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SÜRYANİ KATOLİK PATRİKLİĞİ’NİN İDARESİ VE OSMANLI DEVLET
SALNAMELERİ (1847-1918)
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Özet
Makalenin konusu Süryani Katolik Patrikliği’nin idaresi ve 1847-1918 yılları arasındaki durumudur.
Çalışmanın ana kaynağı bu tarihler arasında 68 sayı yayımlanmış olan Osmanlı Devlet Salnameleri, yani
resmi devlet yıllıklarıdır. Amacı Osmanlı resmi yayın organlarında Süryani Katoliklere bakışı ortaya
koymaktır. Ayrıca Süryani Katoliklerin Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idari sistemi içerisindeki
durumlarının resmi belgelerden hareketle anlaşılmasını kolaylaştırmaktır. Osmanlı, gayrimüslimleri
“fetihten önceki durumun korunması geleneği” ile idare etmiştir. Süryani Kadimler arasında etkili şekilde
Katolikleşme Osmanlı hakimiyeti altında iken gerçekleşmiştir. Osmanlı fetihten önceki durumu korumuş
ve Katolikleşenleri Süryani Kadimlerden ayrılmamış kabul etmiştir. Bu nedenle 1831’e kadar Süryani
Katolikler yine Süryani Kadim Patrikliği’ne bağlı kalmıştır. Kadim Süryaniler ise Kudüs merkezli
hiyerarşide 1517’den beri, Mardin merkezli hiyerarşide ise 1783’ten beri Ermeni Patrikliği’ne tabi
olmuşlardır. Böylece Katolik Süryanilerin de Ermeni Patrikliği’ne bağlı olması söz konusudur. Katolik
hiyerarşiyi Sultan Mahmut 1830’da kabul etmiştir. İlk Katolik lider rahip Andon Nurican seçilmiştir. Roma,
onu İstanbul başpiskoposu olarak onaylamıştır. Ancak hükümet, Osmanlı uyruklu olmadığı için kabul
etmemiştir. Yerine Hagop Çukuryan seçilmiş ve 5 Ocak 1831’de ferman verilmiştir. Osmanlı hükümeti
patrik unvanını ilk olarak 1835’te kabul etmiştir. Katolik Ermeni Hiyerarşisine diğer Katolik milletler
(Süryani Katolik, Keldani, Maruni, Melkit, Bulgar Katolik) de bağlanmıştır. Süryani Katolik Patrikliği’nin
bu hiyerarşiye bağlılığı Osmanlı’nın son dönemine kadar devam etmiştir. Ayrıca Süryani Katolikler,
gayrimüslimlere yer verilen 2. Salnameden sonuncusuna kadar 48 sayıda kaydedilmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Hıristiyanlık, Süryaniler, Süryani Katolik Patrikliği, Osmanlı Devlet
Salnameleri, Gayrimüslimler, Fetihten Önceki Durumun Korunması Geleneği

The Administration of Catholic Patriarch of Syriac and The Annuals of Ottoman State (1847-1918)

Abstract
The subject of the article is about the administration of the Syrian Catholic Patriarchate and its status
in the Ottoman State Annuals (Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye) between 1847 and 1918. The main
source of this study is the official state annuals, which were published 68 issues between these dates. The
aim is to present the point of view to Syrian Catholics in Ottoman official publications. It is also to facilitate
the understanding of the situation of Syrian Catholics in the administrative system of non-Muslims in the
Ottoman Empire by means of official documents. The Ottoman administrated non-Muslims with the
”tradition of preserving the situation before the conquest”. Among the ancient Syriacs, the Catholicism was
effectively under Ottoman rule. He kept them before the Ottoman conquest and accepted them from the
Syriac Ancients. Ottoman, preserving the state before conquest it accepted them not separated from Syriac
Ancients. Ottoman preserved the situation before the conquest and he accepted the Catholics who were not
separated from the Syriac Ancients. For this reason, until 1831, the administration remained attached to the
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Syrian Patriarchate. The ancient Syrians have been subject to the Armenian Patriarchate since 1517 in the
Jerusalem-based hierarchy and since 1783 in the Mardin-based hierarchy. Thus, it is possible that the Syrian
Catholics belonged to the Armenian Patriarchate. Ottoman Catholics are admitted as a different hierarchy
(nation-millet) by Sultan Mahmut II (1830). Priest Andon Nurican was elected as the first leader of Ottoman
Catholics. Pope approved him as the archbishop of İstanbul. But, Ottoman government didn’t approve
because of the fact that he wasn’t a citizen of Ottoman. Hagop Chuqurian was elected in place of him.
Ottoman government approved him as the leader of Ottoman Catholics on 5 January 1831. The second
leader was entitled patriarch by Ottoman government in 1835. The other Ottoman Catohilic Nations (Syrian
Catholics, Chaldeans, Maronites, Melkites, Bulgarian Catholics) were subordinated to Armenian Catholic
hieararchy. The Syriac Catholic Patriarchate’s adherence to this hierarchy continued until the late Ottoman
period. In addition, Syriac Catholics were recorded in 48 issues from the second session to the last, which
included non-Muslims.
Keywords: Ottoman State, Chiristianity, Syrians, Patriarchate of Syrian Catholic, Ottoman State
Annuals, non-muslims, tradition of preserving the situation before the conquest.

Giriş
Bu makalenin konusu Süryani Katolik Patrikliği’nin Osmanlı Devleti’ndeki
idaresidir. Patrikliğin Osmanlı Devlet Salnamelerindeki durumu çalışmanın 1847-1918
yıllarına ait sürecini kapsamaktadır. Bu süreçte salnameler 68 sayı halinde çıkmıştır.
Çalışmanın konusu Süryani Kadim Patrikliği’nin idaresi olduğu için konunun önemli
bir yönü Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idari yapısıyla ilgilidir.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idaresi içinde Süryani Katolik
Patrikliği’nin idari yapısını ortaya koymak çalışmanın hedeflerinden birisidir. Bunun
için öncelikli olarak Süryani Kadimlerin idare biçimini belirlemek önemlidir. Ancak
çalışmanın kurgusal bir ön kabulü vardır. O da Osmanlı Devleti’nin gayrimüslimleri
idare ederken “fetihten önceki durumun korunması geleneği”ne uyduğudur.
Gelenekçilik, Osmanlı Devleti’nin özellikle şeriat dışı ama buna aykırı olmayan örf ve
adetlerin düzenlendiği her türlü idari ve hukuki mevzularda temel rol oynayan ilke
niteliğindedir.1 Gayrimüslimlerin idaresinde bu geleneğin işleyişi öncelikli olarak
fetihten önceki durumun kabulü ve korunmasıdır. Bu, din ve mezhep değiştirmenin
yasak olmasını, yani fetihten önceki durumu koruma ilkesini zorunlu olarak doğurur.
Bu nedenle Osmanlı Tanzimat dönemine kadar bu koruma biçimini şiddetli şekilde
sürdürmüştür. Ancak bu ısrarın yumuşatılması Katolikleri ayrı hiyerarşi olarak
tanımayı doğurmuştur. Bununla birlikte koruma içgüdüsünü devam ettirmiştir.
Çalışma bu hususları dikkate alarak Süryani Kadimlerin iki hiyerarşide, Kudüs ve
Mardin merkezli olarak yapılandığını ortaya koymuştur. Buna göre Kudüs merkezli
Süryani Katolik hiyerarşi 1517’de Yavuz tarafından fethedildiğinde Kudüs Ermeni
Patrikliği’ne tabi olarak bulunduğu için Patrik Sarkis (III, 1507-1517)’e verilen fermanda
Süryanilerin açık şekilde Ermeni Patrikliği’ne yamak olduğu belirtilmiştir. Yine Mardin
merkezli hiyerarşinin yaşam alanlarının çoğunluğu Yavuz döneminde, Bağdat ise
Kanuni döneminde fethedilmiş ve bu kilise fetih öncesinde olduğu gibi ruhani anlamda
serbest bırakılmıştır. Sivil anlamda Osmanlı Devleti’ne bağlılığında ise patriğin
doğrudan arzını sunduğu bir yapı oluşturulmuştur. Bu durum 1783’te Mardin merkezli
hiyerarşinin İstanbul Ermeni Patrikliği’nin aracılığıyla idare edilmek istemesiyle iki
Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi, 11. bas., İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2014,
ss. 59-60.
1
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hiyerarşi de Ermeni Patrikliği’nin aracılığına tabi olmuşlardır. Yalnız Kudüs Ermeni
Patrikliği sivil anlamda İstanbul Ermeni Patrikliği’ne bağlı olduğu için Süryaniler de
dolaylı olarak İstanbul’a bağlı olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar bu
bağlılık devam etmiştir.
Süryani Katoliklerin durumuna gelince 5 Ocak 1831’e kadar Süryani Kadim kabul
edildikleri için onlarla aynı tabiyete sahip olmuşlardır. Bu, Katoliklerin bu tarihe kadar
ne ruhani anlamda ne de sivil anlamda bağımsız kabul edilmedikleri anlamına gelir.
Sultan Mahmut bu tarihte Ermeni rahibi liderliğinde Katolik hiyerarşiyi kabul eden
fermanı vermiştir. Hagop Çukuryan başpiskopos olarak Osmanlı Katoliklerinin ilk
resmi ruhani lideri olmuştur. Beratta her ne kadar isimleri tek tek zikredilmese de
Süryani Katolikler diğer Katolikler gibi bu hiyerarşiye bağlı kabul edilmiştir. Beratın
hitap çevresi ve genel anlamlı açık ifadeler bütün Osmanlı Katoliklerini kapsadığını
göstermektedir. 1834’te yeni lidere verilen beratta açık olarak Patrik unvanı
geçmektedir. Süryani Katoliklerin bu hiyerarşiye bağlı olduğunu 1848’de 2. Salnamede
görmek mümkündür. Başka arşiv belgelerinin de desteklediği bu durum Osmanlı
Devleti’nin son dönemine kadar devam etmiştir.
Çalışmanın temel kaynakları arasında Osmanlı Devlet Salnameleri yer almaktadır.
Salnamelerde Süryani Katolik Patrikliği şeklinde tanımlanan bu hiyerarşiyi yaklaşık 70
yıllık süre için takip etmek mümkündür. Çalışmanın hedefi Süryani Kadim
Patrikliği’nin salnamelerdeki durumunu ortaya koymak ve bu uzun süreçte Patrikliğin
özellikle Osmanlı Devleti’ndeki durumunu takip etmede bir yol gösterici olarak açığa
çıkarmaktır. Bununla özellikle Osmanlı arşiv belgelerini destekleyen, onları takip etmeyi
kolaylaştıran veriler üretmek önemli bir husustur. Salnamelerde Süryani Katoliklere bu
takibi kolaylaştıracak kadar yeterli veri olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmada bu hususlar dikkate alınarak, önce Süryani Kadim Kilisesi’nin temel
özellikleri ve tarihsel süreci, ardından Osmanlı dönemindeki Katolikleşme süreci
“Süryani Kadim Kilisesi ve Katolikleşme” başlığı altında ele alınmıştır. Ardından
Osmanlı Devleti’nin “fetihten önceki durumun korunması geleneği” üzerinden hem
Süryani Kadimlerin hem de Süryani Katoliklerin gayrimüslimleri idare sistemindeki
yeri “Osmanlı Devleti’nde Süryani Katolik Patrikliği’nin İdaresi” başlığıyla işlenmiştir.
Son olarak Süryani Katolik Patrikliği’nin Osmanlı Devlet Salnamelerindeki durumu
bütün bilgilerin aktarımını sağlayacak şekilde ve zaman zaman tablo halinde verildiği
“Osmanlı Devlet Salnamelerinde Süryani Katolik Patrikliği” başlığı altında işlenmiştir.
I- Süryani Kadim Kilisesi ve Katolikleşme
Süryani Kadim Kilisesi, tarihte çok çeşitli isimlerle anılmıştır. Osmanlı belgelerine
ve Osmanlı Devlet Salnamelerine bu isimlerin birçoğu yansımıştır. Salnamelerde
Süryani Kadim nitelemesi yapılmıştır. Süryani Kilisesi, Süryani Ortodoks Kilise, Batı
Süryani Kilisesi, Yakubi Kilisesi gibi isimler kullanılmıştır. Ancak hem salnamelerde
hem de günümüz Süryanilerinin tercihinde Kadim Süryani Kilisesi son zamanlarda
yaygınlaşan bir isim olmuştur.
Kadim Süryani tamlamasında Süryaniler hem kendilerinin halk olarak eski
olduklarına hem de kiliselerinin eski, yani Antakya Elçisel Kilisesi’nden geldiğine vurgu
yapmaktadırlar. Bu doğrultuda Aziz Petrus tarafından kurulan Antakya Kilisesi’nin
Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

3

Süryani Katolik Patrikliği’nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)
oluşturduğu çizgide yer aldıklarını söylerken2 diğer tarafta Adday, Agay ve Mari
vasıtasıyla Urfa’dan başlayan misyonun oluşturduğu Hıristiyanlar olduklarına
inanmaktadırlar.3
Süryani Kadim Kilisesi, IV.-V. Yüzyıllarda şiddetli şekilde süren Kristolojik ve
Mariyolojik tartışmaların ortasında değillerdi, ancak uzağında da değillerdi. Ayrıca bu
konsillere çoğunlukla doğulu piskoposlar katılmıştır. Doğu Kiliseleri içinde İskenderiye
merkezli Kıptiler önemli rol oynuyordu. Tartışmaların merkezinde Oğul’un tanrılığı
meselesi vardı. Bunu alevlendiren husus ise İsa’nın hem insan hem de tanrı kabul
edilmesiydi ve bunun akla uygun bir açıklamasına, tanımlamasına ihtiyaç
duyulmasıydı. Çünkü İsa’nın doğduğuna, yaşadığına, öldüğüne ve tekrar dirildiğine
inanılıyordu ve bu durum hem insan hem tanrı olarak hükmedilmesini gerektiriyordu.
Bu konuda konsilleri doğuran ilk tartışma Arius’un Oğul’un Baba’yla aynı değil, benzer
özden olduğunu ileri sürerek sonradan olma olduğunu belirtmesiydi. 325’te İznik’te
İsa’nın tanrılığı meselesi Oğul’un Baba’yla aynı özden olduğu, dolayısıyla onunla aynı
şekilde Tanrı olduğuna karar verilerek çözülmüştür.4 Ancak tartışmalar, özellikle insan
ve tanrı olan İsa’nın tanrılığının nasıl olacağı konusu uzun süre tartışılmış, birçok konsili
doğurmuştur, ama herkesi memnun edecek kararlar alınamamıştır. Tartışmalar İsa’nın
ilahi ve insani olmak üzere iki tabiatı olduğu yönünde görüşler ileri sürülerek tekrar
gündeme taşınmıştır. İstanbul Patriği Nestorius Antakya ekolünün görüşlerini takip
ederken ayrı tabiat (ilahi ve insani) ve Meryem’in insan doğuran olduğu görüşünü ileri
sürmüştür.5 Nasturilerin diyofizitizmi İskenderiye ve kısmen Ortodoks geleneğe ters
düşer biçimde birbirine karışmayan, kendi başlarına ve kendi sınırları içinde yeterince
mükemmel, bundan dolayı da herhangi bir karışma veya ilişki imkanına girmeyecek
şekilde sağlam ya da yekpare olan iki doğa görüşüydü. 6 431 Efes Konsili’nde bunun
aksine iki, ama birleşmiş ayrı iki tabiat ve Meryem’in de tanrı doğuran olduğuna karar
verilmiştir. Fakat bu karar meseleyi çözmemiştir. Tartışma tabiatlar meselesinde sürüp
giderken İskenderiye ekolü tek tabiat fikrini geliştirmiş, hatta 449’da Efes’te bu fikri
karara bağlamayı başarmıştır. Bu konsilde olup bitenleri kabul etmeyen Roma Kilisesi
İmparatorun değişmesini de fırsat bilerek 451 Kadıköy Konsili’ni toplamışlardır.
Konsilde 431 Efes kararları yinelenirken açıklamalı bir formül ileri sürülmüştür. Bu
dogmatik formül “Hepimiz, ittifakla bir tek ve biricik oğul İsa’yı kabul ediyoruz. Ve yine
O’nun, bir tek şahısda birleşmiş iki tabiatını kabul ediyoruz.” şeklindeydi. Buna göre
birleşmemiş, bölünmemiş, ayrılmamış ve değişikliğe uğramamış iki tabiat kabul
edilmiştir.7 Böylece önceki bir karar, 431 Efes kararı yinelenmiş ve dolayısıyla tartışma
dondurulmuştur.8 Ancak bu dondurma olayı özellikle monofizitlere kilisede birlik

Aziz S. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, Çev.: Nurettin Hiçyılmaz, İstanbul: Doz Yayınları, 2005, s. 272.
Abraham Yohannan, Mezopotamya’nın Kayıp Halkı Nasturiler, Ankara: Beybûn Yayınları, 2006, ss. 3538.
4 Bilal Baş, Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Aryüsçülük, İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2016, ss. 5264.
5 Francis Dvornik, Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a, Fr. Çev.: Soeur Jean-Marie O. P., Türkçeye Çev.:
Mehmet Aydın, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990, s. 13.
6 Kürşat Demirci, Nesturi Hıristiyanlık ve Antakya Teolojisi, İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2018, s. 53.
7 Mehmet Aydın, Hristiyan Konsilleri ve II. Vatikan Konsili, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları, 1991, s.
19.
8 Canan Seyfeli, Ermeni Kilise Merkezi Ecmiatzin, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 2015, s. 74.
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oluşturma hedefiyle henotikon, monothelitizm gibi yeni fikirlerle yakınlaşma ya da
baskı ve zulüm olarak geri dönmüştür.9
Süryani Kadim Kilisesi, özellikle Kadıköy Konsili’nden sonra Urfa
piskoposluğu’nun Kalkedonculara geçtiği ve okullarının kapatılıp doğuya sürüldükleri
bir süreç yaşamışlardır. Bununla birlikte Bizans’ın birlik çabasına sessiz kalmamakla10
beraber monofizit öğretiyi benimsediklerine dair bazı işaretler vardır.11 Bugünkü
Süryani Kilisesi’ni ayağa kaldıran, bilinçlendiren Yakup Baraday (500-575) olmuştur. O,
imparatoriçe Theodora’nın monofizitleri, bu arada onu desteklemesinin de katkısıyla 15
yıl kadar kaldığı İstanbul’da muhtemelen teşkilatlama gücünü geliştiren bir süreç
yaşamıştır. Merkezle elde ettiği güçle doğuya Urfa piskoposu olarak döndüğünde şehre
hiç uğramadığı gibi Bizans’a da hizmet etmemiştir. Tek başına kiliseyi bilinçlendirerek
adeta yeni bir kilise kurmuştur. Yanında iki piskoposla bütün cemaat olan yerleri
gezerken 27 piskopos ve binlerce papaz takdisi ve ataması yapmıştır.12 Yakub Baraday’ın
Süryani Kilisesi’ne kazandırdığı bu ivme onun dikkat çekmesine sebep olduğu gibi
Batılılar tarafından Kilisenin kurucusu olarak gösterilerek Süryani Kadim Kilisesi’nin
elçisel olmadığını vurgulayarak küçümseyici tavır takınılmıştır. Süryanilerin bundan
rahatsızlığı devam etmektedir.13
Süryani Kadim Kilisesi, zikri geçen süreçten hemen sonra İslam hakimiyeti
altındaki topraklarda kalmıştır. Çalışmanın konusuna da açıklık kazandıracak bir husus
Halife Ömer tarafından Kudüs’ün fethinden sonra yaşanmıştır. Kudüs, Doğu
Hıristiyanları üzerindeki Bizans baskısının etkili şekilde sürdüğü bir dönemde
fethedilmiştir. Kudüs’teki manastırlardan kovulanlardan sonra geride kalan
monofizitler (Ermeni, Yakubi-Süryani, Kıpti ve Habeş) Ermeni piskoposunun etrafında
birlik oluşturmuşlardır. Rum Kudüs hiyerarşisi ise bütün diyofizitler üzerinde yetkiye
sahip olan Grek Patrikliği’dir.14 638’de Kudüs’ü fetheden Hz. Ömer Hıristiyanların
durumunu böyle bulmuştur. Bu durumu destekler bilgi veren Taberi, İslam

A. A. Vasiliev, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Cilt 1, Çev.: Arif Müfid Mansel, Ankara: Maarif Matbaası,
1943, ss. 187-190. Ayrıca bkz. Charles Diehl, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Çev.: Cevdet R. Yularkıran,
İstanbul: Kanaat Kitabevi, 1939, s. 38. Ayrıca bkz. Sebastian Brock, “The Conversations with the Syrian
Orthodox under Justinian (532)”, Studies in Syriac Christianity History, Literature and Theology, XIII,
Hampshire: Variorum, 1992, ss. 87-121.
10 Sebastian Brock, “A Monothelete Florilegium in Syriac”, Studies in Syriac Christianity History, Literature
and Theology, XIV, Hampshire: Variorum, 1992, ss. 35-45. Ayrıca bkz. Sebastian Brock, “Two sets of
Monothelete Questions to the Maximianists”, Studies in Syriac Christianity History, Literature and
Theology, XV, Hampshire: Variorum, 1992, ss. 119-140.
11 Sebastian Brock, “The Christology of the Church of the East in the Synods of the Fifth to Early Seventh
Centuries: Preliminary Considerations and Materials”, Studies in Syriac Christianity History, Literature
and Theology, XII, Hampshire: Variorum, 1992, ss. 125-142.
12 Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, ss. 203-205. Ayrıca bkz. Turhan Kaçar, “Erken Bizans Döneminde Doğu:
Süryani Monofizitliğinin Doğuşu” I. Uluslararası Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu
Sempozyumu (28-30 Nisan 2006) Bildirileri, Urfa: Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2006, ss.
116-117; Aziz Günel, Türk Süryaniler Tarihi, Diyarbakır, 1970, s. 307.
13 Melki Ürek, “Süryaniler’in Tarihi ve Sosyolojik Yapısı”, Milel ve Nihal, Cilt 10, Sayı 2, Mayıs-Ağustos
2013, s. 109.
14 Avedis K. Sanjian, The Armenian Communities in Syria under Ottoman Dominion, Cambridge: Harvard
Universty Press, 1965, s. 96.
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hakimiyetini kabul etmeyen, yani zımmiliği reddeden Rumların şehri terkettiğini,
kalanların ise, yani zımmiliği kabul edenlerin kendi inanç ve ayinleri üzere serbest
bırakıldıklarını belirtmiştir.15 Sanjian ise Hz. Ömer’in piskopos Abraham’ı Kudüs
Ermeni Patrikliği’nin ilk patriği olarak atadığını ve oluşturulan patrikliğin idaresini
monofizit hiyerarşinin tümünün bağlı olduğunu, Rum Patrikliği’nin ise diyofizitler
üzerinde yargılama hakkına devam ettiğini söylemiştir.16
Süryani Kadim Kilisesi müntesiplerinin bireysel olarak Katolikliği tercih etmeleri
VIII. Yüzyıl başlarına kadar götürülürse de Süryanilerin Katoliklerle etkili karşılaşmaları
Haçlı Seferleri vasıtasıyladır. Bu anlamda Antakya Süryani Kadim Patriği Süryani
Mihail (1166-1199) Frankların dini inanç konusunda hiç zorluk çıkarmadıklarını
söylese17 de bir Süryani patriğinin dahil olduğu Katolikleşme hareketi XIII. Yüzyılda
görülür. Onun haleflerinden II. Ignatius (1222-1252) ve onun Mafiryanı Yuhanna Bar
Maadani (Patrikliği, 1252-1263) 1237’de Kudüs’e gidip Dominiken taşra idarecisi
aracılığıyla Roma’ya bağlılığını bildirmiştir. Ancak patrik istifa etmiş ve keşiş hayatı
sürdürmüştür.18 Bu Süryani Kadim Kilisesi’ni bölen ilk Süryani Katolik cemaati kabul
edilmiştir.19 Ancak benzer şekilde bireysel Katolikleşme ya da 1437’de Floransa
Konsili’nde birleşme hedefiyle görüşmeler, hatta bazıları kısa süreli olarak Katolik
piskopos olduğunu iddia etse de XVIII. Yüzyıl sonuna kadar bir Süryani Katolik
hiyerarşisi oluşmamıştır.20
Osmanlı Devleti’nde Doğu Hıristiyanları arasında Katolikleşmenin yoğunlaştığı
XVII. Yüzyılda Suriye’nin gözde kenti Halep’te de gelişmeler vardır. Halep Süryanilerin
Katolikleşmesinde önemli rol oynayan bir şehir olmuştur. 1625 gibi buraya Cizvit ve
Kapusen misyonerleri gelmişlerdir. Ancak burada misyon faaliyetlerinin asıl sıçrama
yaşamasında 1652’de Fransa’nın konsolos olarak atadığı François Picquet’nin etkisi
oldukça belirgindir. Konsolos, Süryanileri daha zayıf görünmeleri nedeniyle hedef kitle
olarak görmüş ve bunda bir nebze olsun haklı da çıkmıştır.21 Ancak burada şunu
belirtmek gerekir ki Süryani Kadimler Osmanlı genelinde Katolikliğe ve Protestanlığa
en fazla direniş gösteren gayrimüslim unsurlardan birisi olmuştur. Halep’te her ne
kadar bu asırda Süryanilerde Katolikleşme gerçekleştiyse, hatta patrik olduğunu iddia
eden bir ruhani varsa da bir Süryani Katolik Patrikliği ancak yaklaşık yüzyıl sonra
konuşulabilecek duruma gelmiştir.

İmam Ebi Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Tarihu’l Umem ve’l Mülük, cüz’ü salis, Kahire: Matbaatü’l
İstikame, 1939, ss. 104-105.
16 Sanjian, The Armenian Communities, s. 97. Ormanyan Abraham’ı Kudüs Ermeni Patriklerinin ilki olarak
kaydetmiştir ve neredeyse aralıksız bir patrikler listesi vermiştir. (Bkz. Mağakia Ormanean, Azkabadum,
Hador III, Antilias-Lipanan, 2001, Yaveluatzk’ IV. Ayrıca bkz. “Erusağemi Hayots Badriarkutyun”
Haygagan Sovedagan Hanrakidaran, hador 3, Yerevan, 1977, ss. 643-644.
17 Michel le Syrien, Chronique de Michel le Syrien, Patriarche Jacobite d’Antioche, (1166-1199), Tome III,
Paris, 1905, s. 222.
18 G. Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Vol. 13, Washington:
The Catholic University of America Press, 2003, s. 706.
19 Philip K. Hitti, “Haçlı Seferlerinin Doğu Hıristiyanlığı Üzerindeki Etkileri”, Çev.: S. Haluk Kortel,
Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt:16, Sayı: 61, 2010/1,, s. 230.
20 Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 706.
21 Charles A. Frazee, Katolikler ve Sultanlar Kilise ve Osmanlı İmparatorluğu 1453-1923, Çev.: Cemile
Erdek, İstanbul: Küre Yayınları, 2009, ss. 163-166.
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Halep’te misyonerler tarafından Katolikleştirilen bir Süryani, Abdulgal Ahican
önce Lübnan’a kaçmış, sonra Roma Maruni Koleji’nde eğitim almış ve 1656’da tekrar
Lübnan’a dönmüştür. Bunun üzerine Picquet’nin önerisiyle Maruni Patriği tarafından
Andrea adıyla piskopos olarak kutsanan Ahican önce Süryani Patrikliği’nde kabul
görme ümidiyle Mardin’e geçmiş, ama Maruni piskoposu dışında bir piskoposluğa
sahip olamayacağı gerekçesiyle geri çevrildiğinde yaklaşık ikiyüzelli Süryani Katolik
üyenin karşıladığı Halep’e gelmiştir.22 Kaynaklar Picquet’nin gayretleriyle Ahican’ın
ülkedeki tüm Süryani Kadimlerin ruhani lideri olduğu yönünde bir ferman aldığını ileri
sürerler. Papa IX. Clement’in bu atamayı onaylayan palliumu (Katolik Kilise’de
piskoposluk işareti, boyna asılan mor renkte dört haçla süslenmiş beyaz şerit) 1667’de
gönderdiği eklenir.23 Ancak Osmanlı tarafından verildiği ileri sürülen fermanın Süryani
Kadimler üzerinde yetki verdiği söylenmektedir. Bu yetkinin Katolik hiyerarşiyi tanıma
şeklinde olması beklenemez. Çünkü Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idaresinde
mezhep değiştirme yasak olduğundan Papa’nın kabul edip etmediğine bakılmaz ve
birey eskiden hangi kilise mensubuysa öyle kabul edilir. Bu 1831’e kadar böyle devam
etmiştir. Bu durum Katolikleşenlerin zor durumda kalmalarına, vaftiz, evlilik, cenaze
gibi uygulamalarda sıkıntı yaşamalarına yol açmıştır. Kaynaklar Süryani Kadim
Patriklerinin Osmanlı’dan aldığı yetkiyle ve aldıkları yeni beratlarla Katolikleşenlere
çok daha fazla baskı uyguladıklarını söylemektedir.
Bazı kaynakların ilk Süryani Katolik Patriği kabul ettikleri24 Andrea’nın 1677’de
ölümünden sonra Ignatius Peter Sahbadin (1677-1702)’in geçtiği, hatta Osmanlı’dan
ferman almayı başardığı söylenen bu ruhaninin Süryanilerin devlet desteğiyle
oluşturduğu baskı ortamında Adana’ya ağır bir yürüyüşten sonra 1671 sonlarında
ölümüyle patriklik hiyerarşisinin kesildiği söylenmiştir.25 Bundan sonraki süreçte
Katolikleşmenin önüne geçen temel güç Süryani Kadimlerin devlet desteğini aldıkları
baskıları olmuştur. Kadim Süryanilerin baskısı Süryani Katolik Kilisesi’nin neredeyse
tamamen yıkılmasına yol açmış ve XVIII. Yüzyıl başlarından itibaren 1783’e kadar
patriksiz kalmışlardır.26 Bununla birlikte Süryani Kadim Kilisesi’ndeki Katolikleşmenin
en etkili ve belirgin olanı XVIII. Yüzyılın son çeyreğinde gerçekleşmiştir.27 Yine
Halep’ten başlayan bu harekette piskopos Mihail Carve Katolikliğe geçmiş ve 22
Haziran 1776’da bir mektupla Papa IV. Piu tarafından tanınmıştır. Durum böyle olmakla
birlikte Halep’i terkeden piskopos boş kalan Deyrüzzaferan merkezli Süryani Kadim
Patrikliği’nin bu durumundan faydalanmak için Mardin’e gelerek açığa çıkmış ve 22
Ocak 1782’de patrik seçilmeyi, takdis edilmeyi ve atanmayı başarmıştır.28 Ancak bu
muhalifi kabul etmeyen asıl Süryani çizgi yeni bir patrik (Ignatius Matthew, 1783-1817)
seçmiş ve onunla devam etmişlerdir. Bu arada patrik seçilen Carve önce Bağdat’a ve
daha sonra Maruniler arasında güvenli bir yer bulduğu Lübnan’a kaçmıştır.29 Cebel-i
Frazee, Katolikler ve Sultanlar, s. 166. Ayrıca bkz. Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, s. 240.
Atiya, Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, s. 240.
24 Yakup Bilge, Süryaniler Anadolu’nun Solan Rengi, İstanbul: Yeryüzü Yayınları, 1996, s. 76.
25 Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 707. Ayrıca bkz. Frazee, Katolikler ve Sultanlar, s. 167.
26 Raymond Janin, Les Églises Orientales et les Rites Orientaux, Paris: Bonne Presse, (1922), s. 524.
27 Frazee, Katolikler ve Sultanlar, ss. 253-254.
28 Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 707.
29 Janin, Les Églises Orientales et les Rites Orientaux, s. 525.
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Lübnan’da Marunilerin desteğiyle bir manastırda yaşamıştır. Papa IV. Piu bir cübbeyle
Süryani Katolik Patriği olduğunu onaylamıştır. 4 Eylül 1800’de öldüğünde cemaate
katılmış olan birkaç piskopos bu hiyerarşinin yürümesini sağlamıştır.30 Onun
ölümünden sonra patriklik iki vekalet iki patrik dönemi yaşadıktan sonra onun yeğeni
olan ve Osmanlı Devlet Salnamelerinde adı geçen ilk Süryani Katolik patrik Ignatius
Butrus VII Carve (1820-1851) makama geçmiştir.31 Patrik Roma’dan makamını
Sharfet’ten Halep’e taşıma konusunda istediği izni alınca 28 Kasım 1830’da Halep’e
gitmiştir.32 Patrikliğe Osmanlı Devlet Salnamelerinin ikincisinden sonuncusuna kadar,
arada bazıları eksik olmakla beraber, yer verilmiştir.
II- Osmanlı Devleti’nde Süryani Katolik Patrikliği’nin İdaresi
Osmanlı Devleti’nde Süryani Katolik Patrikliği’nin idaresi, bir bütün olarak
gayrimüslimlerin idari yapısıyla alakalı bir durumu ifade eder. Bu durumda onun hem
Süryani hem de Katolik olması dikkat edilmesi gereken noktalar olup konunun açıklık
kazanmasını sağlayacak husustur. Başka bir nokta konunun Tanzimat öncesi ve
Tanzimat dönemi diye ikiye ayrılması, 1831 öncesi ve sonrası şeklinde ifade edilebilir.
Bu tarih Osmanlı Katoliklerinin Osmanlı idaresinde yaşadıkları dağişikliğin dönüm
noktasıdır.
Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin idaresinin “fetihten önceki durumun
korunması geleneği”ne bağlı olarak yürüdüğü daha önceki birçok çalışmada
vurgulanmıştır.33 Bu durumda Süryani Kadim Kilisesi’nin ruhani yargı alanı, yani
Süryanilerin yaşadıkları coğrafya Osmanlı hakimiyetine Yavuz döneminde geçmiştir.
Bu hem Kudüs için hem de Suriye, Irak ve Anadolu toprakları için düşünüldüğünde
Kanuni’nin 1534’te Bağdat’ı fethiyle34 hemen tamamı ele geçirilerek tamamlanmıştır.
Fetihten önceki durumun korunmasıyla ruhani anlamda serbest sivil anlamda ise
Osmanlı hükümetine bağlı idari biçimlenmede Osmanlı’nın tanıdığı ruhani liderler
cemaatlerinin sivil işlerini yürütmede bir Osmanlı memuru olarak aracı konumunda yer
almışlardır.
Gayrimüslimlerin idari biçimlenmesinde fetih öncesi durum önemli etkileyici
faktör olduğu için cemaatlerin, bu arada Süryani Kadimlerin sivil yapılanmaları bölgeye
göre değişiklik arzedebiliyordu. Bunun en açık örneği Süryani Kadim Kilisesi’nin
biçimlenmesiydi. Bu yüzden konuyu anlaşılır kılacak temel husus Süryanilerin Kudüs
hiyerarşisiyle Deyrüzzaferan merkezli hiyerarşisinde fetihten önceki durumun
korunması geleneğinin ayrı işlemesidir. Kudüs merkezli hiyerarşiyle ilgili olarak
Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 708. Ayrıca bkz. Frazee, Katolikler ve Sultanlar, ss. 254-255; Atiya,
Doğu Hıristiyanlığı Tarihi, s. 241.
31 Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 708.
32 Khouri-Sarkis, “Syrian Christianity”, s. 709. Ayrıca bkz. Janin, Les Églises Orientales et les Rites
Orientaux, s. 525.
33 Canan Seyfeli, “The Administrative Structure of the Syrian Al-Kadim Church during the Ottoman
Empire”, IX. Symposium Syriacum du 20 au 23 Septembre 2004, Universite Saint-Esprit de Kaslik, JouniehLiban, 2004. Sempozyumda sunulmuş bildiri. Canan Seyfeli, “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin İdari
Yapısı: Ermeniler Örneği”, Milel ve Nihal, Cilt 1, Sayı 1, Aralık 2003, ss. 125-156. Ayrıca bkz. Canan Seyfeli,
“Millet Sistemi ve Osmanlı Devlet Salnamelerinde Süryani Kadim Patrikliği (1847-1918)”, SBArD, Yıl 15,
Sayı 29, Bahar 2017, ss. 17-45.
34 Bayram Kodaman, Sultan Abdulhamid’in Doğu Anadolu Politikası, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma
Enstitüsü Yayınları, 1987, s. 95.
30
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fetihten önceki durumu koruma geleneğinin ilk örneğini Kudüs’ü fetheden Hz. Ömer’in
monofizit ve diyofizit Hıristiyanları ayrı yapılandırmasında35 görmek mümkündür.
Yavuz Sultan Selim ise bu yapılanmayı korurken Halife Ömer’in ve Selahaddin
Eyyubi’nin geleneğini sürdürdüğünü ifade ettiği 1517’de Kudüs Ermeni Patriği Sarkis’e
verdiği fermanda Süryanilerin, Kıbtilerin ve Habeşlerin Ermenilere yamak oldukları,
yani gelenekleri üzere Ermeni Patriğin liderliğine tabi oldukları ifade edilmektedir.36
Kudüs fethedildiğinde bu halde bulunan Süryani Kadimlerin durumu bu haliyle serbest
bırakılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti, gayrimüslimleri başkentten idare ettiği için fetih
öncesinde İstanbul’da bulunan hiyerarşilerin ruhani idarecileri gayrimüslimlerin
idaresinde merkezi idareci ve aracı kabul edilmiştir.37 Bu yüzden her ne kadar Kudüs
Süryani hiyerarşisi Kudüs Ermeni Patrikliği’ne tabi ise de Kudüs Ermeni Patrikliği’nin
aslında İstanbul Ermeni Patrikliği’ne tabi olması söz konusudur. Bu durumda Kudüs
Süryani hiyerarşisinin dolaylı olarak İstanbul Ermeni Patrikliği’ne bağlı olduğu
söylenmelidir.
Süryani Kadim Patriklik merkezi Mardin Deyrüzzaferan olup bu Süryani Kadim
hiyerarşi bölge fethedildiğinde kendi bağımsızlığı içinde idaresi yürüyordu. Bu nedenle
İstanbul’da fetih öncesinde ve sonrasında metropolitlik ya da piskoposluk gibi bir
ruhani liderliği olmamasına rağmen ruhani idarelerinde serbest olmakla beraber sivil
idarelerinde Osmanlı’ya tabi ve onunla kurduğu sivil ilişkilerinde kendi aracılığını
kullanıyordu. Süryani Kadim hiyerarşiye tabi merkezler Osmanlı hakimiyetine
geçtikten sonra ve 1783 öncesinde Mardin merkezli Süryani Kadim Patriğinin Babıali ile
yazışmalarını doğrudan kendi aracılığıyla yaptığını gösteren belgeler vardır.38 Bununla
birlikte bazı Ermeni kaynaklarına göre Süryaniler kendi istekleriyle 1783 yılında
İstanbul Ermeni Patrikliği’ne tabi olmayı seçmişlerdir.39 Bu tarihten sonraki Osmanlı
belgelerinde Kudüs merkezli Süryani Kadimlerin Kudüs Ermeni Patrikliği’ne Mardin
merkezli Süryani Kadimlerin ise İstanbul Ermeni Patrikliği’ne bağlılıkları
zikredilmektedir.40 XIX. Yüzyıla ait fermanlarda Süryani Kadimlerin Ermeni
hiyerarşisine bağlı olduğu açık şekilde ifade edilmektedir.41 Ayrıca kutsal topraklardaki
kutsal yerlerle alakalı tartışmalarda Kudüs Rum patriğine verilen fermanlarda da
Süryani Kadimlerin Ermeni Patrikliği’ne tabi olduğu anlaşılmaktadır.42
Osmanlı belgelerinde Süryani Kadimler “Yakubi Süryani” şeklinde tanımlanırlar.
Bunu örnekleyen ve Patrikliğin Tanzimat dönemindeki durumunu gösteren fermanlar

