Hadis 
Kelâm
Tefsir

Fıkıh Usulü

Hidâye, Şerh-i Ferâiz
Buhârî 

Şerh-i Mevâkıf
Keşşaf 
Telvîh

Osmanlı devletinin üç kıtada hâkimiyet sağlaması da eğitim sistemini 
kendine özgü düzenlemesi ve kendi birikimlerini kullanarak her alanda 
yeni fikir ve beceriler kazanması sonucu gerçekleşmiştir. Öyleyse eleştiri-
lerin hedefinde olan Osmanlı eleştirildiği gibi kendini tekrar etmiyor boş 
laf üretmiyordu diyebiliriz. 

c)Şerh ve Haşiye Geleneğine ve Osmanlı Eğitimine Yapılan Olumsuz Eleşti-
rilere Cevap 

Bu dönemlerde İslami ilimler sahasında verilen ürünler önemli ölçüde 
şerh ve haşiyelerden oluşmakta ve bu eserlerin bazıları üzerinden eğitim 
faaliyeti yürütülmekteydi. Eğer iddia edildiği gibi şerh ve haşiyeler ge-
reksiz uzatma, laf kalabalığı ve tekrardan ibaret görülürse çok uzun bir 
süreçte oluşturulmuş ilmi birikim peşinen mahkûm edilmiş olur.20

Tabi ki de bu uzun gelenek serüveninde başarısız, dönemin hassasiyet-
lerini dikkate almayan tamamen tekrar denebilecek metin veya kitaplar 
vardır ve bu gayet normaldir. Problem bütün şerh ve haşiye Literatürünün 
tek tip ve tekrar olarak görülmesi ve bunun bir saplantı gibi dillendirilme-
sidir. Bu dönemlerde birçok şerh ve haşiye kitapları medreselerde okutul-
muş ve bu sistem ile birçok âlim ve bilim insanı yetiştirilmiştir. XIX ve XX 
yüzyılda yetersizlik ve çürümüşlük fikri üzerinden medreselere,Osmanlı 
ilmiye sınıfına, telif edilen eserlere, ders kitaplarına, tedris tarzına ve bun-
larla irtibatlı olarak tasavvufa,tarikatlara yöneltilen tenkitlerle şerh ve ha-
şiye tenkitleri ile eş zamanlı ve aynı mantık üzerinden yürütülmüştür. 21 

Meselenin ciddi bir ideolojik arka planının olduğu da unutulmamalıdır. 
Bu ideolojik arka plana bakıldığında bunlar iki etkene dayanmaktadır. Bi-
rincisi oryantalizmin Müslümanlar hakkında ortaya attığı söylemdir ki bu 

20 Mesud Kaya, ‘’Osmanlı ilim Geleneğinde Şerh ve Haşiye Yazıcılığı Ahmet el Karamani’nin 
Tefsiri/Zemahşeri Şerhi Örneği ‘’ Marife Dergisi 1,sy .1 (2015/1 ):10.

21 Kara ,‘’Şerh ve Haşiye Meselesine Dair Birkaç Not’’, s. 24-53.
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söylemlerin merkezinde Gazali sonrası İslami ilimlerin duraklamaya başla-
dığı ve Moğol istilasıyla çöküşe geçtiği iddiasıdır. Bu iddiaya göre Selçuk-
lu ve Osmanlı dönemlerine bir başka deyişle İslam dünyasında Türklerin 
hâkimiyetine denk düşen bu dönemdeki ilmi faaliyetler, teşekkül döne-
mindeki ortaya konulan özgün eserin çeşitli şekillerde tekrar şerh, haşiye, 
talik gibi yollarla tekrar üretilmiştir. Bu iddiaların Batı Avrupa ve oryanta-
lizmin İslam dünyasıyla girdiği ilişkilerin getirdiği ideolojik etmenlere da-
yanmaktadır. Bizim ilim ve eğitim anlayışımız sadece bunlar değil yönetim 
biçimi, diğer kurumlar, âlimler, âlimlerin telif tarzları da eleştiri konusu 
yapılmıştır. Zira Osmanlının ilim hayatı geçmişi VII-VIII asra uzanan bir 
ilmi geleneğe dayanmaktadır. Çünkü söz konusu gelenek o güne kadar ku-
rucu metinlerini, otorite âlimlerini çoktan çıkartmış bilimsel yöntemlerini 
yerli yerine oturtmuş ve olgunluk çağına ulaşmış bir gelenektir. Bu bilgiler 
ışığında iddialar çürütülmüştür.22 Sonuç olarak geçmişten bu güne kadar 
varlığını sürdürmüş olan şerh ve haşiye türü günümüzde de Türk edebi-
yatında divan şerhleri dersi adı altında fakültelerde okutulmakta ve aynı 
zamanda da kanun şerhleri olarak hukuk alanında da kullanılmaktadır. 
Bu bilgiler ışığında kültür ve geleneğimizde şerh ve haşiye önemli bir yer 
tutmaktadır. Siyasi ve ideolojik tüm operasyonlara rağmen bize düşen ken-
di kültür ve değerlerimize sahip çıkmaktır. Şu bilinen bir gerçektir ki ilim 
ve bilim kümülatif olarak ilerlemektedir. Her ne kadar tarih, ilim ve kül-
türümüz niteliksizleştirilmeye çalışılsa da tarihe yön veren ve damgasını 
vuran geçmişimizde barındırdığımız büyük âlimlerimiz ve eserlerimiz gün 
gibi ortadadır. Bütün bunlara hitaben sözlerimizi merhum Mehmet Akif’in 
medrese eğitim sistemini, hususen Arapça tahsilini tenkit ettiği ‘’Hasbihal” 
yazısındaki şu sözleriyle bitirmemiz çok manidar olacaktır. 

Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü 
Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü 
İbn Sînâ niye yok? Nerde Gazzâlî görelim? 
Hani Seyyid gibi Râzî gibi üç beş âlim?
En fâzılınız: Bunların âsârından, 
Belki on şerhe bakıp,bir kuru ma’nâ çıkaran, 
Yedi yüzyıllık eserlerle bu dînin hâlâ, 
İhtiyâcâtını kâbil mi telâfı? Asla23

22 Kaya, ‘’Osmanlı ilim Geleneğinde Şerh ve Haşiye Yazıcılığı, s.11.
23 Mehmet Akif Ersoy’un medrese eğitim sistemini, hususen Arapça tahsilini tenkit eden 

bir yazısı için ayrıca bkz. “Hasbihal”, Sırat-ı müstakim, IV/96 (27 C. âhır 1328/24 Haziran 
1326), s. 304-05
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HAKİM DİN ANLAYIŞI VE KÜLTÜRLERİN 

İLİM ADAMLARININ ÖZGÜNLÜĞÜ 

VE ÖZGÜRLÜĞÜYLE OLAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE 

(ELMALILI ÖRNEĞİ)

CANAN TEKE

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİSİ

Öz
Hakim din anlayışı ve kültürün ilim adamlarının özgürlüğü ve özgünlüğüne et-
kisi olduğu yadsınamayacak bir gerçekliktir. Bunu anlamanın en güzel yolu 
Sosyoloji’deki ‘bilgi sosyoloji’sidir. Bu bağlamda çalışmamızın problemi, bir alimin 
bilgi üretmesinde içinde yaşadığı şartların onun ürettiği bilgiye olan etkisidir. Ama-
cımız ise, alimin tarihsel, bireysel ve içinde bulunduğu siyasal koşullarda ürettiği 
bilginin özgürlüğü ve özgünlüğünü İslam düşünce geleneği içerisinde Osmanlı’nın 
son dönemleri ve Türkiye’nin kurulduğu ilk zamanlar olan krtik bir döneme şahit-
lik eden ‘Elmalılı Hamdi Yazır’ özelinde ele almak olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Elmalılı Hamdi Yazır, Peter Berger, hakim din anlayışı, bilgi 
sosyolojisi

Abstract 
It is a fact that can not be denied that the judge is an influence on the freedom and 
authenticity of the understanding of religion and culture scholars. The best way 
to understand this is the sociology of knowledge in Sociology. In this context, the 
problem of our work is the effect that an alien is the knowledge that his conditions 
produce in producing information. Our goal is to purchase the historical, individual 
and in which it is the last period of the Ottoman Empire in the freedom of informa-
tion produced by the political conditions and originality of the Islamic tradition of 
thought and Turkey’s establishment is the first time witnessing krtik term ‘Elmalılı 
Hamdi Yazır’ will be addressed in private.

Key words: Elmalılı Hamdi Yazır, Peter Berger, prevailing understanding of religi-
on, sociology of knowledge
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GİRİŞ
Bir dinin tezahürü, yorumlanması, gelişmesi belirli bir toplum içinde 

gerçekleşmektedir. Din- toplum ilişkisinde vahiy baki kalmakla birlik-
te, yorumlanarak hayat alanına taşınan ve fenomenolojik olarak beşeri, 
kültürel bir olgu şeklinde tezahür eden sosyal hayata ilişkin normlar ise 
toplumsallığı barındırmaktadır. Dinî normlar aşkın değerlerin sosyal ha-
yatta somutlaşmış biçimleridir. Çünkü din yorumlanırken ve pratik haya-
ta aktarılırken sosyal, kültürel hayatın bütün kısımlarıyla örneğin hukuk, 
ekonomik düzen ve özellikle toplum içinde yer alan zümrelerle, dönemin 
fikri ekolleriyle, siyasi yapısıyla, yani devletle sıkı bir ilişki içinde olması 
yadsınamayacak bir gerçekliktir. Dolayısıyla din dayandığı yer itibarıyla 
insan üstü, aşkın bir alana ait olmakla birlikte, beşeri alana intikaliyle sos-
yolojik bir boyut kazanmaktadır.1 

Kültür ise insanın biyolojisine, aklına ve ruhi fonksiyonlarına, doğal 
çevresine bağlı olarak inşa edilir, kendi kendisini belirleyen bir sosyal 
çevre oluştururarak süreç haline gelir ve ilerler.2 Dolayısıyla “birey”, 
“toplum yapısı” ve “kültür” karşılıklı olarak birbirlerini etkilemekle bir-
likte, birbirlerinden de etkilenen üç kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 
O halde toplumda bir bilgi üretileceği zaman bu unsurlardan bağımsız 
düşünmemiz pek mümkün görünmemektedir. Çünkü bilgi sosyolojisine 
göre bilgi, bütün toplumsal çağlarda o topluluğa ait ortak inanç, değer 
ve kültürün bir ürünüdür. Bilgi açıklanırken de yorumlanırken de sade-
ce o bilgiyi üreten kişiyle değil, bireyin içinde yaşadığı toplumla birlikte 
açıklanmalıdır.3 sözcüğünün bu şekilde tanımlanması bazı sosyologları 
bilgi ile kültür kavramlarını eşitlemeye itmiştir.4

Bilgi üreten kişi ister alim, bilim adamı, sosyolog olsun isterse mü-
fessir olsun içinde yetiştiği toplumun değerlerinden, yetiştiği toplumun 
üretmiş olduğu kültürel ortamdan bağımsız olarak hareket edemez.5 Bu 
noktada bir alimin yaşadığı dönemdeki hakim olan din anlayışının onun 

1 Fazlı Arabacı, ‘’ İslam’da Dini Bilginin Toplumsal Bağlamı’’ , GÜ. Çorum İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 3, sy. 5 (2014): 1-3.

2 Yümmi Sezen, Sosyolojide ve Din Sosyolojisinde Temel Bilgiler ve Tartışmalar, ( İstanbul: M.Ü. 
İ. F. V. Yay., 1990), 101.