Sanjian, The Armenian Communities, s. 96.
Yavuz Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, Ankara: T.T.K. Bas., 1988, ss. 15-17.
37 Canan Seyfeli, “İstanbul Ermeni Patrikliği’nin Kuruluşu”, Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi (2021 Nisan 2002) Bildirileri, I. Cilt, Ankara: ASAM-EREN, 2003, ss. 361-377.
38 Külliyat-ı Kavanin, Cilt 1, No: 2792, Tarih: 28 Cemaziyelahir 1074; Külliyat-ı Kavanin, Cilt 1, No: 2793,
Tarih: 3 Şaban 1074 ; Külliyat-ı Kavanin, Cilt 1, No: 2796, Tarih: 24 Şevval 1141.
39 Kevork B. Bardakjian B., “The Rise of the Armenian Patriarchate of Constantinople”, Christians and Jews
in the Ottoman Empire, Vol. I, Ed.: Benjamin Braude ve Bernard Lewis, New York, London: Holmes-Moyer
Pub., 1982., s. 99, dpn. 40.
40 Külliyat-ı Kavanin, Cilt 2, No: 2955, Tarih: 8 Ramazan 1196.
41 Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, ss. 17 vd ; Ayrıca bkz. M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi,
Mit ve Gerçek, 1. bas., İstanbul: Klasik Yay., 2004, ss. 112-119.
42 BOA, A.DVN. KLS, Kilise Deft. 9, s. 73-77.
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vardır.43 Süryani Patriği Yakub Matran’a verilen 17/26 Nisan 1847 tarihli fermanda geçen
“Ermeni patrikliğine dahil Halep ve Şam ve Rakka ve Diyarbakır ve Mardin ve Musul ve kilisei Deyru’z-Za’feran ve tevabi’i Yakubi-Süryani patriki olan İlyas Matran rahibin vefatı vukû’una
mebni”44 ifadeleri Mardin merkezli hiyerarşinin durumunu ortaya koymaktadır ve ayrıca
Kudüs’ün zikredilmemesi de dikkat çekicidir.
Süryani Kadimlerin Ermeni Patrikliklerine tabiyetleri her ne kadar Osmanlı’nın
son dönemine kadar devam ettiyse de Süryani Katolik Patrikliği’nin kaderi 1831’de
Süryani Kadimlerden ayrılmıştır. Bu tarih Osmanlı Katoliklerinin idari anlamda,
Osmanlı ile ilişkilerinde ve gayrimüsilmlerin idari yapılanmasında bir dönüm noktasını
ifade etmektedir. Bu nedenle konunun anlaşılır hale gelmesi için Süryani Katoliklerin
durumunu bu tarihten öncesi ve sonrası şeklinde ayırmak uygun olur.
5 Ocak 1831 öncesinde Süryani Katolikler yaklaşık elli yıldır düzenli bir patrikliğe
tabiydiler. Ancak öncesinde de cemaati olmayan idareciler ve idarecisi olmayan
cemaatler zaman zaman var olmuştur. Frazee, eserinin XVIII. Yüzyılı incelediği
bölümünde Süryani Katoliklerin aslen Süryani Kadim oldukları için Osmanlı
hukukunda hala Ermeni milleti olarak kabul edildiğini söylemiştir. Konuyu bu
açıklığıyla anlayan nadir eserlerden olan bu çalışma bu yüzyılda Katolik Süryanilere
şiddetli baskının hala Süryani Patrikliği’ne, yani dolayısıyla Ermeni Patrikliği’ne tabi
olmalarından kaynaklandığını vurgulamaktadır.45 Rum ve Ermeni patriklerinin fetihten
önceki durumun korunması geleneğine matuf olarak din ve mezhep değiştirmenin
yasak olmasından faydalanarak Osmanlı hükümetlerinin desteğini almaları ve böylece
Katolikleşen cemaat üyelerine baskı uygulamalarının da örenekleri çoktur.46 Zaman
zaman Katolikliği yasaklayan fermanlar çıkarılmıştır.47 Bu nedenle Osmanlı Katolik
hiyerarşiyi 5 Ocak 1831’de kabul edip başpiskoposluk fermanı verinceye kadar Süryani
Katolikler ayrıldıkları Süryani Kadim Kilisesi’nin üyesi kabul edilmişlerdir.
Katoliklerin çoğalması, önceki süreçte sürekli problemler yaşanması, Fransa gibi
devletlerin baskısı ve Osmanlı’da yenileşme hareketleri Sultan Mahmut’un Katolik
hiyerarşiye izin vermesini sağlayan temel etmenlerdi. Fakat Sultan gözetim
sağlayabileceği bir yapılanma istiyordu ve Katolik nüfusun ve baskısının çok olduğu
Ermeni Katoliklerden bir ruhani liderle problemi çözmeye yeltendi. Tayin ettiği bir
nazırla, Edhem Efendi’yle bu işi yürüterek vekillik ihdas etme hedeflendi.48 6 Ocak
1830’da bir beratla izin verildi ve hemen ardından Şubat ayında rahip Andon Nurican
oluşturulan ilk cemaat meclisi tarafından seçildi. 6 Eylül 1830’da Roma’nın gönderdiği

BOA, Gay. Müs. Cem. Deft., No. 15, s. 20, Süryani Kadim Yakubi Defteri 1329.
Ercan, Kudüs Ermeni Patrikhanesi, s. 46; Ayrıca bkz. Kemal Beydilli, II. Mahmut Devri’nde Katolik
Ermeni Cemaati ve Kilise’nin Tanınması (1830), Türkçe Yayınlayanlar: Şinasi Tekin ve Gönül Alpay Tekin,
Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 1995, ss. 111-115.
45 Frazee, Katolikler ve Sultanlar, s. 253.
46 Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, Cilt 6, İstanbul: Üçdal Neşriyat, 1983, s. 2642.
47 Ahmet Refik, Hicri On İkinci Asırda İstanbul Hayatı (1689-1785), İstanbul: Enderun Kitabevi, 1988, ss.
21-22, 32-33, 35, 160-163. Patrikler, bu yasaklamanın ayrıntılarını içeren, ceza nitelikli olarak evlilik, cenaze
gibi işlerinin yapılmayacağına dair izin anlamı taşıyan belgeler almayı başarmışlardır. (Bkz. Kenanoğlu,
Osmanlı Millet Sistemi Mit ve Gerçek, ss. 120-121.)
48 Beydilli, II. Mahmut Devri’nde Katolik Ermeni Cemaati, s. 29.
43
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palliumla Nurican, İstanbul Katolik başepiskoposu yapıldı.49 Ancak Osmanlı hükümeti
Rahip Andon Nurican’ın seçimi, takdisi ve atamasını Osmanlı uyruklu olmadığı
gerekçesiyle onaylamadı. Onun yerine rahip Hagop Çukuryan seçildi (18/31 Aralık
1830). Babıali’nin onayı ve ataması anlamına gelen ferman 5 Ocak 1831 tarihlidir.50
Hagop Çukuryan başepiskopos olarak atanmıştır. Ancak sonraki ruhani lider 1835’te
seçildiğinde belgesinde açıkça patrik olduğu yazılıydı.51
1831’de kurulan Katolik hiyerarşinin lideri sonraki süreçte de, hatta Osmanlı
Devlet Salnamelerinde de her ne kadar Ermeni rahiplerden idiyse de diğer Osmanlı
Katoliklerinin de lideri olarak tayin edilmişti. İlk fermanda hangi Katoliklerin bağlı
olacağı açıkça ifade edilmiyorsa da bazı genel ifadeler hepsini kapsadığını
göstermektedir. Bu Katolik unsurlar Ermeni, Süryani Katolik, Keldani, Maruni ve
Melkitlerdir.52 Osmanlı nezdinde Bulgar Katoliklerin de Katolik patrikliğe tabi
olduğunu gösteren belgeler vardır.53 Osmanlı hükümetleri tek çatı altında toplamak ve
bütün Katolikleri İstanbul Ermeni Katolik Patrikliği’ne tabi kılmak istedikleri için
Latinlerin idaresini de patrikliğe bağladıkları en azından Osmanlı Devlet
Salnamelerinden anlaşılmaktadır. Osmanlı Devlet Salnamelerinin ilkinde bunlardan
Melkitler, Rum Melkit Patrikliği ayrı şekilde kaydedilmiştir. Maruniler hiç
kaydedilmemiştir. Ancak Süryaniler, Keldaniler ve bir müddet Latinler Ermeni Katolik
Patrikliği’ne tabi olarak kaydedilmişlerdir.
Süryani Katolik Patrikliği’nin “Memalik-i Mahruse-i Şahane’de Bulunan Süryani
Katolik Taifesi Patriği Circis Şelha Efendi, 1. Mecidi” başlığı altında ilk defa 37. Sayıdan
(1299/1882) itibaren ayrı yazılması söz konusudur. Bununla birlikte Ermeni
Katoliklerden ayrıldıklarını ve ayrı hiyerarşi oluşturduklarını gösterir herhangi bir belge
yoktur.
Patrik, 1264 (1848) tarihli 2. Sayıdan itibaren Halep’te, 24. Def’adan (1286/1869)
itibaren Mardin’de, 36. Salnamede (1298/1881) Şam-ı Şerif’te, 37. Sayıda (1299/1882)
Memalik-i Mahruse-i Şahane’de ikamet eder şekilde kaydedilmiştir. Salnamelerde
patrik tanımlanırken Süryani Patriği, Süryani Katolik Milletinin Mardin’de mütemekkin
Antakya Patriği, Süryani Katolik Patriği, Süryani Katolik Murahhasası, Süryani Katolik
Taifesi Patriği ve Süryani Katolik Milleti Antakya Patriği şeklinde farklı ifadeler
kullanılmıştır.
Bir salnamede (32. Sayı, 1294/1877) en fazla 21 merkez kaydedilmiştir. Ancak en
azından bir yılda ismi geçen merkezler şunlardır: Adana, Adıyaman, Bağdat, Beyrut,
Ceziretü’l-Ömer, Dara, Dersaadet, Deyr-i Zor, Deyrü’ş-Şurfa, Diyarbakır, El-Karyeteyn,
Halep, Hama, Hat-i Mısriye, Humus, İskenderiye, İskenderun, Kal’a Mera, Karakuş,

Hovhannes J. Tcholakian, L’eglise Armenienne Catholique En Turquie, İstanbul: Ohan Mat., 1998, ss. 1618.
50 Beydilli, II. Mahmut Devri’nde Katolik Ermeni Cemaati, s. 33, berat için bkz. ss. 259-261.
51 Beydilli, II. Mahmut Devri’nde Katolik Ermeni Cemaati, s. 35, belgeler için bkz. ss. 273-276.
52 Kenanoğlu, Osmanlı Millet Sistemi Mit ve Gerçek, ss. 122-129 ; Ayrıca bkz. Engelhardt, Tanzimat ve
Türkiye, Çev.: Ali Reşad, İstanbul: Kaknüs, 1999, ss. 60-5.
53 Ahmet Refik, “Osmanlı İmparatorluğunda Fener Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi”, Türk Tarihi Encümeni
Mecmuası, On Beşinci Sene, Numara: 8(85), İstanbul, 1341, ss. 73-84.
49
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Kıbrıs, Kuds-i Şerif, Ma’muretü’l-Aziz, Mardin, Mersin, Mısır, Midyat, Musul, Nebek,
Raşya, Siverek, Şam-ı Şerif, Tigrit, Trablus, Urfa, Yafa ve Beyrut, Zahle.
Salnamelerin ilk sayısında sadece ruhani reislerin adı verilirken sonraki sayılarda
daha detaylı bilgiler, merkezler ve ruhani liderleri kaydedilmiştir. Süryani Katolik
Patrikliği’ne Salnamelerden 1264 (1848) tarihli 2. Sayıdan itibaren yer verilmiştir.
Bundan sonra gayrimüslimlerin kaydedilmediği 3.-11. Sayılar (9 sayı) haricinde, 26.
(1288/1871) Sayıdan 31. Sayıya (1293/1876) kadar toplam 6 salnamede, 40. (1302/1885),
41. (1303/1886), 42. (1304/1887) ve 44. (1306/1889) yıla ait, toplam 10 salnamede Süryani
Katolik Patrikliği’ne hiç yer verilmemiştir.
Salnameler Osmanlı Devleti’nin resmi yıllıklarıdır. Yıllık olduğu için geçen yılların
bilgileriyle sene başında çıkar. Bu sebeple önceki yılların bilgileri kayıtlıdır. Bu bilgiler
salnameye yansırken çoğunlukla ilk yılda kaydedilir, birazı iki yıl sonra, azıysa üç ya da
daha fazla yıl sonra kaydedilir. Salnamelerdeki veriler tarihi vermekten çok, tarihsel
süreci takip etmede yol işaretleri mesabesindedir. Bilgilerin özellikle Osmanlı
belgeleriyle desteklenerek kullanılması daha sağlıklı olacaktır. Süryani Katolik
Patrikliği’ni Osmanlı döneminin hemen sonuna kadar yaklaşık 70 yıllık sürecin
salnamelerden takibini yapmak mümkündür.
III- Osmanlı Devlet Salnamelerinde Süryani Katolik Patrikliği
Osmanlı Devlet Salnamelerinin ilkinde, Sene 1263 (1847), “Ruesay-ı Milel-i Hamse”
başlığı altında gayrimüslimlere toplu şekilde yer verilirken beş millet kaydedilmiştir.
Ancak sadece ruhani liderlerin ismi verilmiştir. Bu milletlerden Süryani Katolikleri
ilgilendireni “Ermeni Katolik Milleti Patriği Andon” ifadesiyle kaydedilen Osmanlı
Katolikleridir. Bu nedenle Süryani Katolikler ayrı bir millet olarak kaydedilmemiştir.
Sonraki sayıda sadece “Katolik Patriği Andon” şeklindeki tanımlamanın da gösterdiği gibi
bütün Katolikler tek millet olarak kabul edilmektedir ve bu yüzden Süryani Katolikler
de bu başlık altında yer almaktadırlar.
1264 (1848) tarihli 2. Sayıda yine “Katolik Patriği Andon” başlığı altında “Ermeni
ve Süryani ve Keldani Katolikleri mesalihi patrik-i muma ileyh marifetiyle tesviye olunduğundan
cümlesinin murahhasaları bir cedvele derc olunmuştur.” ifadesiyle Katolik Patriklik tablo
halinde verilirken Süryani Katolikler de ayrıca belirtilmiştir. Burada sadece Süryani
Katolik merkezleri verilmiştir.
Tablo 1: Süryani Katolik Patrikliği (1264, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Unvanı

Esamisi

Sınıfları

Dahil-i daire-i idaresi olan
mallaller

Diyarbakır

Süryani Murahhasası Anton

Episkopos

Diyarbakır ve Musul Eyaletleri

Urfa

Süryani
Timoteus

Murahhasası

Episkopos

Rakka Livası

Halep

Süryani
Patriği
Cerve
(Ignatius VII. Peter Jarweh,
1820-1851)

Episkopos

Halep ve
Eyaletleri

Şam-ı Şerif

Süryani Murahhasası Yakub

Episkopos

Şam Eyaleti

Bağdat

Süryani Murahhasası Grigor

Episkopos

Bağdat Eyaleti

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

Sayda

ve

Mısır

12

Canan SEYFELİ

Tabloya göre Süryani Katolik Patrikliği merkezi Halep’tir ve bugünkü Türkiye,
Kuzey Irak ve Suriye topraklarında patriklikle beraber 5 merkez kaydedilmiştir.
1265 (1849) tarihli 3. Sayı ile 1273 (1857) tarihli 11. Sayı arasındaki dokuz sayıda
“Ruesay-ı Milel-i Hamse” kaydına yer verilmemiştir.
12. Defa (1274/1858) yayınlanan salnamede Osmanlı Katolikleri “Katolik Patriği
Nigoğos” başlığı altında verilmiştir. İkinci sayıdaki (1264/1848) açıklama aynen
korunmuştur. Tabloda Süryani Katolik Patrikliği’nde 2. Salnameye göre bir farkılık
yoktur.
13. Salnamede (1275/1859) Süryani Katolik Patrikliğindeki tek farklılık patriğin
değişmesi ve “Süryani Patriği Anton Zemheri (Ignatius I. Antony Samhiri, 1853-1864),
Piskopos, Halep ve Sayda ve Mısır Eyaletleri” şeklinde kaydedilmesidir.
14. (1276/1860) Salnameden 20. (1282/1865) Salnameye kadar 6 sayıda Süryani
Katolik Patrikliği’yle ilgili olarak bir önceki sayıya göre herhangi bir değişiklik yoktur.
21. (1283/1866), 22. (1284/1867) ve 23. (1285/1868) Salnamelerde “Katolik Patriği
… Efendi” başlığı altında “Ermeni ve Süryani ve Keldani Katolikleri mesalihi patrik-i muma
ileyh marifetiyle tesviye olunduğundan cümlesinin murahhasaları bir cedvele derc olunmuştur.”
şeklindeki açıklamaya yer verilmiştir. Ancak Süryani Katolik Patrikliği merkezleri
kaydedilmemiştir.
24. Def’a (1286/1869) yayımlanan salnamede ise iki Ermeni Katolik hiyerarşi
Andon Efendi liderliğinde birleştirilmiştir. “Asitane’de mütemekkin Ermeni Katolik
milletinin Kilikya Patriği Dokuzuncu Bedros Andon Efendi” başlığı altında diğer Katoliklere
ayrı ayrı yer verilirken bu hiyerarşilerin İstanbul merkeze bağlı olduğunu gösteren şu
ifadeler kaydedilmiştir: “Süryani ve Keldani Patrikleri ve piskoposları mesalihi patrik-i
muma ileyh Andon Efendi marifetiyle tesviye olunur ve esamisi bunlardır.” açıklamasıyla
Süryani Katolik, Keldani ve Latin hiyerarşi ayrı başlıklar altında verilmiştir. “Süryani
Katolik Milletinin Mardin’de mütemekkin Antakya Patriği İknadiyos Harkusi Filibosi
(Ignatius I. Philip Arqous, 1866-1874) Efendi” başlığı altında Süryani Katolik
Patrikliği’nin murahhasalıkları aşağıdaki gibi tablo halinde verilmektedir. Patrikle
birlikte 8 merkez kaydedilmiştir.
Bu sayıda dikkaç çeken en önemli konu Süryani Katolik Milleti ifadesindeki millet
şeklindeki tanımlamadır. Süryani Katolikler salnamelerde ilk defa böyle
tanımlanmaktadır.
Tablo 2: Süryani Katolik Patrikliği (1286, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Murahhasalar

Esamisi

Sınıfları

Dahil-i daire-i
olan mallaller

Halep

Circis Şuhut

Serpiskopos

Halep’de

Musul

Krillos Benna

Serpiskopos

Musul’da

Bağdat

Rafael Corci

Serpiskopos

Bağdad’da

Cizre

Bedros Metah

Serpiskopos

Cizre’de

idaresi

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

13

Süryani Katolik Patrikliği’nin İdaresi ve Osmanlı Devlet Salnameleri (1847-1918)
Murahhasalar

Esamisi

Sınıfları

Dahil-i daire-i
olan mallaller

Şam-ı Şerif

Yakub Halyani

Serpiskopos

Şam-ı Şerif’de

Nebek

Maritos Nekkar

Serpiskopos

Nabk’da

Midyat

Grigor Zeytum

Piskopos

Midyat’ta

idaresi

25. Sayıda (1287/1870) önceki yıla göre bir değişiklik yoktur.
26. (1288/1871) Sayıdan 31. Sayıya (1293/1876) kadar toplam 6 salnamede ne bir
açıklamada ne de tabloda Süryani Katolik Patrikliğine yer verilmemiştir.
32. (1294/1877) Yılda Süryani Katolik Patrikliği “Beriyyetü’ş-Şam ve Sair
Memalik-i Mahruse-i Süryani Katolik Patriği İgnatiyos Circis Şelhot (Ignatius V.
George Chelhot, (1874-1891) Efendi, Birinci Mecidi” başlığı altında tablo halinde
verilmiştir. Tabloda patriklikle beraber 22 merkez kaydı vardır.
Tablo 3: Süryani Katolik Patrikliği (1294, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Esami-i Episkopos

Esami-i Rahip Vekili
ve Murahhasa

İsrafil

Unvan ve Dahil-i daire-i idaresi olan
mallaller
Bağdat

Butrus
Behnam

Halep
Musul ve Tevabii

Bolis

Şam-ı Şerif

Yusuf

Mısır

Hanna

İskenderiye

Butrus

Diyarbakır

Efrem

Diyarbakır Vilayeti Dahilinde Adıyaman
Hanna

Beyrut

Butrus

Urfa

Circis

Humus
İlyas

Hama

Süleyman

Zor

Şemun

Cizre

Matta

Mardin

Yakub

Musul Sancağı Dahilinde Karakuş Kazası

İbrahim

Hama Sancağı Dahilinde El-Karyeteyn

Hanna

Raşya Kazası Suriye Vilayeti Dahilinde

Hanna

Nebek Kazası Keza (Suriye’de)
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Esami-i Episkopos

Esami-i Rahip Vekili
ve Murahhasa

Unvan ve Dahil-i daire-i idaresi olan
mallaller

İbrahim

Mandin Sancağı Dahilinde Kal’a Mera

Mihayil

Cebel-i Lübnan’da Deyrü’ş-Şurfa

33. (1295/1878), 34. (1296/1879) ve 35. (1297/1880) Sayıda Süryani Katolik Patrikliği
yukardaki tabloda olduğu gibi, yani önceki yıla göre bir değişiklik olmadan
kaydedilmiştir.
36. Salnamede (1298/1881) Süryani Katolik Patrikliğine sadece bir yerde o da
İstanbul Ermeni Patrikliği’ne ait tabloda “Şam-ı Şerif’de Bulunan Süryani Katolik
Murahhasası, İklimi Rahip” şeklinde yer verilmiştir.
37. Sayıda (1299/1882) patrik değişmiş ve Patriklik “Memalik-i Mahruse-i
Şahane’de Bulunan Süryani Katolik Taifesi Patriği Circis Şelha Efendi, 1. Mecidi”
şeklinde başlıklandırılmıştır. Patriklikle beraber 16 merkez kaydedilmiştir.
Tablo 4: Süryani Katolik Patrikliği (1299, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Memalik-i Mahruse-i Şahane’de Bulunan
Süryani Katolik Taifesi Patriği

Circis Şelha Efendi

1.

-

Dersaadet’te Bulunan Patrik Vekili

Elhori Yuhanna Muammarbaşı

-

-

Mardin ve Tevabii Patrik Naibi

Nusaybin Serpiskoposu Matta

-

-

Musul Serpiskoposu

Behnam Benna

2.

-

Bağdat Serpiskoposu

Rufail

3.

-

Şam-ı Şerif Serpiskoposu

Yusuf Davut

4.

-

Humus ve Hama ve Nik Serpiskoposu

Circis Şahin

3.

-

Mamuretülaziz ve Bucak ve Hısnımansur
SP.

Efrem

-

-

Mısır ve İskenderiye Patrik Vekili

Elhori Yuhanna Rahip

4.

-

Beyrut Patrik Vekili

Musa Serkis Rahip

-

-

Diyarbakır Patrik Vekili

Hori Butrus Rahip

-

-

Urfa Patrik Vekili

Butrus Rahip

-

-

Adana ve Tevabii Patrik Vekili

Filipos Şekkal Rahip

-

-

Siverek Patrik Vekili

Behnam

-

-

Cizre Serpiskopos Vekili

Şemun

-

-

Deyr-i Zor Patrik Vekili

İgnatiyos

-

-
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38. Sayıda (1300/1883) bir önceki sayıya göre tek değişiklik “Urfa Patrik Vekili’nin
Bersah’ın olmasıdır. Patrikle beraber 16 görevli kaydedilmiştir.
39. Sayıda (1301/1884) önceki yıla göre herhangi bir farklılık yoktur.
40. (1302/1885), 41. (1303/1886) ve 42. (1304/1887) yıla ait salnamelerde Süryani
Katolik Patrikliği’ne hiç yer verilmemiştir.
43. Sayıda (1305/1888) 39. Yıla ait salnamedeki verilere göre bazı farklılıklar vardır.
Dersaadet Patrik Vekiline hiç yer verilmemiştir. Yeni merkez ise “Midyat Patrik Vekili,
İgnatiyos Rahip” şeklinde kaydedilmiştir. Ruhanisi değişen 5 merkez ise şöyledir: “Beyrut
ve Tevabii Patrik Naibi, Trablus Piskoposu Anton Efendi, 3. Mecidi”, “Humus ve Hama ve
Tevabii Patrik Vekili, Süleyman Rahip”, “Diyarbakır Patrik Vekili, Elhori Yuhanna Rahip, 4.
Mecidi”, “Urfa Patrik Vekili, Elhori Butrus Rahip” ve son olarak “Deyr-i Zor Patrik Vekili,
İliya Rahip” şeklindedir. Son değişiklik Mardin Patrik Naibi Matta’ya 3. Mecidi nişanı
eklenmesidir.
44. Sayıda (1306/1889) Süryani Katolik Patrikliği’ne hiç yer verilmemiştir.
45. Sayıda (1307/1889) önceki yıllara göre değişiklikler vardır. Bunlar arasında
ruhanilerin ikinci ya da üçüncü isimlerinin de kaydedilmesi söz konusudur. Takibi
kolaylaştırmak amacıyla tablonun tamamı verilmiştir. Bu sayıda Süryani Katolik
Patrikliği şeklindeki başlık atılmaksızın direk memuriyet ve esamisi yanında nişanlar
tablosu verilmiştir. 12 memuriyet kaydedilmiştir.
Tablo 5: Süryani Katolik Patrikliği (1307, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Süryani Katolik Milleti Antakya Patriği

İgnatiyos Circis Şelha Efendi

1.

-

Musul ve Tevabii Serpiskoposu

Kirillos Behnam Benna Efendi

2.

2.

Bağdat Serpiskoposu

Atanasyos Rufail Çerha Efendi

3.

-

Şam Serpiskoposu

İklimos Yusuf Davut Efendi

4.

-

Halep’te Kıbrıs Piskoposu ve Patrik Vekili

Anton Kandaleft Efendi

2.

-

Diyarbakır’da Meyyafarikin Piskoposu ve
Patrik Vekili

Marusa Tovpal Efendi

-

-

Ceziretü’l-Ömer Piskoposu

Yakub Matta Ahmer Dekna

3.

-

Urfa Piskoposu ve Musul Serpiskoposu
Muavini

Efrem Levis Rahmani Efendi

3.

-

Mısır’da Patrik Vekili

Rahip Elhori Yuhanna Tavat Efendi

4.

-

Beyrut’ta Patrik Vekili

Rahip Elhori Rufail Berdegani Efendi

-

-

Humus ve Hama’da Patrik Vekili

Rahip Elhori
Efendi

-

-

Urfa’da Patrik Vekili

Rahip Elhori Butrus el-Amidi Efendi

-

-

Süleyman

Kapuni

46. Sayıda (1308/1890) önceki yıla göre meydana gelen değişiklikler Bağdat ve Şam
serpiskoposluklarının münhal olmasıdır. 12 görevli kaydı yapılmıştır.
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47. Sayıda (1309/1891) önceki yıla göre şu değişiklikler olmuştur: Urfa Piskoposu
ve Musul Serpiskoposu muavini hiç kaydedilmemiştir. Ruhanisi değişenler ise “Bağdat
Serpiskoposu, Efrem Levis Rahmani Efendi, 3. Mecidi” şeklindedir. Halep’te Kıbrıs
Piskoposu ve Patrik Vekili’nin nişanı silinmiş ve Diyarbakır’da Meyyafarikin Piskoposu
ve Patrik Vekili’ne 2. Mecidi nişanı yeni yazılmıştır. 11 görevli kaydedilmiştir.
48. Sayıda (1310/1892) önceki yıla göre herhangi bir değişiklik yoktur ve 11 görevli
kaydedilmiştir.
49. Sayıda (1311/1893) önceki yıl meydana gelen tek değişiklik nişandadır ve
Ceziretü’l-Ömer Piskoposu’nun 3. Mecidi nişanı silinmiştir.
50. Sayıda (1312/1894) önceki yıla göre herhangi bir değişiklik yoktur ve 11 görevli
kaydedilmiştir.
51. Sayıda (1313/1895) önceki yıla göre farklılıkların başında “Süryani Katolik
Cemaati” başlığı ve yeni patriğin kaydı gelir. Patrik değiştiği için patriklikteki
görevlerde ciddi bir farklılık meydane gelmiştir. Süryani Katolik Cemaati başlığı altında
kaydedilen görevlilerde önceki yıla göre yeniler ve farklılıklar söz konusudur. Toplam
15 memuriyet kaydı vardır. Bu nedenle tabloyu olduğu gibi vermek uygun olur.
Tablo 6: Süryani Katolik Patrikliği (1313, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Süryani Katolik Milleti Antakya Patriği

İgnatiyos Behnam Benna (Ignatius II.
Behnam Benni, 1893-1897) Efendi

1.

1.

Dersaadet Patrik Vekili Rahip

Elhori Hanna Efendi

4.

-

Mısır’da Reis-i Ruhani Yafa Piskoposu

Bolyos Basil Kandeleft Efendi

3.

3.

Şam-ı Şerif’de Reis-i Ruhani Rahip

Elhori Efrem Ebyaz Efendi

-

-

Bağdat Serpiskoposu

Atanasyos İgnatiyos Lori Efendi

-

-

Halep Serpiskoposu

Dionisyos Efrem Rahmani Efendi

3.

-

Musul’da Reis-i Ruhani Dara Piskoposu

Kirillos Bolis Danyal Efendi

3.

-

Beyrut’ta
Piskoposu

Savfilis Anton Kandaleft Efendi

2.

2.

Diyarbakır’da Reis-i Ruhani Meyyafarikin
Piskoposu

Marusa Butrus Topal Efendi

2.

-

Mardin’de
Reis-i
Serpiskoposu

İklimos
Efendi

3.

3.

SÜRYANİ KATOLİK CEMAATİ

Reis-i

Ruhani

Trablus

Ruhani

Tigrit

Yuhanna

Muammarbaşı

Humus ve Hama Reis-i Ruhani

--

-

-

Ceziretü’l-Ömer Piskoposu

Yakub Matta Ahmer Dekna Efendi

-

-

Urfa’da Reis-i Ruhani Rahip

Elhori Butrus Amidi Efendi

-

-

Adana’da Reis-i Ruhani Rahip

Elhori Filyos Şekkal Efendi

-

-
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Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Deyrü’l-Zor’da Reis-i Ruhani Rahip

Elhori Yakub Melkon Efendi

-

-

52. Sayıda (1314/1896) önceki yıla göre herhangi bir değişiklik yoktur.
53. Sayıda (1315/1897) bir önceki yıla göre meydana gelen değişiklikler arasında
ruhanisi değişen görevler “Mısır’da Reis-i Ruhani, Rahip Elhori Efrem Ebyaz Efendi” ve
“Şam-ı Şerif’de Reis-i Ruhani Yafa Piskoposu, Bolyos Basil Kandeleft Efendi, 3. Mecidi, 3.
Osmani” şeklindeki kayıtlardır. Aslında iki ruhani yer değiştirmişlerdir. 15 görev
kaydedilmiştir.
54. Sayıda (1316/1898) patrik kayıttan düşülmüş ve yerine “Süryani Katolik
Milleti Kaymakamı, Tigrit Serpiskoposu Yuhanna Muammarbaşı Efendi, 3. Mecidi, 3.
Osmani” kaydıyla kaymakam geçmiştir. Mardin ruhanisi kaymakam olunca onun
yerine “Mardin’de Reis-i Ruhani, Elhori Efrem Ahmer Dekna Efendi” kaydedilmiştir.
Memuriyet sayısı 15’tir.
55. Salnamede (1317/1899) ve 56. Seneye (1318/1900) ait salnamede 54.
Salnamedeki Süryani Katolik Patrikliği kayıtlarına göre herhangi bir değişiklik yoktur.
Yine ikisinde de 15 görevli kaydı vardır.
57. Seneye (1319/1901) ait salnamede yeni patrik kaydedilmiş ve önceki yılda
Halep Serpiskoposu patrik olmuştur. Bu değişim Süryani Katolik Patrikliği görevlerinin
yeniden dizayn edilmesine yol açmıştır. 15 görevden 11’inde yeni görevliler, ruhaniler
ve nişanlarda değişiklikler olmuştur. Bu sebeple tobloyu olduğu gibi vermek daha
uygundur.
Tablo 7: Süryani Katolik Patrikliği (1319, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Efrem Rahmani (Ignatius II. Ephrem
Rahmani, 1898-1929) Efendi

1.

1.

SÜRYANİ KATOLİK CEMAATİ
Süryani Katolik Patriği

Altın Liyakat Madalyası
Dersaadet Patrik Vekili Rahip

Elhori Hanna Efendi

4.

3.

Mısır’da Reis-i Ruhani Vekili

Elhori Efrem Ebyaz Efendi

-

-

Şam-ı Şerif Serpiskoposu

İklimi Mihayil Neccaş Efendi

-

-

Bağdat Serpiskoposu

Atanasyos İgnatiyos Lori Efendi

3.

-

Halep Reis-i Ruhani Vekili

Elhori Cebrail Şekir Efendi

-

-

Bolyos Basil Kandeleft Efendi

2.

-

Musul Reis-i Ruhani Dara Serpiskoposu

Kirillos Bolis Danyal Efendi

3.

-

Diyarbakır’da
Reis-i
Ruhani
Meyyafarikin Serpiskoposu

Marusa Butrus Topal Efendi

2.

-

Yafa
ve
Beyrut
Serpiskoposu

Reis-i

Ruhani

ve
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Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Mardin’de Reis-i Ruhani ve Tigrit Serp.

Yuhanna Muammarbaşı Efendi

3.

3.

Humus ve Hama’da Reis-i Ruhani Vekili

Elmatran Abdah Efendi

2.

-

Ceziretü’l-Ömer Serpiskoposu

Yakub Matta Ahmer Dekna Efendi

-

3.

Urfa Reis-i Ruhani Vekili

Elhori Butrus Amidi Efendi

-

-

Adana Reis-i Ruhani Vekili

Elhori Filyos Şekkal Efendi

3.

-

Deyrü’l-Zor Reis-i Ruhani Vekili

Elhori Yakub Melkon Efendi

-

3.

58. Salnamede (1320/1902) önceki salnamedeki Süryani Katolik Patrikliği
kayıtlarına göre herhangi bir değişiklik yoktur. Yine 15 görevli kaydı vardır.
59. Sayıda (1321/1903) önceki yıla göre meydana gelen değişikliklerden birisi Yafa
ve Beyrut Reis-i Ruhani Serpiskoposluğuna yer verilmemiş olmasıdır. Ruhanisi değişen
“Dersaadet Patrik Vekili Rahip, Rahip Cebrail Efendi, 3. Osmani” ve “Musul Reis-i Ruhani
Dara Serpiskoposu, Butrus Hebra Efendi, 2. Mecidi” şeklindeki iki kayıttır. Nişanı değişen
ise Şam-ı Şerif Serpiskoposu’na 2. Mecidi nişanının yeni yazılmasıdır. 14 görevli
kaydedilmiştir.
60. (1322/1904), 61. (1323/1905) ve 62. (1324/1906) salnamelerde 59. Salnamedeki
Süryani Katolik Patrikliği kayıtlarına göre herhangi bir değişiklik yoktur. Yine 14 görevli
kaydı vardır.
63. Seneye (1325/1907) ait salnamede ise önceki yıla göre bir değişiklik olmuştur.
O da Zor Reis-i Ruhani Vekili Elhori Yakub Melkon Efendi’nin nişanının 1. Osmaniye
yükseltilmesidir.
64. Sayıda (Hicri 1326/1908) önceki yıla ait salnamedeki Süryani Katolik Patrikliği
kayıtlarına göre herhangi bir değişiklik yoktur. Yine 14 görevli kaydı vardır.
65. Sayı ve Mali 1326/1910 yılına ait salnamede önceki yıla ait salnamedeki Süryani
Katolik Patrikliği kayıtlarına göre meydana gelen değişiklikler bütün tabloyu
kaydetmeyi gerektirecek boyuttadır. Takibi de kolaylaştırma amacıyla tablo halinde
verilmiştir. 16 görevli kaydı vardır.
Tablo 8: Süryani Katolik Patrikliği (Mali 1326, Osmanlı Devlet Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Efrem Rahmani Efendi

Mu

1.

SÜRYANİ KATOLİK CEMAATİ
Süryani Katolik Patriği

Ras
sa

Dersaadet Patrik Vekili

Elhori Fiskofos Cebrail Fahir Efendi

-

3.
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Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

Şam-ı Şerif Serpiskoposu

Elmatran İklimis Neccaş Efendi

2.

-

Halep Serpiskoposu

Elmatran Efrem Nekkaşe Efendi

2.

-

Musul Serpiskoposu

Elmatran Butrus Bolis Hebra Efendi

2.

-

Diyarbakır ve Meyyafarikin Piskoposu

Marusa Butrus Topal Efendi

2.

-

Mardin Serpiskoposu
Serpiskopo

İklimis
Efendi

3.

3.

Vekili

Tigrit

Yuhanna

Muammarbaşı

Bağdat Serpiskoposu Vekili

Elhori Abdulehad Circi Efendi

-

-

Beyrut Serpiskoposu Vekili

Elhori Yusuf İstambuli Efendi

-

-

Humus ve Hama

---

-

-

Urfa Piskopos Vekili

Elhori Butrus Amidi Efendi

-

-

Adana Piskopos Vekili

Elhori Filyos Şekkal Efendi

-

-

Deyrü’l-Zor Piskopos Vekili

Elhori Yakub Melkon Efendi

-

-

Hat-i Mısriye’de el-Kahire Reis-i Ruhani

Elmatran Atanasyos İknadiyos Nuri
Ef.

3.

-

Hat-i Mısriye’de İskenderiye
Ruhani Patrik Vekili

Elhori Rafael Cibri Efendi

-

-

---

-

-

Ceziretü’l-Ömer

Reis-i

66. Sayıda (Mali 1327/1911) bir önceki yıla göre tek değişiklik geçen yıl münhal
olan Ceziretü’l-Ömer’in kaydının silinmesidir. Böylece 15 memuriyet kaydı yapılmıştır.
67. Salname (Mali 1328/1912-1913) I. Dünya Savaşı öncesindeki son salnamedir. Bu
sayıda önceki yıla ait salnamedeki Süryani Katolik Patrikliği kayıtlarına göre herhangi
bir değişiklik yoktur. Yine 15 görevli kaydı vardır.
68. Sayı (Mali 1333-1334/1917-1918) Osmanlı Devlet Salnamelerinin
Gayrimüslimlere yer verilen son salnamesidir. Süryani Katolik Patrikliğine ait kayıtlar
arasında en uzun kayıt I. Dünya Savaşı sonlarına denk gelen 68. Sayıda yer almaktadır.
“Süryani Katolik Patrikliği” başlığı altında patrikle beraber 18 görevli kaydı
yapılmıştır. Tabloyu olduğu gibi vermek uygun olur.
Tablo 9: Süryani Katolik Patrikliği (Mali 1333-1334, Osmanlı Devlet
Salnamesi)
Memuriyeti

Esamii

M.

O’.

İknadiyos Efrem Rahmani Efendi

1.

1.

-

-

SÜRYANİ KATOLİK PATRİKLİĞİ
Süryani Katolik Patriği

Altın Liyakat Madalyası
Dersaadet Patrik Vekili

Elkas Behnam Renca Efendi

Hat-i Mısriye Patrik Vekili

Elhori Rafael Cibri Efendi
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Memuriyeti

Esamii

M.

Beyrut Serpiskoposu Vekili

Elkas Mihayil İlyan Serkis Efendi

Şam-ı Şerif Serpiskoposu

İklimis Mihayil Neccaş Efendi

2.

-

Bağdat Serpiskoposu Vekili

Atanasyos Circis Delal Efendi

-

-

Musul ve Tevabii Serpiskopos Vekili

Grigoryos Butrus Hebra Efendi

2.

-

Halep Serpiskopos Vekili

Dionisyos Efrem Nekkaşe Efendi

-

-

Humus ve Hama Serpiskopos Vekili

Matran Östatiyos Musa Delal
Efendi

-

-

Ceziretü’l-Ömer Serpiskopos Vekili

---

-

-

Urfa Murahhasa Vekili

Elhori Hanna Şahin Efendi

-

-

Adana Murahhasa Vekili

Elhori Filyos Şekkal Efendi

-

-

Zor Murahhasa Vekili

Elhori İlyas Salim Efendi

-

-

İskenderun Murahhasa Vekili

Elkas Evcin Delal Efendi

-

-

Mersin Murahhasa Vekili

Elkas Cibi Hayyut Efendi

-

-

Kuds-i Şerif Murahhasa Vekili

Elhori Yakub Melkon Efendi

-

-

Zahle Murahhasa Vekili

Elkas Numa Denho Efendi

-

-

Ma’muretü’l-Aziz Murahhasa Vekili

Elkas Cebrail
Efendi

-

-

Ahmer

Dekna

O’.
-

-

Sonuç
Sonuç olarak Süryani Kadim Kilisesi’nde Katolikleşme, Ermeniler ve Nasturiler
arasındakilere göre daha yavaş ve etkisiz olmuştur. Papalığın kabul ettiği düzenli ve
kendi çizgisini oluşturmuş bir Süryani Katolik hiyerarşi ancak 1783 itibariyle ortaya
çıkmıştır. Bunda her şeyden önce Süryanilerin kendi geleneklerine Frazee’nin ifadesiyle
cahilce bağlılıkları ve devletlerine olan sadakatleri önemli bir etken olmuştur. Bunun
için Katolikleşenlere tepkileri oldukça sert olmuştur.
Süryani Katolik Patrikliği’nin idaresi öncelikli olarak Osmanlı Devleti’nin
gayrimüslimleri idare biçiminde yer alan temel kuralla, yani “fetihten önceki durumun
korunması geleneği” ile idare edilmiştir. Bu yüzden Süryani Kadim Patrikliği’nin
mensubu olmaları ve ondan kopmaları dolayısıyla Tanzimat öncesinde Süryani
Kadimlerin şartlarıyla bu idare biçiminde yer almışlardır. Başka bir ifadeyle Osmanlı
Devleti öncelikli olarak fetih öncesindeki durumu koruduğu, en önemli kuralı fetihten
önceki din ve mezheplerini korumaları ve değiştirmenin yasak olması nedeniyle
Katolikleşenlerin bu değişimini kabul etmemiş, dolayısıyla asıl cemaatlerine bağlı
saymıştır.
Süryani Kadim Kilisesi’nin bu idare biçimindeki yeri ise Mardin ve Kudüs
merkezli hiyerarşiye göre değişiklik arzetmiştir. Kudüs’de, Yavuz Sultan Selim, verdiği
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fermanla fetih öncesi durumu koruyarak monofizitleri (Süryanileri, Kıbtileri ve
Habeşleri) Kudüs Ermeni Patrikliği’ne tabi kılmıştır. Mardin ve çevresi ele geçtiğindeyse
diğer kiliselerden bağımsız olan Süryani Kadim Patrikliği’ni ruhani idaresinde serbest
ve bağımsız, sivil idaresinde doğrudan müracaatla Osmanlı hükümetine bağlamıştır.
Mardin’deki hiyerarşi kendi isteğiyle 1783’te İstanbul Ermeni Patrikliği’ne bağlanmıştır.
Bu bağlılık Osmanlı’nın son dönemine kadar devam etmiştir. Bu hiyerarşiden
Katolikleşerek ayrılanlar 1831 yılına kadar Süryani Kadim Patrikliği’ne ya doğrudan ya
da dolaylı olarak İstanbul Ermeni Patrikliği’ne tabi olmuşlardır.
5 Ocak 1831’de Sultan Mahmut, Osmanlı Katoliklerini ayrı hiyerarşi kabul eden
fermanı verdiğinde Süryani Katolikler de bu hiyerarşiye bağlanmıştır. Ancak Katolik
Ermeniler, etkili ve nüfus bakımından çok olmaları ve bu hiyerarşinin ruhani liderinin
onlardan seçilmesinin etkisiyle Süryani Katoliklerin İstanbul Ermeni Katolik
Patrikliği’ne tabi olduğu izlenimini oluşturmuştur. Oysa ruhani anlamda serbest olup
sivil konularda bu patrikliğe tabi olmaları söz konusudur. Bu bağlılık Osmanlı Devlet
Salnamelerinde ilerleyen yıllarda ayrı kaydedilmiş olsalar da bağımsızlaştığını gösteren
her hangi bir belgeye ulaşılamamıştır.
Osmanlı Devlet Salnamelerinin ikincisinden itibaren kaydedilen Süryani Katolik
Patrikliği’ne yirmiye yakın ruhani merkez yazılmıştır. Gayrimüslimlerin kaydedildiği
on salnamede patrikliğe yer verilmemiştir. 48 salnamede yer verilmiştir ve yaklaşık
yetmiş yıllık süreci takip etmeyi kolaylaştıracak yeterli veriye sahiptir. Ancak bilgilerin
sonraki yıllara ait sayılara kaydedilmesi nedeniyle salnameler dikkat edilmesi,
sağlaması yapılması gereken veriler sunar.
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Özet
Akdin hukukî sonuçlarını doğurabilmesi için bazı unsur ve şartları haiz olması gerekir. Akdin
unsurlarının veya unsurlara ait şartların tam olmaması halinde akdin ayıpları sözkonusu olur. Akitlerde
ayıplar, tarafların irade beyanlarında ve akde konu olan malda veya hizmetin ifasında meydana gelir.
Sözkonusu ayıpların ortaya çıkış süreci birbirinden farklıdır. Bir kısmı, akit esnasında, diğer kısmı ise akit
tamamlandıktan sonra meydana gelmektedir. Ayıp, tarafların iradelerine yönelik arandığında irade ayıpları
olan ikrâh, hata ve hile gibi durumların akitlere etkisine bakılır. Bu ayıpların iradeye etkilerinin derecesine
göre akde hüküm bağlanır. Ayıp, akdin konusu olan mal ve hizmette ortaya çıkan kusurlar olarak
arandığında ise sözkonusu mal ve hizmetin iradeye uygun teslim edilip edilmediklerine bakılır. Bu
makalede, hem tarafların iradelerini bozan hem de akdin konusu olan mal ve hizmette görülen ayıpların
akde olan etkileri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: İslam hukuku, Akit, Ayıp, İrade, Rıza, Mal.

The Defects of The Contract In Islamic Debt Law
Abstract
In order for the contract to have legal consequences, it must have some elements and conditions from its
establishment. A contract that does not bear the terms and elements is flawed. In fiqh literature, defamation
is used instead of defect. In contracts, defamation occurs in the declarations of the will of the parties and in
the goods or services subject to the contract. The emergence of contractual disparities is different from each
other. Some of them occur during the contract and the other part after the contract. Defect, when the parties
are searched for the will of the will to be coercion, mistakes and fraud, such as situations are investigated.
According to the degree of the impact of these defamation, will be attributed to the act. If the defect is
investigated as defects occurring in the goods and services subject to the contract, the goods and services
are checked for their will. In this article, the effects of the defect arising in the goods and services that occur
both in the parties' declarations of will and in the goods and services subject to the contract will be discussed.
Key words: İslamic Law, Contract, Defect, Will, Consent, Property

Giriş
İnsanların yaşamları, kendi aralarında tesis ettikleri hukukî muamelelerin bir
karışımıdır. Bu karşılıklı hukukî muameleler, tarafların aleyhine sorumluluklar
yüklerken, diğer yandan lehlerine haklar doğurur. Örneğin bir satım akdinde satıcı,
paraya hak elde ederken satış konusunu teslim borcu altına girmektedir. Müşteri ise
satış konusuna hak elde ederken parayı teslim borcu altına girmektedir.
Sorumluluk, suç sayılan bir fiilin işlenmesi sonucu oluşursa cezaî sorumluluk, bir
kişinin başkasına verdiği zarar sonucu vücûd bulursa hukukî /medenî sorumluluk adını
alır. Sözkonusu zarar, taraflar arasında akit ilişkisi bulunmaksızın veya olsa bile akitten
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tamamen bağımsız bir şekilde meydana gelirse haksız fiil yahut akit dışı sorumluluk,
akdin yükümlüklerinin ifa edilmemesi gibi sebeplerle karşı taraf zarara uğratılırsa akit
kaynaklı sorumluluklar meydana gelir.
Medenî sorumluluk, kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki
kısma ayrılmaktadır. Sorumlu sayılmak için kusurun bir kıstas kabul edildiği hallerde
kusurlu sorumluluk, kusurun sorumluluk için şart olmadığı hallerde ise kusursuz
sorumluluk meydana gelir. Bu durumda hataen de olsa başkasına zarar veren bunu
telafi etmek zorundadır. Çünkü fiilin kusurlu(taksirli) olması değil, zararın meydana
gelmesi ölçü alınmaktadır.1
Kusurlu sorumluluk doğuran fiillerden akdin önemli bir yeri vardır. Çünkü insan
ilişkilerinin güvenceye alınması ancak akit gibi tarafları bağlayan bir anlaşma ile
sağlanabilmektedir. Sözlükte, bağlamak, düğümlemek,2 anlamlarına gelen akdin, terim
anlamı ile ilgili farklı tanımlar yapılmıştır. Çağdaş İslam hukukçularının tercih ettiği
tanım şudur: “Îcap ve kabûlün (akdi yapanların irâde beyanlarının) akdin mahallinde (akdin
konusu olan mal veya menfaatte) birbirleriyle uyumlu bir şekilde buluşmasıdır."3
Akdin tarafları, bu tarafların irade beyanları (îcap ve kabûl) ve akdin konusu olmak
üzere akdin üç tane kurucu unsuru vardır. Bunlara akdin rükünleri denir.4 Hanefî
mezhebi ise bu üç unsuru in’ikad şartı olarak nitelemekte ve sadece îcap ve kabulü akdin
rüknü olarak kabul etmektedir. Çünkü onlara göre îcap ve kabul, diğer mezheplerin
rükün olarak tarif ettiği taraflar ve konuyu da zımnen kapsamaktadır.5
Taraflar, akdi yaptıkları zaman, akdin gereği olan sorumlulukları yerine getirmekle
mükelleftirler. Mesela satım akdinde, malın müşteriye, bedelinin ise satıcıya teslimi
gereklidir. Akitlere bağlı kalmak, Allah’ın emridir. Kur’an’da Allah, şöyle buyurmuştur:
“Ey iman edenler, yaptığınız akitlerin gereğini yerine getirin.”6 Akdin unsurlarından birinin
veya bu unsurlara ait herhangi bir şartın lekeli veya şaibeli olması ile akit kusurlu olur.
Fıkıh literatüründe bu kusurlara ayıp denilmektedir. Kusurluluk ve ayıp akdin
kuruluşunda meydana gelirse ya akit baştan kurulmamış kabul edilir veya kurulsa bile
ayıplı olduğu için bağlayıcı olmaz. Akit tamamlandıktan sonra farkına varılırsa, akdin
bağlayıcılığı ortadan kalkar. Ayıp sebebiyle zarar gören taraf, akdi feshetme ve akde

Sorumluluğun bu şekilde taksimatı klasik fıkıh eserlerinde bulunmamaktadır. Bu tasnifler, çağdaş
fıkıhçıların, batı hukuku ile mukayeseli çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Mesela bkz. Zuhaylî, Vehbe,
Nazariyyetü'd-Damân, Dâru'l-Fikr, Dımeşk, 1982, s. 61-74; Tûncî, Abdüsselâm, Müessesetü'l-Mes'uliyye fi'şŞerîati'l-İslâmiyye, Menşûrât-ü Cem’iyyeti'd-Da’veti'l-İslâmiyyeti'l-Âlemiyye, Trablus, 1994, s. 78-82.
2 Zebîdî, Muhammed Murtazâ, Tâcü'l-'Arûs Min Cevâhiri'l-Kâmûs, (I-XL), Thk: Abdülkerim el- Azbavî,
Matbaatü Hükümeti’l-Küveyt, Kuveyt, 1994, VIII, 394.
3 Dureynî, İbrahim Neş’et, et-Terâdî fî’l-Ukûdi'l-Mübadelati'l-Maliyye, Dârü'ş-Şürûk, Cidde, 1982, s. 37;
Bahrülulûm, Muhammed, Uyûbü'l-İrâde fi'ş-Şeriati'l-İslâmiyye, Dâru'z-Zehra, Beyrut, 1984, s. 54; Hafîf, Ali,
Ahkâmu Muâmelâti'ş-Şer'îyye, Dâru'l-Fikri'l-Arabî, Kahire, 2008, s. 170.
4Nevevî, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref, Kitâbu’l-Mecmû’ Şerhu’l-Mühezzeb li’ş-Şîrâzî, Thk: Muhammed Necîb
el-Mutiî, Mektebetü’l-İrşâd, Cidde, t.y. IX, 174; Hattâb, Ebû Abdillah Semseddin Muhammed, Mevâhibu'lCelîl li Şerh-i Muhtasari’l Halîl, (I-VIII), Dâru Alemi'l-Kütüb, Riyad, t.y., VI, 12; Buhûtî, Mansûr b. Yûnus,
Keşşâfu'l-Kina' an Metni'l-İkna', Vizâretü!l-Adl, y.y., 2006, VII, 297.
5Kâsânî, Alâuddîn Ebû Bekr b. Mes'ûd, Bedâiu's-Sanâi' fî Tertîbi'ş-Şerâi', I-VII, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiye,
Beyrut, 1986, V, 133.
6 Maide, 5/1.
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devam etme arasında muhayyerdir. Bu muhayyerlik, bey’ ve icâre gibi feshedilebilen
akitlerde geçerlidir.
Çalışmamızda ayıp kavramının teorik çerçevesini açıkladıktan sonra akitlerdeki
ayıpları ve bunların akitlere etkilerini açıklamaya çalışacağız. Son olarak ayıplılığın akde
etkilerini açıklamaya gayret edeceğiz.
I. Ayıp Kavramı
Ayıp, kelime olarak kişinin söz ve davranışlarında meydana gelen eksiklik ve kusur7
anlamlarına gelmektedir.
Kur’an-ı Kerim’de ayıp kavramı sadece bir yerde geçer. Ayette “Allah katında ilim
verilen kişi” olarak ifade edilen ve İslami gelenekte Hızır olarak tarif edilen zat ve Hz.
Musa (a.s) sırlı bir yolculuğa çıkarken yoksul bir kimsenin gemisine binerler. Bu esnada
bu zat, gemiyi delmeye başlar. Bindikleri gemiyi neden deldiğini soran Hz. Musa’ya
sebebini açıklarken8فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا.“Gemiyi ayıplı yapmak istedim.” der. Bu ayette ayıp
kelimesinin sözlük anlamı verilmiştir. Geminin delinmesi, gemi için bir kusur
olduğundan Hz. Hızır’ın cevabı “ayıplı yapmak istedim.” şeklinde olmuştur.
Tasavvuf alanındaki kitaplarda ise ayıp, daha çok nefsin ayıpları şeklinde geçer ve
bütün ahlâkî kusurları içine alır.
Fıkıh terimi olarak ise ayıbın anlamını Nevevî şu şekilde vermiştir:
”Ayıp, her alanda farklı bir anlama gelmektedir. Satılan malda bulunan ve ayıp
muhayyerliği hakkını veren ayıp, sözkonusu malın malî değerinde, insanların mala
rağbetinde veya bu malın kendisinde meydana gelen eksikliklerdir. Kefâret cezası
sebebiyle sahibi tarafından azat edilecek köledeki ayıp, çalışma sebebiyle gözle görülür
bir şekilde yıpranmış olmasıdır. Udhiye, hedy ve akîka gibi niyetlerle kesilen kurbanlık
hayvanlardaki ayıp, hayvan etinin az olmasıdır. Nikâhta ayıp, cinsel ilişkiden nefret
ettiren ve şehveti kıran şeylerdir. Kira akdinde ayıp, menfaatten yararlanmaya engel
olan bir etkenin kiralık malda bulunmasıdır.”9
Bu tanıma göre; bir mal veya hizmetin mevcut vasfı, kendilerinden beklenen vasıftan
düşük ise ve bu durum ilgili şeyden istifade etmeyi olumsuz etkiliyor ise bu bir ayıp
sayılır. Ayıp; akdin kuruluşunda veya kurulduktan sonra konusunun ifasında ortaya
çıkan ve tarafların akdin gereğini îfâ etmesini engelleyen ve tarafların rızâlarını olumsuz
yönde etkileyen durumlardır.
Ayıp, akit esnasında meydana geldiğinde doğrudan irade beyanını, akit
tamamlandıktan sonra ortaya çıktığında ise tarafların rızâsını bozmaktadır. Sözgelimi
müşteri, bir malı satın aldığında aldığı malın kendisin beyan edildiği gibi olmadığını
gördüğünde vasıf ile mevcut mal arasında bir uyumsuzluk meydana gelmekte ve iradesi

İbn Manzûr, Ebu’l Fazl Cemalüddin Muhammed b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab (I-XV), Dâru Sâdır, Beyrut
t.y., I, 633; Zebîdî, Tâcü'l-'Arûs, I, 402-403; Râzî, Muhammed b. Ebû Bekir b. Abdülkadir, Muhtâru's-Sıhâh,
Mektebetü Lübnan, Beyrut, 1986; Cevherî, Ebu Mansur İsmail b. Hammad, es-Sıhâh Tâcu’l-Luğa, Thk.
Muhammed Tamir vd., Dâru’l-Hadis, Kahire, 2009, s. 829.
8 Kehf/79.
7

9

Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ ve’l-Lügat, (I-IV), Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, t.y., IV, 53.
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bozulmaktadır. Bu sebeple akit esnasında ortaya çıkan ayıplara genelde irade veya rızâ
ayıpları denilmektedir.
Akit tamamlandıktan sonra ortaya çıkan ayıplar da tarafların rızasını bozar. Ancak
kuruluş anında ortaya çıkmadıkları için bu ayıplar, özellikle klasik dönem eserlerinde
irade ayıpları olarak değil mal veya hizmette ortaya çıkan ve mağdur tarafa muhayyerlik
hakkı veren ayıplar olarak ele alınmaktadır. Hatta klasik dönemde ayıbın mal veya
hizmete ortaya çıkan kusurlar olarak tanımlandığı, irade beyanı anında ortaya çıkan
kusurların bir irade ayıbından ziyade bir ehliyet arızası olarak kabul edildiği
görülmektedir.
Ayıp, mallarda olduğunda eşyanın verimsiz oluşunu, insan muamelelerinde ise
muamelenin bağlanmasına engel olan arızalı durumu ifade etmektedir. İkisinin de
eksiklik ve kusur olduğu ve tarafların rızalarını olumsuz etkilediği açıktır.
Pozitif Türk hukukunda borçlar hukuku ve tüketici hukukuna ait genel hükümlerinin
ele alındığı kanun bölümlerinde ayıp ile ilgili hükümler bulunmaktadır. Tüketicinin
korunması hakkında kanunda ayıplı malın ve ayıplı hizmetin niteliği belirtilmiş, Türk
Borçlar kanununda ise ayıp kavramı ve ayıptan sorumluluk, farklı sözleşme türleri
temel alınarak düzenlenmiştir. İrade ayıpları ise irade bozukluğu başlığıyla verilmiş
yanılma, aldatma ve korkutma gibi haller irade bozuklukları olarak gösterilmiştir.
Çünkü pozitif Türk hukukunda iradeye yönelik kusurlara ayıp değil, bozukluk veya
sakatlık denilmektedir.
II. Akdin Ayıpları
Akdin konusu ne olursa olsun taraflardan birinin iradesinin sakatlanması bir akdi
ayıplı hale gelir. Çünkü bir akitte serbest irade esastır. İrade beyanının akdin temel
unsuru olduğu konusunda icma’ bulunması, konu ile ilgili nasslar akitlerde karşılıklı
rızânın önemini ortaya koymaktadır.
Akdin konusu ya mal veya bu malın tüketiciye sunduğu hizmettir. İslam hukukunda
tüketicinin korunması esastır. Bu sebeple satılan malın değerini düşüren, kendisinden
beklenen faydayı olumsuz etkileyen, maldan gereği gibi yararlanmayı engelleyen
durumlar ayıp olarak nitelendirilmiş ve farklı hükümlere bağlanmıştır.
Klasik dönem eserlerinde ayıp, mal ve hizmette ortaya çıkan kusurlar ile ilişkili
olarak ele alınmıştır. Bu eserlerde ayıplar; satım, icâre ve nikâh akdi gibi akit türlerinin
ele alındığı bölümlerde birbirlerinden tamamen bağımsız bir şekilde verilmiştir. Ayıp
kavramının akdin kuruluşu yönünden ve irade ile ilişkili olarak ele alınması ise modern
dönem çalışmalarında görülmektedir.
A. Malda Ayıp
Mala rağbeti azaltan durumlar için kullanılmıştır. Mesela bir hadiste, malda bulunan
bir kusur ayıp olarak nitelendirilmiştir: “Müslüman Müslümanın kardeşidir. Müslümanın,
kardeşine bir malında ayıp varsa onu açıklamadan kardeşine satması helal olmaz.”10 Bu sebeple
klasik fıkıh kitaplarında da ayıbın tanımı maldaki kusur anlamına göre yapılmıştır.
Hanefî ve Hanbelîlere ait eserlerde ayıp, tüccar örfünde malın değerini düşüren her
İbn Mâce, Ebû Abdullah, Muhammed b. Yezîd el-Kazvînî, es-Sünen, Thk., Muhammed Fuad Abdülbakî,
Dâr-u İhyâ-i Kütübi’l- Arabiyye, y.y.,t.y,Kitabu-t-Ticârât, II, 45/2246.
10
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şeydir. 11 Hanefilerin bu tanımlarını dikkate alan Mecelle de ayıbı: ”Ayb diye, ehil ve erbabı
arasında malın değerine noksanlık getiren kusurlara derler.” 12şeklinde tarif etmiştir.
Malikîlere göre malda ayıp; normalde olmaması gereken, malın değerini düşüren,
malı veya onda tasarruf yapmayı zedeleyen veya bunlara sebep olunmasından korkulan
her şeydir13 Şafiîlere göre de malda ayıp; satılanı eksilten, kıymetini düşüren,
kendisinden bekleneni vermeyen ve satılanın benzerlerinde genelde olmayan her şeydir.
14

Müşterinin malı almadan önce satıcının elindeki malda bir kusur bulması veya teslim
aldıktan sonra kusurun farkına varılması ile mal ayıplı hale gelir. Müşterinin ayıp
hakkında bilgilendirilmesi vaciptir. Gizli ayıplarda satıcı bizzat ayıbın varlığını ikrar
edebilir. İki tarafın da göremediği ayıplarda bilirkişinin raporu ölçüdür. Arabayı satan
ve satın alanların expertize aracı götürüp bilemedikleri ayıpları tespit etmeleri buna
örnektir.
Mallara ait ayıplar, malda bulunan ayıbın oranına göre fahiş ayıp ve yesîr ayıp olmak
üzere iki kısma ayrılır. Fahiş ayıp, fiyat komisyonunun ve işin uzmanlarının tespit ettiği
değerin içerisine dâhil olan, yesîr ayıp ise işin uzmanlarının belirlediği değerin
sınırlarını aşmayan fiyatlandırma şeklinde tarif edilmiştir.15 Bir aracın kasko değerinin
tespiti böyle yapılmaktadır.
Diğer yandan, mallarda açıklığına göre açık ve gizli olmak üzere iki tür ayıp vardır.
Kitap, elbise, hayvan ve arazi gibi eşyalarda gözle görülen ayıplara ayb-ı zahiri(açık
ayıp) denilmektedir. Ama sözgelimi satılacak hayvanın karnında olan gizli ayıplara aybı hafi denilmektedir.16
Ayıp, satıcının malında mevcut olup malın teslimi öncesi ortaya çıkarsa -ister akit
esnasında isterse akitten sonra olsun- buna ayb-ı kadîm, akitten sonra vücut bulup
müşterinin malı almasına kadarki sürede farkına varılsa buna da ayb-ı hadis denir. Bu
tasnifte ayıbın ne zaman ortaya çıktığı değil, ne zamandan beri mevcut olduğu
önemlidir.17
B. Hizmette Ayıp
Malın mevcut vasfı, beklenilen vasıf ile aynı çıkmadığı zaman hizmetin ifası da ayıplı
hale gelir. Kira akdinde durum böyledir. Nitekim kiralanan maldan istifade etmeyi
engelleyen durumlara ayıp denilmiştir.18 Kiralanan evin yıkık olması, ücretle alınan
İbn Kudâme, Muvaffaküddin Ebu Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Muhammed, el-Muğnî, (I-XV), Thk.
Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî-Abdülfettah Muhammed el-Hulv, Dâru Alemi’l-Kütüb, Riyad, 1997, IV,
168; İbn Nüceym, Zeynuddin b. İbrahim el-Mısrî, el-Bahru’r-râik Şerhu Kenzi’d-Dekâik, Nşr. Zekeriyya
Umeyrât, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 1997; VI, 41-46.
12 338. madde
13 Desûkî, Muhammed Urfe, Haşiyetu'd-Düsûkî ale'ş-Şerhi'l-Kebîr, (I-IV), Thk. İsa el-Bâbi el-Halebî, Dâr u
İhyâi'l-Kütübi'l-Arabî, t.y.,y.y.,III, 112.
14 Nevevî, Minhâcü't-Tâlibîn ve Umdetü'I-Müttakîn, Thk. Muhammed Tahir Şa’ban, Beyrut, 2005, s. 222.
15 Cürcânî, Ebu'l-Hasen Alî b. Muhammed b. Alî el-Hüseynî es-Seyyid eş-Şerîf, et-Tâ’rifât, Mektebetü
Lübnan, Beyrut, 1985, s.135.
16 Heyet, el-Mevsû’atü’l-Fıkhiyye, (I-XLV),Vizâretü'l-Evkâf ve'ş-Şuûni'l-İslâmiyye, Kuveyt, 1983–2006, XXXI,
93-95.
17 Heyet, el-Mevsû’atü’l-Fıkhiyye, XX, 119.
18 Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ ve’l-Lügat, IV, 53.
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hayvanın yaralı, arabanın bozuk olması gibi kusurlar kira akdinin ayıplarına örnek
olarak verilebilir. Çünkü bahsettiğimiz bu kusurlar, ilgili maldan istifade etmeyi
engellemekte veya zorlaştırmaktadır. Ancak kiralanan evin bir iki duvar taşının dökük
olması, evden istifade etmeye engel teşkil etmediğinden bu ayıplı durumu kira akdini
feshedebilmek için yeterli bir sebep değildir.
Nikâh akdinde ise tarafların cinsel isteklerini olumsuz yönde etkileyen hastalıklar
için ayıp kavramının kullanıldığını görmekteyiz.19 Nikâh akdindeki ayıpların bir kısmı
karşı tarafa akdi feshedebilme yetkisini verirken diğer kısmı bu yetkiyi vermemektedir.
Diğer yandan bu ayıpların bir kısmı erkeğe özel, diğer kısmı kadına özel, başka bir kısmı
ise ikisi arasında ortaktır. Çalışmamızın konusu borçlar hukuku açısından akdin ayıpları
olduğundan nikâh konusunda bu kadar bilgi vermekle yetiniyoruz.
III. Ayıpların Akde Etkileri
A. Akit Kurulurken Meydana Gelen Ayıpların Akde Etkisi
Bilindiği gibi akdin kurulması, tarafların irade beyanlarına dayanır. Ancak beyanın,
iç irade de denilen rızâya uygun olması gerekir. Bir akitte, iç irade ile dış irade arasındaki
uyumsuzluk varsa irade ayıbı mevcuttur. Çağdaş İslam hukukçuları, akdin kurulurken
meydana gelen ayıplar için irade ayıpları,20 akdi rızaya ait ayıplar,21 rızanın ayıpları,22
akdin ayıpları23 gibi ifadeler kullanırlar. Pozitif Türk hukukunda ise bunlara irade
bozuklukları denilmektedir.
İrade; sözlükte, dilemek, emretmek, ilgilenmek, kast etmek, kurmak, tasarlamak,
sevk etmek, kışkırtmak, biri için hayır dilemek, kasıt ve padişah veya sadrazam
buyrukları manalarına gelmektedir.24 Fıkıh terimi olarak iradenin değişik tanımları
yapılmıştır. Senhûrî’ye göre irade, muayyen bir şey hususunda karar verme olarak
gerçekleşen sübjektif bir eylemdir.25
Çağdaş İslam hukukçularından Zerkâ iradeyi iki kısımda mütalaa etmektedir. İç
irade ve dış irade26 Ayrıca iç iradeyi gerçek irade olarak vermektedir.27 Klasik fıkıh
eserlerinde iç irade rızâ ve ihtiyar kavramlarıyla, dış irade ise sîgatü'l-akd veya îcabkabûl terimleriyle ifade edilmektedir. Hanefi hukukçulara göre ihtiyar ve rızâ, birbirine
çok yakın olmakla beraber farklı kavramlardır. Bu hukukçulara göre ihtiyar bir şeyde ya
yapmak veya yapmamaktan birini tercih ile o şeye kalbin yönelmesinden ibarettir. Eğer
kalbin bu yönelişi kuvvetli ve sağlam olursa buna rızâ denir.28 Cumhura göre rızâ ve