3 Yasemin Apalı, ‘’Bilgi Sosyolojisi Açısından Din ve Zihniyet’’, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ü. 
SBE Derg, sy.5, (2015):192-211.

4 Kadir Canatan, İbni Haldun Perspektifinden Bilgi Sosyolojisi, (İstanbul, Açılım Kitap Pınar 
Yay. 1990), 15.

5 Sönmez Kutlu, ‘’Türk Din Anlayışı Maturidi ve Maturidilik’’, erişim tarihi: 01.04.2018, 
http://www.maturidiyeseviotagi.com/turk-din-anlayisi-maturidi-ve-maturidilik/
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ürettiği bilgideki özgürlüğü ve ortaya çıkan ürünün özgünlüğü sorunu 
karşımıza çıkmaktadır. Bunu anlamaya çalışmak için İslam düşünce gele-
neğindeki bilgi üretmenin kaynaklarına ve yöntemlerine bakarak, oradaki 
bilginin arkasındaki siyasi, sosyal ve tarihi hadiselerden bilginin göreceli-
liği ve bilginin üretilmişliği üzerinde duracağız. Bunu yaparken Berger ve 
Luckman’ın ‘gerçekliğin insaşı’ teorisi bize yol gösterici olacaktır. Bu bağ-
lamda çalışmamızın problemi, bir alimin bilgi üretmesinde içinde yaşadığı 
şartların onun ürettiği bilgiye olan etkisidir. Amacımız ise, alimin tarihsel, 
bireysel ve içinde bulunduğu siyasal koşullarda ürettiği bilginin özgürlü-
ğü ve özgünlüğünü İslam düşünce geleneği içerisinde Osmanlı’nın son 
dönemleri ve Türkiye’nin kurulduğu ilk zamanlar olan krtik bir döneme 
şahitlik eden ‘Elmalılı Hamdi Yazır’ özelinde ele almak olacaktır. 

1. BERGER VE LUCKMAN’IN ‘GERÇEKLİĞİN İNŞASI’ TEORİSİ
Berger, toplumsal yapının kurucu unsuru olarak insanı ve manevi 

kültürü görür.6 O “din”in, “insanın evrende kendisini ‘evinde/yurdun-
da’ hissetmesini sağlayan bilişsel ve normatif yapı” olduğunu ifade eder.7 
“Dışsallaşma, nesnelleşme ve içselleşme” şeklinde kavramlaştırdığı teo-
ri, din-toplum-birey ilişkisinin işleyişini oldukça anlaşılır bir şekilde izah 
etmektedir.8 

1.1. Dışşallaştırma: İnsanların hem fiziki hemde zihni faaliyetleriyle 
dünyaya doru sürekli tamalarıdır.9 Toplumsal dünyada tanık olunan her 
şey aslında insanın benliğince oluşturulmuştur. Kişi bu dünyaya geldi-
ğinde kendi gibi biricik diğer varlıklarla karşılaşır. Bu karşılaşma genel/
kolektif bir varlığın tam ortasında insan tekinin içinde kendisini eritip 
tekrardan bulacağı bir yaşamı başlatmaktadır.10 Berger’e göre toplumsal 
düzen dışşsallaşma aşamasında insanlar tarafında üretilmektedir.11

6 Mustafa Özdemir, ‘’Din-Birey ve Toplum İlişkisi Üzerine Ünver Günay, Peter Berger, E. 
Hamdi Yazır Örneği’’, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 4, 
sy.7, (2017):12.

7 Mehmet Süheyl Ünal, ‘’Peter L Berger’e Göre Dini Tecrübenin Günümüz Dindarı İçin 
Anlamı’’, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi vııı, sy. , (2008): 150.

8 Adil Çiftçi, Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları,( Ankara: Ankara Okulu Yay. 
2015):49.

9 Mustafa Özdemir, Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Eserlerinde Din - Toplum İlişkisi, (YL. Tezi, 
Selçuk Üniversitesi, 2007).

10 Mehmet Emin Balcı, “Peter Berger’in Din ve Bilgi Sosyolojisi Anlayışı Üzerine Bir Değer-
lendirme”, (Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012),65.

11 Lütfü Ünver, ‘’Peter L. Berger’in Soyoloji Anlayışına Göre Modern Toplumda Din Soru-
nu’’, (YL. Tezi, 9 Eylül Ü., 2002),5.
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1.2. Nesnelleştirme: Bireylerin gündelik hayatı; önceden düzenlenmiş, 
kendisini insanlara kabul ettiren ama görünüşte onlardan bağımsız bir 
gerçek olarak algılama sürecidir. Bu aşamada, aktör olarak kişinin üre-
timine katkıda bulunduğu dışsallaştırılan eylemi kendisi dışında da bir 
gerçeklik olarak bir bakıma “insansızlaşır” ve bireyin üzerinde bir gerçek-
lik olarak ona adeta bir kanun gibi sunulmaktadır.12

1.3. İçselleştirme: Bireyin toplumsal davranış kalıplarını(babalık, an-
nelik vs.) yani birtakım bilgileri kendine mal etmesi sürecin içselleştirme 
olarak ifade etmekteyiz. Yani kişi dünyaya gelmeden önce, kendisinden 
önceki insanların hayatlarını devam ettirdikleri “nesnel bir dünya” vardır. 
İnsan belli bir aklî olgunluğa eriştikten sonra “önemli diğerleri” ile karşı-
laşır.bu kişiler aile ve sülalesidir. Berger, kişinin, tanımış olduğu insanları 
“anne, baba vb.” gibi kategorileştirerek onlarla özdeş bir dünya kurma-
sına “içselleştirme” adını vermektedir.13 Kişinin kendini gerçekleştirme 
serüveninin başlangıç noktası ailesidir. Ancak zamanla söz konusu etken-
ler artar ve yayılır. Bu bağlamda aile, ekonomi, din, eğitim ve siyaset ku-
rumları, arkadaşlar, akrabalar, alimler, yöneticiler, devlet, din görevlileri 
vs. hepsi bireyin sosyalleşmesinde etkili olan unsurlardır.14 

2. ELMALILI HAMDİ YAZIR’IN HAYATI
Hamdi Yazır, 1878 yılında Elmalı’da dünyaya gelmiştir. Aslen Burdur’un 

Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden olan babası Hoca Numan Efendi, 
Aydın’da medrese eğitimini tamamladıktan sonra Elmalı’ya yerleşmiş 
ve burada Şer’iyye Mahkemesinde başkatiplik görevinde bulunmuştur. 
Hamdi Yazır’ın annesi Elmalı eşrafından Hoca Sadarlı Mehmet Efendinin 
kızı Fatma Hanım’dır. İlk ve orta öğretiminin yanı sıra hafızlığını, Arapça 
bilgisini ve İslami ilimlerin temel bilgilerini Elmalı’da tamamlayan Hamdi 
Yazır, bundan sonraki ilmi hayatına dayısı Mustafa Efendi’nin teşvikleriy-
le İstanbul’da devam etmeye karar vermiş ve 1895 yılında Küçük Ayasof-
ya Medresesine yerleşmiştir. Beyazıt Camii’nde Kayserili Mahmut Hamdi 
Efendi’nin derslerine devam ederek icazet almıştır. Soyadı kanunu gereği 
babasının doğduğu yer olan “Yazır” ismini soyadı olarak alsa da, daha 

12 Özcan Güngör, ‘’Kimlik ve Gerçekliğin İnşa Süreci: Çorumlu H. Galip Kuşçuoğlu Örne-
ği’’, Uluslararası Bütün Yönleriyle Çorum Sempozyumu2, ( Nisan 2016) :274.

13 Adil Çiftçi, Bilgi Sosyolojisi ve İslam Araştırmaları,49.
14 Ejder Okumuş, ‘’Din ve Sosyalleşme’’, International Periodical For The Languages, Literature 

and History of Turkish or Turkic 9, sy.11,(2014), 437.
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çok kendisinin doğduğu yer olan Elmalı’ya nispetle “Elmalılı” lakabıyla 
çağrılmıştır. EImalılı 64 yaşında iken, 27 Mayıs 1942 yılında damadının 
Erenköy’deki evinde Hakk’ın rahmetine kavuştu ve Salıray-ı Cedid Me-
zarlığına defnedildi.15 

Paksüt, Elmalılı’nın yetişmesinde annesinin, alim babası kadar, etki-
li olduğunu söylemektedir. Oğlunun Elmalı’dan İstanbul’a gidişine karşı 
çıkmamıştır. Hatta gidişinde “Seni ilim yoluna gönderiyorum; şükürler 
olsun Allah’a, ne mutlu bana” diyerek ilim öğrenmeye ne kadar kıymet 
verdiğini göstermiştir.16 Berger’e göre kişinin sosyalleşmesi ve bilgi in-
şasının başladığı aşama dışşallaştırma idi. Dışarıda insanın duyduğu, 
gördüğü, dokunduğu ve hissettiği her şey dışsallaştırmadır. Ve bunun ilk 
başladığı yer ise ailedir. Elmalılı’nın ailesine baktığımızda alim bir baba, 
ve hoca kızı olan ve oğlunu ilme teşvik eden bir annesi, onu ilim öğren-
mesi için İstanbul’a götüren bir dayısı vardır. Elmalı’nın dışsallaştırması 
için şunu söylemek mümkündür, ilime ve bilgi üretmeye çok değer veren 
bir çevreyle kuşatılmıştır. 

Elmalı’nın yaşadığı dönem, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi 
ile İmparatorluğun yıkılarak yerine yeni bir devletin kurulduğu ve ge-
liştiği önemli bir geçiş dönemidir.17 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilan 
edilmesiyle yapılan ıslahatlarda Batının etkisi görülmüş ve bu süreçte 
Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık gibi fikri akımları doğmuştur. Böyle 
çalkantılı bir dönemde farklı temayüllerin olması kaçınılmazdır. Çünkü 
toplum sürekli yenilenmekte ve değişmektedir. Hamdi Yazır, bu duru-
mun normalliğini şu şekilde ifade etmektedir: “İnsanda yenilik meyli bir 
taraftan ruhun temayüllerindeki sonsuzluktan, diğer taraftan da her gün 
oluşan hayatın, hadiselerin yenilikleri içinde devam edip gitmesinden do-
layıdır. Devamlılık içinde yenilenme, yenilenme içinde devamlılık. İşte 
nefsin aradığı budur’18 

Bu dönem sadece devletlerin yıkılıp kurulduğu bir dönem olmamış 
dine bakışta da köklü değişiklikler olmuştur. Osmanlının dine bakışı üm-

15 Menderes Gürkan, ‘’Elmalılı M. Harndi Yazır’ın ilmi Kişiliği ve Fıkıh ilmindeki Yerine Bir 
Bakış’’, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Sy. 6, (2005), 214-216.

16 Fatma Paksüt , ‘’Merhum Dayım Hamdi Yazır’’, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, (Ey-
lül 1991), 2.

17 Münir Koştaş, ‘’Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu Muhammed Hamdi Yazır’ın İçtimai 
Görüşleri’’, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, (Eylül 1991),241.