Nevevî, Tehzîbü’l-Esmâ ve’l-Lügat, IV, 53; Kalyûbî, Şihâbuddîn Ahmed b. Ahmed. b. Selâme, Baskı,
Hâşiyetân a'lâ Minhâci't-Tâlibîn, Matba'atu Mustafâ el-Bâbî el- Halebî ve Evlâdihi, Mısır, 1375/1956, II, 197.
20 Senhûrî, Abdurrezzâk Ahmed, Mesâdirü’l Hakk fi’l-Fıkhi'l-İslâmî, (I-VI), Câmiatü’d-Düveli’l-Arabiyye,
Kahire, 1971, II, 70; Bahrülulûm, Uyûbü'l-İrâde, s. 137.
21 Bardakoğlu, Ali, ”Ayıp”, İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 1991. IV, 246-247, s.246.
22 Zerkâ, Mustafa Ahmed, el-Medhalu’l-Fıkhiyyu’l-Âmm, (I-II), Dâru'l-Kalem, Dımeşk, 1988, I, 449.
23 Ebû Zehre, Muhammed, el-Milkiyye ve Nazariyyatü’l-Akd fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye ,Dâru’l-Fikri’l-Arabî, y.y.,
t.y., s. 453.
24 Zebîdî, Tâcü'l-'Arûs, VIII, 121–122.
25 Senhûrî, Abdurezzak Ahmed, el-Vasît fi Şerhi’l -Kanûni’l- Medeni’l-Cedîd, (I-IV), Beyrut, 1970, I, 174.
26 Zerkâ, el-Medhal, I, 435-436.
27Zerkâ, el-Medhal, I, 435; Senhûrî, Mesâdirü’l Hakk, I, 66.
28Buhârî, Abdülaziz b. Ahmed, Keşfü'l-Esrâr An Usûl-i Fahri'l-İslâm el-Pezdevî, (I-IV), Dâru'l-Fikri'l-Arabî,
Beyrut, t.y., IV, 383.
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ihtiyar aynı anlama gelmektedir. Eserlerinin konu ile ilgili bölümlerinde böyle bir
ayrıma gitmedikleri görülmektedir.
İrade ayıplarının rızâ ayıbından farklı olup olmadığı çağdaş islam hukukçuları
arasında tartışmalıdır. Zerkâ, irade ayıbının hukukî işlemin teşebbüs anına, rızâ ayıbının
ise teşebbüsün sürecine veya gerçekleşen sonuca ilişkin olduğu söyleyerek irade ayıbı
ile rızâ ayıbını birbirinden ayrı tutmuş ise de29 çağdaş literatürde bunlar eş anlamlı
olarak birbirinin yerine kullanılmaktadır.30
İrade ayıplarının tespitinde çağdaş İslam hukukçularının iki görüşü bulunmaktadır.
Birinci görüşe göre irade ayıpları ikrâh, hile ve hata olmak üzere üç çeşittir. Senhûrî, bunu
tercih etmiş, Bardakoğlu da Diyanet İslam Ansiklopedisi ayıp maddesinde bu üçünü
irade ayıplarından saymıştır.31 İkinci yaklaşım ise Zerkâ’ya aittir. Zerkâ, irade ayıplarını
ikrâh, hile, hata ve ihtilâlü't-tenfîz olarak sıralamakta ve ilk üçünü akdin kuruluşu esnasındaki ayıplar, sonuncusunu; akdin kurulmasından sonra umulmadık bir şekilde
karşılaşılan bir sebepten kaynaklanan ayıp olarak nitelendirmektedir.32 Zerkâ gibi
hukukçuların akit bittikten sonra beklenmedik bir şekilde mal ve hizmette ortaya çıkan
şaibeli halleri akdin ayıplarından saymalarının sebebi, akdin ifa edilmemesi ve akitten
beklenen fayda azaldığı için zarar gören tarafın akde rızasının başlangıçtan itibaren
yokmuş gibi kabul edilmesidir.33 Çalışmamızda birinci görüşün tasnifini göz önünde
bulundurarak sadece ikrâh, hata ve hile hakkında bilgi vermekle yetineceğiz.
Akitlerde esas olan karşılıklı rızâdır. Akitlerde rızânın gerekli olduğu konusunda
fukahâ arasında ittifak vardır. Çünkü bu konuda nasslar mevcuttur.34 Ancak açığa
vurulmamış rızâya hüküm bağlanması mümkün olmadığından akdin tarafları
iradelerini açıklamak durumundadırlar. Taraflar arasındaki her karşılıklı rızâ şer’i
bakımdan yeterli değildir. Ayrıca şer’î sınırlar içinde bulunması icap eder. Kendisinde
karşılıksız fazlalık bulunan bir alışverişten alınan faiz ve kumar üzerinde her iki taraf
anlaşmış olsa da akitleri batıldır.
Gerçek irade iç irade (rızâ)olduğundan iç iradeleri olmayan çocuk, deli ve uyuyan
kimsenin irade beyanı geçersizdir. Ehliyeti olmayanların iradeleri yok hükmündedir.
Dolayısıyla onlar için iradenin ayıplı olduğunu söylemek mümkün değildir. İrade
ayıplarında ise irade beyanı geçerli olmasına rağmen iç irade ile uyumsuz gerçekleştiği
için sakattır. Hanefîlerin ayıplı akitleri batıl değil de fasit olarak nitelendirmeleri bu
bakış açılarının bir sonucudur. Çağdaş İslam hukukçularından Senhûrî’ye göre ayıplı
irade ile kastedilen, iradenin mevcut olmaması değil, irade beyanı ile çatıştığı için
kusurlu olmasıdır.35 Bahrülulûm da ayıplı iradeyi, mevcut olan fakat sağlam olmayan
Zerkâ, el-Medhal, I, 449.
İrade ayıpları ile ilgili çağdaş İslam hukukçularının görüşleri için bkz. Apaydın, H.Yunus, “İrade”, İslam
Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 2000, XXIII, 384-387. s. 385.
31 Senhûrî, Mesâdirü’l Hakk, I, 66.
32 Zerkâ, Medhal, I, 435. Akit yapıldıktan sonra fakat akdin konusu olan malın veya hizmetin karşı tarafa
tesliminden önce ortaya çıkan ayıplar, akitlere ait ayıplar kategorisine girer. Zerkâ, bunu umulmadık bir
anda meydana gelen ve akdin yürürlük kazanmasını engelleyen bir durum olarak nitelendirmiştir.32
33 Bardakoğlu, “Ayıp” İslam Ansiklopedisi, IV, 246.
34Ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin
Nisa,4/ 29; “Alışveriş ancak karşılıklı rıza ile olur.” İbn Mâce, Ticarât, 13.
35Senhûrî, Mesâdirü’l Hakk, II, 70; Karaman, Hayreddin,”Akid”, İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul, 1989, II,
251-256, s. 253.
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iradelerden biri olarak nitelendirmektedir.36 Nitekim modern hukukta da bunlara irade
sakatlıkları denilmektedir. İrade ayıplarında kusurlu, sakat ve zarar görmüş bir irade
mevcuttur. Cumhur ise, rızâ ve ihtiyar gibi bir ayrıma gitmedikleri için, rızâsı olmayan
kişilerin iradelerinin de olmadığından hareket ederek hüküm vermişlerdir. Bu sebeple
ayıplı akitleri ehliyeti olmayanların akitleri gibi batıl kabul etmişlerdir.
Kişinin iradesi olmadan işlediği fiiller, cezaî sorumluluğunu etkilediği gibi medenî
sorumluluğun bir türü olan akdî sorumluluğunu da etkiler. Hz. Peygamber (s.a.v), hata
ve ikrâh ile birlikte unutmanın da sorumluluğu ortadan kaldırdığını şöyle beyan
etmiştir: “Allah ümmetimden hata, unutma ve zorlandıkları şey(le sorumlu tutmaktan)
vazgeçmiştir.”37 Bu hadisten hareket eden islam âlimleri, akitlerde meydana gelen ikrâh
ve hata gibi durumların akdî sorumluluğu ortadan kaldırdığını veya azalttığını beyan
etmişlerdir. Ayıbın sebep olduğu sorumluluklara günümüzde ayıp sorumluluğu
denilmektedir.38
Akdin kuruluş aşamasında ortaya çıkan ayıplar, akdin unsurlarından biri olan
tarafların irade beyanları ile ilişkili olduklarından ayıbın derecesine göre akdin
geçerliliği üzerinde sonuçları olmaktadır. Akit bittikten sonra ortaya çıkan ayıpların da
yine ayıbın ortaya çıkış süreci ve derecesi açısından farklı sonuçları vardır. Bunlardan
biri mağdur tarafın dilerse akdi tek taraflı bozma hakkını elde etmesi, diğeri ise satın
aldığı malı iade edebilme hakkın sahip olmasıdır.
İradeye yönelik ayıplar akdin kurulması aşamasında meydana geldikleri için
sorumluluk genel olarak baştan akde hüküm bağlanmamasıdır. Cumhurun genel
görüşü bu yöndedir. Mal ve hizmette ortaya çıkan ayıplara ise genelde akit bittikten
sonra muttali olunmaktadır. Bu sebeple bunlara akdin feshi yanında başka sonuçlar da
doğurmaktadır.
İrade ve rızâ kavramları ve bu kavramlarda ayıbın tespiti ile ilgili görüş ve
tespitlerden sonra bu ayıplara örnek olarak verilen ikrâh, hata ve hile kavramlarını ve
akitlere olan etkilerini kısaca verebiliriz.
1.İkrâhın Akde Etkisi
İkrâh, sevk edenin tehdit ettiği şeyi yapmaya muktedir, sevk edilenin korkar hale
geldiği bir tehdit, korkutma ile başkasını kaçındığı bir işi işlemeye sevk etmektir. Bu işi
yerine getirildiğinde rıza yok olur."39 İradeye etkisi ve hukuku sonuç bakımından mülci
ikrâh ve gayr-ı mülci ikrâh olmak üzere iki kısma ayrılır. Hanefîlere göre gayr-i mülci
ikrâh, rızânın bozulduğu ama kişinin seçim hürriyetinin devam ettiği bir zorlama
türüdür. Mülci ikrâh ise kişinin rızâsının kalmadığı ve seçme hürriyetinin de
sakatlandığı zorlamaya verilen addır.40

Bahrülulûm, Uyûbü'l-İrâde, s. 150-153.
Taberânî, Ebu'l-Kasım Süleyman b. Ahmed, el-Mucem'ül-Kebir, (I-XXV), Thk. Hamdi Abdülmecîd es-Silefî,
Mektebetü İbn-i Teymiyye, Kahire, 1974, 172/1430.
38 Ayıp sorumluluğu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Hecahic, Cabir İsmail, “Şurûtu Damani’l-Uyûb fi’l-Fıkhi’lİslamî,” el-Mecelletü'l-Ürdüniyye fi'd-Dirâsâti'l-İslâmiyye, C: 6. Sayı: 1, s.1-22.,2010. Pozitif Türk hukukunda
da 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 9.maddesi ayıplı maldan sorumluğu içermektedir.
39 Buhârî, Abdülazîz, Keşfü'l-Esrâr, IV, 383.
40 Buhârî, Abdülazîz Keşfü'l-Esrâr, III, 383.
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Hanefîlere göre mülci' ikrâh rızayı yok eder ve ihtiyarı bozar.41 Ancak ihtiyarı ortadan
kaldırmaz. Mülci ikrâh, hukûkî sonuçları birbirinden farklılık arz etse de hem hukûkî
işlemlere hem de hukuka aykırı fillere etki eder. Bazı Şafiî usûlcülere göre ise mülci'
ikrâh, kişinin irâdesini tamamen ortadan kaldıran ve onu mükrihin elinde bir alet
durumuna sokan ve fiilin mükrehe nispet edilmesine engel olan en ağır zorlamadır.
İradenin yok olması ile mükellefiyet de ortadan kalkar.42
Mülci' ikrâhta mükrehin iradesi daha fazla etkilenmiş olduğundan hukûkî sonuçları,
gayr-ı mülci' ikrâhın hukûkî sonuçlarından daha ağırdır.
Hanefîlerin rızâyı akitlerde sıhhat şartı, cumhurun ise akdin rüknü saymaları rızanın
akitlerdeki etkisi konusunda Hanefîler ile cumhur arasında görüş farklılığının
oluşmasına sebep olmuştur. Hanefîler, irade ayıplarından özellikle ikrâhın feshedilen
akitlerle feshedilemeyen akitler üzerindeki etkilerini farklı hükümlere bağlamışlardır.
Hanefî mezhebine göre ikrâh, eğer nikâh, talak gibi feshedilemeyen akitlerde
meydana gelirse herhangi bir sonuç doğurmaz. Çünkü bu tür akitler, feshedilemez
oldukları için ikrâh ile de fesholunmazlar. Ayrıca bu tür akitlerde önemli olan rızâ değil,
ihtiyardır. İkrâhta rıza yoksa da ihtiyar vardır.43
Diğer yandan Hz. Peygamber, "Üç şey vardır ki ciddisi de şakası da ciddidir. Nikâh, Talak
ve Rec'at."44 buyurmuştur. Bu hadise göre nikâhın ciddi ile şakadan olması arasında fark
bulunmamaktadır. Ciddi olması ile şakadan olması arasında fark olmadığına göre,
kişinin rızâsı ile meydana gelmesi ile ikrâhın etkisiyle vuku bulması arasında da fark
yoktur. Çünkü şakacı da mükreh de akde razı olmadıkları halde akdi hükme bağlamayı
kastetmektedirler.
Hanefîler, ikrâhın satım ve icâre gibi feshedilebilen akitleri ise fasit yaptığı
kanaatindedirler. Çünkü bu tür akitlerde ayıplar, rızâyı ortadan kaldırmaktadır. Fakat
feshedilebilen akitlerde rızâ, akdin in’ikad şartı değil, sıhhat şartıdır. Sıhhat şartının
eksikliği ise butlan değil, fesadı gerektirir.45 Ancak Hanefîlerden Züfer, rızanın olmadığı
bu tür akitleri mevkuf olarak nitelendirmiştir.46
Malikîler, mükrehin feshedilebilen akitlerini gayr-ı lazım olarak nitelendirmektedir.
Onlara göre akit, sahih olarak kurulur ancak rızası bozulan mükreh, onay verene kadar
bu akit hukuki sonuç doğurmaz. Mükreh dilerse akdi bozar dilerse onay vererek
devamına hükmeder.47

Buhârî, Abdülazîz Keşfü’l Esrâr, IV, 383; Teftâzânî, Sa’düddin Mes’ud b. Ömer, Şerhü’t-Telvîh âlâ’t-Tavdîh,
(I-II), Thk. Zekeriyya Umeyrât, 1.Bsk., Dâru’l Kütübi’l İlmîye, Beyrut, t.y., II, 414.
42 Zerkeşî, Bedreddin Muhammed b. Bahadır b. Abdullah el-Mısrî, el-Bahrü’l-Muhît fî Usûli'l-Fıkh,
Vezâretü'l-Evkâf ve'ş-Şuûni'l-İslâmiyye, Kuveyt, 1992, I, 355; Esnevî, Abdürrahîm b. Hasen, Nihâyetü's-Sûl
fî Şerh-i Minhâci'l-Vüsûl, (I-IV), Alemü’l-Kütüb, Beyrut, t.y., I, 321-322.
43 Serahsî, Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Ebî Sehl, el-Mebsût, (I-XXX), Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, t.y.,
XXIV,40-42; Kâsâni, Bedâiu's-Sanâi',VII, 182.
44İbn Mâce, Talak, 13/2039.
45 Mevsılî, Abdullah b. Mahmûd b. Mevdûd, el-İhtiyâr li Ta’lili’l-Muhtâr, (I-IV), Dâru’r-Risaleti’l-Alemiyye,
Beyrut, 2009, II, 261.
46Zeylaî, Fahruddin Osman b. Ali, Tebyinu’l-Hakâik Şerhu Kenzi’d-Dekâik,(I-VI), Matbaatü'l-Emiriyye, Kahire,
1310, V, 182.
47Desûkî, Haşiyetu'd-Düsûkî III, 6.
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Şafiî ve Hanbelîler, herhangi bir ayrım yapmaksızın mükrehin tüm akitlerini batıl
kabul etmektedir. Çünkü karşılıklı rızânın şart olduğunu belirleyen nasslar açıktır.48
Onlara göre ikrâh, bir kimseyi ehliyeti olmayan çocuk ve deli gibi kişilerin kategorisine
dâhil eder. Bu sebebe binaen akit, baştan kurulmadığı için ayıp muhayyerliği gibi
sonuçları da olmaz.
2.Hatanın Akde Etkisi
Hata, düşünürken, konuşurken veya bir iş yaparken vuku bulan yanlışlık,
hedefleneni ve doğruyu tutturamama anlamına gelir.49 Hata, çağdaş İslam hukuku
eserlerinde genelde galat olarak geçer.
Akit yapmak isteyen iki taraf iradelerini açıklarken bunlardan birinin beyanı iç
irâdesine uygun olmayabilir. Eğer bu uygunsuzluk istenilmeyerek ve bilinmeksizin
meydana gelmişse özel ve teknik anlamda bir hata var demektir.50 Kuyumcular
çarşısından altın süslemeli bir saati aldığı halde altından yapılmış bir saat aldığına
inanan kişinin durumu bunun gibidir. Bu örnekte olduğu gibi hatanın vasıfta olması
bunu bir iade ayıbı haline getirir. Ancak malın mahiyetinde veya hizmetin temelinde bir
hata varsa bu akdi tamamen iptal edeceğinden burada irade ayıbından bahsedilemez.
Hata, kişinin rızâsı olmadan meydana geldiği için rızânın ayıplarından sayılmıştır.
Ancak klasik dönem eserlerinde iç irade-dış irade ayrımı belirgin olmadığı için hata ile
ilgili bir teori oluşmamıştır. İkrâh bölümünde de belirttiğimiz gibi hata daha ziyade
ehliyet arızalarından biri olarak görülmüştür. Sorumluluğu düşüren haller açısından
yukarıda geçen hadiste hata da zikredildiğinden bu bakış açısı ortaya çıkmıştır.
Hata, akde konu olan malda meydana gelirse bakılır. Eğer malın kendisinde ise genel
eğilim akdin batıl olduğu yönündedir. Sözgelimi satılan buğdayın arpa çıkması buna
örnektir. Ancak buğdayın satıcı tarafından bir kilo olduğu söylendiği halde iki kilo
çıkması gibi malın kendisinde değil de vasfında hata meydana gelirse Hanefîler
feshedilebilen akitlerde meydana gelirse gayrı lazım, feshedilemeyen akitleri sahih
kabul ederler.51 Hanbelîler, vasıfta hatanın evlenme akdinde de akdi feshedebileceğini
düşünmektedir.52 Şafiî ve Malikî ekollerinde ise bir görüşe göre, bu çeşit bir hata
meydana geldiğinde akit sahih olmakla birlikte, özel vasfın bulunmayışı sebebiyle
bağlayıcı olmadığından karşı tarafa muhayyerlik hakkı doğmaktadır.53
3.Hilenin Akde Etkisi
Hile, bir şahsın akit yapması veya tek taraflı bir hukuki muamelede bulunması için
onda yanlış bir kanaat uyandırmak suretiyle onu hataya düşürerek yanıltmayı ifade

Şîrâzî, Ebu İshak İbrahim b. Ali, el-Mühezzeb fi Fıkhi'l-İmâmi'ş-Şâfiî, (I-VI), Thk: Muhammed Zuhaylî,
Darü’l-Kalem, Dımeşk, 1996, II, 79; İbn Kudâme, el-Muğnî, VIII, 260; Kurtubî, Ebû Abdullah, Muhammed b.
Muhammed b. Ebî Bekr, el-Câmi'li-Ahkâmi'l-Kur'ân, (I-XXIV), Thk. Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî,
Müessesetü'r-Risâle, Beyrut, 2006, XII, 438-441.
49 Apaydın, H. Yunus, “Hata”, İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 1997, XVI, 437-442,s.437.
50 Acar, İbrahim "Borçlar Hukukunda İradeyi Sakatlayan Sebepler I-Hata," Atatürk Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, XIV, 1999, s. 83.
51 Zeylaî, Tebyinu’l-Hakâik, IV,52.
52 İbn Kudâme, el-Muğnî, VI, 26.
53Remlî, Şemseddin Muhammed b. Ahmed b. Hamza, Nihâyetü'l- Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc, (I-VIII), Dârü’lKütübi’l-İlmiyye, Beyrut, 2003, II, 42; Hattâb, Mevâhibu’l-Celîl, VI, 397.
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eder.54 İslâm hukuku eserlerinde hile için tağrîr, tedlîs, hilâbe, gışş ve hud'a terimleri
kullanılır. Bu kavramlardan her biri farklı bir hile türünü ifade eder. Miktarında
aldatmaya hıyanet, fiyatında aldatmaya tenacüş, söz veya fiile aldatmaya tağrîr, ayıbını
gizlemeye ise tedlîs denmektedir. Direk aldatmaya ise gabn denilmektedir. Eğer satıcı
sattığı maldaki ayıbı müşteriye haber vermezse gizleme yoluyla hile olur. Küçük bir
nesneyi şişirerek büyükmüş gibi göstermek fiilî hileye, fiyatı farklı söylemek suretiyle
kandırmak ise sözlü hileye örnektir.
Hile, iç irade ile dış iradenin uyumsuz olduğu irade ayıplarından biridir. Akit
esnasında meydana gelen bir ayıp olup ya sözle kandırma veya mevcut ayıbı gizleme
şeklinde olur. Hilenin tüm çeşitleri haramdır.
Miktarı az olan hilenin akde etkisi olmadığından zarar gören tarafa akdi feshetme
gibi hakları vermemektedir. Bilindiği üzere ticarette sabit değer fiyat mümkün değildir.
Buna bağlı olarak komisyonun belirlediği fiyatların çok az altında malın satılması
mümkündür. Ayrıca taraflar da taraflar buna razıdır. Ancak büyük hile dediğimiz fahiş
gabin (fahiş ayıp) ile ilgili farklı görüşler mevcuttur. Malikî ve Hanbelîler fahiş bir hile
ile ayıplı akdi gayr-ı lazım olarak nitelerken,55 Şafiî ve Hanefîler56 akde etkisinin
olmadığı görüşünü tercih etmektedir. Fahiş ayıp, malın iade sebeplerinden biri iken aybı yesîr malın iadesini gerekmez.57
Klasik fıkıh doktrininde iradenin ayıplarından hata ve hile gibi durumların akitlere
etkisi ikrâh gibi sistematik bir şekilde incelenmemiştir. Bunun sebebi, ikrahın akit
kurulurken doğrudan irade beyanına baskı teşkil etmesidir. Yukarıda da ifade edildiği
gibi Hanefîlerin dışındaki mezhepler iç irade ile ilgilenmemiş, ikrâh dışındaki irade
ayıplarını mal ve hizmette ortaya çıkan ayıpları ele alırken açıklamışlardır. Hanefîler
ehliyetin arızları kısmında ikrâh ve hatayı zikretmişler ancak hileyi malî muamelelerin
sonuçları ile ilgili bölümlerinde işlemişlerdir. Ayıp bu sebeple cumhur fukahâya göre
daha çok hileden müteşekkil veya mallarda ortaya çıkan fiziksel ayıplardır.
B. Akit Tamamlandıktan Sonra Ortaya Çıkan Ayıpların Akde Etkisi
Akit tamamlandıktan sonra ortaya çıkan ayıptan dolayı mağdur olan tarafın uğradığı
zararın telafisi için kendisine bazı haklar tanınmıştır. Bu haklar klasik fıkıh eserlerinde
hiyârü’l-ayb(ayıp muhayyerliği hakkı) konusu çerçevesinde ele alınmıştır. Muhayyerlik
hakkının olduğu akitlerde ayıplar, müşteriye ayıp muhayyerliği hakkını verir. Ebu
Zehre, ayıp muhayyerliği için, “Satım için belirlenmiş olan şeyde akit sırasında farkına
varılmayıp sonradan farkına varılan ayıptan dolayı tarafla birinin akdi bozma hakkına sahip
olmasıdır.”58 şeklinde bir açıklama getirir. Zarar gören müşteri, akde şartsız devam
etmek, akdi feshetmek, kısmen tazminat istemek veya malın iadesini istemek gibi
seçenekler arasında muhayyerdir.
Ayıp muhayyerliğinin süreci ile ilgili ihtilaf vardır. Cumhura göre muhayyerlik
hakkını kullanmak için ayıbın malı teslimden önce veya sonra ortaya çıkması arasında
Zuhaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, IV,217.
Desûkî, , Haşiyetu'd-Desûkî, III, 7; İbn Kudâme, el-Muğnî, VI, 26.
56 Haskefî Alâüddîn Muhammed b. Alî b. Muhammed, ed-Dürr'ül-Muhtâr alâ Tenvîr'il-Ebsâr, Dâru’l-Fikr,
Beyrut, 2002,, 410; Remlî, Nihâyetü'l- Muhtâc, II, 85.
57 Heyet, el-Mevsû’atü’l-Fıkhiyye, XXXI, 109.
58Ebû Zehre, Nazariyyatü’l-Akd, s. 380.
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herhangi bir fark yoktur.59. Hanefîler ise teslimden önce ayıp tespit edildiği takdirde
müşterinin akdi feshedebileceğini söylemişlerdir. Müşteri dilerse bu ayıba razı olur.
Teslimden önce farkına varılan ayıp için hâkimin kararı gerekmez ancak teslimden sonra
bu şarttır. Ayıp gizli ve satıcı bunun farkında ise müşteriye durumu haber vermek
zorundadır. Aksi takdirde günahkâr olur.60
Ayıp muhayyerliğinin diğer bir şartı da teslimden önce müşterinin fiiliyle bu ayıbın
meydana gelmemesidir. Müşterinin eliyle meydana gelmesi durumunda ayıp
muhayyerliği hakkı düşer.61
Malın geri verilmesi talebine ise fıkıh ıstılahında istirdad denilmektedir. Malın iade
edilmesi sonucunu doğuran ayıplar, genelde açık ayıplardır. Hayvan ise kulağının kesik
veya topal veya zayıf olması, ev ise dökük ve bakımsız olması, kitap ise yırtık ve yanık
olması gibi. Gizli ayıplardan sözgelimi hayvanın karnında bulunan ayıplar da farkına
varıldığı takdirde iade edilmesi gerekir. Hz. Peygamber “Kim sütü memesinde biriktirilmiş
bir davar satın almış ise (isterse) o davan geri versin ve onunla beraber (sût bedeli olarak) bir sâ'
da bir şey versin.”62 buyurmuştur. Bu hadis ayıplı malın iade edilmesinin cevazı için delil
olmuştur.
Malın iade edilebilmesi için ayıbın kadim olması yani akdin hangi aşamasında ortaya
çıkarsa çıksın henüz satıcının yanında iken teslim edilmeden ortaya çıkan bir ayıp
olması gerekir. Malın geri alınması, fesih sonucu elde edilen bir haktır.
Malın iade edilmesinin ikinci bir şartı da satıcının ayıplardan beri olduğunu şart
koşmamasıdır. Bu çoğunluğun görüşüdür. Hanbelîler ve bir kısım Şafiîler bunu kabul
etmez. Müşteri dilerse iade yerine fiyat düşürme talebinde de bulunabilir.63 Cumhura
göre müşterinin ayıbı hemen satıcıya bildirmesi şart değildir.64
Sonuç
İslam borçlar hukuku literatürüne bakıldığında akitlere ait ayıpların, akdin kuruluş
aşamasında ortaya çıkan hata, hile ve ikrâh gibi hallerden oluştuğu düşüncesinin hâkim
olduğu görülmektedir. Fakat görüldüğü üzere, akitlere devam ettiği sürece akdin temel
unsurlarında meydana gelen tüm kusurları kapsamaktadır. Akdin unsurları olan irade
beyanı, taraflar ve akdin konusunda ortaya çıkabilir. Nitekim satım akdinin konusu olan
malda da ayıp çıkmaktadır. Bu ayıp bizzat malda ortaya çıktığı gibi bu malın fiyatı gibi
bazı vasıflarında da çıkabilmektedir.
İrade ayıplarından ikrâhın, akdi ortadan kaldırıp kaldırmadığı konusu ihtilaflıdır.
Cumhur, akdi hükümsüz hale getirdiği görüşünü tercih ederken Hanefîler iradenin
mevcut ancak ayıplı olduğundan yola çıkarak ayıplı ticari akitlerin fasit, nikâh gibi
feshedilemeyen akitlerin sahih olduğuna kanaat getirmişlerdir. Çağdaş İslam
hukukçularının yaklaşımı ise Hanefîlerden Züfer gibi akitlerin mevkuf olduğu
yönündedir. Onlara göre irade ayıpları, rızayı bozdukları için akde etki etmektedir.
Heyet, el-Mevsû’atü’l-Fıkhiyye, XXXI, 93.
Haskefî, ed-Dürr'ül-Muhtâr, 5, 47.
61 Nevevî, Mecmû’, XII, 126.
62 Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail, el-Câmiu's-Sahîh; (I -IV), Thk. Muhammed Fuad Abdülbâki,
Muhibuddin el-Hatib, Kusayy Muhibuddin el-Hatib el-Matbaatü’s-Selefiyye, Kahire, 1979, Buyu, 2148/ 64.
63 Şîrâzî, el-Mühezzeb, 1, 425; İbn Kudame, el-Muğni, VI, 30.
64 İbn Kudame, el-Muğni,,6, 238; Haskefî, ed-Dürr'ül-Muhtâr, V, 32.
59
60

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

38

Mesut BAYAR
Zarar gören tarafın belirli bir süre sonra tazminat ve diğer haklarını kullanmaması, akde
razı olduğu anlamına gelir.
İrade ayıplarından hata malın kendisinde meydana geldiğinde akdin batıl,
vasıflarında meydana geldiğinde ise gayr-i lazım olduğu görüşü genel olarak
benimsenmektedir. Hile için de aynı durum geçerlidir. Öyle anlaşılıyor ki ayıbın akde
etkisi ayıptaki açıklığa ve büyüklüğe göre değişmektedir.
Akit bittikten sonra malın tesliminden önce ortaya çıkan mal ve hizmetteki ayıpları
fakihler, olmayan şeyin satışı olarak görmüşler ve bunun sonucu olarak akdin batıl
olduğu hükmünü benimsemişlerdir.
Ayıp malın kusurlu olması veya hizmetin eksik ifası gibi mahiyetinde değil de
vasfında ise akit bağlayıcı olmayacağından zarar gören taraf için muhayyerlik hakkı
doğar. Muhayyerlik, zarar gören tarafa akdi onama veya malın geri verilmesini talep
etmek suretiyle feshetme hakkını vermektedir. Tüm mezhepler kabızdan önce
müşterinin ayıp muhayyerliği hakkını kullanabileceği yönünde görüş belirtir. Ancak
kabız sonrası bu muhayyerlik cumhurun yanında farklı bir hüküm arz etmez iken
Hanefiler, hâkim kararını gerekli görmüşlerdir.
Doktrindeki kısmî görüş farklılıklarının, fakihlerin akitte veya malda ortaya çıkan
kusur miktarına ve telafi edilip edilmemesi imkânına yönelik farklı bakış açılarından
kaynaklandığını düşünmekteyiz. Çünkü birçok konuda olduğu gibi ayıp ve kusur
oranının tespitinde de örf muhakkemdir. Bazı ayıp türlerinin tespitinin işin uzmanları
tarafından yapılmasının gerekli görülmesi, örfün hüküm kaynağı olduğunu gösterecek
niteliktedir.
Günümüzde mal ve hizmetlerin mahiyeti değişmiş ve iradeyi etkileyen kusurlar
farklı bir şekil almıştır. Akde resmi bir nitelik kazandırılarak tarafların muhtemel
zararlarının önüne geçilmesi imkânı artmış ise de insanların en zayıf yönlerinden biri
olan mala düşkünlük, insanların ticari ilişkilerinde kusurların bundan sonra da
müşahede edileceğini göstermektedir. Akitlerdeki kusurları en aza indirmenin yolu,
önce ticaret ahlakını ardından fıkhî açıdan sonuçlarını öğrenmek ve öğretmektir. Bu ise
akdin sıhhati ile ilgili teorik ve pratik çalışmalar yapmakla mümkündür. Bu çalışma ile
bu yöndeki çalışmalara bir nebze de olsa katkı sunduğumuzu düşünmekteyiz.
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د .محمود نعسان

جامعة دجلة كلية االهيات ديار بكر /تركيا
mahmoud.naassan@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.3472773

الملخص
متثل اللغة العربية وآداهبا يف شبه القارة اهلندية عنصرا مهما يف النهضة العلمية والثقافة العربية لدى املسلمني وكان من فروع اللغة املعاجم اللغوية ال ي كات
تعد من أهم وسائل االتصال بني املثقفني والدارسني يف تلك البالد وبدأت تتطور بتقدم اللغة العربية وازدهارها وذلك بفضل العلماء .
وبناء على هذه األمهية للمعاجم يف شبه القارة ودورها البالغ يف احلياة العلمية قم بكتابة هذه املقالة حول املعاجم ومفهومها الداليل وأمهيتها وأسباهبا
يف تلك األماكن .كما أوردت أشهر املعاجم ومؤلفيها بشرح حمتواها وبيان سرية مصنفيها مع ذكر أتواعها ال ي كان لعلماء شبه القارة شأن يف تنويعها والتفنن يف
طريقتها عرب القرون .وقد لوح ظ يف أعماهلم العلمية اإلتتاج واإلبداع والسعي والنشاط وتلك األعمال لعب دورا بارزا يف تنمية اللغة العربية وتطوير آداهبا وهذا
العمل يف املقالة يتناول جاتبا من هذا النشاط للعلماء هناك .
الكلمات المفتاحية :اللغة العربية آداهبا ،املعاجم اللغوية ،شبه القارة اهلندية ،دور العلماء وترامجهم .

)Hint Altkıtasında Arapça Sözlükler (Klasik ve Modern Dönem
Özet
Hint Altkıtasındaki Arap dili ve edebiyatı, Müslümanlar arasındaki bilimsel gelişmelerde ve Arap
kültüründe önemli bir unsurudur. Söz konusu bölgede dilbilimin alt dallarından biri, entelektüellerle
akademisyenler arasındaki iletişimin en mühim araçlarından biri sayılan sözlüklerdir. Bu sözlükler, âlimlerin
üstün çabaları sayesinde Arap dilinin ilerlemesiyle birlikte gelişmeye başladı. Bu çalışmada Hint altkıtasındaki
sözlüklerin mezkûr önemine ve bilimsel yaşamdaki büyük rolüne dayanarak söz konusu bölgedeki sözlükler
ve anlamsal kavramları, önemi ve nedenleri üzerinde duruldu. Ayrıca muhtevalarını açıklamak ve
biyografilerini beyan etmek suretiyle en meşhur sözlükler ve müellifleri yanı sıra tarih boyunca Hint alt
kıtasında sözlük türlerin belirlenmesi ve metot olarak gelişmesini gösteren tüm sözlük çeşitlerini zikrederek
ortaya kondu.
Anahtar kelimeler: Arapça Dili ve Edebiyatı, Sözlükler, Hint Altkıtası, Ulema Biyografileri

المقدمة
منذ تأسيس أول حكومة إسالمية مستقلة يف السند( )1بقيادة حممد بن قاسم الثقفي (ت 69هـ) يف هناية القرن األول اهلجري بدأ دور جديد يف
تاريخ اللغة العربية وآداهبا  ،ففي هذا العهد العريب اإلسالمي ( 69ـ 783هـ ) توسع دائرة اإلسالم واتتشر صيته يف بالد السند واهلند  ،وتوافد
1

ـ بالسني املشددة املكسورة والنون الساكنة  ،وهي إقليم من أقاليم باكستان اآلن  ،ويف املاضي كات مقاطعة من اهلند يف والية مببئ حيدها مشاالً بلوجستان

وبنجاب  ،وشرقاً بالد راجيوتاته  ،وجنوباً األوقياتوس اهلندي  ،وغرباً األوقياتوس اهلند وبلوجستان  ،وقاعدة بالدها كراجني .وقيل  :إهنا ممتدة إ ى أر أفغاتستان
حىت هنر (( هلمند )).

المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة الهندية
(قديما و حديثا)

إليهما عدد كبري من العلماء العرب وأدباؤهم ورحاهلم بذلوا جهداً بالغاً وتشاطاً مكثفاً لنشر العلوم اإلسالمية واللغة العربية وفنوهنا و بذلك اتتشرت
العربية يف ربوع تلك البالد مع اتتشار اإلسالم وذلك بفضل أولئك املسلمني العرب وغريهم الذين تشرف األر بقدومهم وتزلوا فيها واستوطنوها
 ،وجبهود امللخلصني الدعاة فقاموا بالدعوة إ ى اهلل وتشر رسالته اخلالدة .
وهكذا بذل العلماء األفاضل  ،والرجال الطيبون أقصى مساعيهم لبث بذور التعاليم اإلسالمية يف أرجاء شبه القارة اهلندية( )2ويف الوق تفسه
ركزوا عنايتهم على تعلم اللغة العربية وتعليمها وتشرها وتطويرها واحملافظة عليها لكوهنا لغة القرآن الكرمي والسنة الشريفة  ،فسرعان ما أمثرت تشاطاهتم
مساعيهم وأينع  ،فظهرت خنبة طيبة من كبار العلماء واألدباء واللغويني يف شبه القارة اهلنديةفقاموا بإسهامات جليلة وإضافات رائعة يف إثراء اللغة
العربية وآداهبا  ،والكتابة يف العلوم اإلسالمية وغريها ،وتركوا ذخرية ضلخمة من كتب الرتاث العريب األصيل يف كل فن ولون  ،حىت بلغ مؤلفاهتم يف
العلوم العقلية والنقلية عامة والعربية خاصة كثرة ال حتصى  ،ولعل جولة يف كتاب ((الثقافة اإلسالمية يف اهلند )) للعالمة عبد احلي احلسين  ،ومشاهدةً
لتاريخ العلماء يف كتاب (( تزهة خواطر )) للمؤلف السابق تدل على مركز شبه القارة اهلندي العلمي وخاصة اهلند وباكستان  ،و قسط علمائها
ومؤلفيها يف حركة التأليف والنشر .
وكان من تلك الكتب العلمية و اآلثار الرائعة ال ي أ سهم يف كتابتها واإلبداع فيها علماء شبه القارة املعاجم اللغوية العربية ال ي ختط شهرة بعضها
حدود البالد وسارت هبا الركبان وطارت هبا العنقاء  ،واحتفى هبا علماء العرب والعجم  ،وأخص منها ما ألف باللغة العربية كأمثال  (( :العاب
الزاخر )) للصغاين الالهوري (ت956هـ )  ،وهو أول من يدين له علماء اللغة يف تلك البالد بالفضل والتقدم والسبق ،و(( تاج العروس يف شرح
القاموس )) للزبيدي البلكرامي (ت  5965هـ ) وغريمها كثريون  ،فبعض تلك املعاجم قد وجدت وحقق وطبع  ،وبعضها اآلخر مازال مطمورة
يف مراكز امللخطوطات ،واملكتبات اخلاصة لآلثار القدمية حتتاج إ ى من يزيل عنها الغبار ،ويكشف عنها الستار ،فهؤالء العلماء اللغويون أصحاب
املعاجم اللغوية العربية قد قاموا فيها بدراسات دقيقة وجهود فائقة خدم اللغة العربية وفنوهنا بشرح الكلمات  ،وبيان الدالالت  ،وتوضيح
املصطلحات والفنون  ،وكيفية النطق واألداء للمفردات وحنوها مما تقتضيه دراسة املعاجم ،وحتليل موادها  ،والتصنيف يف أبواهبا وأتواعها  ،والتزال
تلك املناطق يف اهلند وباكستان وغريمها من الدول بشبه القارة تلعب دوراً بارزاً يف تطور اللغة العربية وآداهبا وتنمية مهاراهتا وتنشئة تثرها  ،وتقوم بسعي
جاد  ،وإتتاج علمي رائع يف ميادين اللغة العربية يشهد بتضلع علمائها يف اللغة وقدرهتم الفائقه على البيان  ،وإحاطتهم العميقة بالفهم .
وتعد اهلند وباكستان اليوم من أهم املراكز العلمية للثقافة اإلسالمية واللغة العربية يف العامل اإلسالمي؛ إذ تضمان آالف املدارس الدينية واملعاهد
الشرعية ال ي تقوم بتعليم اللغة العربية وآداهبا باإلضافة إ ى مئات اجلامعات احلكومية واخلاصة  ،واملؤسسات الرمسية العديدة ال ي تعتين بالبحوث العلمية
ومؤلفاهتا وطباعتها يف شىت جواتبها  ،وتشكل اللغة العربية وآداهبا من أهم املواد يف املناهج الدراسية اإلسالمية بتلك املؤسسات العلمية رغم أن

وكان العرب يف القدمي يطلقون اسم السند على كل منطقة واقعة يف غريب هنر السند مبا فيه البنجاب اجلنوبية ومقاطعة بلوجستان  ،ويطلقون على البالد الفسيحة
العريقة الواقعة يف شرقيها اسم اهلند  ،ك ما أشار إليه الدكتور حممد إرشاد يف كتابه  :إسهامات علماء شبه القارة يف آداب السرية والتاريخ والرتاجم بالعربية ( دراسة
تقدية وحتليلة )  ،جامعة بنجاب ـ الهور  ،الكلية الشرقية  ،باكستان  9669 ،م ( ،رسالة دكتوراه  ،غري منشورة )  ،ص  ،593ومعني الدين الندوي  ،معجم
األمكنة ال ي هلا ذكر يف تزهة اخلواطر  ،مطبعة مجعية دائرة املعارف العثماتية حبيدر آباد الدكن [ اهلند ] ـ  .د ط  .ـ  5757هـ  ،ص . 77
 2ـ شبه القارة اهلندية يقع يف جنوب آسيا  ،وحييط به مشاالً سلسلة جبال اهلماليا احلصينة  ،ومن اجلهات األخرى حييط به البحار  ،وميتد جنوباً يف احمليط اهلندي
ما بني حبر العرب يف اجلنوب الغريب  ،وخليج البنغال  ،وحبساب الطول والعر فيمتد شبه القارة يف جنوب آسيا ما بني خطي العر 8/ـ  / 73مشاالً  ،وخطي
الطول 95/ـ  /68شرقاً  ،ويضم كالً من اهلند  ،وباكستان  ،وبنغالديش  ،وسريالتكا  ،وجزر املالديف  ،وبورما  ،وأفغاتستان  ،وتيبال .ينظر  :إسهامات علماء
شبه القارة اهلندية ص  ، 55وإمساعيل العريب  ،اإلسالم والتيارات احلضارية يف شبه القارة اهلندية  ،الدار العربية للكتاب  [ ،توتس ـ ليبيا ]  .ـ د ط  .ـ  5685م
 ،ص .55
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العربية ليس لغة البالد األصلية  ،فكان املسلمون يف شبه القارة وال يزالون حباجة إ ى تعلم هذه اللغة من أجل فهم القرآن والسنة الشريفة  ،ومازال
اجلهود تبذل لتطويرها وازدهارها يف جمال الثقافة العربية واإلسالمية لتبقى رساله اإلسالم خالدة يف كل البالد .
وسأتناول يف هذه املقالة دراسة النقاط التالية :
ـ مفهوم املعاجم اللغوية العربية وداللتها .
ـ أمهية املعاجم اللغوية العربية يف شبه القارة وأسباهبا .
ـ أشهر املعاجم اللغوية العربية ومؤلفيها يف شبه القارة اهلندية .
ـ أتواع املعاجم اللغوية العربية يف شبه القارة اهلندية .
ـ اخلامتة .
مفهوم المعاجم اللغوية العربية وداللتها
المعاجم في اللغة :
املعاجم مجع مفردها  :مع مجم  ،وهو جيمع على ( مم معاجم ) مجع تكسري ،كما جيمع على (معجمات ) مجع مؤتث سامل .
م
أفعل ) :هي مشتقة من مادة ( مع مجم ) ومعناها يف اللغة  :اإلهبام واخلفاء
وكلمة ( معجم ) على صيغة اسم مفعول من الفعل املاضي الرباعي ( م
الكتاب  :ذهب به إ ى العجمة خبالف قولك  :أعربته  ،وأعجم  :أهبم  ،واألعجم :
والغمو ضد اإليضاح والبيان  ،فيقال  :أعجم
م
عجم الرجل  :سك ،
األخرس  ،والعجماء  :البهيمة مسي بذلك ألهنا ال تتكلم  ،وكل من ال يقدر على الكالم فهو أعجم و مستعجم  ،واست م
واستعجم عليه قراءته  :اتقطع فلم يقدر على القراءة  ،ويقال  :العجم مجع األعجم هو الذي ال يفصح وال يبني كالمه وإن كان عريب النسب
العمرب
الع مجم خالف العرب و م
الع مجمي فهو الذي من جنس العجم سواء أفصح أم مل يفصح  ،والعجم و م
أو يف لساته عجمة  ،واألتثى عجماء  ،أما م
)
3
(
 ،ويطلق أيضاًعلى البالد ال ي هلا لغة غري مفهومة  ،فيقال  :بالد العجم .
ويالحظ من هذه املعاين ال ي أوردها اللغويون  ،كصاحب لسان العرب واجلوهري والزبيدي  ،والفريوزآبادي  ،وغريهم ملادة ( مع مج مم ) ال تساير
املقصود من املعجم مبعناه املشهور ؛ إذ تدور كلها حول اإلهبام والغمو واإلخفاء يف حني أن املعاجم تستعمل إلزالة غمو الكلمات والعبارات
وتبيان مدلوالهتا ،ومعرفة طريقة كتابتها والنطق هبا.
ٍ
وحينئذ يأخذ معىن جديداً وهو السلب واإلزالة ـ كما يقول
أعجم ) ،
وجياب على هذا اإلشكال  :بأن إدخال اهلمزة على الفعل ( عجم ) فيصري ( م
علماء الصرف ـ فتسلب عن املفعول ما اشتق منه  ،ويقلب معىن( عجم ) إ ى ضده  ،وذلك حنو قولك  :أشكي زيداً  ،أي  :أزل شكايته ،
(أعجم ) أزال العجمة أو اإلهبام أو الغمو  ،ومن هنا أطلق على تطق احلروف لفظ
الكتاب  :أزل عنه إشكاله  ،وبذلك يصري معىن
وأشكل
م
م
( اإلعجام ) ؛ ألته يزيل ما يكتنفه من غمو  ،وإعجام الكتاب  :يعين تطقه و إزالة استعجامه  ،واإلعجام  :هو تنقيط احلروف للتمييز بني
املتشاهبة منها يف الشكل.
ومن هذه الداللة جاءت تسمية احلروف اهلجائية بـ  (( :حروف املعجم )) تظراً لكون النقط املوجود يف كثري منها يزيل التباسها  ،كما مسي الكتاب
الذي يزيل التباس معاين الكلمات بعضها ببعض وغموضها  ،وجيمع كلمات لغة ما يشرحها ويوضح معناها ويرتبها بشكل معني  (( :املعجم )) إما
ألته مرتب على حروف املعجم ( احلروف اهلجائية ) وإما ألته قد أزيل عنه اإلهبام أو الغمو  ،فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من إشكال أو لبس()4
.
 3ـ ينظر معاين ( عجم ) يف  :لسان العرب  93/6وما بعدها  ،وتاج العروس  79/77وما بعدها  ،وترتيب القاموس احمليط  595/7ـ ، 599والصحاح
. 5686/5
 4ـ وللوقوف على هذه اإلشكاالت اللغوية ملادة ( عجم ) ينظر  :املعاجم العربية قدمياً وحديثاً  /للدكتور زين كامل اخلويسكي ص 75ـ  ،75واملعاجم اللغوية
العربية  /للدكتور إميل يعقوب ص 55ـ  ، 59ومعاجم العربية ومصادرها ص  ، 6واملعاجم العربية دراسة وصفية حتليلية  /للدكتور علي حسن مزيان ص 55ـ 59
 ،واملعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص 3ـ. 6
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المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة الهندية
(قديما و حديثا)

ومثة كلمة أخرى ترادف كلمة (( املعجم )) يف العصر احلديث و هي كلمة (( القاموس)) فأول من استعملها يف تسمية كتابه  ،وجعلها معلمماً له هو
الفريوز آبادي صاحب القاموس احمليط  ،ومعناه  :البحر االعظم  ،أو البحر  ،أو أبعد تقطة فيه( ، )5وملا اشتهر أمره بني دارسي اللغة وشاع
استلخدامه صار مرادفاً لكلمة ((املعجم )) وينصرف لفظ (( القاموس))عند اإلطالق إ ى كل كتاب لغوي جيمع يف طيه جمموعة من الكلمات
وشرحها وبيان دالالهتا  ،مث أقر جممع اللغة العربية يف مجهورية مصر بالقاهرة استعمال املعجم والقاموس مبعىن واحد اعتباراً من قبيل اجملاز أو التوسع
يف االستلخدام(. )6
وكلمة (القاموس) اليوم تطغى كلمة (املعجم) يف الشهرة ،إذ أخذ كثري من مؤلفي املعاجم اللغوية العربية أو ثنائية اللغة منها وخاصة األخرية يطلقون
على معامجهم كلمة ( القاموس)(. )7
وفي االصطالح :
عرف املعجم يف االصطالح بتعريفات عدة  ،وهي يف جمملها متفقة يف معناها وإن كان بعضها يتسم باالجياز وبعضها اآلخر باإلسهاب  ،ولعل
أمشلها وأدقها ما قام بتحديده أمحد عبد الغفور عطار يف مقدمة الصحاح بقوله  :املعجم أو القاموس هو(( كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة
مقروتة بشرحها وتفسري معاتيها على أن تكون املواد مرتبة ترتيباً خاصاً  ،إما على حروف اهلجاء أو املوضوع  ،واملعجم الكامل هو الذي يضم كل
كلمه يف اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها ،وطريقة تطقها  ،وشواهد تبني مواضع استعماهلا ))(. )8
ويالحظ يف هذا التعريف االصطالحي ثالثة مالمح وهي  :ـ
احملتوى  ،أي  :مفردات اللغة  ،والرتتيب  ،والشرح ومل يشرتط صاحبه ذكر املقابل بلغه أخرى وهو ما يكون يف املعاجم الثنائية أو متعددة اللغات
عادة يف حني أتنا وجدتا يف ضمن املعاجم اللغوية من يشرتط هذا الشرط لدى تعريفهم هبا  ،كما هو احلال يف املعجم األساسي ؛ حيث قال معرفاً
به هو  (( :كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيباً معيناً وشرحاً هلذه املفردات  ،أو ذكر ما يقابلها بلغة أخرى ))( )9عالوة على املالمح الثالثة
السابقه أضاف (( ذكر ما يقابلها بلغة أخرى )) .
وبناء عليه بشكل عام  ،فإن اللغويني يقصدون باملعجم أو القاموس الكتاب الذي يضم مفردات لغة ما ،ويثب هجاءها ،وكيفيه تطقها ،وأصل
اشتقاقها ،ودالالهتا ،واستعماالهتا يف الرتاكيب امللختلفة ومرادفها وضدها  ،باإلضافة إ ى معلومات أخرى ذات عالقة هبا مع ترتيب هذه املفردات
بصورة من صور الرتتيب املعمول هبا عند اللغويني وغالباً ما تكون هجائية.
أهمية المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة وأسبابها
أ ـ أهميتها :
ال ختفى أمهية املعاجم يف شبه القارة على أحد سواء أكات تلك املعاجم أحادية اللغة أم ثنائيتها  ،وهلا مكاتة خاصة  ،وقيمة علمية مميزة يف أثناء
تعليم اللغة العربية وتعلمها  ،ولنقل النص األصلي
من اللغة املصدر إ ى اللغة املستهدفة يف تلك البالد .
 5ـ ينظر مادة ( قمس ) يف  :لسان العرب  ، 769/55وتاج العروس  965/59ـ  ، 963وترتيب القاموس احمليط . 988/7
 6ـ ينظر  :املعجم الوسيط مادة ( قمس ) .
7
ـ ولالطالع على الفرق بني املعجم والقاموس ينظر  :املعجم العريب املعاصر ص ، 97واملعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص ، 56واملعاجم العربية قدمياً
وحديثاً ص  ، 76واملعاجم اللغوية العربية ص 57ـ . 55
 8ـ مقدمة الصحاح ص . 78
وللمزيد من التعريفات للمعجم أو القاموس واحلديث عنه ينظر  :املعاجم اللغوية العربية بداءهتا وتطورها ص  ، 6واملعجم العريب املعاصر ص 97ـ  ، 92ومقدمة
لدراسة الرتاث املعجمي العريب ص 52ـ  ، 55واملعاجم العربية دراسة وصفية حتليلية ص  ، 78واملعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص  ، 3واملعجم الوسيط
 ،مادة ( عجم ) .
 9ـ املعجم األساسي مادة ( عجم ) .
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وملا كات املعاجم هي إحدى الوسائل للتعريف بالعلوم وحلقة وصل بني الفنون أسهم يف كتابتها علماء شبه القارة  ،واعتنوا بدراستها والتعليق عليها
بالشرح والبيان  ،والنقد والتحليل  ،واالستدراك والتصنيف  ،واإلجياز واإلسهاب  ،وتال من أقالمهم حظوة وافرة  ،ورعاية تامة ،ومن جهودهم
تشاطاً واسعاً  ،وإتتاجاً مبدعاً  ،وذلك إدراكاً منهم بأن تلك املعاجم العربية تعد مصدراً ثرياً للعلوم كافة  ،ومركزاً رئيساً للدراسات الصوتية والصرفية
والنحوية والداللية مشفوعة بشواهد كثرية من القرآن واحلديث وأقوال الفصحاء  ،واألمثال ،واحلكم  ،والشعر العريب  ،والنثر الفين  ،ووقائع تارخيية
عديدة  ،فضالً عن كون تلك املعاجم تشكل موسوعة علمية ألتواع من الدواء واألدوية  ،والنبات واحليواتات وأصنافها وجغرافية العامل ودراسة مدهنا
 ،واملصطلحات العلمية والفنية بأتواعها يف كافة العلوم .
وبناء على هذه األمهية للمعاجم ودورها الريادي يف الفكر اللغوي و الثقايف ومسيس احلاجة إليها جاءت االستعاتة هبا واالعتماد عليها من قبل
طالب العلم والدارسني  ،والباحثني واملفكرين  ،واملرتمجني والراغبني يف شرح الكلمات وبيان معاتيها  ،وحتديد وظائفها الصرفية والنحوية والداللية،
وكيفية كتابتها وتطقها وهجائها  ،وتطوراهتا  ،واشقاقاهتا بالبيان والتحليل  ،ودراسة واالستدالل  ،واستطاعوا بذلك أن حيققوا الغاية املرجوة  ،واهلدف
املنشود من التعريف الدقيق للكلمة والوقوف على أسرارها وأدوارها تارخيياً ووصفياً بالتفصيل.
وكما متكنوا من فهم املؤلفات يف العلوم اإلسالمية والعربية والفنون األخرى عامة  ،واملقررات الدراسية يف املدارس الدينية واجلامعات اإلسالمية يف
شبه القارة خاصة  ،حيث كان الطالب والباحثون يواجهون أحياتاً عبارات معقدة  ،وكلمات صعبة  ،وتارة أخرى يالقون مفردات دخيلة أو معربة
مستحدثة يتعذر فهمها  ،فريجعون إ ى املعاجم اللغوية أثناء الدراسة واملطالعة وخيوضون يف غمارها حبثاً عن الكلمة  ،ورغبة يف حتقيقها والوقوف على
أطرافها.
من خالل دراستنا هلذا الفن  ،وتتبع أدواره التارخيية وتطوره الفين الذي واكب العصور امللختلفة للغة العربية وآداهبا وجدتا أن املعاجم ثنائية اللغة
أوثالثيتها قد رأت بني الناطقني بغري العربية إقباالً شديداً ورغبة متزايدة حنوها  ،وال سيما أن بيئة شبه القارة اهلندية غري عربية ولساهنا عجمي واإلسالم
إليها وافد مما اقتض احلاجة إ ى توفري عقلية خصبة  ،وغرس تواة طيبة ليبىن عليها ما يطلب حتقيقه  ،وهو ما كان ذلك بإجياد قواميس مزدوجة
وإخراجها إ ى الساحة العلمية ومراكز البحث  ،وحلقات الدروس وإجناز أعمال رائعة يف هذا الصدد  ،فرتمج الكلمات العربية إ ى األردية والفارسية
وغريها  ،وتقل مدلوالهتا إ ى غري الناطقني هبا مع مراعاة الدقة يف التعبري  ،واحلرص الشديد يف تأدية املعىن  ،والنقل الدقيق من اللغة املصدر ـ العربية
ـ إ ى اللغة املرتجم إليها ـ األردية أو الفارسية أو اهلندية أو غريها ؛ لذلك جاء تأليف بعض املعاجم الثنائية بناء على طلب بعض التالميذ واألساتذة
ملسيس احلاجة إليها وكثرة التعامل معها يف األوساط العلمية والثقافية ،وتلبية هلذه املطالب دوت معاجم ضلخمة ،وموسوعات كبرية يف املفردات
العربية وشرح معاتيها وما يقابلها من اللغات األخرى ،واستوعب كميات هائلة من الكلمات ختط شهرهتا العامل  ،وعلى وجه اخلصوص بني
طالب اللغة العربية يف شبه القارة ،وأصبح من أهم الوسائل بني مثقفيه ودارسيه .
ب ـ أسبابها :
من تتبع تاريخ دخول اإلسالم إ ى شبه القارة اهلندية منذ اللحظة األو ى ومتسك املسلمني به يدرك األسباب ال ي دفع
تصنيف املعاجم والكتابة يف أتواعها  ،وهي تتللخص يف األسباب التالية :

علماء شبه القارة إ ى

1ـ السبب الديني :
وملا دخل اإلسالم بالد اهلند والسند وآمن به املسلمون فبدأوا يدرسون القرآن الكرمي ويفسرون أحكامه  ،حماولني يف ذلك فهم معاتيه  ،وإدراك
أسراره  ،وتتيجة هلذه احملاولة تب يف تلك البالد كثري من العلوم خدمة لكتاب اهلل  ،وتطبيقاً ألوامره  ،وكان من مجلة تلك العلوم ال ي تشأت هلذه
الصغاين ( ت  956هـ ) الذي يعد املؤسس األول لبنائها ،وكان الغر من
الغاية الدينية علم املعاجم  ،وأول من محل رايتها يف بالد اهلند والسند َّ
املعجم كوته علماً يعىن جبمع ألفاظ اللغة العربية ويقوم بشرح معاتيها وضبطها وبيان طريقة تطقها وأصلها االشتقاقي والداليل  ،واستعماالهتا امللختلفة
،وبذلك حتفظ اللغة العربية وهي لغة القرآن وسنة الرسول وحيفظ حبفظها ويصون من اللحن والتحريف باحلفاظ عليها  ،فكان اهلدف الديين من أهم
األسباب لتصنيف املعاجم العربية.
 2ـ السبب الثقافي :
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المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة الهندية
(قديما و حديثا)

بعد ما اتتشر اإلسالم يف ربوع شبه القارة وعم صيته يف البالد ،دخلوا إ ى دين اهلل أفواجاً  ،واختلط السكان األصليون غري العرب باجملاهدين العرب
والفاحتني لتلك الديار والوافدين إليها و هم أصحاب اللغة العربية النقية والروايات الصحيحة واأللفاظ البليغة  ،فبدأالتمازج الثقايف  ،وتالقيح األفكار،
وازداد وعي البيئة اجلديدة  ،واتسع إدراك الناس  ،وظهرت طائفة من العلماء فشعروا بأمهية العمل املعجي تظراً حلاجة الناس إ ى فهم هذا الدين
ومعرفة أحكامه وال ميكن ذلك إال بتصنيف معاجم لغوية لتكون أداة للتفاهم  ،ووسيلة للتواصل ،ومدخالً لفهم الدين  ،فاستطاع هؤالء العلماء
اللغويون أن يشكلوا أعماالً معجمية جادة  ،ومصنفات رائعة سامه يف توفري املناخ الثقايف املالئم  ،وزيادة الوعي  ،واإلتتاج العلمي ما جعل ميدان
اللغة العربية سهل البحث  ،سريع اإلدراك  ،قريب املنال.
3ـ السبب االجتماعي :
تتيجة هلذه الفتوحات اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية  ،واختالط الشعوب بعضها ببعض  ،سواء أكاتوا مسلمني أم غريهم حدث تغيريات كثرية يف
اجملتمع اإلتساين  ،فتغريت حياهتم على مر الزمان  ،وخرج الناس من حياه اهلندوكية والعبودية وتقديس البشر واجلاهلية إ ى تور التوحيد وخالص
العبودية و عدالة السماء ،واتتقل البشرية من ضيق املعاش إ ى رفاهية السعادة ورغد احلياة  ،وتدرجوامن طور البداوة إ ى طور احلضارة  ،وهذه
األجواء االجتماعية والظروف املتغرية ترك صداها على لغة أولئك الساكنني يف تلك البلدان املسلمني واهلندوكيني معاً  ،وبدأت اللغات يتأثر بعضها
ببعض  ،وال سيما اللغة العربية ال ي بدأت اخلطورة تلوح يف مسائها والتهديد حيدق هبا يف األفق  ،فضعف العربية الفصحى  ،وكثر املولدون فيها ،
ودخل اللكنة واللحن إليها مما دفع علماء اللغة العربية  ،واملفكرين املسلمني إ ى التعجيل جبمع اللغة العربية وتدوينها وحفظها خشية أن يتطرق إليها
اللحن والضياع  ،ويستشري فيها الفساد والتحريف من اجليل العجمي  ،وتاشئة العرب اجلدد الذين ولدوا يف أر اهلند والسند  ،وتشأوا على
اعوجاج ألسنتهم العربية وكادت تفسد اللغة العربية على أفواههم(. )10
أشهر المعاجم اللغوية العربية ومؤلفيها في شبه القارة الهندية
1ـ العباب الزاخر واللباب الفاخر  /للصغاني (ت 056هـ ).
الصغاين( )11الالهوري  ،الشيخ واإلمام الكبري  ،اللغوي  ،األديب  ،احملدث ،
المؤلف  :هو رضي الدين  ,أبو الفضل احلسن بن حممد العمري َّ

الهور سنة 533/هـ
الفقيه املشارك يف الفنون ،حامل لواء العربية يف زماته  ,وهو أول ممن صنف من أهل اهلند يف املعاجم اللغوية العربية  ،ولد مبدينة م
 ، )12(/وقيل  553/ :هـ  /فلما ترعرع وبلغ أشده أخذ العلم عن والده وتشأ بغزتة  ،مث سافر إ ى عدة بلدان طلباً للعلم  ،من مصنفاته األدبية
واللغوية  :التكملة والذيل والصلة  ,وجممع البحرين يف اللغة  ،والنوادر  ،واألضداد  ،وأمساء الذب  ،وأمساء األسد  ،وأمساء الفأر  ،وأمساء الذهب ،
والعباب الزاخر السابق تويف عام  956 /هـ  /ببغداد مث تقل إ ى مكة ودفن هبا(.)13
وكتاب  (( :العباب الزاخر)) أحد املعاجم اللغوية الكبرية ،الذي اعتىن به أئمة اللغة قدمياً وحديثاً  ,واعرتفوا له بالدقة واإلتقان  ,وغزارة املادة ,

وجودة الرتكيب  ,وهو بذلك يعد مرجعاً هاماً من مراجع اللغة العربية ومعامجها األكثر شهرة يف العامل  ,واألوفر خطاً يف ميادين اللغة إال أن رحلة
مؤلفه العلمية مل تتوج باإلتتاج الكامل واجلمع والتصحيح الشامل ؛ حيث وافاه األجل قبل إكماله وقد بلغ به جهده إ ى حرف ( امليم ) ،وتوقف
عمله عند مادة ( بكم )  ،فأصبح وال يزال ـ وهو حيتوي على عشرين جلداً ـ ميتاز بني سائر كتب املعاجم اللغوية العربية يف فن اللغة ودألهلا الرتكيبية

 10ـ وللوقوف على جاتب من األسباب ينظر  :معاجم العربية ومصادرها ص 75ـ  ،79واملعاجم العربية ص 53ـ . 56
11
الصغاين
عرب (جاغان ) قرية مبمرو  ،ولكن املؤلف كان يكتب لنفسه َّ
ـ ـ بفتح الصاد املهملة وختفيف العني املعجمة ـ  ،ويقال  :الصاغاين ـ تسبة إ ى صاغان م َّ
 .ينظر  :تزهة اخلواطر . 65/5
 12ـ ذكرت كتب الطبقات العربية بأته ولد سنة  533/هـ /أما صاحب تزهة اخلواطر فقد قال  :إته ولد عام  553/هـ /يف الهور  .ينظر  :اهلامش . 7
 13ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  65/5ـ  ، 67واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص . 762
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الصغاين يف العر  ,وحترره من القيود  ,وبتميزه يف التحليل( ، )14وقد التزم يف تأليف كتابه (( العباب الزاخر ))
ومعاتيها الدقيقة  ،وباستقالل عمل َّ
من حيث التصنيف العام منهج الصحاح للجوهري يف الباب للحرف األخري  ،والفصل للحرف األول .
وقد حقق املعجم املذكور الشيخ حممد حسني آل ياسني وطبع طبعةً شبه ٍ
كاملة  ،وقام بنشره وزراة الثقافة واإلعالم بالعراق  ،ودار الرشيد  ،ـ ط
 . 5ـ  5266هـ ـ  5636م .
2ـ التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري /للمؤلِّف السابق.
وكتاب (( :التكملة والذيل والصلة )) يعد من املعاجم اللغوية العربية املفيدة ال ي جتدر هبا الشهرة يف عامل املعاجم العربية إلكماهلا الفراغ اهلائل الذي
تركه اجلوهر صاحب الصحاح وإضافتها النقدية على مادته العلمية  ،وألفاظه اللغوية وجاء عمل َّ
الصغاين يف هذا املعجم ـ كما يفهم من امسه ـ مكمالً
لعمل اجلوهري  ،ومستدركاً لكثري مما فاته  ،وقد متثل أهم ذلك فيمايلي  :إيراد مواد كاملة فات اجلوهري  ،واستكمال الصيغ واأللفاظ واملعاين ال ي
أمهلها  ،وتصحيح األخطاء املتعلقة بالتصريف أو التفسري  ،واتباع منهجه يف وضع الكلمة حت حرفها األصلي األخري بابا  ،واحلرف األول فصال()15
ً
ً
.
واملعجم املذكور يقع يف ستة أجزاء وقد قام بتحقيقه جمموعة من العلماء منهم حممد أبو الفضل إبراهيم ما بني عامي  5636ـ  5636م وطبع
مبطبعة دار الكتب يف القاهرة .
3ـ مجمع البحرين  /للمؤلِّف السابق .
لصغاين من إضافات واتتقادات عليه ,
هذا الكتاب إتتاج معجمي ميثل مجعاً خمتصراً لصحاح اجلوهري وما احتواه الكتاب  :التكملة والذيل والصلة ل َّ

ولذلك مسي بـ  (( :مجمع البحرين )) أي  :ملتقى البحرين ,فيقصد باألول صحاح اجلوهري الذي ضمن فيه أقواله  ,وبالثاين  :كتاب (( الصلة
)) اجلامع لتعليقاته هو يف حواشيه عليه  ،وهو يعين بذلك اجلمع بني األصل وحاشيته  ،ويفصل بينهما برمز .