18 Hasan Onat, ‘’Elmalılı Hamdi Yazır’ın Anlayışı ve Mezheplere Bakışı’’, Elmalılı Hamdi 
Yazır Sempozyumu, (1991), 145.
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metçi bir karakter ekseninde şekillenip toplumun merkezinde dini anla-
yış bulunmaktaydı. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte ise din vicdani 
ve ahlaki bir inanç unsur olarak değerlendirilmiştir.19 Toplumun hızlı bir 
şekilde yenilendiği bu dönemde yaşayan Elmalılı bu değişimi doğru bir 
şekilde inşa edebilmek için aşırı uçlarda fikir beyan etmemiş, dengeli bir 
yol takip etme gayreti içinde olmuştur. O bilgisini inşa ederken sadece 
İslam alimlerini değil, batıda üretilen bilgilerin de takip edilmesi gerek-
tiğini de savunmuştur.20 Bu noktada ona bir yandan klasik Osmanlı’nın 
pratik zaruretlere cevap vermeye çalışan bir İslam yorumcusu; diğer yan-
dan da Batı düşüncesinin pozitivist damgasının sonuçlarına cevap arayan 
bir din düşünürü gözüyle bakmak isabetli olacaktır.21 Elmalılı, içinde ya-
şadığı döneme “istikrar içinde değişme” şartına uyarak uyum sağladığını 
söyleyebiliriz.22

İnsan fıtratı gereği varlığı anlamlandırma çabası içinde olmaktadır. Bu 
“anlam verme”, bireysel olarak gözükse de toplumsal bir boyuta sahip-
tir. Bu şekilde birey anlam yapıları inşa eder. Buna Berger ‘nesnelleşme’ 
demektedir.23Dışsallaşmada tanık olduğu şeylerin toplumda bir karşılığı 
olduğunu görünce kişi bu bilgiyi kabullenir. Ve böylece milyonlarca bilgi 
arasında bir kısmını nesnelleştirir. Hamdi Yazır’ın nesnelleşme sürecinde, 
yaşadığı dönem itibariyle oldukça değişik bilgilere maruz kaldığı açıktır. 
Ülkenin gidişatından dolayı birbirine karşı aşırı uç görüşlerin ortaya çık-
tığı bir dönemde kendisinin orta yolda olmaya gayret ettiğini, dengeli bir 
tutum benimsediğini söyleyebiliriz. Değişime açık ancak ‘istikrarlı bir de-
ğişim’ yolunu tercih ederek dönem içine maruz kaldığı bilgileri bu yönde 
nesnelleştirdiğini söylemek mümkündür. 

Hamdi Yazır, tefsir, edebiyat, mantık, felsefe, şiir, musiki, hat sanatı ve 
Batı hukukunu tanıyıp İslam hukukuyla mukayesede bulunmak amacıyla 
da Fransızca öğrenmiştir. İttihad ve Terakki Fırkası’nın ilmiye şubesine 
üye olmuş, 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte oluşturulan mecliste 

19 Ali Akdoğan, , Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte Dini Hayat, ( İstanbul: Rağbet 
Yay., 2002),77.

20 Paul Janet Gabriel Seanılles, Metalib ve Mezahip, Metafizik ve İlahiyat, Çvr. Elmalı’lı M. 
Hamdi Yazır (İstanbul: Eser Neşriyat Dağıtım, 1978), 30.

21 Aliye Çınar Köysüren, ‘’Elmalılı Hamdi Yazır Düşüncesinde Din-Felsefe İlişkisi’’, Diya-
net İlmî Dergi 51, sy.3, (2015), 232.

22 Mehmet S. Aydın, ‘’Elmalılı’da “Teceddüd” Fikri’’, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, 
(Eylül 1991), 299.

23 Mustafa Derviş Dereli, ‘’Din Fenomenine Sosyolojik Yaklaşımlar –Peter l. Berger Örneği’’, 
(Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2012), 103.
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Antalya mebusu olarak görev almıştır. 1876 Anayasası’nın tadil çalışma-
larında da çok etkin görev almıştır.24 Eğitim noktasında ise, halk eğitimi 
ve örgün eğitimi bir arada yürütmüştür. Aktüel konularda makaleler yaz-
mıştır. “Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsiri ile ilim çevreleri yanısıra toplu-
ma da dini alanda hizmet etmiş, onları aydınlatmış ve halkın bu alandaki 
ihtiyacını gidermeye gayret etmiştir.25 

Elmalılı “sosyal değişme” olgusunun farkında olarak, çağı yakalama-
sını bilen bir alim olmuştur. Onun din anlayışı dinamiktir. İslam dini ev-
renseldir ve bütün zamanların ve mekanların dinidir; kıyamete kadar da 
insanlığın ihtiyacını karşılayacaktır. Yazır, “teceddüd” yoluyla, İslam’ın 
evrenselliğinin ortaya çıkacağı kanaatindedir. Kendisi din anlayışı nokta-
sında, mezhepler üstü bir çizgi yakalamıştır.26

Berger’e göre içselleştirme, öznel bakımdan anlamlı hale gelen öznel 
süreçlerin bir tezahürü olarak dolaysızca kavranması ya da yorumlan-
masıydı.27 Kişi nesnelleştirdiği bilgilerin bir kısmını kendi hayatında 
içselleştirir. Bu aşamaya kişinin aldığı eğitim, okuduğu kitaplar, değer 
verdiği kişilerden öğrendikleri etki eder. Kişi bütün bunlar sonucunda di-
ğer iki aşamadan bağımsız olmamakla birlikte yeni bir kimlik inşa eder. 
Elmalılı’ya baktığımızda Kendisinin birçok alanda çalışma yapması, Fran-
sızca öğrenmesi, felsefe kitaplarını çevirmesi, doğu-batı kaynaklı karşı-
lıklı okumalar yapması, aktüel konularda yazılar yazarak gündemi takip 
etmesi, bakanlık yaparak aktif siyasetin içinde bulunması, bütün bunları 
yaparken halktan kopmayarak yaygın eğitim vermesi ve en önemli çalış-
ması olan ‘Hak Dini Kur’an Dili’ adlı tefsiri Türkçe yazarak halkın Kur’an’ı 
anlama yönündeki ihtiyacını gidermesi, bize çok yönlü bir kişilik inşa et-
tiğini göstermektedir. 

Elmalılının hayatındaki bilgi inşa sürecindeki aşamaları Berger’in gö-
rüşleri çerçevesinde açıklamaya gayret ettik. Onun ilim noktasında özgün 
ürünler ortaya koyduğunu da belirtmemiz gerekmektedir. Müfessirlere 
göre O Fatiha-Nas türü tefsir yazan Kur’an müfessirlerinden oldukça fark-
lıdır. Bu noktada özgün yorum ve tespitlere sahiptir. Onu diğerlerinden 

24 Menderes Gürkan, ‘’Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın ( 1878-1942) İlmi Kişiligi ve Fıkıh ilmin-
deki Yerine Bir Bakış’’, 216-219.

25 Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, ‘’Hamdi Yazır’ın Terbiye Anlayışı VE Eserlerine Eğitimci Gözü ile 
Bir Bakış’’, Elmalılı Hamdi Yazır Sempozyumu, (Eylül 1991),246.

26 Hasan Onat, ‘’Elmalılı Hamdi Yazır’ın Anlayışı ve Mezheplere Bakışı’’, 150.
27 İbrahim Yücedağ, ‘’Bir Sentez Girişimi Olarak Gerçekliğin Sosyal İnşâsı’’, Atatürk Üniver-

sitesi SBE Dergisi ,17/2, (2013),22.
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ayıran özelliği, mevcut birikimine dayanarak kendi öz yönelişiyle Kur’an’a 
bakma fırsatını yakaladığı zamanlarda yaptığı değerli orijinal yorumlar-
dır. Aynı zamanda Elmalılı döneminin gündeminde olan sosyoekonomik, 
felsefi, ahlaki, dini, hukuki, fikri konular ve problemlerle yakından ilgile-
nişi açısından kendinden önceki Kur’an müfessirlerinden ayrılmaktadır. 
28Elmalılı kendi zamanından daha çok geçmiş ile gelecek arasındaki bağ-
lantıyı sağlayan bir köprü haline gelmesi yönüyle de özgündür. Günü-
müzde hala onun mealine bakılmadan Kur’an çalışması yapılamamakta-
dır. 29

Elmalılı’nın bilgi üretirken özgür olup olmadığı ile ilgili ise şunları 
söylemek mümkündür I. Damat Ferit Paşa Hükümeti oluşurken kendisi-
ne Evkaf Nazırlığı (Vakıflar Bakanlığı) teklif edilir. Elmalılı bu teklifi red-
deder. Daha sonra bu görev bu defa Padişahın yazılı emri olarak kendi-
sine tebliğ edilir ve kabul etmek zorunda kalır. İstanbul ve Ankara hükü-
metlerinin çekişmeleri sonucu soruşturma geçirir. Abdülhamit’in tahttan 
indirilme fetvasının altında ise Hamdi Yazır’ın imzası vardır. 30 Ayrıca 
döneminde yapılan Türkçe ibadet tartışmalarından dolayı yazdığı tefsir 
için, ‘’Kur’ân’ı tanıtacak bir meâl olsa da Kur’ân hükmünü haiz olamaz, 
onun yerine konamaz. Meselâ namazda okunamaz.” gibi kesin bir ifade 
kullanmıştır.31 Ancak bu ifadeyi dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel bu ibareyi kaldırmak istemiştir.32 Bütün bu bilgilerden hareketle 
Elmalılı’nın bilgi üretirken çok da özgür olmadığını söyleyebiliriz. 

Sonuç
Berger bilgi inşa sürecinde üç aşama olduğunu söylemektedir. Bunlar: 

dışşallaştırma, nesnelleştirme ve içselleştirmedir. Her insan bu süreçten 
geçer. Ve bu süreçte kişi toplumsal hayatla içiçedir. Bundan dolayı kişi-
nin içinde bulunduğu toplumdan bağımsız bilgi üretmesi neredeyse im-
kansızdır. Dolayısıyla içinde yaşanılan toplumdaki hakim din anlayışının 
bilgi üreten kim olursa olsun ona etki ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir 

28 Halis Albayrak, ‘’Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın Tefsir Anlayışı’’, Elmalılı Hamdi Yazır Sem-
pozyumu, (Eylül 1991), 178.

29 Tahsin Görgün, ‘’ Elmalılı Hamdı Yazır Mazi ile İstikbal Arasında Bir Köprü’’, İslami 
Edebiyat, sy. 54, (2011),33.

30 Fatma Paksüt , ‘’Merhum Dayım Hamdi Yazır’’, 7-10.
31 İshak Özgel, ‘’Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsirinde Çeviri Etiği ve Teknikleri’’, 

EKEV, sy.: 62, (Bahar 2015), 406.
32 Necmi Atik, ‘’Elmalılı’nın Kendi El Yazması İle Türkçe İbadet Konusundaki Makalesi’’, 
İlahiyat Araştırmaları Dergisi, sy.6, (Aralık 2016), 13.
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alimin etrafındaki kaynaklardan azade olması mümkün değildir. Bilgiyi 
üreten alimin üzerinde o dönemin siyasal, kültürel, ekonomik, bireysel 
şartların etkisi vardır. Bu anlamda bilginin göreceli olduğunu söylemek 
mümkündür.