الصغاين يف كتابه (( مجمع البحرين ))( )16على عبارة الصحاح غري أته حاول االختصار أحياتاً  ،فحذف من الشواهد الشعرية ماال
وقد حافظ َّ
شاهد فيه ،والعبارات املكررة ال ي ال داعي هلا  ،ومل يغري من (( التكملة )) غري األماكن ال ي يرد فيها على اجلوهري  ,فلم يوردها بأكملها  ,وختم
الكتاب مبا جعله للتكملة مع ذكر املصادر املعتمدة  ,وهو يتكون من اثين عشر جملداً(.)17

4ـ ما أهمل الجوهري من اللغة  /للمؤلِّف السابق .
الصغاين بعد كتاب (( التكملة))  ،وأراد به إيراد ما غفل عنه أو أمهله فيها وليس يف صحاح اجلوهري ؛ ولذلك أحلق مواده
هذا الكتاب صنفه َّ
هبوامش التكملة مع اإلشارة إ ى موضع يف كل حالة  ،ومتييزها باحلرف ( ح ) بوضع يف أوهلا دائماً  ،وهذا الكتاب يقتصر على ذكر بعض املواد

 14ـ وللوقوف على هذا املعجم ودراسته األدبية واملنهجية مفصالً ينظر  :املفصل يف املعاجم العربية ص  558ـ  ، 556ومعاجم العربية ومصادرها ص 596ـ
 ، 595واملعجم العريب تشأته وتطوره ص  966ومابعدها  ،واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  ، 555والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ، 75واآلداب
العربية يف شبه القارة اهلندية ص . 966
ومن اجلدير بالذكر أن كتاب (( العباب الزاخر )) قد حقق بعض أجزائه منه الشيخ حممد حسن آل ياسني  ،وقام بنشر حرف اهلمزة عام 5633/م  ، /مث حرف
الطاء عام 5636/م ، /مث حرف الغني عام 5686/م. /
 15ـ وقد طبع هذا املعجم جممع اللغة العربية بالقاهرة .
وللمزيد من املعلومات عن الكتاب املذكور ومنهجه وخطته ومناذجه ينظر  :معاجم العربية ومصادرها ص  ، 556واآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية ص 956
 ،واملعجم العريب تشأته وتطوره ص 267ـ  ، 263واملفصل يف املعاجم العربية ص 559ـ .557
 16ـ وكتاب (( :جممع البحرين )) تقن ي دار الكتب املصرية تسلخة مصورة منه  ،وهي مأخوذة عن النسلخة اخلطية احملفوظة مبكتبة كوبريل باألستاتة يف تركيا  .ينظر
 :املعجم العريب تشأته وتطوره ص . 266
 17ـ وملزيد االطالع على املعجم ((جممع البحرين )) ينظر  :املعجم العريب تشأته وتطوره ص 268ـ  ، 266ومعاجم العربية ومصادرها ص  ، 556والثقافة
اإلسالمية يف اهلند ص . 75
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واأللفاظ ال ي أمهلها اجلوهري ومل ترد يف ((التكملة))  ،وال يتعدى إ ى النقد  ،وليس هلذه احلواشي يف الكتاب مقدمة وال خامتة  ،وإمنا تبدأ باملواد
لصغاين ال يوازيها يف احلجم وال يف األمهية(. )18
مباشرة  ،وهذا املعجم باملوازتة مع املعاجم األخرى ل َّ
 5ـ كتاب الذئب  /للمؤلِّف السابق .
الصغاين اللغوية القيمة  ،فقد ألفه يف معاين الكلمات ودالالهتا  ،وهو حيتوي على كل الكلمات اخلاصة بالذئب يف
وهذا الكتاب أيضاً أحد كتب َّ
اللغة العربية  ،كما أن من مميزات هذا املعجم العناية باملرتادفات واالهتمام بإيرادها يف حمتواه مما يدل على قدرة املؤلف الفائقة  ،ومتكنه من تواحيها ،
والغوص يف دقائقها ،والوقوف على أسرارها  ،فمثالً  :يورد لكلمة ( النور) واحداً وعشرين مرادفاً  ،ولكلمة ( ظلمة ) اثنتني ومخسني مرادفاً  ،ولكلمة
(احلسن ) مثاتية ومثاتني  ،ولكلمة ( األسد ) أو (النمر) ثالمثائة ومخسني  ،ولكلمة (الناقة ) مائتني ومخسة ومخسني  ،ولكلمة ( الشمس ) تسعة
وعشرين  ،ولكلمة ( اجلمل ) مائة مرادف(. )19
 0ـ تاج العروس في شرح جواهر القاموس المحيط لإلمام مجد الدين الفيروز آبادي  /للزبيدي ( ت  1265هـ ) .
المؤلف  :مرتضى بن حممد احلسيين الواسطي البلكرامي  ،املشهور بالزبيدي  ،أبو الفيض  ،الشيخ العامل الكبري  ،اللغوي  ،األديب  ,النحوي ،
احملدث األصويل  ,املؤرخ النسابة  ،ولد يف مدينة بلكرام باهلند سنة  5525 /هـ  ، /واشتغل بالعلم على أساتذة بلدته زماتاً  ،مث اتتقل إ ى احلجاز
فمصر  ،وتال من شيوخهما إجازات علمية  ،مث ذهب إ ى فلسطني  ،مث اتتهى به املطاف يف مصر واختار العزلة واالعتكاف فيها  ،فأمه الناس من
كل مكان  ،وعال صيته يف البلدان  .من مصنفاته األدبية واللغوية  :تاج العروس السابق  ،وتكملة القاموس مما فاته من اللغة  ،وله أشعار كثرية .
تويف عام  5965/هـ  /يف مصر ودفن هبا(. )20
وكتاب (( :تاج العروس في شرح القاموس)) من املعاجم اللغوية العلمية العظيمة مبادته  ،الدقيقة بشرحه  ،الغنية مبفرداته  ،العميقة بفنوته  ،وهذا
املعجم هو شرح للقاموس احمليط للفريوز آبادي كان يرمي مؤلفه من ورائه حتقيق مادته حتقيقاً علمياً  ،وشرحه شرحاً وافياً وهو ما جعل اللغويني أن
يعتربوه كتاباً مستقالً ومعجماً قائماً بذاته  ،وبدت إضافاته واضحة  ،وجهوده مشتملة على مايلي :
ـ استدراك ما أغفل صاحب القاموس من مواد وكلمات ٍ
ومعان واضعاً حت عنوان  (( :ما يستدرك عليه )) .
ـ ذكر الشواهد ال ي أغفلها القاموس وحذف منه اختصاراً وهي كثرية ومتنوعة .
ـ رد بعض االقتباسات إ ى أصوهلا أو مصادرها األو ى .
ـ امتيازه بكثرة املواد واألعالم والفوائد الطبية واملصطلحات .
ـ العناية باجملاز وااللتفات إ ى اللهجات العامية ودالالت الرتاكيب والضبط .
ـ االعتماد على الروايات املتعددة يف الشرح والتوضيح وذكر خالفات اللغويني فيها .
كما أن الزبيدي قد اتبع يف كتابه تظام القافية  ،فرتب األبواب والفصول على حروف اهلجاء  ،وجعل احلرف األخري األصلي باباً  ،واحلرف األول
األصلي فصالً  ،وراعى يف ترتيب املواد احلرف الثاين والثالث والرابع  ،وبذلك قد سار على تظام القاموس احمليط  ،واستمر مع احلروف مجيعاً
كأصله(. )21

 18ـ ينظر هذا الكتاب بشكل أوسع يف  :املعجم العريب تشأته وتطوره ص 263ـ . 268
 19ـ ينظر  :اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية ص 956ـ  ،955والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص .75
 20ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 5568/3ـ  ،5559واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص 296ـ  ،295ومقدمة احملقق لتاج العروس  99/5وما بعدها .
 21ـ ينظر احلديث عن (( تاج العروس )) مطوالً يف  :املعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص  ، 83ومعجم املعاجم العربية ص 965ـ ،969واملفصل يف املعاجم العربية
ص  532ـ  ، 535واملعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص 597ـ  ، 593واملعجم العريب تشأته وتطوره ص  568وما بعدها ،واآلداب العربية يف شبه القارة
اهلندية ص  ،955والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص .79
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وقد حقق املعجم السابق جمموعة من العلماء وطبع يف الكوي وهو يقع يف مخسني جملداً .
7ـ القول المأنوس في صفات القاموس  /للمفتي سعد اهلل المراد آبادي (ت 1224هـ) .
المؤلِّف  :هو سعد اهلل بن تظام الدين املراد آبادي  ،الشيخ الفاضل  ،واملف ي الكبري  ،أحد العلماء املشهورين يف النحو واللغة  ،ولد سنة 5956/
هـ  /مبراد آباد  ،مث سافر إ ى مدن هندية طلباً للعلم وقرأ الكتب على علمائها الكبار  ،مث ويل التدريس يف املدرسة السلطاتية فدرس فيها مدة مث ويل
تظارة التأليف  ،ومنصب اإلفتاء  ،كما أته زار بالد احلرمني  ،واشتغل باإلفتاء والتدريس  ،مث ويل اإلفتاء والقضاء يف بلدته فاستقل هبما مدة حياته
 .من مصنفاته األدبية واللغوية  :القول املأتوس السابق  ،والقول الفصل يف حتقيق مهزة الوصل  ،وحمصل العرو مع شرحه  ،وميزان األفكار يف شرح
معيار األشعار  ،ورسالة يف التشبيه واالستعارة  .تويف عام 5962/هـ . )22(/
وكتاب  (( :القول المأنوس )) يتضمن وصفاً وتقومياً للقاموس احمليط للفريوز آبادي  ،ودراسة تقدية حملتواه الذي بلغ عناوين كتابه مخسة وثالثني
فصالً  ،وكان مما تعر لذكره املف ي سعد اهلل وأورده يف معجمه من املوضوعات عدد الكلمات واألفعال الواردة يف القاموس  ,وجعل لذلك قوائم
من كل توع فيقول يف املوضوع تفسه  :إن القاموس يعاجل  /56269/كلمة منها  /5333/موجودة يف الصحاح يف حني أن بقية الكلمات زائدة
عنه  ،كما أشار إ ى معاين الكلمات وهي موجودة يف الصحاح ولكنها غري موجودة يف القاموس ،وإ ى التكرار الذي ال ضرورة له يف األخري ،مستلخدمأ
يف ذلك النقد العلمي  ,والعبارات اللطيفة ال ي تزيل اإلهبام وتوضح املراد من اجلمل واأللفاظ باإلضافة إ ى استدراكات أمهلها صاحب القاموس
وحواها الصحاح  ،وهذا املعجم يشتمل على سبع جملدات  ،ويبدو بأن صاحبه اتبع يف تأليفه منهج القاموس  ،وذلك باختاذه احلرف األول بابا و
األول فصالً(. )23
 8ـ منتهى األرب في العرب  /لموالنا عبد الرحيم الصفي بوري ( ت  1207هـ ).
المؤلف  :هو عبد الرحيم بن عبد الكرمي الصفي بوري  ،الشيخ الفاضل  ،أحد العلماء املربزين يف النحو واللغة والصرف  ،واألدباء البارعني يف كثرة
التأليف  ،وجودة العر  .من مصنفاته اللغوية واألدبية  :املسالك البهية يف القواعد النحوية  ،وشرح املعلقات السبع  ،خمتصر من شرح اإلمام الزوزين
 ،ومنتهى األرب السابق يف اللغة  ،وغاية البيان يف علم اللسان يف التصريف  .تويف سنة  5993/هـ  )24(/بكلكته فدفن هبا(.)25
وكتاب (( منتهى األرب في لغة العرب )) من الكتب املقبولة واملتداولة يف شبه القارة اهلندية ،وإته مغ ٍن عن األسفار الكبار يف هذا العلم كما قال
عبد احلي احلسين( ، )26وهو بذلك معجم مفيد وتافع يف اللغة مادته تغين الطالب عن كثري من الكتب اللغوية واملصادر األصيلة يف باب املعاجم ،
وتكفيه عن البحث واملطالعة يف غريه  ،وقد استقى مؤلفه مادة اللغة من أمهات املصادر يف اللغة كالصحاح  ،والقاموس  ،واملزهر ،واملهذب  ،ومشس

هذا وقد طبع تاج العروس يف عشرة أجزاء باملطبعة اخلريية سنة 5763/هـ  /بالقاهرة  ،كما طبع يف الكوي بتحقيق عبد الستار أمحد فراج وآخرين سنة 5695/
م /يف مخسني جملداً  ،ويف بريوت  ،دار الفكر بتحقيق علي شريي سنة  5662/م. /
 22ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،689/3واآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية ص 955ـ  ،959و(( علم اللغة واللغويون يف اهلند)) مقالة أعدها السيد حممد الثاين
حسين  ،وتشرها يف جملة ثقافة اهلند الصادرة يف عام  5695/م /شهر اكتوبر ص  22مث مت تشرها أيضاً يف صفحة الشبكة العنكبوتية /http : // nidaulhind
 . blogspotin // /تاريخ الدخول  9658/3/58م .
 23ـ ومل أقف على طباعته وملزيد االطالع على املعجم ينظر  :املعجم العريب تشأته وتطوره ص 268ـ  ، 266ومعاجم العربية ومصادرها ص  ، 556والثقافة
اإلسالمية يف اهلند ص .75
 24ـ هذا التاريخ لوفاته ذكره عبد احلي احلسين يف كتابه تزهة اخلواطر  ، 5666/3وقال الزركلي  :إته تويف سنة  5953/هـ  /كما يف األعالم  729/7وقال رمحن
علي ـ على ما تقله الدكتور أمحد إدريس ـ إته ال يعرف تاريخ وفاته  ،مث تقل عن عبد احلي تاريخ وفاته املذكور.
ينظر  :األدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص . 262
 25ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،5666/3واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  ، 262واألعالم  /للزركلي .729/7
 26ـ ينظر  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 79
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العلوم ،والنهاية  ،وديوان العرب ،واملغرب وغريه كثري من الكتب تعد من مأخذه اللغوي  ،وروافده العلمية  .وهو يقع يف اربعة جملدات كبار(، )27
ومل أقف على املزيد من املعلومات عنه(. )28
 - 2نور اإلصباح في أغالط الصراح  /للمفتي سعد اهلل المرادي آبادي (ت 1224هـ) السابق .
وكتاب (( :نور اإلصباح )) قد صنفه املؤلف وجعله جدول اخلطأ والصواب لكتاب اللغة املسمى بـ (( :الصراح )) وهو يتناول -كما يفهم من
امسه -األخطاء الذي وقع فيها صاحب الصراح  ،ويوضح الصواب من خالل ذاك اجلدول الذي يقرب إ ى الفهم موافقة اللغة وإصابة الكلمة(. )29
 16ـ تاج اللغات /للمفتي سعد اهلل المراد آبادي ( ت  1224هـ ) وغيره من العلماء .
المؤلفون  :اشرتك يف تصنيف هذا املعجم خنبة من العلماء األفاضل يف فرتات متعاقبة من الزمن  ،وهم :
 املف ي سعد اهلل بن تظام الدين املراد آبادي صاحب القول املأتوس السابق . وأوحد الدين بن علي أمحد العثماين البلكرامي  ،الشيخ الفاضل  ،األديب ،اللغوي  ،كان من كبار العلماء  ،ولد وتشأ ببلدة (( بلكرام )) ،وسافر للعلم  ،وقرأ على كبار العلماء يف وقته وأخذ عنه خلق كثريون .من مصنفاته اللغوية واألدبية  :مفتاح اللسان يف األساليب واألمثال العربية ،
وتذكرية شعراء العرب  ،وشرح على قصيدة (( بات سعاد ))  ،وشرح على ديوان املتنيب  ،وشرح على مقامات احلريري  ،وله جمموع يف مراسيله
بالعربية والفارسية  ،وتاج اللغات السابق .تويف سنة 5956 /هـ .)30(/
 وإمساعيل ابن املف ي وجيه الدين املراد آبادي املشهور باللندين  ،الشيخ الفاضل  ،العالمة  ،كان من العلماء املشهورين يف الفنون احلكمية وغريها ،درس العلوم العربية واإلسالمية على أيدي شيوخ لكهنؤ يف صباه  ،وعاش هبا ،مث ويل رئاسة القضاء والعدل هبا فاستقل هبا زماتاً  ،حىت بعث سفرياً
ب باللنداين واهتم يف عقيدته  .من مصنفات اللغوية واألدبية  :شرح على مقامات احلريري بالفارسي  ،وله مشاركة
إ ى بريطاتيا فأقام هبا فرتة  ،ولق م
يف تصنيف تاج اللغات السابق  .ومل يذكر صاحب تزهة اخلواطر تاريخ وفاته و ال مولده لكنه ذكره يف رجال القرن الثالث عشر اهلجري(. )31
 وغين تقي احلسيين الرضوي الزيد بوري مث اللكنوي  ،الشيخ الفاضل  ،أحد العلماء املربزين يف النحو واللغة  ،ولد وتشأ بزيد بور  ،ودخل لكنهؤيف صباه  ،وقرأ العلم على مشائلخها الكبار والزمهم مدة من الزمن  .من مصنفات اللغوية  :الرسالة الفرقية  ،مجع فيها اللغات املتقاربة يف املعاين ،
وشارك العلماء يف تأليف تاج اللغات السابق  ،وله أبيات شعرية بالعربية  .تويف سنة 5953 /هـ  /بلكنهؤ ودفن يف زيد بور(.)32
وكتاب(( تاج اللغات)) هو أحد املعاجم القيمة واملشهورة يف بالد شبه القارة ،وقد اشرتك يف تأليفه جمموعة من العلماء البارزين ،وهو معجم ضلخم
يتكون من سبعة جملدات كبار ،أوله (( :سبحان الذي علم آدم األمساء حبذافريها  ،وأهلمه لغات االشياء بنقريها وقطمريها  ، ))....وكتب له اخلطبة
املف ي إمساعيل ابن املف ي وجيه الدين املراد آبادي اللندين  ،فطرزه مبدائح تصري الدين احليدر يف اخلطبة ـ وهو الذي صنف له هذا املعجم يف عهده ـ

 27ـ وقد طبع هذا الكتاب بكلكته وغريها يف اهلند  ،وقال الدكتور أمحد إدريس يف كتابه  :األدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  262باته رآه مطبوعاً منذ زمن
طويل يف بالد اهلند .
 28ـ ينظر احلديث عن الكتاب يف  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ، 79وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 22
 29ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،689/3وعلم اللغة واللغويون يف اهلند 27ـ  ، 22والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 79
 30ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  696 /3ـ  ، 676واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص . 788
 31ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 659/3ـ  ، 656واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  ،785والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص 79
.
32
ـ ينظر  :تزهة اخلواطر .5656 /3
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و هي طويلة أورد بعضها صاحب تزهة اخلواطر( ، )33وآخر من ألف يف كتاب (( تاج اللغات )) وأكمله هو الشيخ إمساعيل املراد آبادي .هذا ومل
أقف على غريه من الدراسات واملعلومات ال ي كتب عنه(.)34

 11ـ الرسالة الفرقية  /للسيد غني نقي الزيد بوري ( ت 1257هـ ) .
مؤلفه  :سبق احلديث عنه.
وكتاب (( :الرسالة الفرقية )) ألفه املؤلف السابق  ،ومجع فيه اللغات املتقاربة يف املعاين  ،وله قيمته العلمية يف ميدان البحث عن معاين الكلمات
وموضوعاهتا لدى علماء اللغة العربية يف املكتبة الثقافية اللغوية  ،ومل أحتصل على معلومات كافية عن الكتاب املذكور(. )35
 - 12فقه اللسان  /لكرامت حسين الكنتوري ( ت  1335هـ ) .
مؤلفه  :هو كرام حسني بن سراج حسني احلسيين الكنتوري  ،الشيخ الفاضل  ،أحد العلماء املشهورين يف العلوم األدبية واللغوية ،ولد يف سنة /
5996هـ /ببلدة ((جهاتسي )) واشتغل بالعلم على والده وعلى غريه من علماء زماته  ،مث أقام بلكهنؤ بعد رجوعه من احلج  ،وقرأ الكتب الدراسية
كلها على فضالئها  ،والزمهم مدة  ،مث سافر إ ى (( جركهاري )) وتعلم اإلجنليزية وو ى التدريس بكلية راجكمار ،مث قلد عدة مناصب يف املدن
اهلندية  ،كاإلتشاء  ،والنيابة والنظارة  ،مث سافر إ ى لندن عاصمة بريطاتيا لدراسة احلقوق وبعدها رجع إ ى (( إله آباد)) وويل القضاء فاستقل به إ ى
أن أحيل إ ى التقاعد  ،فقدم إ ى (( لكهنؤ)) وسكن هبا ،وأسس مدرسة لتعليم البنات وأوقف عليها كل ماله من عرو وعقار .من مصنفاته
اللغوية :فقه اللسان السابق  ،وله غري ذلك من الكتب والرسائل بالعربية واألردية والفارسية  ،تويف سنة 5775 /هـ  /بلكهنؤ(.)36
وكتاب (( فقه اللسان )) من أعظم الكتب ال ي صنف يف هذا الفن ،ومن أدق املباحث وأروع املسائل املتناولة لعلوم اللغة العربية ،وصاحبه قد
جاء يف معجمه بدراسات عميقة  ،ومناقشات جادة حول اللغة ومفرداهتا ودالالهتا عامة  ،واملصادر الصوتية خاصة ؛ ولذلك قال عنه عبد احلي
احلسين (( :ومن أحسن الكتب يف هذا الفن فقه اللسان بالعربية للمولوي كرام حسني الكنتوري  ...لعله متفرد يف علماء اهلند هلذا الصنف ))()37
 (( ،ويبدو أن املؤلف قد استفاد من إقامته يف بريطاتيا عدة سنوات يف االطالع على أحباث لغوية وصوتية جعل حبثه يتصدر القمة فيما كتب يف
هذا املوضوع يف شبه القارة ))(. )38
وحمتوى الكتاب يتضمن عدة قضايا لغوية وال يقتصر على داللة األلفاظ  ،وال على كيفية الرتاكيب واالشتقاقات النحوية والصرفية كما كات احلال
عند أصحاب املعاجم األخرى فحسب  ،وإمنا يناقش موضوعات تتصل باللغات األخرى غري العربية وأسباب كثرة البدل يف العربية  ،وتشأة األلفاظ
وتقدم األمساء يف الظهور على األفعال  ،والنظريات امللختلفة يف تشأة اللغة  ،والربط بني ذلك وبني اإلدراك و املدركات املتباينة وغري ذلك من القضايا
.
كما يبحث املؤلف يف كتابه (( فقه اللسان ))عن األصوات األصلية واملصادر األصلية وما طرأ عليها بعد ذلك من تغيريات باالشتقاق اللغوي
والصريف وأصول العالقات واملناسبات ال ي ينتقل هبا اللفظ من احلقيقة إ ى اجملاز ،وما البد منه ملن يقوم جبمع االلفاظ واملفردات  ،والفرق بني طريقة
 ،والفرق بني طريقة القدماء يف االهتمام بالظاهر واحملدثني يف االعتناء بالباطن  ،مث أفرد الكنتوري فصالً للعلة واملعلول يف اللغة  ،واشتقاق املادة
وفصل احلواس  ،وفصالً آخر يف التجريد والتعقل( ، )39وهو يف ذلك كله يدعم مذهبه الفكري واللغوي مبا توصل إليه العلوم العقلية والنفسية  ،وما
استفاد من احلجج القاتوتية واالستدالل العقلي على ما أراد إثباته وهو يناقش قضايا اللغة العربية تتيجةً خلربته الطويلة يف القضاء وتعمقه يف اللغات
 33ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 653/3ـ . 656
 34ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 659/3ـ  ، 656واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  ،785والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ، 79وعلم اللغة واللغويون يف اهلند
ص  22ـ . 25
 35ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،5656/3والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ، 79وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص .29
 36ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 5775/8ـ  ، 5779واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص 252ـ  ، 255والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 75
 37ـ الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص ، 75وينظر  :األدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص .562 ،65
 38ـ األدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص . 65
 39ـ ينظر  :فقه اللسان ص  7/5وما بعدها  ،واألدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص  69وما بعدها .
ولالطالع على مناذج منه ينظر . 969 ،969 ،535 ،66،578/9 ،966 ،596 ،56/5 :
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المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة الهندية
(قديما و حديثا)

والنظريات العقلية ال ي وهبته إياها يف الغرب  ،وبذلك يتضح أن الكتاب يشري إ ى سعة اطالع املؤلف  ،وعمق أفكاره يف العلوم العقلية والفلسفية
اليوتاتية عالوه على العلوم اللغوية( ، )40والكتاب ((فقه اللسان)) يقع يف ثالثة جملدات يدور حول املصادر الصوتية يف اللغة العربية .
وقد طبع الكتاب يف اهلند مبطبعة تولكشوربريس يف لكهنؤ عام  5655 /م  /وهي طبعة قدمية ولكنها مقروءة .
 13ـ أنوار اللغة  /للمولوي وحيد الزمان بن مسيح الزمان اللكهنوي ( ت 1338هـ).
مؤلفه  :هو وحيد الزمان ب ن مسيح الزمان بن تور حممد العمري امللتاين مث احليدر آبادي  ،املعروف بنواب وقار تواز جنك هبادر  ،الشيخ العامل ،
واحملدث الكبري  ،كان من العلماء املشهورين و كبار املؤلفني  ،ولد بكاتبور سنة  5993/هـ  /وقرأ الكتب الدراسية على كبار العلماء يف بلدته  ،مث
سافر إ ى احلج واستفاد من شيوخه احلديث وغريه ،مث رجع إ ى اهلند وتسلك طريقة التصوف وتال اإلجازة فيها  ،مث سكن حبيدر آباد وخدم الدولة
اآلصفية حىت صار معتمداً للوزير ولقب باللقب املذكور  ،وصار عضواً يف جملس مالية الدولة وقضياً يف احملكمه  ،مث أحيل إ ى املعاش  ،واعتزل يف
بيته عاكفاً على املطالعة و التأليف والرتمجة  ،مث سافر إ ى عدة بلدان عربية منها احلجاز وبعد رجوعه إ ى حيدر آباد  ،ومكث يف وقار آباد حىت
وافاه األجل  .من مصنفاته  :وحيد اللغة يف غريب احلديث ومفرداته ،وتذكره وحيدي  .تويف عام  5778/هـ  /يف آصف تكر ودفن يف وقار آباد()41
.
وكتاب (( أنوار اللغة )) حيتوي على أربع جملدات ضلخمة  ،ومل أهتد إليه يف مصادر الرتمجة للمؤلف وكتب الطبقات واملصنفات سوى ما سلف(.)42
 -14تلخيص الصراح  /للسيد محمد حكم البريلوي ( ت  1156هـ ).
مؤلفه  :هو حممد حكم بن حممد احلسين مر
الربيلوي  ،السيد العالمة  ،أحد العلماء العاملني  ،ولد وتشأ ببلدة (( راين بريلي )) والزم أباه مالزمة
طويلة  ،مث سافر إ ى مدن أخرى وتلقى عن مشائلخها العلوم  ،مث رجع إ ى بلدته وتصدر لإلفتاء .من مصنفاته اللغوية  :تللخيص الصراح السابق يف
اللغة  ،ومللخص البالغة يف املعاين  ،وآليل النحو رساله يف النحو  ،تويف سنة 5556 /هـ . )43(/
وكتاب (( تلخيص الصراح )) قد قام بتأليفه السيد حممد حكم يف اللغة العربية ومفرداهتا ولكنه مع األسف اختفى عن األتظار ومل يسعد بالطبع
ومازال مصريه جمهوالً(.)44
 -15منتخب اللغات  /لموالنا عبد الرشيد التتوي ( كان حياً سنة  1604 /هـ . ) /
مؤلفه  :هو عبد الرشيد بن عبد الغفور احلسيين املديين التتوي السندي  ،الشيخ اللغوي الكبري  ،وأحد الرجال املعروفني بالفضل واإلحسان  ،ولد
وتشأ مبدينة (( تته )) من بالد السند  ،و قدم أكرب آباد فسكن هبا  .من مصنفاته اللغوية  :منتلخب اللغات السابق  ،وفرهنك رشيدي باللغة
الفارسية كان حياً يف سنة  5692 /هـ .)45(/
وكتاب (( منتخب اللغات ))من املعاجم املزدوجة أو الثنائية اللغة  ،فقد ألفه عبد الرشيد التتوي بأمر شاهجهان السلطان املغويل معجماً للكلمات
العربية  ،واستعمل فيه الفارسية أداةً للشرح والتفسري للمفردات واجلمل  ،وهذا املعجم قد استلخدم كثرياً يف شبه القارة اهلندية وخاصة يف اهلند  ،ومت
تداوله يف مراكز البحث وميادين الثقافة واللغة عند القراء والباحثني معاً  ،وإليه أشار صاحب النزهة بقوله (( كتاب بسيط يف اللغة العربية بلسان
الفرس سهل التناول كبري الفائدة ))( ، )46وكان صاحبه يستمد مادته العلمية ،وداللته اللغوية من املصادر األصلية  ،كالقاموس والصحاح ،واملهذب

 40ـ ينظر  :األدب العريب يف شبه القارة اهلندية ص . 69
 41ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 5768/8ـ .5766
 42ـ ينظر  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ،79وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص .29
 43ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 852/9ـ . 855
 44ـ ينظر  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص ،79وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 22
 45ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،599/5والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 75
 46ـ تزهة اخلواطر .599/5
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 ،والصراح  ،والكنز  ،وغريه من املصادر ال ي كان يعتمد عليها يف كتابة ذاك املعجم  ،ويتلخذها ماخذاً له  ،وللكتاب مقدمة كتبها األستاذ ليدن
باإلتكليزية ـ على ما قال الدكتور زبيد ـ ومل أقف عليها ومل أطلع على املعجم املذكور(. )47
 -10كوهر منظوم  /لموالنا محمد علي الصدر بوري ( ت 1282هـ ) .
مؤلفه  :هو حممد علي بن رمضان علي الصدر بوري املليح آبادي  ،الشيخ اجلليل  ،أحد العلماء الصاحلني  ،ولد يف سنة 5966/هـ  ،/وقرأ العلم
على العلماء  ،مث أخذ الطريقة الصوفية  ،مث رحل إ ى (( طوك )) وتقرب إ ى وزير الدوله ،له مصنفات منها  :كوهر منظوم السابق  ،وآثار حمشر
وهي منظمة يف آثار القيامة  ،تويف عام  5986 /هـ . )48(/
وكتاب ((كوهر منظوم )) صنف يف لغات العرب  ،ومفردات كلماهتم من الداللة واملشتقات واألفعال وحنوها مما يرجع إ ى حمتوى املعاجم العامة
ومفاهيمها  .وموضوع الكتاب ـ كما سبق ـ يدور حول لغات العرب ومعاتيها وألفاظها على عكس ما يبدو من امسه العجمي ولساته الفارسي .
وهذا ايضا مما مل أطلع عليه ال مطبوعاً وال خمطوطاً(.)49
 17ـ غياث اللغات  /لموالنا غياث الدين الرامبوري ( ت  1201هـ ) .
مؤلفه  :هو غياث الدين بن جالل الدين الصديقي الرامبوري  ،الشيخ احلكيم  ،أحد األفاضل املشهورين  ،ولد برامبور  ،وقرأ العلم على علماء زماته
 ،واتتفع بوالده  ،وتفنن يف الفضائل عليه  ،حىت صار من أكابر العلماء يف حياه شيوخه .من مصنفاته اللغوية  :غياث اللغات السابق وهو أشهرها
،وخالصة اإلتشاء ،ورسالة يف العرو والقافية  ،وله شرح وتعليقات على الدواوين الفارسية  .تويف سنة  5995/هـ . )50(/
وكتاب  (( :غياث اللغات )) من املعاجم امللخلوطة باللغة العربية والفارسية وغريها  ،وله مسعة يف بالد اهلند  ،ويقع يف جملد ضلخم  ،كما قال عبد
احلي احلسين  ،ومل أقف عليه(. )51
 -18أشهر اللغات  /للشيخ غالم اهلل الهانسوي ( ت ؟ ) .
مؤلفه  :هو غالم اهلل الصديقي اهلاتسوي  ،الشيخ اجلليل كان غزتوي األصل ،له أشهر اللغات السابق صنفه يف سنة  5557/هـ  /يف أيام عاملكري
مل يذكره علماء الرتمجة سنة والدته وال وفاته إال أته كان من علماء القرن الثاين عشر اهلجري(.)52
وكتاب (( أشهر اللغات )) معجم لغوي وهو يعد من الكتب امللخلوطة مجع فيه صاحبه اللغات العربية والفارسية والرتكية  ،وصنفه ـ كما سبق ـ يف

أيام السلطان املغويل عاملكري سنة  5557/هـ . )53(/

 -12منتخب صحاح الجوهري  /لموالنا غالم حسين الصمدني ( ت  1237هـ ) .
صمدن
مؤلفه  :هو غالم حسني بن تور علي الرضوي الصمدين الفرخ آبادي  ،الشيخ الفاضل  ،أحد العلماء املربزين يف العلم  ،ولد وتشأ بقرية (( م
)) ـ وهي من أعمال فرخ آباد ـ وقرأ بعض الكتب الدراسية على أساتذة قنوج و فرخ آباد  ،مث سافر إ ى لكنهؤ ودهلي وأخذ من شيوخهما العلوم
اإلسالمية  ،مث سافر إ ى بنكاله فدرس وأفاد هبا مدة  .من مصنفاته اللغوية  :منتلخب صحاح اجلوهري السابق  ،وديوان الشعر العريب  .تويف سنة /
 5973هـ  /بدهاكه(.)54

 47ـ ينظر  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ،75واآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية ص  ،955وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص  23والكتاب مطبوع يف اهلند
بكلكته ومل اهتد إ ى معلومات النشر .
 48ـ ينظر  :تزهة اخلواطر . 5569/3
 49ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 28
 50ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ، 5656/3والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 78
 51ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ، 5656/3والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 78
 52ـ ينظر  :تزهة اخلواطر . 332/9
 53ـ ينظر  :تزهة اخلواطر  ،332/9والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 78
 54ـ ينظر  :تزهة اخلواطر 5659/3ـ .5657
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وكتاب ((منتخب الصحاح)) صنفه يف املعجم العريب ،ويبدو من امسه بأته قد اختار من الصحاح للجوهري مايراه مناسباً لإلجيازواإلفادة ،ومل أعثر
عليه يف املصادر األخرى سوى كتاب النزهة(.)55
 26ـ جامع اللغات  /للمفتي غالم سرور الالهوري( ت ؟ ) .
 -21زبدة اللغات  /للمؤلف المذكور .
ومل أقف عليهما يف املصادر سوى امسي املعاجم املذكورين ومؤلفهما خمتصراً عند عبد احلي احلسين  ،ومها قد صنفا عنده يف قائمة املعاجم ثنائية اللغة
أو امللخلوطة كما مساها املؤلف السابق(.)56
 -22مصباح اللغات  /ألبي الفضل عبد الحفيظ البلياوي ( ت 1321هـ ) .
مؤلفه  :هو عبد احلفيظ البلياوي أبو الفضل األستاذ الكبري ،واحملقق اجلليل  ،أحد خرجيي دار العلوم القامسية  ،وكان أستاذاً لألدب العريب بدار
العلوم التابعة لندوة العلماء يف اهلند  ،منح له احلكومة اهلندية جائزًة على هذا الكتاب اعرتافاً خلدمته العلمية وتقديراً جلهوده يف هذا الصدد  ،وقد
درس مدرسة مصباح العلوم مبدينة بريلي ـ يف اترابراديش يف اهلند ـ من مصنفاته اللغوية  :مصباح اللغات السابق  ،وكتاب الفروق ومل يكمله  .تويف
سنة  5765 /هـ  /يف بلدة (( بليا ))(.)57
وكتاب (( مصباح اللغات )) من املعاجم الثنائية الشهرية يف اهلند من العربية إ ى األردية  ،وله أمهية كبرية  ،وحظوة بالغة من بني املعاجم العربية
املتداولة لدى طالب العربية وأساتذهتا يف املدارس الدينية واجلامعات اإلسالمية يف شبه القارة اهلندية.
وهو مبادته العلمية  ،ومفرداته اللفظية  ،وداللته اللغوية يساعد كثرياً طالب العلم واملرتمجني يف فهم املؤلفات  ،وشرح األلفاظ العربية  ،وتوضيح معاين
املصطلحات  ،حىت اعترب بعضهم( )58بأته املعجم الثنائي األول (( العريب ـ األردي )) يف اهلند  ،و لذلك جاء يف طليعة املعاجم كثرية الطباعة
واالتتشار يف تلك البالد بفضل إفادته الواسعة وطريقته السهلة يف تأدية املعىن  ،وحسن األسلوب  ،وسالمة العر  ،واستيعابه املتضمن كمية هائلة
من املفردات العريب  ،وشرح معاتيها وبيان مدلوالهتا اللغوية ال ي يزيد عددها مخسني ألف كلمة  ،وقد تعر املؤلف عبد احلفيظ البلياوي جملموعة من
القضايا اللغوية يف معجمه  ،مراعياً يف ذلك دقة التعبري يف الرتمجة والنقل من العربية املصدر إ ى األردية املرتجم إليها  ،واحلرص على الشمولية والوضوح
مع األماتة العلمية واحلفاظ عليها يف أثناء البحث .
وكان من املوضوعات ال ي تناوهلا شرح املفردات العربية وإثبات معاتيها ومفاهيمها  ،ورد الكلمات إ ى أصلها الثالثي وجتريدها من احلشو و الزوائد
مث يذكر األفعال من األصل فيبدأ بالثالثي والرباعي واخلماسي بالرتتيب  ،مع ذكر املواد الصرفية جبميع وجوهها وبياهنا واإلشارة إ ى التذكري والتأتيث
للكلمة السماعية  ،وتوضيح املعاين املتغرية باختالف هذه املسائل الصرفية وغريها  ،كما أن املعجم مل يكتف بإيراد كلمة أردية واحدة  ،وإمنا كان
يايت مؤلفه أحياتاً بالعديد من املرتادفات املوازية هلذه الكلمة يف األردية مع الشرح والبيان وذكر اجلمل  ،باإلضافة إ ى الكلمات العلمية واألدبية ال ي
شاع استلخدامها ووردت كثرياً يف الكتب العربية للمقررات الدراسية من العلوم النقلية والعقلية على حد سواء  ،ويف ختام كتابه جعل له ذيالً لغوياً
على الرتتيب األلفبائي ،حيث اقتبس من كتاب (( املنجد ))  ،و(( القاموس العصري )) ألفي كلمة ومصطلح مع شرح األلفاظ واملصطلحات يف
اللغة األردية مما يضيف إ ى الكتاب صبغة علمية  ،وإفادة رائعة .

 55ـ ينظر  :تزهة اخلواطر. 5657 /3
 56ـ ينظر  :الثقافة اإلسالمية يف اهلند ص . 78
 57ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص  ((، 26العالمة أبو الفضل عبد احلفيظ البالوي ومعجمه  :مصباح اللغات )) مقالة أعدها اختار علي أمحد وتشرها
يف جملة ثقافة اهلند  ،اجمللد  ،93العدد  ، 9عام  / 9659شهر  /أبريل ـ يوتيو ص  59 ، 52ومت تشرها أيضاً يف صفحة الشبكة العنكبوتية /www.
 ،nidaulhind .com/تاريخ الدخول .9658/3/95
 58ـ ينظر  :العالمة أبو الفضل عبد احلفيظ البالوي ومعجمه  :مصباح اللغات ص . 59 ، 52
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ورتب املعجم على الرتتيب األلفبائي من احلرف األول برد الكلمة إ ى املادة األصلية وجتريدها من الزوائد  ،وذلك على الطريقة ال ي صنف هبا املعجم
الوسيط  ،واملنجد وغريمها من املعاجم  ،يقع هذا املعجم يف / 5652 /صفحة  ،وقد صدرت له عدة طبعات منها الطبعة التاسعة يف مكتبة برهان
بدهلي يف اهلند باعتناء عميد الرمحن العثماين عام  5669 /م  ، /ومل أطلع عليه سوى املقالة املطولة ال ي كتبها صاحبها اآليت ذكرها يف اهلامش()59

 23.ـ اللغات الجديدة  /للسيد سليمان الندوي ( ت 1373هـ ) .

مؤلفه  :هو سليمان بن أيب احلسني بن حممد شري احلسيين الندوي  ،السيد العالمة  ،شيخ الندويني  ،وأمري العلماء يف اهلند  ،ولد يف سنة 5769/
هـ  /بقرية (( سنه )) وتشأ يف بيئة علمية و أدبية  ،وقرأ دراسته األولية يف قريته على شيوخها ومنهم والده  ،مث سافر إ ى قرية (( فلوراي )) بوالية
رهبار طلباً للعلم  ،وتلقى فيها بعض املقررات الدراسية  ،مث التحق باملدرسة اإلمدادية يف درينكة واشتغل فيها بالعلوم  ،مث حتصل على الشهادة الدراسية
من دار العلوم لندوة العلماء  ،وتعلم اللغات العربية والفارسية واألردية واإلتكليزية  ،قام بالتدريس يف دار العلوم أستاذاً  ،وتو ى عمادة الشؤون العلمية
لدار املصنفني  ،وله إصالحات يف تدوة العلماء  ،ومشاركة يف الصحافة اإلسالمية ورئاسة حتريرها  ،ومسامهة يف بعض اجملالت العلمية ،وإلقاء
احملاضرات وعقد الندوات يف اهلند وخارجها  ،اختري أستاذاً لأللسنة الشرقية يف كلية (( بون )) وعضو مراسل جملمع اللغة العربية يف مصر  ،منح
له الدكتوراه الفلخرية من جامعة عليكره  ،كما تو ى منصب قاضي القضاة يف بوفال قبل هجرته إ ى باكستان  ،له تشاطات سياسية ودينية واجتماعية
بارزة .من مؤلفاته  :اخليام وهو عر وتقد للشاعر عمر اخليام  ،والصالت بني العرب واهلند  ،ورحلة أفغاتستان ،والكتاب السابق  ،تويف عام /
5737هـ . )60(/
وكتاب  (( :اللغات الجديدة )) من املعاجم اللغوية املتداولة يف مدارس اهلند الدينية خاصة  ،واملراكز العلمية ولدى رواد العربية ومرتمجيها عامة ،
املعرب والدخيل مايصعب وإحصاءه  ،وبذلك أضيف إ ى
وقد مجع فيه مؤلفه القدمي واجلديد من الكلمات العربية ومعاتيها ما ال يسهل عده  ،ومن َّ
املكتبة العلمية اللغوية ما يعود بالنفع إ ى طالب العلم يف املدارس الدينية  ،واجلامعات اإلسالمية  ،واملراكز الثقافية  ،وهذا املعجم حيتوي على شرح
أربعة آالف كلمة جديدة  ،وحتقيقها حتقيقاً علمياً يف اللغة العربية  ،ومل يتيسر يل االطالع عليه(.)61
 -24معجم العربية  /للسيد طلحة الحسني الطونكي ( ت ؟ ) .
مؤلفه  :هو طلحة احلسين الطوتكي  ،األستاذ السيد  ،العامل املفكر  ،عمل يف جامعة بنجاب بباكستان أستاذاً يف قسم العلوم الشرقية  ،مث أحيل

منه  ،وكان يقيم يف كراتشي عام 5695 /م. )62(/

وكتاب  (( :معجم العربية ))هو معجم ضلخم حيتوي عدداً كبرياً من الكلمات واملفردات يف علم اللغة العربية  ،وجاء تأليفه بناء على طلب من
جامعة بنجاب  ،ويف كل صفحة من صفحاته مجع املؤلف كلمات عربية على طرف  ،ومعاتيها على طرف آخر  ،وهو يتكون من جملدين  ،غري
أتين مل أمتكن من االطالع عليه(.)63
 25ـ بيان اللسان  /للقاضي زين العابدين سجاد الميرتهي ( ت ؟ ).
مؤلفه  :هو زين العابدين سجا  ،األستاذ القاضي  ،والعامل اجلليل أحد خرجيي دار العلوم القامسية بديوبند وهو من أهلي (( مريت )) باهلند(. )64

 59ـ وقد طبع الكتاب  ،وصدرت له الطبعة األو ى من مكتبة برهان تدوة املصنفني يف دهلي بعناية مديرها املف ي عتيق الرمحن العثماين يف اخلمسينيات  ،كما صدرت
له فيما بعد عدة طبعات متتالية يف ديوبند وغريها من مكتبات هندية خمتلفة .
وللوقوف على هذا املعجم مطوالً ينظر  :العالمة أبو الفضل عبد احلفيظ البالوي ومعجمه  :مصباح اللغات ص  ، 52وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص .26
 60ـ ينظر  :أعالم إسالمية من شبه القارة اهلندية ص  725وما بعدها  ،وعلم اللغة واللغويون يف اهلند ص 23ـ . 28
 61ـ وهو مطبوع يف بالد اهلند ومتداول ومل أقف على طبعاته  .وللوقوف على الكتاب ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص 23ـ  ، 28والثقافة اإلسالمية يف
اهلند ص  ، 79وتطور اللغة العربية وآداهبا يف والية بيهار  ،مقالة أعدها الدكتور حممد حبيب الرمحن  ،وترمجها أبو حممد ،ىوتشرها يف جملة ثقافة اهلند  ،اجمللد ،59
العدد  ،5عام  9665م ص  ، 596تاريخ الدخول  9658/3/97م.
 62ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص .28
 63ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 28
 64ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 28
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وكتاب  (( :بيان اللسان ))معجم مفيد جداً لطلبة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  ،وهو ثنائي اللغة من العربية إ ى األردية  ،وقد بذل فيه
مصنفه جهوداًكبرية لتأليفه وبيان معاتيه باللغتني معاً(.)65
يقع هذا املعجم يف  / 868 /صفحة وقد طبع يف املكتبة العلمية يف مريت بالوالية الشمالية يف اهلند عام  5636 /م . /
 -20معين اللغات  /للشيخ معين الدين الندوي البتهرياوي ( ت 1244م ) .
مؤلفه  :هو الشيخ معني الدين السابق .
وكتاب  (( :معين اللغات )) هو أيضاً من املعاجم اللغوية صنفه صاحبه لشرح الكلمات وبيان معاتيها  ،ودراسة أحواهلا من حيث االشتقاق
واألصل  ،وغري ذلك من املسائل املتعلقة باللغة العربية ودالالهتا يف الرتاكيب واملفردات( ، )66ومل أحتصل على املعلومات الكافية حول املعجم السابق
ومؤلفه .
وهذه مجلة من املعاجم العربية اللغوية ال ي أسهم فيها علماء شبه القارة اهلندية  ،وأتتجوها يف ديارهم البعيدة  ،ومثة جهود مبذولة  ،وتشاطات طائلة
بذل يف هذا الصدد خدمة للمكتبه العلمية واللغة العربية يف شىت بالد القارة  ،ولكنها مع األسف مل تكتحل عيون الباحثني هبا  ،ومل تشرب أقالمهم
منها  ،وبقي منطوية يف زوايا الدور ،واملكتبات القدمية لو سنح لنا االطالع عليها لكات االستفادة منها أعم  ،والنقد أدق  ،والدراسة أوسع ،
والفهم أعمق .
أنواع المعاجم اللغوية العربية في شبه القارة الهندية
ولقد تنوع املعاجم يف تلك البالد إ ى أتواع ،و مل يلتزم مصنفوها بنوع واحد منها  ،فكان لكل منها منهجها يف التبويب والتصنيف ،وطريقتها يف
التوظيف والعر حسب مادهتا اللغوية وقيمتها العلمية  ،ومما ساعد على هذا التنوع والتعدد يف املعاجم اللغوية العربية يف شبه القارة هو التطور
الداليل والعلمي للكلمة  ،وتوسع دالالهتا  ،وكثرة التعريب والدخيل والتوليد فيها  ،باإلضافة إ ى تقدم املناهج ال ي كات تعتمد عليها املعاجم يف
ترتيب املادة ،وتنظيم مفرداهتا  ،وتوفر وسائل اإليضاح وأساليب العر وتقنيات النشر ،وخاصة يف الوق احلاضر(( االمر الذي حول املعجم إ ى
جمال من أكثر جماالت التأليف ال ي يتعاتق فيها العلم والفن  ،العلم يف االتضباط والدقة  ،والفن يف اجلمال والرقة ))(. )67
وتلك األتواع من املعاجم تللخص يف األقسام الثالثة  ،وإليك بياهنا :
األول ـ معاجم األلفاظ :
(( وهي صنف من املعاجم و يركز على مجع مفردات  ،أو ألفاظ لغة معينة  ،مث يقوم بتصنيف هذه املفردات وفق منهج معني ))(.)68
وهذا النوع يأيت على ثالثة أشكال وفقاً لرتتيب املعاجم  ،وهي  :ـ
5ـ الرتتيب األلفبائي  ،وينقسم بدوره إ ى :ـ
أ ـ الرتتيب حبسب أوائل الكلمات بعد جتريدها من الزوائد  ،وهذه الطريقة تعرف مبدرسة األجبدية العادية ؛ حيث يقوم تظامها على تقسيم املعجم
إ ى أبواب حبسب األجبدية املعتادة  ،ووضع املواد يف األبواب بالنظر إ ى احلرف األول باباً  ،والثاين فصالً  ،وكان رائد هذه املدرسة الزخمشري صاحب
أساس البالغة وتبعه يف تصنيف املعاجم على هذه الطريقة املعجم الوسيط واملنجد وغريمها من ذوي القواميس العربية(.)69

 65ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص . 28
 66ـ ينظر  :علم اللغة واللغويون يف اهلند ص 23ـ  ، 28والثقافة اإلسالمية يف اهلند ص  ،79وتطور اللغة العربية وآداهبا يف والية بيهار ص . 535
 67ـ املعاجم العربية ومصادرها ص 59ـ . 57
 68ـ املعاجم العربية ومصادرها ص  ، 57وينظر  :املعجم العريب ـ تطور وتاريخ ـ ص . 96
 69ـ ينظر هذه الطريقة وترتيبها يف  :املعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص  53 ،25وما بعدها  ،ومعاجم العربية ومصادرها ص  ،595واملعاجم العربية بني االبتكار
والتقليد ص 96ـ  ،76واملعجم العريب املعاصر ص 99ـ .93
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وكذلك كان لعلماء شبه القارة تصيب منها ومشاركة فيها  ،كأمثال أيب الفضل عبد احلفيظ البلياوي صاحب مصباح اللغات  ،والسيد سليمان
الندوي صاحب اللغات اجلديدة  ،والسيد طلحة احلسين الطوتكي صاحب معجم العربية وغريهم .
ب ـ الرتتيب حبسب أواخر الكلمات بعد جتريدها من الزوائد  ،وهذه الطريقة تشتهر مبدرسة القافية ويقوم تظامها على تقسيم املعجم إ ى أبواب
حسب األجبدية املعروفة  ،ووضع املواد يف األبواب والفصول باعتبار احلرف األخرياألصلي باباً  ،واحلرف األول األصلي فصالً مع املراعاة يف ترتيب
املواد للحرف الثاين والثالث والرابع  ،ورائد هذه املدرسة اجلوهري صاحب تاج اللغة وصحاح العربية  ،وتبعه طائفة من اللغويني  ،كالفريوز آبادي
صاحب القاموس احمليط  ،وغريه(.)70
الصغاين صاحب العباب الزاخر  ،والتكملة  ،وجممع البحرين  ،والزبيدي البلكرامي صاحب
وكان ممن تبعهم يف هذا املنهج من علماء شبه القارة َّ
تاج العروس  ،واملف ي سعد اهلل املراد آبادي صاحب القول املأتوس  ،وسواهم .
ج ـ الرتتيب حبسب أوائل الكلمات دون جتريدها من الزوائد  ،مثل  :معجم الرائد جلربان مسعود ،ومل أجد هذا الرتتيب عند علماء شبه القارة بعد
البحث واملطالعة يف املصادر املتوفرة لدي.

2ـ الترتيب الصوتي :
ويف هذا الرتتيب يراعى التشابه الصويت لألحرف  ،وتدرج خمارجها من اجلهاز الصويت لإلتسان ،وهذه الطريقة تعرف مبدرسة الرتتيب الصويت ،أو
التقليبات الصوتية  ،أو الرتتيب امللخرجي ،فيتمثل تظامها يف ترتيب املواد اللغوية وفق خمارج احلروف ـ كما سبق ـ ومجع الكلمات املكوتة من حروف
واحدة يف موضع واحد  ،ورصدها حت أبعد حروفها خمرجاً .
ورائدها اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف كتابه العني الذي كان أشهر ترتيب معروف يف ذلك الوق  ،وهذا الرائد يعد أملع شلخصية يف تاريخ الدراسة
اللغوية العربية(. )71
وهذه املدرسة مل جتد صداها يف شبه القارة عند العلماء أصحاب املعاجم سوى شلخصيه فذة  ،وعامل بارع هو كرام حسني الكنتوري صاحب
فقه اللسان  ،فقد اتبع يف تأليفه هذا منهج الفراهيدي يف الرتتيب الصويت ،ومل أقف على غريه ممن كتب يف هذا النظام.
 3ـ الترتيب األبجدي :
وهذا النظام أقدم ترتيب عرفه العرب ،وهو ترتيب فينيقي ـ على ما قاله الدكتور زين كامل اخلويسكي( )72ـ والعرب مل يستعملوا الرتتيب األجبدي
وعلماء شبه القارة تبعاً هلم  ،وإمنا استعملوا الرتتيب الصويت واأللفبائي(. )73
الثاني ـ معاجم المعاني :
وهذا النوع ويسمى أيضاً مبعاجم املوضوعات (( وهو توع من املعاجم خيتلف يف ترتيب املفردات وتوعها وكمها ؛ إذ يرتب املفردات وفق املوضوع ،
أو املعاين ال ي تتصل به  ،أي  :أته يلتزم بوضع املفردات املتصلة مبوضوع واحد يف مكان واحد ،األلفاظ اخلاصة بأعضاء اإلتسان ،...أو األلوان ،
أو الطعام  ،أو الشراب ، )74()) ..وكان من املعاجم العربية املوضوعية القدمية احملكم وامللخصص البن سيده األتدلسي ويعد رائد هذه الطريقة  ،وهو

 70ـ ينظر هذه الطريقة وتظامها يف الرتتيب يف  :املعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص 96ـ  ، 76واملعجم العريب املعاصر ص 99ـ . 93
 71ـ ينظر هذه املدرسة وترتيبها ومؤسسها يف  :املعاجم العربية بني االبتكار والتقليد ص  ،96واملعجم العريب املعاصر ص  ، 99واملعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص
 ، 29ومعاجم العربية ومصادرها ص . 26
 72ـ ينظر  :املعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص . 25
 73ـ وللحديث عن هذا الرتتيب ينظر  :املعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص . 25
 74ـ مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ص . 59
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وبني أحواهلا حبسب ألفاظها واشتقاقاهتا  ،وإمنا ينظمها حبسب معاتيها ،ففي مادة ( أسد ) مثالً يضع
بذلك ال يرتب الكلمات ال ي مجعها وشرحها َّ
كل مسميات األسد وما يتعلق به ،ويف مادة ( لون ) جند يف معجمه كل ما تضمنته اللغة العربية من أمساء األلوان وأشكاهلا بدرجاهتا امللختلفة(. )75
وإذا تصفحنا تاريخ املعاجم يف شبه القارة  ،وتطور كتابتها عند العلماء اللغويني  ،واألدباء البلغاء لوجدتا هلم آثاراً يف هذا الصدد ـ وإن كات قليلة
الصغاين أول من أبدع يف معاجم املعاين يف كتابه  :الذئب وأمساء الفأر،
باملقارتة مع معاجم األلفاظ ـ  ،وتشاطاً ملحوظاً  ،ويعد اللغوي األديب َّ
وأمساء األسد ،مث تبعه يف الطريقة السيد غين تقي الزيد بوري صاحب معجم :الرسالة الفرقية.
الثالث  :المعاجم المزدوجة أو ثنائية اللغة :
وهذا توع آخر من املعاجم (( ال ي تشرح مفردات لغتني كل لغة باألخرى  ،فتجمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها  ،وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب
ما يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة األخرى وتعابريها ))( ، )76يالحظ يف هذا النوع من املعاجم ثنائية اللغة أن كلمات اللغة املعينة أو دالالهتا ال
ترتب وال جتمع  ،وال تؤلف املوضاعات فيها  ،وإمنا هي ترتيب ألفاظ لغة تقابل ألفاظاً مقصودة بلغة أخرى لتشرحها واحده تلو األخرى ،وذلك مثل
 :معجم املورد ملنري البعلبكي يف اللغة اإلجنليزية والعربية  ،وبالعكس  ،وغريه من املعاجم ال ي ألف يف الغر تفسه مبلختلف اللغات  ،ويلحق باملعاجم
املزدوجة املعاجم متعددة اللغات ال ي تعطي املعىن الواحد بألفاظ عدة لغات يف آن و ٍ
احد .
وهذا الصنف من املعاجم لقي رواجاً يف شبه القارة اهلندية  ،وإقباالً شديداً ؛ حيث قام كثري من اللغويني بتأليف معاجم ثنائية اللغة أحياتاً  ،وبأكثر
من لغة أحياتاً أخرى وهي ال ي مساها عبد احلي احلسين باملعاجم امللخلوطة  ،أي يف اللغات امللختلفة من العربية واألوردية والفارسية يف وق و ٍ
احد،
كأمثال  :منتلخب اللغات ملوالتا عبد الرشيد التتوي يف العربية والفارسية  ،ومصباح اللغات أليب الفضل عبد احلفيظ البلياوي يف العربية واألوردية ،
وتاج اللغات للمف ي سعد اهلل املراد آبادي وآخرين  ،وغياث اللغات ملوالتا غياث الدين الرامبوري يف العربية والفارسية وغريها  ،وسوى هذه املعاجم
ثنائية اللغة او ثالثيتها كثرية أبدع فيها علماء شبه القارة اهلندية بالرتمجة والنقل بغية التيسري على طالب العلم والباحثني واملرتمجني الراغبني يف معرفة
اللغات وتعلمها.
الخاتمة
ويف ختام هذه املقالة تستنتج أن أر شبه القارة اهلندية أتتج منذ دخول اإلسالم إليه عقوالً خصبة  ،وأفكاراً راقية  ،وتشاطات مبدعة شارك
يف بناء النهضة الثقافية واحلركة العلمية وازدهارالعربية بفنوهنا املتعددة يف كافة املدن  ،وخاصة يف اهلند وباكستان  ،ومبا أن اللغة العربية هي لغة دياتة
املسلمني وشعار عقيدهتم املقدسة ولسان تبيهم املصطفى فبها تزل القرآن الكرمي  ،ودوت األحاديث الشريفة  ،وسطرت الكنوز الثمينة من الرتاث
العريب األصيل الشامل للعلوم اإلسالمية والعربية والعقلية  ،فإن مسلمي تلك الديار ينظرون إليها بنظرة عالية ومكاتة سامية ويكنون هلا كل االحرتام
والتقدير مما جعلهم أال يألوا أي جه ٍد يف سبيل تنميتها وتطويرها وتشرها يف كافة شبه القارة ومحايتها وصوهنا من التحريف واللحن والعبث .
كان املسلمون يف شبه القارة وعلماؤهم أوفياء لدينهم اإلسالمي وثقافتهم العلمية والروحية ال يتشاغلون عن خدمة التقدم به يف ميادين املعرفة ،
وال يتلخلفون عن ركبها ومسريهتا  ،وتراهم أحياتا عرب القرون امللختلفة يف مقدمة القافلة ومأخذ الزمام .
جودة تلك املعاجم اللغوية العربية  ،وجزالة مادهتا  ،وكثرة فوائدها ،ودقة حتليلها ،وسعة أفقها خط شبه القارة وجتاوزت إ ى العامل العريب واإلسالمي
 ،ومازال أعماهلا العلمية  ،ودراستها الفنية تدل على امتالك أصحاهبا قدرات فائقة  ،وإمكاتات لغوية رائعة يف اللغات املتعددة  ،وخاصة اللغة
العربية ؛ حيث قام هؤالء اللغويون بشرح معاين الكلمات  ،وتدقيق أسرارها  ،وتوضيح داللتها مما يضيف إ ى املكتبة اإلسالمية اللغوية ثروة هائلة
من املواد  ،ومصادر قيمة جيد فيها القارئ بغيته املنشودة  ،ومقصده املطلوب .
وأخرياً احلمد هلل الذي وفقين إ ى إجناز هذا البحث وله احلمد والشكر .
 75ـ وللحديث عن هذا النوع من املعاجم وزيادة التعاريف ينظر  :مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ص  ، 59واملعاجم العربية قدمياً وحديثاً ص ، 565
واملعاجم اللغوية العربية ص  ، 53واملعجم العريب ـ تطور وتاريخ ص  ، 96ومعاجم العربية ومصادرها ص . 52
 76ـ املعجم العريب ـ تطور وتاريخ ص 97ـ . 92
وللمزيد من التعاريف هلذا النوع ينظر  :ومعاجم العربية ومصادرها ص  ،56ومقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ص  ، 55واملعاجم اللغوية العربية ص .55
45
Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

قائمة المصادر والمراجع
5ـ إبراهيم مصطفى وآخرون  ،املعجم الوسيط  ،دار الدعوة ،اسطنبول  .ـ ط  .9ـ  5686م.
9ـ البن منظور  ،حممد بن مكرم أبو الفضل  ،لسان العرب  ،اعتىن بتصحيحه أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق العبيدي  ،دار إحياء
الرتاث العريب  ،ومؤسسة التاريخ العريب ـ بريوت ـ لبنان  .ـ ط  .7ـ ( طبعة جديدة ومصصحة ) د ت .
7ـ أمحد إدريس  ،األدب العريب يف شبه القارة اهلندية حىت أواخر القرن العشرين  ،عني للدراس والبحوث اإلتساتية واالجتماعية [،القاهرة ]
 .ـ ط  .5ـ  5258هـ ـ  5668م .
2ـ أمحد طه حساتني سلطان  ،املعاجم العربية بني االبتكار والتقليد  ،د م  .ـ ط  . 9ـ  5299هـ ـ  9665م .
5ـ إمساعيل العريب  ،اإلسالم والتيارات احلضارية يف شبه القارة اهلندية  ،الدار العربية للكتاب  [ ،توتس ـ ليبيا ]  .ـ د ط  .ـ  5685م .
 9ـ إمساعيل بن محاد اجلوهري  ،تاج اللغة وصحاح العربية  ،حتقيق امحد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ط  .9ـ  5636م .
 3ـ إميل يعقوب  ،املعاجم اللغوية العربية بداءهتا وتطورها  ،دار العلم للماليني  ،بريوت  .ـ ط  . 9ـ  5685م .
 8ـ البدراوي زهران  ،املعجم العريب تطور وتاريخ يف ضوء تظريات علم الداللة لدى احملدثني  ،دار اآلفاق العربية  ،القاهرة  .ـ ط  .5ـ 5276
هـ ـ 9666م .
 6ـ مجاعة من كبار اللغويني العرب  ،املعجم األساسي  ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  ،طبعة الروس  .ـ ط  .5ـ 5686م .
 56ـ حسني تصار  ،املعجم العريب تشأته وتطوره  ،دار مصر للطباعة  [ ،القاهرة ]  .ـ ط  . 2ـ  5268هـ ـ  5688م  ( .تسلخة منقحة
ومزيدة )
 55ـ حلمي خليل  ،مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب  ،دار املعرفة اجلامعية  [ ،القاهرة ] 9669 ،م  ،ودار النهضة العربية  ،بريوت .
ـ ط  .5ـ 5663م .
 59ـ محدي خبي عمران  ،املفصل يف املعاجم العربية  ،مكتبة زهراء الشرق  ،القاهرة  .ـ ط  .5ـ  9665م .
 57ـ خالد سامل السداين  ،أعالم إسالمية من شبه القارة اهلندية تقدمي  :مهنما حممد املهنا  ،املكتبة العامرية  ،الكوي  .ـ ط  .5ـ  5275هـ
ـ  9652م .
 52ـ الزبيدي  ،السيد حممد مرتضى احلسيين البلكرامي  ،تاج العروس من جواهر القاموس  ،اعتىن به ووضع حواشيه عبد املنعم خليل إبراهيم
وكرمي سيد حممد حممود  ،دار الكتب العلمية  ،بريوت  .ـ ط  .9ـ  9659م ـ  5277هـ .
55ـ زبيد أمحد  ،اآلداب العربية يف شبه القارة اهلندية  ،ترمجه وعلق عليه الدكتور عبد املقصود حممد شلقامي  ،منشورات وزارة الثقافة والفنون
 ،العراق  .ـ د ط  .ـ 5638م.
59ـ زين كامل اخلويسكي  ،املعاجم العربية قدمياً وحديثاً  ،دار املعرفة اجلامعية  [ ،القاهرة ]  .ـ د ط  .ـ  9663م .
 53ـ الطاهر أمحد الزاوي  ،ترتيب القاموس احمليط للفريوز آبادي  ،الدار العربية للكتاب [ ليبيا ـ توتس ]  .ـ ط  .7ـ 5686م .
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المل ّخص
دو العرته الإن استل ال اس يف اعره الاحلكيف، إن الش ااانر ن ار ين اس اس اايف عممل يف نار الش ااعره ال فن اعل ع هتم نلم مبت ليف با:من نافلة القول
دوه اليند كتب كثريالن نن اجلماليات يف ا ااعرهه اللكن ادا ر يكتب نن،فإّنيف ر هتلتوا نلم ا ااانريتل الال ا ااوره الش ا ااعر يف نار ا
ساليني فيله ف،ا
ف
.الق يح يف عر ن اره حياالل هذا ال حث ن يرصد جتليات الق يح يف عرهه المجاليات هذا الق يح
:ميك ا نلحظ الق يح يف عر ين اس يف ثالثة طر ف ية نامةه هي
.منوذج الشعوو املستل ةه ال منوذج الرجل املتسلفط املت اينضه ال منوذج املر ة الق يحة
.غري نين سأينتصر نلم سل ية الشعوو منوذجا؛ ملا يف هذا احملور من غىن الت وع
الكلمات المفتاحية
.الق يح – اجلماليات – ن ار ين اس– الشعر

UGLINESS IN THE POETRY OF NIZAR QABBANI
Abstract
Needless to say, the renowned poet Nizar Qabbani is an prominent name in the world of poetry;
his name is well known to those interested in Arabic literature. Although people may differ on his poetry
and the moral judgment on it, they do not differ over his poetic authority nor his poetic presence in the
literary world. Many have written on aesthetics in his poetry, but no one has indulged in studying “the
ugly” in Nizar Qabbani's poetry. This paper attempts to investigate the manifestations of ugliness in his
poetry, and the aesthetics of this ugliness.
Keywords: Ugly, Aesthetics, Nizar Qabbani, Poetry.
NİZAR KABBANİ’NİN ŞİİRİNDE ÇİRKİNLİK
Öz
İnsanlar onun şiiri ve şiirindeki ahlakî konularda farklı düşünseler de Nizar Kabbani’nin şiir
dünyasında parlak biri olduğunu ve Arap edebiyatıyla ilgilenenlerin de bildikleri bir isim olduğunu
söylemeye gerek yoktur. Onun şairliğinde ve edebiyat dünyasındaki şiir yeterliliği konusunda kimse farklı
düşünmemektedir. Onun şiirindeki estetiği birçok kişi yazmıştır. Fakat Nizar’ın şiirindeki çirkini kimse
yazmış değildir. Bu çalışma, onun şiirinde tecelli eden çirkini ve bu çirkindeki estetiği ele almaktadır.
Anahtar kelimeler: Çirkinlik, Estetik, Nizar Kabbani, Şiir

:مقدمة البحث
ساصة باملشانر الالشعر العاطتيه البالتفأكيد كان للمر ة يف
نالم يف العصر احلديثه اليند انتىن الشانر ن اية ف،ياُ َع ُّد ن ار ينفاس من الشُّعراء ا
.االل غري الااد من ال ااثني الال فدارسني عر ن ار ينفاس من هذه ال االية
َ َسده فبي الشريك يف ية نالينة ناطتيةه اليند ت،اصة ا
عره ف

ال صورة القبيح في شعر نزار قبّاني

أهمية البحث
ين بشاعره يعليف
يُعىن هذا ال حث بدراسااة ااعر ن ار ين اس من ةاالية سري ر يُسالفط نليبا اللااوء من ين له الهي صااورة الق يح ن د ن اره ال ب
املع ف
فن الق يح لدي ن ار ين اس متع فدده اللل غري صورةه المتثَّل يف غري منوذج.
أهداف البحث
ص ادهه اليصااوره ي ما الجدهه فبل
يتقراه الي ف
حياالل هذا ال حث اساات الء صااورة الق يح يف ااعر ن اره العساايما ن الشااانر ُن ّرا باجلماله ف
الجود الق يح يف عره مر استث ائي؟ م كان مقصودا الكان لل غرض؟ الهل استطاع الشانر ن يوظتل مجاليا؟
الدراسات السابقة:
ميكن ن نقسيف الدراسات السابقة ينسمني:
القسم األول في دراسات جمالية:
.1

جدل اجلميل الالق يح المقاربتل يف العمل التين املط وع إلاسااان صااطوا ه جلة جامعة دمشااو للعلوم ا ،دساايةه اثلد الثالثون-

العدد الثاس4112 -
 .4التف ليات اجلماليفة للق يح يف ينص ا ااّ ةكريفا تامر ال فس ا ا الطة منوذجاه لع ري بركاته اله اء إعانيله جلة جامعة تش ا ارين للدراس ا ااات

الال حوث العلمية  -سلسلة اآلداو الالعلوم اإلنسانية اثلد ( )42العدد (4112)1
نمان :دار الشرالقه الط عة ا،الىله1222م.
 .3سليمانه سالد .املتارينة الا،دوه دراسات يف ال ظريفة الالتط يو .ف
والقسم الثاني في نزار قباني:
.1
.4
.3
.2
.5
.6

ين اسه ن ار :ينصيت ممل الشعر
صورة املر ة يف عر ن ار ين اس 1
جنيفه حممد يوس  :ن ار ين اس انر لكل ا،جياله ط :دار سعاد الص اح -الكويت 1221م
ايدالشه محد :عرية املر ة ال نوثة القصيدة :ينراءة يف عر ن ار ين اسه م شورات احتاد الكتاو العرو -دمشو4111م
الطائيه بيداء ن د الصااب :ال ية الدرامية يف عر ن ار ين اسه ط :اللتاا د.ت
ث نن الق يح يف عر ن ار ين اس.
لك ين ر ينمل نلم حبث حت فد َ

نزار قبّاني في أسطر

ن ار ين اس دبلوماسي انر سور معاصر اللد يف  41مارس ، 1234سرة من صل تركيه الاسيف نائلتل ا،صلي آق بايو (نائلة مشبورة
ليستقر يف دمشو.
يف دمشوه آق تعين ا،بيض البايو يعين الشارو) ايث يندم جدُّه من مدي ة ينونية ال كية
ف

درس ن ار احلقوق يف اجلامعة الساورية الفور ررجل م با نام  1225اخنرط يف السالك الدبلوماساي مت قال بني نواصيف لتلتة الت قل سالل
ذاك العمل بني القاهرةه ال نقرةه الل دنه المدريده البكنيه الل دن؛ اىت ين فدم اسا ا ا ا ااتقالتل نام 1266ه ترك ن ار العمل الدبلوماسا ا ا ااي ال س ا ا ا ا يف
التترغ للشاعره الكانت ررة مساريتل الشاعرية إادي ال ربعني جمونة عرية النثريةه كانت ال،ا ا ينالت ل السمراءا
بريالت دارا لل شار حتمل اعله َّ
1222م.
ا ااتبر ااعره بتمي الادااح الابداع متأثرا بكل ما اولل فكتب نن املر ة الكثريه كان عنتحار ستل بس ا ب رفلاابا ال الاج من رجل ع حت له
ثر نميو يف ن تساال ال ااعرهه فعرض ينل ااية املر ة ال العار العرت يف العديد من ينصااائدهه رافل ااا ااوفي ية الرجال .نقلت ه مية  1262ااعر ن ار
ين اس نقلة نونية  :من عر احلب إىل عر السياسة الالرفض.
الل ار ندد ك ري من الكتب ال ثرية مهبا  :ا ينص ا اايت ممل الشا ااعره ما هو الشا ااعره الالكتابة نمل إنقالت .التُ ُّ
عد (ينصا اايت ممل الش ا اعر) السا اارية
الذاتية ل ار ين اس ايث كان رافلاا ن تكتب سريتل نلم يد اد سواه اليند ط عت مجيمل دالاالين ن ار ين اس دمن جلدات حتمل اسيف اثمونة
1

) (https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0606381?Page=1
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الكااملاة ل ار ين ااس .بعاد مقتال ةالجتاله غاادر ن ار ل اان الكاان بيتقال بني بااري الج ي اىت الافتل امل ية يف ل دن يوم  1221/2/31نن نمر
ي اه  25ناما
معنى القبح
تأسر اعن اا بشارنيفة الورها الاإلينرار بأمهفيتبا إىل العصر احلديث ذلك
التنه يعين ال ظر إىل مقولة إ اكاليفة ف
إ فن ال ظر إىل الق ح يف ف
التن تكش نن الت وة الواسعة بني ال ظرة اإلبدانية إىل الق حه الال ظرة ال قدية لله ف ي ما التقط امل دنون مودونات
فن العودة إىل تاريخ ف
للتن مشرالطا باعنس ام ممل املثل
ساصةه الين ال فقاد موينتا رافلا المعاردا ،اه عنت ارات سالينيفة جعلت الدالر ال بو
الواينمل حبسااسايفة ف
ف
لكل بلد.
ا،نلم الذ حت فدده الشرالط ال مانيفةه الاملكانيفةه الاحللاريفة ف
اللك ا ين ل ن نلج يف املعىن اعصطالاي عب فد ل ا ن نتكر يف املعىن اللغو الذ ث تتل املع مات.