Özgürlük kavramını ise sübjektif ve objektif olarak iki açıdan değerlen-
dirmekteyiz. Berger’in teorisini Elmalılı’nın hayatı açısından değerlendir-
diğimizde objektif bilgi üretmenin mümkün olmadığını gördük. Sübjektif 
olarak baktığımızda ise siyasi otoritenin alimler üzerinde yine zaman za-
man etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda hakim din anlayışının 
ve kültürlerin alimlerin bilgi üretirken onların özgürlüğünü kısıtladığını 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte özgün bilgi üretebilmenin imkanı vardır. 
Zira kişi içselleştirme aşamasında, topluma malolan bilgileri kendi süz-
gecinden geçirerek özgünleştirir. Böylece özgün bilgi üretmek mümkün 
olmaktadır. Zira Elmalılı’nın eserlerini incelediğimizde hem döneminin 
şartları içinde hem de günümüzde oldukça özgün tespitler yaptığını söy-
leyebiliriz.
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Muhammed KOCABIYIK: Sunumlarından dolayı Sayın Canan Teke’ye 
teşekkür ediyoruz. Kendisi bilginin üretiminde toplumsal yapının etkisin-
den bahsederek tebliğine başladı. Bilginin üretimine dair ortaya atılan bir 
teoriden bahsetti. Bergel’in teorisinden. Bu teoride üç aşamada söz ko-
nusu: dışsallaşma, nesnelleşme ve içselleşme. Bu teoriyi Elmalılı Hamdi 
Yazır örneği üzerinden değerlendirdi ve Elmalılı Hamdi Yazır’ın özgün-
lünü ve özgürlüğünü değerlendirerek tebliğine son verdi. Oturumumu-
zun tebliğ kısmı burada sona ermiştir. Şimdi müzakere kısmına geçeceğiz. 
Birinci müzakerecimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve 
Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
Hüseyin Yücel Hocamızdır. Buyurun Hocam.
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MÜZAKERELER

AR. GÖR. HÜSEYİN YÜCEL

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ABD

Arkadaşlar hepiniz tebrik ediyorum. Ben aslında programla ilgili bir-
kaç şey söyleyecektim ama Cana Hanım fazlasıyla söyledi. Bu arada Eyüp 
Hoca’nın süreyle ilgili uyarısı gelecekteki olayları düşünerek yapmış ola-
cak. Evet, ben ilk iki arkadaşın tebliğini müzakere edeceğim. Arkadaşlar 
buraya katılmış olmanız zaten bence büyük bir başarı. Bizim buradaki 
eleştirilerimiz bir eksiklik olarak değil, daha sonraki çalışmalarınıza bir 
katkı olarak kabul ederseniz çok daha iyi olur. Benim önümde metinler 
var. Siz de metinler üzerinden takip edebilirseniz daha iyi olacaktır. Nur 
Sena Fırat bize Hilmi Ziya Ülken’in özgün yönünü insan-değer etkisi 
bağlamında ifade etti. Ben hem teknik açıdan hem de içerik olarak de-
ğerlendirme yapacağım. Öncelikle sunumunu beğendim. Özgün, güzel ve 
kendine güvenen bir yapıda bize sundu. Diğer taraftan girişte amaç çok 
kısa verilmiş. Ben her iki makalede de bunu gördüm. Bizim bu çalışmala-
rımızda girişte yazdığımız yazılar asıl o makalenin içerdiği konuların tam 
manasıyla ne olduğunu, nasıl olması gerektiğini bize verir. Sonuç kısmın-
da ise ulaştığımız sonuçlar irdelenir. Bu noktaya dikkat etmemizde fayda 
var. Birinci sayfada teknik olarak şöyle bir hata var; Metin içerisinde eser 
telaffuz edeceksek yazım kurallarına dikkat edelim. İtalik olarak bunları 
yazmamız gerekiyor ki eser olduğu anlaşılsın. İnsan temelli bir değer in-
şası diye bir başlık atmışsınız. Burada değer inşası bana çok iddialı, çok 
süslü bir başlık gibi geldi. Burada daha çok ahlak konusunu işliyorsunuz. 
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Mesela İnsan temelli bir ahlak şeklinde bir başlık konabilir mi şeklinde 
buraya bir soru işareti bırakıyorum. Bir de burada aşk ahlakından çok faz-
la bahsettiğinizi görüyorum. Fakat ben aşk ahlakının ne olduğunu metnin 
içerisinden çok fazla çıkartamadım. Bunun metin içerisinde biraz daha de-
taylı bir şekilde incelenmesinde fayda var. Bunun yanı sıra ikinci sayfada 
şimdi diğer dinlerin konu hakkındaki fikrini vermişsiniz. Burada denmiş 
ki: “Büyük dinler de aynı şekilde insanlar hareketleriyle ahlaki eğilimler 
ortaya koymuştur.” Büyük dinler ifadesi ne? Hangi dinleri içine alıyor? Bu 
noktada bir açıklama verilseydi çok daha izah edici olabilirdi. Bir de farklı 
teorilerden bahsediyorsunuz. Fakat sadece isimlerinden bahsediyorsu-
nuz. İçerikle ilgili hiçbir bilgi verilmemiş. Bunların yanı sıra benim, sizin 
tebliğinizde en çok dikkatimi çeken şey; dipnot verme kurallarında hiç-
bir problem yok. Fakat her verdiğiniz dipnotu alıntı şeklinde vermişsiniz. 
Yani konuyu anlatmışsınız ve Hilmi Ziya Ülken’den bir cümle koymuş-
sunuz ve cümlenin sonunda da diğer paragrafa geçmişsiniz. Hilmi Ziya 
Ülken’in düşünceleri ile alakalı çoğu yerde yorum yapmamışsınız. Bu bi-
raz olayı askıda bırakmış. Fazla uzatmadan sonuç kısmının değerlendir-
mesini yapayım. Mesela sonuçta şöyle bir ifadeniz var; “Hilmi Ziya Ülken 
alanındaki ölçüleri temel alarak insanı merkeze alan değer alanı çözümle-
mesinin özgün yönlerine sunmayı amaçlamaktadır.” Bu girişte yazılma-
sı gereken bir cümle. Burada siz bir sonuca ulaşmıyorsunuz. Evet zaten 
bize Hilmi Ziya Ülken’in anlattıklarını, amaçlarını bize yukarıdan aşağı 
verdiniz. Bunu sonuçlandırmak durumundasınız. Sonuç makalenin özeti 
değildir. Ben sizin makalenizin sonuç kısmında buna rastladım. Bunlar 
olmasa çok daha iyi olur. Sonucun son paragrafında en nihayetinde ulaş-
tığım sonuç diye aslında sonuçta ulaşmak istediğiniz şeyi bize söylüyor-
sunuz. Fakat burada da çok fazla sonuç mahiyetinde bir şey yok. Bunların 
dışında herhangi bir eleştirim yok. Teşekkür ediyorum. Evet sıra Firdevs 
Aktaş’ın değerlendirmesinde. Ben hemen başlıktan başlamak istiyorum. 
“Fazlu’r-Rahman’ın düşüncesinde özgünlük ve özgürlük”. Bu büyük bir 
başlık. Başlıkları ne kadar sınırlandırırsanız sizin işiniz o kadar kolaylaşır. 
Hedefe yönelik düşünceler ortaya koyabilirsiniz. Bu noktada dikkat ede-
lim. Bunun yanı sıra giriş bölümünde siz amaçlarınızdan bahsetmişsiniz. 
İşlediğiniz konuları sayıyorum; 1. Fazlu’r-Rahman’ın Tefsir metodolojisi 
2. Kur’an’ın tarihselliği konusundaki yorumları 3. Yorum-Bilim metodu 
4. Hermonetik 5. Kelam ilmine eleştirisi 6. Modernizm. O kadar çok konu 
var ki bunların hepsini neden alt alta işliyoruz? Örneğin sadece hermo-
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notiğini işleseniz, siz çok rahat edersiniz ve konu çok daha kapsamlı bir 
şekilde işlenmiş olur. Bunun yanı sıra 2. Sayfa da “bu durumu kıskanan 
bazı kesimler” şeklinde bir ifadeniz var. Bu ifadeleri biz akademide biraz 
duygusal ifadeler olarak değerlendiriyoruz. Onun için bu gibi ifadelerden 
kaçının. Bir de “bu durumu eleştiren”, “bu durumu ilmi bulmayan” gibi 
ifadelerde o kişilerin kim olduklarını dipnotta belirtmekte fayda var. Ben 
burada Fazlu’r-Rahman’ın hayatını bir başlık olarak yarım sayfadan fazla 
vermenizi açıkçası alakasız buldum. Şunu yapmak istiyorsunuz; Fazlu’r-
Rahman’ın yaşadıklarının onun ilmi hayatına etkisini ortaya koymak isti-
yorsunuz. Fakat bunu yapmak için bir başlık olarak hayatını anlatmanıza 
gerek yok. Bunu dipnot vererek de gerçekleştirebilirsiniz. Bunların dışın-
da bazı cümle düşüklükleri var. Bazı dipnotları cümlenin sonunda ver-
memişsiniz. Bazı alıntıları alıntı yapma kurallarına aykırı almışsınız. Bir 
de başta söylediğim konuların fazlalığının bir yansıması olarak konuları 
birleştirmekte zorlandığınızı görüyorum. Bazı yerlerde yaptığınız alıntı 
hakkında yorum yapmadığınızı görüyorum. Alıntı cümleyi yazmışsınız 
öylece bırakmışsınız. Burada sizin görüşünüz ne? Bunu belirtmemişsiniz. 
Mesela: “bir kelam metodolojisi ortaya koyamıyor”. Bu ifade kime göre, 
neye göre bunun değerlendirmesini yapmanız gerekir. Sonuç kısmanda 
bazı gereksiz bilgiler vermişsiniz. Örneğin; Fazlu’r-Rahman’ın adına sem-
pozyumlar düzenlendiğini sonuç kısmında söylemenizin hiçbir anlamı 
yok. Makalenizin sonuna sonuç yok yazmışım. Bu ikiniz içnde geçerli. 
Bunu değerlendirin. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. 

Muhammed KOCABIYIK: Sayın Hüseyin Yücel’e teşekkür ediyoruz. 
Şimdi 2. Müzakerecimiz Sayın Kevser Sipahioğlu. Kendisi Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Araştır-
ma Görevlisi. Sözü kendisine veriyorum. Buyurun Hocam.
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AR. GÖR. KEVSER SİPAHİOĞLU

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ABD

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Muhterem Hocalarım, Kıymetli Katı-
lımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kapanış oturumun son 
iki tebliğinin müzakeresi bana tevdi edildi. Öncelikle tebliğ sunan arkadaş-
ları tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Birkaç yıldır İLA-
MER sempozyumlarında müzakerecilik yapma fırsatı buluyorum. Bunları 
yapmak tebliğ sunan arkadaşlar için bir fırsat olduğu gibi bizim için de bir 
fırsat. Neyi nasıl yapacağımız noktasında bize katkı sunuyor. Bu anlamda 
benim müzakerede odaklandığım nokta işin teorik boyutu. Bu bağlamda 
iki tebliğe de bu gözle bakmaya çalışacağım. İlk müzakere edeceğim tebliğ: 
Sayın Yunus Torun’un “Geçmişten günümüze Şerh ve Haşiye geleneği” 
başlıklı tebliğ. Önemli bir konu. Üzerinde çok fazla çalışılması gereken bir 
konu. Aynı zamanda hassas bir konu. Sayın Torun dinlediğim kadarıyla 
sunarken savunmacı üslubu çok fazla yansıtmadı fakat tebliğ metninde çok 
daha fazla savunmacı bir üslup var. Bu ister istemez şuna gölge düşürüyor; 
hakikaten gündeme getirilen iddia başından sonuna kadar yanlışsa bile si-
zin metodolojiniz savunma psikolojisine başlıyorsa baştan kaybetmiş olu-
yorsunuz. Kendi iddialarınızın hakikiliğini, söylediklerinizin doğruluğunu 
ispat etme imkânınız kayboluyor. Çünkü baştan karşı tarafta tüm alıcıları-
nızı kapattığınızı, söylediklerinizdekilerin haklılık payını ya da doğruluk 
payını görme yetinizi iptal ettiğiniz gibi bir izlenim uyandırıyorsunuz. Bu 
anlamda en azından dediğim gibi tebliğde olan o üslubun sunuma yan-
sımaması önemli. Ancak özellikle tebliğin ikinci kısmından itibaren tabi-
ri caizse bir reddiye şeklinde, cevap verme şeklinde birtakım argümanlar 
geliştiriliyor. Şerh ve Haşiye geleneğini savunmak için geliştirilen bu ar-
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gümanların ne kadar doğru olduğuna yönelik bazı şüphelerim var. Özel-
likle Osmanlı medreselerinde bu eserlerin yıllarca okutulması, şerh ve ha-
şiyenin doğrudan yapılan eleştirilerden ari olduğunu gösterir mi? Bunun 
üzerine düşünülmesi gerekir. Çünkü Şerh ve Haşiye baştan sona kötüdür 
şeklindeki oryantalistlere ait olan bu eleştiri zaten yanlıştır. Şerh ve Haşiye 
geleneği belirli bir düzlemden sonra bozulmuştur. Bir süre sonra kendini 
tekrar etme, sadece lafızları açıklamaya odaklanmış, bu anlamda yeni bir 
şey ortaya koymayan bir üsluba dönüşmüştür. Bu yöndeki eleştiri bazı açı-
lardan, bazı dönemler için, bazı şerhler için doğrudur. Tümdengelimce bir 
şekilde bu eleştiriyi reddetmek ve aynı şekilde onun karşısında şerh ve ha-
şiye geleneğinin doğru olduğunu ya da haşiye geleneğini savunurken bu 
kadar genellemeci bir tavır ortaya koymak, bazı açılardan problemli olarak 
görülmelidir. Nitekim şuna da işaret etmek gerekiyor; bu tarz meseleleri 
tartışırken maalesef oryantalizmi en eski, bir anlamda en yeni iddialarına 
bakmadan tartışıyoruz. Şuan mesela İslam karşıtı o söylem, hala bazı isim-
ler tarafından sürdürülüyor olsa da daha farklı bir İslam araştırmaları dili 
de kurulmuş durumda. Karşı durmak ya da teslim olmak değil de bunu da 
göz önünde bulundurmak şeklinde. Bu bağlamda şerh ve haşiye geleneğini 
tamamen reddeden ilk oryantalistlerin söylemleri pek çok batılı araştırma-
cı tarafından da kabul edilmiyor. Bu tartışmalara da bakmak, bazı açılar-
dan anlamlı olur. Zaten şunu da belirtmek gerekir; akademinin kendisi bir 
anlamda şerh ve haşiye geleneği olarak yorumlanabilir. Çünkü medeniyet 
klasik metinler üzerinden tartışılır. Medeniyetin metinleri vardır ve ilim, o 
metinler üzerinden ilerler. Aslında şerh ve haşiye hiçbir medeniyetin hiç-
bir ilmin kaçamayacağı bir noktadadır. Bu bağlamda belki biraz daha o ilk 
oryantalist literatürün en genellemeci ve en olumsuz söylemlerimden ha-
reketle bir analiz ya da cevap üretmek, bazı yanlışlara sürükleyebilir. Buna 
işaret etmek istiyorum. Bir de dikkat çekmek istediğim husus şu; tebliği-
nizde kavram kronolojisine yer vermeniz çok anlamlı. Nasıl geliştiği, han-
gi alanlarda nasıl karşılı bulduğu, hangi alanlarda yaygın olduğuna ya da 
olmadığını belirtmek çok güzel bir teknik olmuş. Yine aynı şekilde bu an-
lamda literatür taraması yapmanız da çok anlamlı olmuş. Fakat buraya da 
şöyle bir soru işareti koymak istiyorum: Bizim bütün literatürümüzde şöyle 
bir şey vardır; İslam Medeniyeti’nin orta dönemlerinde ortaya çıkan kav-
ram ve kurumların Hadis’ten ya da Kur’an’dan kaynağını ararız. Bazen bu 
bizi Hadisleri ya da Kur’an ayetlerini yanlış yorumlamaya sürükleyebilir. 
Bu o kavramların kaynaklarının, kök anlamlarını taşıyan ifadelerin Hadis 
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ya da Kur’an’da yer almayacağını iddia etmek değildir. Mesela şerh dedi-
ğimizde bir ilmi metodoloji ve bir eser türünü anlıyorsak bunun kaynağını 
Peygamber’in Hadislerinde bulmaya çalışmak kavram semantiği açısından 
problemli olabilir. Bu noktada dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. 
Bu anlamda dikkat çekmek istediğim bir husus da bu. Bunun dışından Os-
manlı medreselerinin şerh literatürünü kullanmış olması, şerh literatürünü 
olumlamak için yeterli bir saik değildir. İkinci tebliğle ilgili değerlendirme-
lerime geçmek istiyorum. Sayın Canan Teke’nin “Hâkim Din anlayışı ve 
kültürlerin ilim adamlarının Özgünlüğü ve Özgürlüğü ile İlişkisi.” başlıklı 
tebliğ. Bu tebliği hem okurken hem dinlerken yaşadığım en ciddi kafa karı-
şıklığı şu oldu; Çok başarılı bir sonuç bölümü var ve tebliğin başlığının yerli 
yerine oturmasını sağlıyor. Ancak ondan önceki kısımlar başlıkla bağlantısı 
kurulamamış kısımlar. Sonuç kısmında tebliğcimiz ciddi anlamda başarı 
sağlıyor. Ancak onun öncesinde özgünlük ve özgürlük meselesine yapılan 
atıflar oldukça sınırlı. Bu da bir süre sonra, sonuca gelmeden önce “başlık-
ta va’d edilen meseleler nerede?” sorusunu akla getiriyor. Buraya dikkat 
çekmek gerekiyor. Diğer bir husus da şu; Bergel ve O’nun teorilerine işaret 
edildi. Bu teorilerden bir tanesi Elmalılı’nın hayatı üzerinden anlaşılmaya 
çalışıldı. Herhangi bir teorinin bir isme ya da bir esere uygulanması zor 
işlerden biridir. Bazı örneklerde mesela dışsallaştırma, içselleştirme ya da 
nesnelleştimenin tanımlarıyla verilen örnekler, okuyucu ya da dinleyici ola-
rak ben de yazarın yüklediği anlam kadar çağrışımlar yapmadı ve uyum 
sağlamadı. Bu anlamda teorinin ilgili şahsımıza uygulanması daha incelikli 
bir hale getirilebilir. Bunu da bir katkı olarak dile getirdim. Gördüğüm temel 
bir şey de doğrudan Elmalılı’nın özellikle özgünlük meselesine ve görüşle-
rine atıf yapılmamış olmasıdır. Elmalıya dair oldukça zengin bir kaynakça 
var. Bunların da kullanılması tebliği daha çok zenginleştirir ve güçlendirir 
diye düşünüyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum; tebliğlerde genel 
olarak karşılaştığımız bir sorun, kaynak gösterme sorunu. Bazen sonuç kıs-
mının doğrudan irtihal yoluyla yazıldığını görmekteyiz. Bu anlamda her iki 
arkadaşımızın da tebliği oldukça başarılı. Kullandıkları her bilginin kayna-
ğını verme noktasında çok titiz davranmışlar. Beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyorum. 
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Muhammed KOCABIYIK: Kıymetli Müzakerelerinden dolayı Sayın 
Kevser Sipahioğlu Hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi katılım belgesi 
takdim etmek üzere müzakereci Hocalarımızı sahneye davet ediyorum.
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HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 

Sayın Dekanım, Değerli Hocalarım, Saygıdeğer katılımcılar, öncelikle 
hepinize saygılarımı sunuyorum. Salı günü başlamış olduğumuz bu bilgi 
şölenini, yüzümüzün akıyla inşallah bugün tamamlamış olduk. Bu sürede 
dolu dolu bir bilgi alış-verişi gerçekleştirdik. Sempozyumumuzun hayırlara 
vesile olmasını ve önümüzdeki yıllarda da artan bir şevkle devam etmesi-
ni diliyorum. En başta sempozyumun gerçekleşmesinde bize katkıları olan 
ve bize ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi idarecile-
rine, hocalarına ve siz katılımcı öğrencilere çok teşekkür ederiz. Öncelikle 
programın düzenleyicisi olan İLAMER’in çatı kuruluşu olan İslami İlimler 
Araştırma ve Yayma Vakfı, Lütfi Doğan Hocamız başkanlığında yaklaşık 30 
yıldan beri adına uygun bir şekilde, faaliyetlerine devam etmektedir. Bunu 
yaparken tek bir amacı var; İslami İlimleri yaymak ve araştırmaları geliş-
tirmek. Bunun haricinde herhangi bir amaç taşımamakta. Yani ne maddi 
bir kaygısı ne de etrafına bir cemaat oluşturmak gibi bir amacı yoktur. Bu-
nun bizzat şahitlerinden birisi de benim. 1993 Yılı’nda Keçiören’de şu an 
İLAMER’in binasında Bedir Külliyesi olarak faaliyetine başlamıştı. 1993 ile 
1999 yılları arasında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden her sınıf-
tan 20’şer kişi olmak üzere toplamda 80 öğrenci olarak Bedir Külliyesi’nde 
biz eğitim öğretime başladık. Bizden herhangi bir ücret istenmediği gibi tek 
istenen şey programlara düzenli bir şekilde katılmaktı. Fakültedeki hoca-
larımız, her gün akşam bizimle birlikte fakülteden çıkar ve bizimle birlikte 
Bedir Külliyesi’ne gelirlerdi. Akşam dokuzlara, onlara kadar ders yapardık. 
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Aynı şekilde cumartesi günü sabah erkenden gelirler ve bizim için dersler 
yaparlardı. Bu derslerin içerisinde İngilizce’den ve Arapça’dan başlayarak 
Hadis’e, Kelama, Fıkha hatta araştırma tekniklerine ve Osmanlıca metinle-
rine kadar birçok dersi biz Hocalarımızdan gördük ve işledik. Bu süreç ne 
zamana kadar devam etti? Bu süreç 28 Şubat döneminde kuruluşun kapı-
sına kilit vuruluncaya kadar devam etti. Bedir Külliyesinde beraber eğitim 
gördüğümüz arkadaşların tamamına yakını bugün ilahiyat fakültelerinde 
akademik öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmekteler. Bedir 
Külliyesi 2000’li yıllardan 2006 Yılı’na kadar kapalı bir dönem geçirdi. 2006 
Yılı’nda Prof. Dr. Eyüp Baş Hocamızın koordinatörlüğünde yeniden can-
landı ve bugün ki sürecine geldi. Bu aşamada haftanın belirli günlerinde, 
özellikle de hafta sonlarında eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Öbür 
taraftan sempozyum ve konferanslar düzenli olarak devam ettiriliyor. Diğer 
taraftan akademik dergi ve sempozyum kitaplarının yayınlanması devam 
ediyor. Tüm bu çalışmalara bakarak başta İLAMER Akademik Koordinatö-
rü Prof. Dr. Eyüp Baş Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendisi buradaki faali-
yetler için büyük çaba harcıyor ve emek sarf ediyor. Bu sempozyumun öne-
mine ayrı bir yer ayırmak lazım. İLAMER’in yaptığı çalışmalar içerisinde 
en önemlilerinden bir tanesinin bu sempozyum olduğunu düşünüyorum. 
Çünkü henüz daha ilim yolculuğunun başında olan siz öğrencilerimize, 
çok büyük katkılar sunduğu aşikâr. Size genel bir konu taslağı belirleniyor 
ve siz bunların içinden bir tane seçiyorsunuz. Ardından bu konuyla alakalı 
okumalar yapıyorsunuz ve veriler topluyorsunuz. Sonra bunları sistema-
tik bir şekilde kâğıda döküyorsunuz ve sonunda da çıkıp burada sunuyor-
sunuz. Bunlar akademinin ileri aşamalarında gerçekleşen şeyler. Ama siz 
bunları henüz ilim yolculuğunuzun başındayken yapabilme imkânı bulu-
yorsunuz. Bunun size katkısını daha ileri zamanlarda göreceksiniz. Bura-
da sempozyumun düzenleyicilerine ayrıca teşekkür etmek lazım. Çünkü 
konularına baktığımız zaman, gerçekten çok orijinal konular seçilmiş. Siz 
öğrenciler olarak bu konular içerisinden bir tane seçerek çok güzel tebliğler 
hazırladınız ve burada bize iki gün boyunca sundunuz. Her ne kadar mü-
zakerecilerimiz olumsuz taraflarını görmüş olsa da genel olarak dinlediğim 
sunumların çok kaliteli olduğu kanaatindeyim. Bildirilerinize yapılan mü-
zakerelerin, eleştirilerin sizi yetiştirmeye yönelik olduğunu düşünmenizde 
fayda var. Bu tür faaliyetlerin gerçekten akademik hayatta çok önemli oldu-
ğunu ve sizin gibi akademik hayatın başında olan öğrenciler için çok önemli 
olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarda da artan bir şevkle ve 
ruhla devam etmesini temenni ediyor ve saygılar sunuyorum. 
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Bismillahirrahmanirrahim, Velhamdülillahirabbilalemin, Vessalatüves-
selamüala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Değerli 
Hocalarım, Kıymetli araştırmacılar, Sevgili öğrenci kardeşlerim, hepinizi 
kalbi duygularımla selamlıyorum. Üç gündür devam eden güzel bir sem-
pozyumun sonuna geldik. Öncelikle üç gün boyunca oturumlarda tebliğ su-
nan genç araştırmacılarımızı, oturum başkanlarını ve müzakerecileri tebrik 
ediyorum. İlim adamlarının özgünlüğü ve fikir özgürlüğü bağlamında çok 
sayıda önemli konu değerlendirildi ve müzakere edildi. Bu programı yo-
ğunluğum nedeni ile baştan sona kadar takip edemedim. Birinci ve üçüncü 
gün hariç tebliğlerin birçoğunu dinleyemedim. İnşallah bildiriler kitabın-
dan okuma imkânı bulacağım. Bu sempozyumda Türkiye’mizin seçkin fa-
kültelerinden 68 öğrenci tebliğ sundu. Müsademe-i efkardan barikayı haki-
kat doğar. Yani fikirlerin çatışmasından aydınlık kıvılcımları doğar prensibi 
gereğince, farklı fikirler dillendirildi. Bu fikirler müzakereciler tarafından 
etraflıca tenkide tabi tutuldu. En doğrunun elde edilmesine katkı sunulma-
ya çalışıldı. Sonuçta hepimizin istifade ettiği ve gelecek yıllarda da ilgili teb-
liğleri ve müzakereleri okuyanlarında istifade edeceği güzel neticeler hasıl 
oldu. Bu sempozyum, sempozyumun açılış konuşmasında değerli hocam 
Lütfi Doğan’ında hatırlattığı “İnsanların en hayırlısı, insanlara en faydalı 
olandır.” Hadis-i Şerif’ininde pratiği olarak düşünülebilir. Sempozyumdan 
bir gün önce, İLAMER’in web sayfasından hedeflerine, yapılan çalışmalara 
ve tanıtım videosuna bir göz atma fırsatı buldum. Tedrici bir şekilde hedef-
lerin büyütüldüğünü müşahede ettim. Duam o ki bu gelişim kurumsal faa-
liyetlerine kadar devam etsin ve istikrarlı bir devamlılıkla taçlandırılsın. Bu 
sempozyumda katılım sayısı açısından zirvede olan fakülte, Ankara Üni-
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versitesi İlahiyat Fakültesi. Ancak diğer fakültelerin yanından mensubu ol-
duğum Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden 
de 7 öğrencimizin bulunması, bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir. Duam o 
ki bu sempozyum, tebliğ sunan tüm katılımcı öğrencilerimiz için ilim insanı 
olmaya aralanan bir kapı olsun. İslam Tarihi, Tefsir, Fıkıh, Kelam Felsefe, 
Sosyoloji, Din Eğitimi, Türk İslam Edebiyatı, Dinler Tarihi ile ilgili çeşitli 
konulara yer verilerek çeşitli konulara yer vererek alanı kuşatmaya çalışma-
sı, takdire şayandır. Ancak gelecek yıl planlanan öğrenci sempozyumunda, 
toplumda yaşanan problemlerle doğru orantılı olarak, Mezhepler Tarihi ile 
ilgili konulara da yer verilmesi İslam Hukuku ile ilgili konuların artırılması 
daha faydalı olur kanaatindeyim. Bunu da bir öneri mahiyetinde söylemiş 
olalım. Sempozyumda sunulan 68 tebliğin tamamını başlık olarak gözden 
geçirme fırsatı buldum. Doğrudan ana konuyla ilgili yorumluyorum. Konu 
dışında kalan bir tebliğ yok. Ancak tebliğlerde özgünlük vurgusu özgür-
lük vurgusundan çok daha baskın hale gelmiş. Sempozyumun ilk tebliği 
“et-Tufi’nin özgün maslahat düşüncesi” ile başlayıp son tebliğ olan Canan 
Teke Hanım’ın “Hâkim din anlayışı ve kültürlerin ilim adamlarının özgün-
lüğü ve fikir özgürlüğü ile ilişkisi” başlıklı sunumu ile sona erdi. Bu ikisi 
arasında ilim adamının özgünlüğü ve özgürlüğü temalı çok sayıda sunum 
ile meraklıları için çok ciddi beyin fırtınası yapma imkânı oldu. Müslüman 
toplumlarda toplumu düzenleyen kurallar, Makasidu’s-Şeri’a açısından 
bakıldığında maslahat ilkesi üzerine bina edilir. Bu sempozyumda ilk ele 
alınan konu maslahattı. Et-Tufi, maslahatı kendi çağına da aykırı olacak şe-
kilde özgün bir bakışla ortaya koymuş. Deliller hiyerarşisi içinde maslahatı, 
nas ve icmadan bile öne yerleştirmiştir. Bugün konuyu şöyle değerlendir-
mek daha sağlıklı olabilir; Müçtehidin verdiği hüküm, toplum maslahatı ile 
çelişiyorsa hüküm tekrar gözden geçirilmelidir. Beş bin kişi zarar görüyor, 
beş kişi fayda sağlıyorsa orada bir problem var demektir. Maslahat çerçe-
vesinde tekrardan gözden geçirilmelidir. Bu bağlamda, İslam Hukuk Tarihi 
içinde İmam Malik’ten örnek verebiliriz. Halife Mansur döneminde, huku-
ki emniyet ve eşitliği temin etmek amacıyla İmam Malik’ten bir kadı kita-
bı yazması talep ediliyor. Kitap yazımına başlanıyor fakat Halife Mansur’a 
yetişmiyor. Halife Harun Reşit dönemine yetişiyor. Böylelikle “el-Muvatta” 
Halife Harun Reşit döneminde tamamlanıyor. Dönemin Halifesi Harun Re-
şit, İmam Malik’in Muvatta’nın, bir nüshasını Kabe’nin duvarına asılmasını 
istemiş ancak İmam Malik bu teklifi iştirak hürriyetine aykırı bulduğu için 
kabul etmemiştir. Kendi özgür iradeleri ile özgün fikirlerini ifade etmek uğ-
runa, işkence gören, hapis yatan imamlar, alimler elbette olmuştur. Açılış 
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konferansında değerli Hocamız Prof. Dr. Mustafa Fayda’nın da belirttiği 
gibi İmam Azam Ebu Hanife bu örneklerden birincisidir. İkinci bir örnek; 
30 ciltlik “el-Mebsut” adlı eseri telif eden Serahsi, rivayete göre bu 30 cildi 
hapiste imla ettirmiştir. Aynı şekilde “Usul-i Serahsi” diye bildiğimiz 2 cilt-
lik Usul-u Fıkıh kitabının yazımına da hapiste başlamış, hapisten çıktıktan 
sonra tamamlama fırsatı olmuştur. Hapisten çıktıktan kısa bir süre sonra da 
vefat etmiştir. Tabi bunlar bize şunu gösteriyor; vakti gelen fikirleri hiçbir 
güç, hiçbir ordu durduramaz. İlim adamlarının özgürlükleri zaman zaman 
kısıtlanmış olsa da onların özgün fikirleri muhataplarına bir şekilde ulaş-
mıştır. Gelecek yıl için gerçekleştirilmesi planlanan İslam Medeniyeti’nin 
Yapı Taşları Sempozyumu’nun dokuzuncusu için bir önerim var; Sosyal 
değişim ve gelişim karşısında din ve hukuk konusu toplumumuzun çok 
muhtaç olduğu, İslam coğrafyasının da çok muhtaç olduğu bir konudur. Bu 
çerçevede düzenlenebilir. Özellikle genç kardeşlerimize; yürüdüğünüz bu 
hayat yolculuğunda, yoldaki işaretler mesabesinde şu iki müjdeyi paylaş-
mak istiyorum: “İnsan için ancak çalıştığı vardır.” (Necm Suresi, 39. Ayet). 
Şöyle söyleyebiliriz: İnsan için çalıştığından başkası yoktur. İkinci müjde; 
“Yolumuza cehd edenlere mutlaka yolumuzu göstereceğiz.” (Ankebud Su-
resi, 69. Ayet). Muvaffak olmak muhakkak gerçekleşecektir. Anca tek şartla, 
oda Allah için çalışmaktır. Ben bu oturumlarda bu çalışmanın kıvılcımları-
nı, bu aşkın bu şevkin kıvılcımlarını gördüm. Rabbim devamını getirsin. 30 
yıllık İSİLAY Vakfı 18. Yılı’nda İLAMER filizi vermeye başlamıştır. İLAMER 
dördüncü yılında İslam Medeniyeti’nin Yapı Taşları Uluslararası Öğrenci 
Sempozyumu meyvesini vermeye başlamış. Sempozyumun ilk gününde 
Eyüp Baş Hoca’mın ifade ettiği gibi İSİLAY’ın 30. yılı, İLAMER’in 12. yılı, 
Uluslararası öğrenci sempozyumlarının ise 8. yılı. Her geçen yıl bereketle-
nerek farklı filizler ve meyveler vermiş bu kurumsal yapının olgunlaşması 
gözlemlenebiliyor. Duam o ki; bu çalışmaların içerisinde filizlendiği yapı, 
kurumsallaşmasını tamamlasın. Kurucularının ardından, yüzyıllar boyu 
hizmet vermeye devam ederek sadaka-i cariye olarak hepimizi kuşatsın. 
Geçmiş sempozyumlarla mukayese edildiğinde her geçen yıl daha da zen-
ginleşen konular ile başarılı bir sempozyum gerçekleştirildi. Bu sempozyu-
ma destek veren İSİLAY Vakfı’na ve Lütfi Doğan Hocamıza, Ankara Üni-
versitesi İlahiyat Fakültesi Dekanına ve Katılımcılarına, Prof. Dr. Eyüp Baş 
Hocamıza İLAMER’de ders veren hocalarımıza, ders alan öğrencilerimize, 
bu sempozyuma katılan genç araştırmacılarımıza ve dinleyicilerimize çok 
teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri yolundan istihdam eylesin ve Hayırlı 
muvaffakiyetler versin. Allah’a emanet olun. 
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DOÇ. DR. ALİ ÇETİN

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ

Özgünlüğün her zaman farklılık olmadığını belirterek konuşmama 
başlamak istiyorum. Hocalarım biraz önce de maslahattan bahsetti. Öz-
günlük; tez, anti tez, sentez ürünü olan teorik ve pratik yeterli işlevselliğe 
sahip olmasıyla ilgilidir. Diğer taraftan her düşüncenin özgün olabilmesi 
için bunun daha önce düşünülmemiş olması, bu düşünceye dayalı herhan-
gi bir şey yapılmamış olması gerekir. Başlangıçta İLAMER’in amblemine 
bakınca şunu hatırladım; tam kitabı açmışsınız ortasından konuşmak la-
zım. Şimdi ben ortasından gireceğim. Özgünlüğün ilk adımı, kavramlar 
için paralel, genişletici, özelleştirici yan kavramlar üretmek, bunların ko-
lay bir şekilde üretilememesi ve bunların derin bir yapının ürünü olması 
gerekir. Yine özgün bir düşünce uzun bir demlenme sürecini gerektirir. 
Bunu unutmamak gerekiyor. Daha sonra alana değer katan bir nitelim 
olmalı. Bu da çok önemli. Özgünlüğün adımları vardır; birinci adım, otan-
tik olmasıdır. İkinci adım doğru olmasıdır. Üçüncüsü ise tutarlı olması-
dır. Her önüne gelen düşünce özgün değildir. Yine bu adımdan sonra bu 
kavramları tasarlamak, yepyeni bir şey yaratma söz konusu olur. Böylece 
yeni bir ürün ortaya çıkar. Özgünlüğün ortaya çıkabilmesi konusunda 
Einstein’dan bir alıntı yapmak istiyorum. Bir insan, çocukların oyunlarına 
yönelik olan eğilime ve arzuya her zaman sahip olmalı ve bunu canlı tut-
malı. Bu da çok önemli. Bu amatör bir ruha da hitap ediyor. Özgünlüğün 
ete kemiğe bürünmüş en önemli örneklerinden bir tanesi arıdır. Çünkü 
çok çeşitli öğeleri bir araya getirerek tamamen yeni bir şey olarak yani 
bal olarak ortaya koyar. Bu özgünlük için değerli birörnek olabilir. Şimdi 
bütün bunlardan sonra aslında özgünlüğün garantisi özdeşlik ilkesidir. 
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Ne biliyorsun? Şu konuyu anlat dedikleri zaman, Felsefeci olunca oradan 
girip tekrar kendi konumuza girmek gibi olmasın. Özdeşlik ilkesi özgün-
lüğün garantisidir. Bu anlamda her şey özgündür. Fakat bununla birlikte 
özgünlüğü bozan birçok unsur vardır. Bu unsurların en önemlilerinden 
bir tanesi; biyolojik kaynaklı dürtülerin epistemik bir terör estirmesidir. 
Tabi bu terör şöyle gerçekleşiyor; alan-saha okuması yapan bireyin sözde 
gerçeklik adına ortaya koyduğu algısal zemin ve parçaları, onun bütün 
benliğini esir alarak ansal zaman dilimine hapseder ve sonra da bu yapı 
bütün zamanlara yayılır. Bu da insanın kendisine ve bütün arzuladığı her 
şeye bir travma ile hapsolur. İşte bu kaos ortamını ortadan kaldırmak için 
de insan iki yol üretir ve kaosu kokuya döndürmeye çalışır. Buradan da 
bilim ve sanatın önemine vurgu yapmamız gerekir. Fakat fazla zaman ol-
madığı için biraz hızlı geçmemiz gerekiyor. İslam düşüncesinden ben kı-
saca bahsetmek istiyorum. Şimdi İslam düşüncesinde içtihat kavramının 
çok özgün olduğunu düşünüyorum. Asla ait bir yargının bir illet yoluyla 
fere aktarılma süreci içerisinde bu ortaya konan kurgu yeni bir şey orta-
ya koymanın da garantisi aslında. Bu psikolojik olarak gerçekten önem-
li bir husus diye düşünüyorum. Bu özgünlüğün önünü açan en önemli 
hususlardan bir tanesi diye düşünüyorum. İslam Kültürü’nde bununla 
ilgili iki şey var; Birincisi Grek düşüncesi bir de bunun tersi olarak özgün 
olduğuna dair düşünce. İslam düşüncesinin, kompoze edilmesi bakımın-
dan, yeni kavramlar üretilmesi bakımından ve yeni bir dünya inşası ba-
kımından özgün olduğunu düşünüyorum. Tek bir örnek vereceğim; Ge-
nellikle kara kaplı olan kitaplarımızda çok ciddi malumat vardır. Mantık 
kitapları zaten o şekilde ama ben biraz farklı bir alandan örnek vereyim. 
Mesela Fredi’nin anlam ve referans bağlamında ortaya koyduğu kavram-
lar, Mu’tezile ve Eş’ari arasında yapılan tartışmalarda Tanrı ve Tanrı’nın 
sözü olarak ortaya konmuştur. Bizler genellikle Batılılar her şeyi yapar 
bizler bir şey yapamayız diye geçiştirdiğimiz için kara kaplı kitaplarda 
da kaldığımız için aslında özgün olan şeyi de fark edemiyoruz. Bu önemli 
bir husus, bunu vurgulamak lazım. Son olarak İslam bir nomokrasidir. 
Yani kanunlarla yaşanır. Bu kanun ilkelere bağlılığı gündeme getirir. Bu 
ilke de teorinin özgün ve özgür olmasıyla ilgili bir şeydir. Bağımlı ilkeden 
bahsedemeyiz. Kendine has bir ilkedir bu ve tüm bunlar da güçlü bir me-
deniyetin, güçlü bir kurgunun, güçlü bir özgünlüğün de garantörü olan 
hususlardır. Son olarak şuna değinmek istiyorum; özgünlüğün farklılıkla 
ilintisi vardır fakat her farklı olan özgün değildir. Çünkü o farklılık aslın-
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da potansiyel olarak herkes de bulunur ve herkes bunu düşünür. Fakat 
nadirattan kabul edilir ve uygulanmaz. Uygulayanlar farklı olur. Fakat 
nadirattan olduğu için bu kötüdür ve aptallık belirtisidir. Dolayısıyla her 
farklılık özgünlük demek değildir. Özgünlük bir değer katabilmekle il-
gili bir şeydir. Bunu da unutmamak gerekiyor. Sözü fazla uzatmayayım. 
Bu işe emek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. 
Başarılarının devamını diliyorum. Öğrenci arkadaşlarımı da tebrik edi-
yorum. Onların tebliğlerinden de çok etkilendiğimi belirtmek istiyorum. 
Ellerinize sağlık. Allah’a emanet olun. 
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PROF. DR. MESUT OKUMUŞ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Saygıdeğer Hocalarım, Sevgili Öğrenciler, hepiniz hürmetle muhab-
betle selamlıyorum. Üç gün boyunca çok yoğun bir program icra edildi. 
Epeyce yoruldunuz, ben sizleri daha fazla yormak istemiyorum. Sadece 
bir-iki mülahazamı ifade ederek bitireceğim. Öncelikle böyle bir organi-
zasyonda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı yürekten 
tebrik ediyorum. Bu tür etkinlikler bir yönüyle bize en alt düzeyden en üst 
düzeye kadar, bir bilimsel araştırmanın bize nasıl yapılacağını öğretmesi 
bakımından son derece başarılı organizasyonlar. Biz İstanbul’un fethini 
ilkokulda da okuruz, lisede de üniversitede de okuruz. Fakat ilkokuldaki 
farklıdır, lisedeki farklıdır, üniversitedeki farklıdır. Burda da şimdi her bir 
arkadaşımızı bildiri sunma cesareti gösterdiği ve en azından çok kapsamlı 
ve çaplı alimleri, düşünürleri, mütefekkirleri inceledikleri için yürekten 
tebrik ediyorum. Bu yönüyle hepsi tebrike ve takdire şayanlar. Burada ba-
kıyorum, Hilmi Ziya Ülken, Fazlu’r-Rahman diğer tarafta Elmalılı Hamdi 
Yazır bunların hepsi ayrı bir derya. Bunların hepsi için uzun yıllar harca-
yarak ancak hakkını verebiliriz. Ben Gazzali’yi anlamaya çalıştım. 6 yıl 
Gazzali okudum. Gazzali’nin kendisi iki sene Felsefe okumuş ve sonra 
oturmuş bir yıl düşünmüş. Tabiri caizse inceliği alanın tulumunu çıkar-
dıktan sonra söz söylemiş. Dolayısıyla burada da bizim söyleyeceğimiz 
şeyler o konu hâkim olma açısından önemli diye düşünüyorum. Çünkü 
özgünlüğü fark edebilmek için bir defa farklı olanları bilmemiz lazım ki 
bunun içinde ayrı bir çaba gerekiyor. Tüm bunları fark edebilelim ve or-
taya koyabilelim. Ben bu anlamda İslam düşünce geleneğinin son dere-
ce zengin, harikulade kendine özgü ve dünya medeniyete de çok şeyler 



950

katacak bir medeniyet olduğu kanaatindeyim. Toynbee’nin bir örneğini 
vereyim. Toynbee İslam Medeniyeti’ni değerlendirirken der ki; Hiçbir şey 
katmadıysa dünyaya en azından şu iki şeyi katmıştır; 1. Bu medeniyet 
içkiye karşıdır çünkü insanların sağlığını düşünüyor. 2. Katkısı ırkçılığa 
karşı duruşudur. Dolayısıyla bir anlamda biz İslam Medeniyeti olarak 
bir yandan köklü bir geleneğe, bir yandan da çözmemiz gereken devasa 
problemlere ve oradan da bir geleceğe sahibiz. Tabi özgünlük derken bu-
rada hocalarımız da değerlendirdiler. Bir yönüyle özden geliyor. Özgün-
lük demek köksüzlük demek değildir. Özgünlük demek kimsenin sahip 
olmadığı bir farklılığa sahip olmak demektir. İslam Medeniyeti’nin elbette 
çok özgün yönleri var ama bu medeniyetin evlatlarının çok daha fazla 
çalışarak dünya kültürüne, dünya mirasına, dünya ilmine ciddi katkılar 
koyacak kişiler olarak yetişmesi lazım. Bu nasıl olacak? Bu çok çalışarak, 
çaba göstererek, alın teri dökerek, kendi farklılığını ortaya koyarak ola-
cak. Biz kendi kültürel mirasımıza ait ne kadar çeşitlilik varsa, düşünür-
leri alimleri, mütefekkirleri, dünya mirasının önde gelem isimlerini kendi 
düşünce mirasımıza katarak ve onlardan istifade ederek onlardan yeni 
şeyler ortaya koyabilirsek o kökten aldığımız şeylerle geleceğe yönelik, 
çok daha köklü, çok daha görkemli medeniyetler inşa etmemiz ancak bu 
şekilde mümkün olacaktır. Dolayısıyla biz kendi özgünlüğümüzü, kendi 
farklılığımızı, kendi özelliğimizi ortaya koymak için maziden alacağımız 
birikimlerle çağımızın insanına yeni şeyler söyleme bahtiyarlığına ulaşa-
cağız. Sempozyumun bildiri başlıklarına baktığım zaman, bizi yetiştire-
cek, gelecek kuşaklara ışık tutacak önemli konulara parmak basıldığını 
görmekteyiz. Elbette ki birtakım eksiklikler aksaklıklar yaşanmıştır. Biz 
ev sahibi olarak sizi burada ağırlamaktan büyük bir bahtiyarlık duyduk. 
Eksiğimiz varsa af olmasını istirham ediyoruz. Bu organizasyona emek 
harcayan hocalarımıza, müzakerecilerimize, oturum başkanlarımıza ve 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyo-
rum. 



951

PROF. DR. EYÜP BAŞ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTES İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

İLAMER ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU BAŞKANI

Öncelikle bütün öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Her yıl ol-
duğu gibi çok güzel ve özgüvenli bir şekilde üzerlerine düşen görevi yap-
tılar. Tabi burada notlarım arasında olduğu için söylüyorum, Canan’ın 
anabilim dalını ABD okuması gibi Meryem’de hocalarımızı yeni YÖK de-
ğişikliğine uygun şekilde Dr. Öğr. Üyesi olarak okuyamadı. Hocalarımız 
kusura bakmasınlar. Biliyorsunuz Yrd. Doç. unvanları Dr. Öğr. Üyesi ola-
rak değişti. Bu da Meryem için küçük bir anı olsun. Şöyle bir durum çıktı; 
Biz İLAMER Öğrenci Sempozyumu’nun formatını her yıl değiştirip geliş-
tirmeye çalışıyor. Açılış konferansı uygulamasına daha yeni başladık. Ge-
çen yıl Sönmez Kutlu Hocamız ilk açılış konferansını verdi. Şu anlaşılı-
yor; Açılış yapılmadan aylar önce, seçilen tema ile ilgili bir ön konferans 
yapılması gerektiği anlaşılıyor. Değerli davetliler, Sevgili öğrencilerimiz, 
İLAMER Öğrenci Sempozyumu bir değer taşıyor mu? Burada bu konuya 
ilişkin çokça sözler sarf edildi. Bunun bit kıymeti var mı? Bir değeri var 
mı? Ben bu konuya ilişkin genel olarak sempozyumların formatına baka-
rak şöyle bir karşılaştırmada bulunmak istiyorum. Çünkü öğrencilerimi-
zin birçoğu bunu bilmiyor. Bana göre şüphesiz yaptığım işin belirli bir 
kalite tutturmuş olduğuna inanmış olmam lazım. Bana göre İLAMER 
Öğrenci Sempozyumları böyle bir kaliteyi de tutturdu. Peki bu sempoz-
yumu neye göre kıyaslayacağız? Genel akademik sempozyumlara göre 
mi yoksa emsallerine göre mi? Bunu çok düşündüm işin açıkçası. Sonuca 
varmak için bazı öğrenci sempozyumlarına baktım. Yıllardır Bilim-Sanat 
Vakfı’nın düzenlemiş olduğu öğrenci sempozyumları var. Geçen yıl 28. 
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Sempozyumu düzenlemiş bu kurum. Bu sempozyumda nasıl bir format 
var? Genel olarak oturum başkanları, müzakereciler, hocalar, katılımcılar 
da sunum yapanlar da genellikle araştırma görevlileri. Araştırma görevli-
si arkadaşlar lisans üstü öğrenciler oldukları için bu öğrenci sempozyu-
mu programlarında yer alıyorlar. Ama bir dereceye kadar baskı altında 
devam eden bir öğrenci sempozyum formatı. Diyanet Vakfı uluslararası 
öğrenciler üzerinden bir sempozyum yapıyor. Dördüncüsünü Kayseri’de 
düzenlenecek. Onların formatı da bizim bu formata çok yakın. Çünkü ge-
nel olarak fikri bizden aldılar. Uygulamasını bize sordular nasıl yapıyor-
sunuz diye? Bize en yakın duran uygulamalardan. Bir de UDEF ile Anka-
ra Yıldırım Beyazıt Üniversitesi geçen yıl yapmışlar. İslami İlimler Fakül-
tesi de başlangıç yapmaya çalışmıştı. Bazı yerlerde de uzmanlık alanları-
na göre mesela Akdeniz Üniversitesi’nde olduğu gibi “Eski Çağ Dilleri ve 
Kültürleri Sempozyumu” gibi üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi yapılan-
lar var. Bunlar içerisinde bir defa 8.’ye ulaşması hasebiyle en üst seviyeye 
yerleştirebiliriz diye düşünüyorum. Diğer Akademisyenlerin katıldığı 
sempozyumlara baktığımızda da katılan bütün hocalarımız bilir ki bu 
sempozyumlarda esas olan açılış programlarıdır. Protokol gelir, konuş-
malar yapılır, ondan sonra neredeyse oturumlarda birer-ikişer kişi bula-
mazsınız. Bugün Yesevi Sempozyumu münasebetiyle oturum başkanlığı 
yaptım. İnanın 10-15 dk. dinleyici olmadığı için oturumu başlatamadık. 
Bu bütün oturumlarda aynı şekilde gerçekleşmiş. Bir defasında Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’ndeki bir sempozyumda eş zamanlı yapılan oturumlar 
var, tek dinleyici benim, bir oturuma gittim. Biliyorsunuz oturum devam 
ederken salonlar arasında gider gelirsiniz. Fakat benden başka kimse ol-
madığı için utancımdan diğer salonlara gidemedim. Bütün bu uygulama-
lara baktığımızda inanın başlangıçtan beri olması gerekene çokça odak-
landığımız için İLAMER Öğrenci Sempozyumları hemen hemen her yıl 
bu olumsuz görüntülere sahip olmasın diye çok titiz bir şekilde organize 
edildi. Uygulamalar gerçekleştirildi, öğrenciler yönlendirildi ve sunum-
lar gerçekleşti. Tabi bu hazırlanan tebliğlerin bir metin olarak bir de su-
num olarak kalitesi sorunu var. Bir de bu açıdan bakmak lazım meseleye. 
Şimdi yine Akademisyen hocalarımız bilir ki sempozyumların çoğunda 
pek çok akademisyen bir takım sosyal etkinlik münasebetiyle başvur-
muştur ve evirip çevirip aynı konuyu defalarca farklı yerlerde sunmuş-
tur. Yani ben bu açıdan baktığımda bizim 8 sempozyum içerisinde her-
hangi bir konunun tekrarı olmadığını söyleyebilirim. İlk iki sempozyum-
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da biz tecrübe etmek için başlamıştık, tema koymamıştık ve ana konu 
yoktu. Biraz havaya üfürme gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Sanki her-
kes hobisine göre konu seçiyor gibiydi. Bunun da önüne geçmek için te-
matik konu seçimine geçtik ve Hocamız çok güzel ifade ettiler; Seçmiş ol-
duğumuz konular da esasında çok önemli konular ve sadece Türkiye’nin 
akademisinin değil tüm İslam Alemi’nin ilgilenmek durumunda olduğu 
önemli konulardı. Bunları çok daha katılımlı ve çok daha yetkili kişilerin 
sonuçlarını değerlendirecekleri şekilde programlara dönüştürmek lazım. 
Çünkü sempozyumlarda asıl maksat; bir sonuç bildirgesinin yayınlan-
ması, bunun kamuoyuyla paylaşılması, ilgili kurumların da sonuçlara 
ilişkin icraatları başlatmasıdır. Sempozyumlardan beklenen budur. Yoksa 
akademianın topluma, devlete, millete başka ne gibi bir faydası olur? Biz 
bu sempozyumda bunu başlatalım dedik. Yani sonuç bildirgesinin yayın-
lanmasıyla bu format yürürlüğe girsin istedik ama henüz ilmiyye sınıfın-
da böyle bir akademik olgunluk ve beklenti olmadığı için buna ihtiyaç 
duymadık. Arkadaşlar bilirler ki Kırıkkale’de gerçekleştirdiğimiz Bütün 
Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu’nda çok önemli konuları 
sonuç bildirgesi olarak yayınladık, kamuoyuyla paylaştık ve ilgili kurum-
lara bunları gönderdik. Tabi dikkate alınıp alınmayacağı ayrı bir konu. 
Müzakereler konusunda da bir defa şunu söyleyeyim; hocalarımız bura-
dalar, katıldıkları ortamlarda sempozyumlarda görürler, aşağı yukarı 
müzakere geleneği diye bir şey kalmadı. Açık müzakere yapıyorlar, tar-
tışma bölümü yazıyorlar. Oradan siz anlayın ki artık bu vakitler tebliğ 
sunmak sürelerini tamamlayamayan hocaların vakitlerini oturumun biti-
riş vaktine denk getirmek için ortaya konmuş, yazılmış, programda yer 
verilmiş zaman dilimleridir. Yani karşılığı asla olmayan bir müzakere or-
tamı durumu söz konusu. Oturum başkanlıklarına gelince şimdiye kadar 
hakikaten çok düzenli bir şekilde yapıldı, her defasında örneklikler orta-
ya kondu. Önceki yapılanlar örnek alındı. Yani bu açılardan da İLAMER 
Öğrenci Sempozyumları’nı çok değerli buluyorum. Uzun soluklu oluşu 
da bana göre çok değerli. En önemli kısmı da öğrencileri konu alan bir 
sempozyum değil, bu tam bir öğrenci sempozyumu. Öğrencileri konu al-
mıyor, bütün sempozyum öğrencilerin eliyle gidiyor. Yani sadece bura-
daki sunumlar, müzakereler oturum başkanlıkları değil, aylarca süren ön 
hazırlıklar da tamamen öğrenciler eliyle yürüyor. Bu açıdan bakıldığında 
da diğer organizasyonlara karşı çok büyük bir farkı var diye düşünüyo-
rum. Yapılan bütün İLAMER Öğrenci Sempozyumları’nın bildiri kitapla-
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rı mevcut. Bütün sempozyumların kamer kayıtları mevcut. PDF olarak 
web sayfasında yayınlanıyor ve faydalanmaya açık. Hepsinin fotoğraf ar-
şivi var. Hepsinin hazırlık aşamasına ilişkin dosyalar var ve hepsinin so-
nunda diğer sempozyumlarda olduğu kültür sanat gezisi şeklinde geziler 
de başlangıcından beri var ve yapılıyor. Ayrıca diğerlerinden bir farkı da 
formatı gereği ortaya çıkan bir şey olarak örneklik sergilemesidir. Biz isti-
yoruz ki başka yerlerde de farklı ilahiyatlarda da farklı illerde de benzer 
uygulamalar ortaya çıksın ve nitelikli akademisyen ihtiyacımız hakikaten 
bir an evvel çözülmeye çalışılsın. Bu tür uygulamalar yurt dışında da ol-
sun. Bu maksatla Kırgızistan ve Kazakistan uygulamasını yaptık. Gelecek 
uygulama Bosna’da gerçekleşecek inşallah. Bütün bunlara baktığımda iyi 
bir noktaya, iyi bir sonuca ulaşmış durumdayız. Şimdiye kadar katılan, 
faydalanan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Allah yollarını açık 
etsin. İnşallah faydalandıkları kadar bize dua ederler. Son olarak her za-
man olduğu gibi Aitmirza Satıbaldiev’e, Yunus Kocabıyık’a, Aygün 
Yılmaz’a, Tuğba Arslan’a, İsmail Koçak’a, Ramazan Çınar’a ve bütün gö-
revli öğrencilerime teşekkür ediyorum. Buradaki sunumlarla bitmiyor, 
yürüyen işlerin hepsi gerçekten ciddi emek istiyor. Özellikle Ankara dı-
şından gelen katılımcıların bu durumu gözlemlemiş olduklarını ve bura-
dan örnek alarak benzer uygulamaları kendi bulundukları yerlere taşı-
malarını rica ediyorum. Çünkü henüz başka bir İlahiyatta böyle bir uygu-
lama başladığını, başlatıldığını görmedim. Ankara İlahiyat merkezli ola-
rak İLAMER bu iş birliğini sergiliyor ve devam ettiriyor. Son olarak de-
ğerlendirme konuşması yapan ve bize katkılar sunan hocalarıma çok te-
şekkür ediyorum.