اللغوي
المعنى
ّ
ّ
ّ
اام الينَاب َحمه
ااة الينُ واةه فبو ين يح من ين اح الينَ َ
ال ُقب ُحه باللا ا ا اايف :د ا ا ا ا ُّد احلُ بس ا ا ا ا ّنه الياُ بتتَ ُح .ينَاُ َحه ك َكُرَمه يناُبحا الينَابحا الينُ ااا الينُ واا الينَ َ
ّ ّ
ل ا اةََ :ك َسا ا اَرها .ال ينباَ َح :تَم
ل ا ا ا َىتبا اىت هَبُر َج ينَابي ُحباه ال -الَابي َ
الينَ يحة من ينَ ائ َح الين اح .الينَاَ َحلُ اهللََ :نَّاهُ نن اخلَبّريه فبو َم بق وحه ال -الَثباَرةَ :فَ َ
ّ
لا ا ا ّد اما يلي املّرفَوه ال ملبتَا َقم ال َّسا ا ا ّ
ّ
اق
يح :طََر ُ
الع ُ
بّ َق يح .الا بس ا ا اتَا بقَ َحلُ :د ا ا ا ُّد ا بس ا ا اتَ بح َس ا ا اَلُ .الينَاَّ َح نليل ف بعلَلُ تَا بق يحا :باَ َّ َ
ا َنظب ّيف َ
َ بَ ُ
ني يناُب َحلُ .الال َق ُ
2
كسحاو.
الال َت ّىت ّذه كال َق ّ
احه َ
االصطالحي:
المعنى
ّ
يف املعىن اعص ااطالاي للق ح سالا ك ريه ذلك ،ن الق ح التين لتل نن الق ح املاد ف ه لكن غال ية التالس ااتة يتتقون نلم ن الق ح
الاحلس ا ا ا اان يث تان بالعقله ن احلس ا ا ا اان اقيقة ينائمة يف ذات الش ا ا ا اايءه ال،ذا اسا ا ا ااتطاع العقل اعهتداء إليباه اليف هذا يقول اإلمام الغ ال:
احلسن الاجلمال يشملبماه التدرك الصورة الظاهرة بال صر الظاهره الالصورة ال اط ة بال صرية ال اط ةا.
االالصورة ظاهرة الباط ةه ال ُ

رمبا يكون من الصا ااعب حتديد متبوم الق يح بع ل نن متبوم اجلميله لك ا إذا اف دا ا ا ن اجلميل الالق يح د اادان يف املتبوم الشا ااائمله
ب غري الااد من املتكرين ن اجلميل ي عث نلم املتعةه الممل جتاالة القيود التقليدية
فبما ليسااا كذلك يف الطرح اعسااتطيقي الالتينه اليند َذ َه َ
فإن الق يح هلو يف العمل التين متعة من نوع آسر3 .
ااجلمال هو ينيمة إجيابية نابعة من ط يعة الشاايء سلع ا نليبا الجودا مودااونيا؛ ال يف لغة ينل رص اصااا :اجلمال هو لذة نعتربها صااتة
يف الشا ا ا اايء ذاتل؛ نل لي إدراكا حلقيقة الاينعة ال لعالينة ؛ الإمنا هو انتعال لط يعت ا اإلرادية التذالينية .فال يكون املودا ا ااوع مجيال إذا ر
يولد اللذة يف نت اده الاجلمال الذ ع يبتيف بل اد مطلقا إمنا هو ت اينض يف ا،لتاظ؛ ّنا إاساس بوجود يء اسن ال بانعدام
مء اسن (يف االة الق ح) 4
التن إىل مهيفة التتريو بني الق ح يف الواينمله المتثيلل اجلمال يف
نلم فن ذلك ر يعدم الجود بعض اعسا ا ا ااتث اءات اليت ت فل فيبا فالس ا ا ا ااتة ف
بغض ال ظر نن مودا ااونل يف الواينمل اىت لو كان
فينه ف
ف
التنه الهو املوين الذ ت فاه رس ا ااطو بإ ا ااارتل إىل مهيفة إتقان الصا ا ا عة يف نمل ف
ين يحا م فترا ( محفودةه .)1222
ص اةه فبو يش ا فكلهكما
هامة ال ساااساايفة من مقوعت نليف اجلماله جاء عنت ارات ف يفة سا ف
الالواينمل فن اعهتمام احلديث بالق حه كمقولة ف
5
للتنه غ يًّا باملالمح الالتعابري إىل درجة يتوق فيبا ما ميكن ،منوذج اجلميل ن يق فدمل (هيغوه .)1222
يقول فكتور هي وه دافعا ينويًّا ف

ينسوسيه ط :1مؤسسة الرسالة للط انة الال شر الالتوةيمل-
 2التريالةآباد ه جد الدين (املتوىف112 :ها)ه القاموس احمليط :التحقيو بإ راا :حممد نعييف العر ُ
بريالت  4115مه ص435

 3صطوف ،إحسان :جدل الجميل والقبيح ومقاربته في العمل الفني المطبوع ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية ،المجلد الثالثون -العدد
الثاني4102 -م ،ص422
 4شندي ،صبري عبد هللا :القيم الجمالية في فلسفة الفن عند هربرت ريد ،ماجستير بآداب بنها 0991م 0201هـ ص  01 – 1نقال عن د.
عبدالحكيم عبدالسالم العبد (النقد الجمالي وعلم الجمال (القسم األول:النقد الجمالي مذهبا)) 4.4.4102
) (http://kenanaonline.com/users/HAKIM/tags/6093/posts#http://kenanaonline.com/users/HAKIM/posts/109695

5
السلطة منوذجاه جلة جامعة تشرين للدراسات الال حوث العلمية  -سلسلة
بركاته ن ري الإعانيله ه اء :التف ليات اجلماليفة للق يح يف ينصّ ةكريفا تامر ف
اآلداو الالعلوم اإلنسانية اثلد ( )42العدد (4112)1مه ص142-143
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التن .يقول:ا يند تكون صا ااورة امر ة مجيلة جدًّا
ال فما ا ااارل علو فبو يؤفكد د ا ارالرة التتريو بني ما هو مجيل يف الواينمله الما هو كائن يف ف
لواة ين يحة ج فداه اليند تكون صورة امر ة كثر من ين يحة حتتة ف يفة رائعة ا.6

هو كل ما حيرك احل الالش ا ا ا ا ااعور الالوجدانه اليثري يف القلب الالعقل الاجلوارحه مش ا ا ا ااانر الل ا ا ا اايو ال ال تور ال اع اة م له عرت اطل
التلقائي  -يف كل احلقب الا،ةم ة التارهية -بالشااره الالشاايطانه الالكائ ات املتواشااةه الامل حرفةه الاملريلااة الذ جيعل اإلنسااان يق ال اس
مدهو ااا مامل كظاهرة غري ة ع يُتبيف ملاذا تسااتت املشااانره التع باحلواس ال قدية لدي اإلنسااانه الت تر ااسااي السااىترية اليت يقمعباه
يف بعض ا،ايانه بدالاسلله اليلا ا ا اامر نظرات الر فة الالش ا ا ا ااتقة الاعس ا ا ا ااتغراوه جت ا إلهانة ذلك الكائن الق يح ال حتطييف مع وياتل ال تدمري
اياتله اليظبرها ايانا سري بلااراالةه مشااتونة بالكراهية الالشاار رغيف ن دمامتل تلك ليساات ناهةه الع تشااكل ن جسااماس حيول
بني الدمييف البني اندماجل يف احلياةه اليعيو استمتانل الكامل هبا ك قية ال اس العادين.
لكن الق ح الالدمامة التصا ااقت يف ليال ا الش ا ااعع باآلعمه الاملعاناةه ال جواء اجلحييفه الكل ما تتس ا ايف بل الكائ ات الواشا ااية من نمال
الش اار الاجل ون الاخلطي ةه العةمت التااش ااة الالش اايط ة الالس ااحر الالش ااعوذةه فال تس ااتثري يف ال ت جرد مش ااانر القرا الالتق ة فحس اابه بل
تدنو إىل اخلوا الا ،ءه اليف اسن ا،اواله فإّنا تستدني ااسي الشتقة الالرثاء ،اوال الق حاء7 .
اليذهب الل ت س ا ا اتي يف كتابل امعىن اجلمالا إىل فن الال مجال هو د ا ا ا فد اجلمال ك إذا كفا نتبيف من كلمة الل ا ا فد د ا اربا من الوجود
اادا عمت اج
اإلجياته فإ فن اجلمال ن دئذ س ا اايكون عدا ا ا فد لل نلم اإلطالق؛ ،نل من املس ا ااتحيله هبذا املعىن ن جند ف تصا ا فاور يكون ملا ا ًّ
املدركات الالتص ااورات .المن ف فإن الق ح من ايث هو ااعور اس ااتطيقي إجيات مؤر لي د ا فد اجلمال .اليظبر الق يح نلم نفل ما يؤد ع
إىل املتعة اعستطيقية؛ بل إىل ا،ر اعستطيقي ال إىل اعستياء اعستطيقي.
التين بتل ا اال مبارة الت ان يف نقل الق يحه حتمل يف طيفاهتا دا اام ا ن ما هو ين يح كل
النليل ميكن القوله إن املتعة اليت يسا ا ا با العمل ف
الق حه ميكن ن يتحول بس ا ا ا ا ا ا ا ااب املعاااجلااة الت يفاة ال ااديعااة للت ااان إىل امتمل يف التنه فيتبماال اإلدراك نلم ناال مجيااله الهكااذا فااإ فن اعنتعااال
الش ا ااعور الذ يثريه الق ح يند يتوق يف كثري من ا،ايان ما يس ا ا ااتطيمل اجلمال ن يثريه من تعاط لدي املتل فقي .الا،مثلة ه ا كثر من ن
حتصم يف هذا ال اوه فاللواات التشكيلية املؤذية ايانا بت اجتباه تولد ينييف مجالية تتوق تلك اليت ترتك نلم الع اصر الكالسيكية8 .
ف
ف
ف
ف
ميكن للق ح التين نلم الرغيف من ا ااعور اعس ا ااتياء ال اتج ن ل ن يكون سربة ذات ينيمة ،نل السا اايلة فريدة ميكن التع ري من سال،ا نن
بعض ا،فكار الاملتاهييف الاملش ااانر الىت ر يكن لدي ا نظريها الت ريع الكامل .جيلب الق ح ا،فكار اجلمالية الس اال يةه الاليت تعترب غري مرحيةه

اللك باا مبثااباة ج ء من اخلربة بالعار ه البالرغيف من ذلكه يتيح الق ح م ظورا غري مألوا الغري متوينمل للعار الظاهري النار ا،فكاره بإدراكل
باستياء9 .
القبيح في شعر نزار
يت لفم الق يح – يف ينصا ا ا ا ااائد ن ار ين اس – يف جاعت متع فددةه الميكن تأطريه يف ثالثة طر ف ية نامةه الميكن تتريمل كل إطار إىل مناذج
متعددة:
 .1منوذج س اال ية الش ااعووه اليدسل يف هذا احملور ص ااور متعددة :ص ااورة الش ااعوو املس ااتل ةه الص ااورة اثتممل الم ظومتل القيميةه
الصورة احلاكيف املست د.
6

شارل اللوّ .
الفن واألخالق ،ت .عادل العوا ،ط :الشركة العربيّة للصحافة -دمشق 0911م ،ص12

 7طولست ،حميد :القبح ،من صفحة ديوان العرب .نقل بتاريخ 44.4.4102
)(http://www.diwanalarab.com/spip.php?article24190

 8محمود ،رهام راجح :جماليات القبح الفني ،من صفحة توقيت دمشق .نقل بتاريخ 0.0.4102
(http://www.damas-

times.com/?title=%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%91%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%AD%2
)0%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%91%D9%8A&page=8&page_id=19546

 9كوبالن ،موجكا :الجليل والقبح فى الفن المعاصر ،تر :رمضان الصباغ من صفحة الحوار المتمدن .نقل بتاريخ 0.0.4102
=(http://m.ahewar.org/s.asp?aid=513643&r=0&cid=0&u=&i=0&q
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 .4منوذج الرجل املتسلفط املت اينض.
 .3منوذج املر ة الق يحة.
غري نين سأينتصر نلم سل ية الشعوو منوذجا؛ ملا يف هذا احملور من غىن الت وع.
المستَ لَبة:
الصورةُ َّ
األولى :صورة الشعوب ُ

جي فس اد ن ار الشااعوو املسااتل ة بصااورة ين يحة جتعلك ت تر م باه ال كثر ما يت االل هبذا الوص ا الشااعوو العربيةه فيربةها بأكثر من صااورةه
10
يذهب َم بوتَم الوطَ بن):
ين
ُ
لعل صورة التمفق الالتشرذم الاللع الالسل ية برة صورةه إذ يقول يف ينصيدتل (إىل َ
ال ف
منوت مصادفة ككالو الطريو
الجنبل عاء من يص عون القرار.
منوت اللس ا ن اينش كي منوت ؟ ال ين منوت ؟
فيوما منوت بسي اليمني.
اليوما منوت بسي اليسار.

منوت من القبر اربا السلما
الع نتذكر عاء من يعونا.
الع نتذكر الجل من ينتلونا.
فال فرقه يف حلظة املوته
11
بني اثوس البني التتار!!.
ّ
اعوو العربيفةَ اليت ع اول ،ا الع َّينوةَه إذ متوت
فالشااانر يف املقطمل السااابو يصااور بلاامري املتكلفيف اجلممله الهو يقصااد بذا اعسااتىتدام الشا َ
اك يف َّّنا صااورة صااادمة جتعلك ت تر م ذ ال دء من هذه
نمن ميوت م با كما متوت الكالوه الع ا َّ
هذه الشااعوو مصااادفة الع اد يسااأل ف
ّ
الشعووه يتصل يف عات هذه الط قة اليت هو بصدد احلديث ن باه فبي ط قة مغي ة نن َّ ّ
العامه الرفةَ مسافة ك رية تتصل
ف
السااة الاملَشبد ف
ف
صاَّاع القراره اله ا ع ب فد من اإل اارة إىل فن الكالم حيمل الجبني :ادمها فن ل لدنا صافاع ينرار كليفني هيف يف الواجبة اليف الظف فل
بي با البني ُ
َّاع القرار يف هذه ال الد لصوص نانيفون م تصلون
ص َ
من سلتبيف صفاع ينرار اقيقون هيف الفذين حيركو َن َمن ُهيف يف الواجبة .الاملعىن اآلسر :فن ُ
نن عوهبيفه اللذلك صارت هذه الشعوو غري ّآهبة ،عاء تلك الط قة ال عاء الل ك ا،الغاد الذين ميلون دالما يف ينبر عوهبيف.
اليؤكد ن ار يف سطاو ااعر آسر فن اجلماهري هي اجلماهري العربيةه الجي فس ا ُد هذا اخلطاو نلم لسااان احلاكيف املطلو يف ينصاايدتل (الساارية
12
الذاتية لسياا نرت):
يا مجاهري بالد
بيل
يا مجاهري الشعوو العر ب
اجلاهليل
إنين رالح نقي جاء كي يغسلكيف من غ ار
ب
صورالس
بوينار الجالل النصا العسكر بيل
صورالس
الرنيل.
ال نا ينطمل  -كالتتاح  -ن اق ب
صورالس.

10

) =(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68916&r=&rc

 11الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (إلى أين يذهب موْ تى الوط ْن) نقل بتاريخ 0.0.4102
)=(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68916&r=&rc

12الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (السيرة الذاتية لسياف عربي) نقل بتاريخ 4.0.4102
) (http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1203
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صطاد النال ال غ اع
ال نا
ُ
صورالس ال نا ف س الشعر بأس اس
متّ دماء ا،جبديلب
ال ف
محلكيف فوق كتايف لدار ا،بديَّ بل!!
صورالس ن دما
ب

املذهل من اعسااتب اء الذ محلل احلاكيف إىل هذه اجلماهريه فقد كان سطابل مسااتتًّا الم ترا الين يحا
الكيف
الالفت لل ظر يف املقطمل السااابوه ُّ
ُ
ينعلُ هبيفه فبو يقتلبيف يف اياهتيف ماديًّا المع ويًّاه اليص ا ااادر اوا فسا ا ابيف المعارفبيف ال ا ااعرهيفه
لدرجة نل يعرا اجلماهري بأنفل يعرا ال ُّس ا ا اوء الفذ يو ُ
اليطالب باعاتتال هبذا القبره فيتفىتذالا م ل صورا تذكاريفة تظبر حم تبيف لل الااتتاءهيف بل.
الصورة الثانية :صورة المجتمع ومنظومته القيمية
ُّ

صورة اثتممل الم ظومتل القيمية ليست االة نابرة ّ
الصتة ناردة يف موين من املواين ه ال يف مكان من دالن آسره نلم امتداد اياتله
سمم ال الد العربية جاةا – بالد يناسية جدًّاه ع تتسامح معل يف فعل يتعلل .إذ يقول يف ينصيدة
فوجد ن ال الد العربية – ال تلك اليت تُ َّ
13
(مىت يعل ون الفاة العرو):

ااالل م ذ الطتولة رسيف بالد
تسمم – جاةا – بالد العرو.
القمر
تساحمين إن كسرت ةجاج ب
التشكرس إن كت ت ينصيدة اب
التسمح ل ن مارس فعل ا،وي
ككل العصافري فوق الش بر
ااالل م ذ ال دايات
ن ع كون يبا بأ اد
رفلت الكالم املعلب دالما
رفلت ن ادة الثن
ااالل رسيف مدي ة اب
تكون حمررة من مجيمل العق بد
فال يذحبون ا،نوثة فيبا
الع يقمعون اجلسد
ف ار يف املقطمل السا ا ا ا ا ا ااابو يتحا فدث نن ال الد العربياةه اله اا ل ا ن نتىتيَّل كالمل نلم احلكومات الل ا ن نتىتيَّلل نلم اثتمعات الم ظومتبا
يتمرد نلم الس ا ا ااائد يف هذا اثتممل اليرفل ا االه إفمنا يرفض امل ظومة القيمية ،ذا
التكرية الالقيميفةه الالذ ميل إليل هو التص ا ا ا ُّاور الثاسه فبو ن دما ف
ّ
الع َق ُده الجت ُّ ذاهتاه اةدالاجيفة القييفه فبي من
نكرهه فبذه بالد تُاثبقلبا ُ
اثتممل اليت َمتَثَّلت يف نظره بإطار من امللاامون الق يح الذ رآه الناي َش الُ ال َ
ّ
ّ
آسر ع تش ا مل
جانب تاُ َؤللُ ثاُلفة حمدالدة من فرادها فتلااتي نليبيف من صااتات ف
الربوبيفةه فال يغدال من فرق بي با بني َنَ َدة ا،الثانه المن جانب َ
ّ
مكررة
نربالا نن مشاانرهيف ال هوائبيفه بل
ُ
ب اءها نلم مجيل يتعلونله الع تتساامح معبيف إن هيف ف
الحتاالل ن تُا َقولَا ُبيف بقالب الااده ليغدالا نسىتا ف
يعرب نن امتعاداال من هذه امل ظومة اليت تقوم نلم ينممل ا،نوثةه النلم انتقاص ا،نثم .يقول يف ينصاايدة
من بعلاابيف ال عضه الهو ع ي ساام ن ف
14
(اخلرافة):

13ملوسونة العاملية للشعر العرته ن ار ين اس (مىت يعل ون الفاة العرو) نقل بتاريخ 3.1.4111
) (http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=309

14الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (الخرافة) نقل بتاريخ 1.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=68636
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اني ك ا يف الكتاتيب صغارا
اق ونا بسىتي القول ليال الّنارا
درسونا:
"رك ة املر ة نورة
دحكة املر ة نورة
صوهتا  -من سل ثقب ال او  -نورة"
صورالا اجل

لا

غوع بأنياو ك رية
ه و ا،طتال
يقتات العذاري
سوفونا من نذاو اهلل إن َنن نشق ا
هددالنا بالسكاكني إذا َنن الم ا
ف شأنا ك اتات الصحاري
نلعو امللحه النستاا الغ ارا
ّ
ّ
ب يف رالاج هذه القييفه الهي الس ا ا ب يف إجياد جيال متالاقة
من اثتممل الم ظومتل التكرية الالتعليمية السا ا ا َ
فاملُطالمل لش ا ااعر ن ار يراه جيعل َ
كل القممل نلم املر ة .يقول يف
القممل َّ
متفصا ا ااتة هبذه الصا ا ااتاته تقوم نلم ينممل الرجل يف ا ا ااياءه الغتران موبقاتل يف ا ا ااياء سره لك با متارس َ
15
ينصيدة (يوميات امر ة ع م الية):
ريد
ريد ن ايا
بكل ارارة الواينمل
بكل محاينة الواينمل
يعود سي من املاسور
ن د الت ر سكرانا
يعود كأنل السلطان
من عاه سلطانا ؟
الي قم يف نيون ا،هل
مجل ا ال غالنا
الي قم يف ثياو العبر
طبرنا ال نقانا
يعود سي من املاسور
مثل الديك نشوانا
15الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (يوميات امرأة ال مبالية) نقل بتاريخ 9.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=283
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فس حان الذ سواه من دوء
المن فحيف رسيّ َنن سوانا
الس حان الذ ميحو سطاياه
الع ميحو سطايانا
ااو الذ يتح فد ُ
الرغ ّيف من ن الش ا ا ا ف
جير سطاهُ
هوا بعملل ف
ث ن ل املقطمل يرجمل من املاسور إىل ال يت س ا ااكران النشا ا اوانه فإع نفل يعود م ف
فعلم ف
كما يت ىت الديكه ف يعقد ن ار مواةنة س ا اريعة نلم لسا ااان املتكلمة يف القصا اايدةه اليت تريد بدالرها ن حتيا اياهتا حبريفة كما حيا سوهاه لك با
نما فعله الهي ام ونة من كل اايءه ف
تصااطدم بصااورة ين يحة هي مرارة الواينمله فت د ن فرينا بي بماه فىتطاياه مغتورة كأنفل ساالطان ع يُسااأل ف
كأّنن من فحيف سود م تذل رسيّ.
تتساءل من سلطََلُه المن جعلل من دياء النوره الجعل ال ات ف
(ا،و) بشايء من الق يح الذ يتَّصا ُ بل اثتممله نلم لساان الشابفة اليت كان يتح فدث ن با يف ينصيدة (يوميات
ُّ
الرجل َ
الهّ ن ار ينفاس َ
16
امر ة ع م الية)ه يقول:
كترت نا  ..مبال ت
ّ
بتلتل
بلؤلؤهّ ...
ت ر ي ت ل يوما

إىل جسد  ..الثور ّتل
ت رجل ناسي
مريض يف حم ّتل

مريض يف تع ّتل
يثور إذا ر ي صدر
متادي يف استدار ّتل
يثور إذا ر ي رجال
ّ
اديقتل
يقرو من

ت ..لن مي مل التتاح نن إكمال دالر ّتل

سيأيت ل نصتور
ّ
اديقتل
ليسرق من
فال ريب ن ن ار ساقط ما يف نتسال نلم لسان الشابفة اليت يتكلفيف بلساّنا نلم ط يعة اثتممل التركي ة التسلفط فيله فر ي فن ينسطا ك ريا من
الق ح جيتممل يف ااىتص ااية ا،و املتسا الفطه فبو ع يظليف يف معاملتل بني العده ال ني الال ات فحس ااب؛ بل يتع فدي ذلك ليمارس القبر الاحل ر
بكل صوره نلم ال اته لدرجة فن بطلة ن ار تقول (كترت نا مبال ت /ت ر ي ت ل يوما إىل جسد  /ت رجل ناسي /مريض يف حم تل  /مريض
يف تع تل) ف ت طلو معل ة حت فديبا لل بقو،ا ( :ت لن مي مل التتاح نن إكمال دالرتل).

نلم فن ساال يفة اثتممل ع تكمن يف الدكتاتورية يف ال بية الالتميي بني تربية ال ات الا،العده بل يف ساال يفة مت اهية مام احلاكيف املساات د الذ
جعل اثتممل كاجلوينة اليت ع دالر ،ا فإع اج ار ما يعملل ينائد ا،الركسا ا الترديده يف صااورة م فترة الين يحة جدًّا .إذ يقول يف ينصاايدة (ن ا م ترد
17
نلم الط لة):
16الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (يوميات امرأة ال مبالية) نقل بتاريخ 9.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=283

17الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (عزف منفرد على الطبلة) نقل بتاريخ 00.0.4102
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احلاكيف يلرو بالط ل بة
المجيمل الةارات اإلنالم تدق نلم ذات الط ل بة
المجيمل الكاعت ا،ن اء تلىتيف إيقاع الط ل بة
الالصح الكربي الالصغري
تعمل يلا راينصة
يف ملبم متلكل الدالل بة
ع يوجد صوت يف املوسيقم
رد من صوت الدالل بة.
فاحلاكيف يقول الاجلماهري بكل طيافبا المستوياهتا المراك ها تصتوه التط ُله الت فمُر ملا يناله الع تثريب إن كان ما يعملل احلاكيف صواباه لكن
الاينمل احلال فن فعلل ساطئه ال نفل بالقياس كالصوت الرد ء.

الصّورةُ الثالثةُ :صورة الحاكم المستبد

لعل هذه الصااورة متالةمة ممل الصااورة السااابقة ال فذكره ف ني صااورة احلاكيف املساات د الاجلماهري املغيف ة املمحوينة نالينة جدليفةه فبذا احلاكيف ابن
ُ
الرجولة
ل
ك
مارس
الذ
احلاكيف
لعل
ال
فعلله
مثل
لقيه اللو نفل ذهب الجاء غريه لتعل
ف
الشااعبه اليظبر فيل ما يف اثتممل من صااتات المورالث ُس ف
الالتحولة نلم مجاهريه فاس ا ا ا ا ااتل با السا ا ا ا ا ااحقباه الر يكن كثر من سص ا ا ا ا ا فاي مام ا،سطار اخلارجية .يقول يف ينص ا ا ا اايدة (تقرير س ا ا ا ا فار نن بالد
18
ينمعستان):
ر ي َو فيبيف ع بو بكر الع نثما بن

مجيعبيف هياكل نظمية يف متح ال ما بن
تساينط الترسان نن سرالجبيف

ال نل ت داليلة اخلصيا بن
الانتقل املؤذنون يف بيوهتيف
الُلغّ َي ا،ذا بن
ثداؤهيف
مجيعبيف
تلىتمت ُ
ب
ُ
ال ص حوا نسوا بن

احليضه المشغولون باحلمل
مجيعبيف يأتيبيف
ُ

البالردان بة

مجيعبيف يند ذحبوا سيو،يف
الارهت وا سيوفبيف
اليندموا نساءهيف هدية لقائد الرالما بن
ف ار يقدم يف هذا املقطمل صاورة ين يحة للحاكيف العرته ال احل فكام العرته مام العدال اخلارجيه فيلاتي نليبيف صااتات لصايقة بال سااءه إذ
لكن سا ااياق املقال يغين نن التتصا اايله إذ ع يكون احلمل
يأتيبيف احليضه الحي لونه اليلدالنه الكأنل سا ااكت نن ا اايء عةم ن ل احل ل الالوعدةه َّ
من دالنله الع سيما ن ةمن املع ات انتبم.

) (http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=69061

18الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (تقرير سرّي عن بالد قمعستان) نقل بتاريخ 00.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=305
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نلم َّن الل ك احل فكام الذين كانوا كاجلوار ن د العدال اخلارجيه كانوا بصا ا ااورة لتلتة متاما مام ا ااعوهبيفه فقد تسا ا الفطوا الملكوا الاسا ا ا ينوا
19
كالشقو املترال ة .يقول يف ينصيدة (هذه ال الد قة مترال ة):
السرينوا الاغتص وا الع اد الال الده فأدحت ،يف ف
هذ ال الد قة مترال ة ميلكبا ىتّ يسمم ن ة
يسكر طول الليل ن د باهبا
الجيممل اإلجيار من سكاّنا
اليطلب ال الاج من نسواّنا
اليطلو ال ار نلم ا ،اره الا،طتاله الالعيونه الاللتائر املعطرة
هذ ال الد كلبا م رنة ىتصية لع ة
عاؤها هواؤها نساؤها اقو،ا املىتلودرة
كىن بل نن احلاكيف املساات فد -صااورة مق ةةه إلنسااان حتلل من كل سلو اساانه
ع ريب يف فن الصااورة السااابقة لع ة  -الهو الرم الذ ف
متواش يناتل الاساتوىل نليبا بالقوةه فغدا كل ما نليبا لله الر ي َو إع ن ي فدني بأنفل إلل النلم ال اس ن تع دهه نلم نفل ع
فبو سا فكري نربيد ف
يُتوت هذه الترصااة يف ينصاايدة سريه فيصا فارح نلم لسااان احلاكيف بأنفل ملا غدا ساالطانا صااار ،يف ربًّا .يقول يف ينصاايدة (الساارية الذاتية لسااياا
20
نرت):
َّاس:
يبا ال ُ

نليكيف
حت سلطانا
لقد ص ُ
ب
بعد دالله ال بان دالس
فاكسرالا ص َامكيف َ
ُ
إنَّين ع جتلَّم دائما

اىت تُ صرالس
الص ّربه َّ
فوق رصي ّ َّ
لسوا َ
ب
فاج ُ
ّ
جل هذا هو ااعور احلاك ّيفه ج َّس ا َده ن ار من ّ
سالل املقط ّمل الس ا ّ
الجب
ابو الينصا َ
اائد َ
َ ُ
ُسَره إذ ت اساام إنسااانيفتلُ الصااار يتطلَّ ُمل إىل الفربوبيفةه ال َ
ف
ب
ّ
ّ
ظن نَّل للوق لكي حيكمبيفه الع َّ
بد ن يُ فتذ ذلك القدره الع
اىت إنفل ليَ َّ
السَّراء الاللفَّراءه ف
نلم رنيتل (ن يده) بن تشاكره يف كل ا،اوال :يف ف
21
املبمة اإل،يفة املوكلة إليل .يقول:
َ
جال لل اجمل نن هذه ف
كلَّما َّ
رت بن ترَكبيف
فك ُ
فادت دموني كغمام بة
ب
التوكلت نلم اهللّ
ُ
الشعب
كب
ال ُ
َ
ينررت ن ر َ
من اآلن إىل ّ
يوم القيام بة

ّ
كب الش ااعبه اليُذ ف،يفه اليس ااتع دهيفه فلمن ي كبيف يرك بيف؟ الهو
فاحلاكيف يف الصااورة ال َّس اابقة ذال ص ااورة ين يحةه إذ هو يعليف بأنفل ير ُ
اىت يركب الشعب إىل يوم القيامة.
لو َّ
يند ُس َ

19الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (هذه البالد شقة مفروشة) نقل بتاريخ 04.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=379

20الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (السيرة الذاتية لسياف عربي) نقل بتاريخ 4.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1203

21الموسوعة العالمية للشعر العربي ،نزار قباني (السيرة الذاتية لسياف عربي) نقل بتاريخ 0.0.4102
)(http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1203
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الخاتمة:
َم بن يطالمل ا ا ا ا ا ا ااعر ن ار يق نلم ينيمتني مجاليتني متداسلتني فيما بي بماه المها :ينيمة اجلميل الينيمة الق يحه اليند ينام هذا ال حث
بعرض جان ا من جوانب الق يح يف ا ااعر ن ار ين اس منوذجاه الهو منوذج سا اال ية الشا ااعووه اليند ارتك هذا ا،منوذج نلم دسل صا ااور
متعددة :صاورة الشاعوو املساتل ةه الصاورة اثتممل الم ظومتل القيميةه الصورة احلاكيف املست ده الذلك ،ن العالينة بني هذه الصور نالينة
اتطاع
كل م با يقتلااي اآلسرينيه بل إ فن الجود هذه القييف  -اليت ُن ّر َ
جدليةه ي
ا نن الشااانر سالفبا -مقصااود لدي الشااانره إذ ع يُسا ُ
اكت اهُ اجلمال من دالن معرفة الق حه إ بذ تُعرا ا ،ا ا ااياء بأد ا ا اادادهاه اليند الينت ا نلم ص ا ااور ين يحةه الرمبا كان بعل ا اابا غاية يف الق حه
يح
بتذالق تلك ا،مثلة الق يحة ف
الاستطاع الشانر ن جيسد صورة الق يح جتسيدا مجاليًّا فساذاه الحبرفيفة جعلبت ا نتل فذذُ ف
فعم َو متبوَمبا الق َ
يف ذائقت ا.
المن ه ا يوص ااي هذا ال حث بأن يكون هذا املود ااوع متتااا لدراس ااات ينادمة تس ااتقص ااي ص ااور الق يح ال سري تقوم نلم دراس ااة
اجلميله الثالثة تقوم نلم املواةنة بني اجلميل الالق يح يف عر ن ار.
احلمد هلل رو العاملني.
الاهلل سأل التوفيو الالسداده الآسر دنونا ّن ُ
المصادر والمراجع
 .1صطواه إاسان :جدل اجلميل الالق يح المقاربتل يف العمل التين املط وعه جلة جامعة دمشو للعلوم ا ،دسيةه اثلد الثالثون-
العدد الثاس4112 -
 .4بركاته ن ري الإعانيله ه اء :التف ليات اجلماليفة للق يح يف ينص ااّ ةكريفا تامر ال فسا الطة منوذجاه جلة جامعة تش ارين للدراس ااات
الال حوث العلمية  -سلسلة اآلداو الالعلوم اإلنسانية اثلد ( )42العدد (4112)1
العامة للكتاوه 1222م.
 .3محفودةه ن د الع ي  .نليف اجلمال الال قد احلديث .القاهرة :ا،ي ة املصريفة ف
التينه دراسا ااة مجاليفة الفلسا ااتيفة ( ت .فؤاد ةكريفا) بريالت :املؤ فس ا اسا ااة العربيفة للدراسا ااات الال شا ااره الط عة
 .2سا ااتولي ت ه جريالم .ال قد ف
الثانيفةه 1211م.
 .5ستي ه الل  .ت .معىن اجلماله نظريفة يف ا،ستيطيقا ( تر :إمام ن د التتاح إمام) اثل ا،نلم للثقافةه دطه 4111م.
نمان :دار الشرالقه الط عة ا،الىله1222م.
 .6سليمانه سالد .املتارينة الا،دوه دراسات يف ال ظريفة الالتط يو .ف
القّ الالقصيد .بريالت :دار اآلداوه ط1ه 1222م.
ّه دراسة سيميولوجيفة يف عريفة ف
 .2فلله صالح .ترات ال ف
التن الا،سالق( ت .نادل العوا) دمشو :الشركة العربيفة للصحافة الالط انة الال شر 1265م.
 .1علوه ارل .ف
 .2جمونة من املؤلفتني .نظريفة امل بج الش ا ا ا ااكليه نص ا ا ا ااوص الش ا ا ا ااكالنيفني الرالس ( ت .إبراهييف اخلطيب) بريالت :الش ا ا ا ااركة املغربيفة
مؤسسة ا،حباث العربيفةهالط عة ا،الىله 1214م.
لل ا رين املتفحدينه ف
 .11ين اسه ن ار :ينصيت ممل الشعر
)(https://theses.ju.edu.jo/Show_Abstract.aspx?par1=JUA0606381?Page=1
 .11ين اسه ن ار :عاره ..من موينمل املوسونة العاملية للشعر العرت
) (http://www.adab.com/index.php
 .14جنيفه حممد يوس  :ن ار ين اس انر لكل ا،جياله ط :دار سعاد الص اح -الكويت 1221م
 .13ايدالشه محد :عرية املر ة ال نوثة القصيدة :ينراءة يف عر ن ار ين اسه م شورات احتاد الكتاو العرو -دمشو4111م
 .12الطائيه بيداء ن د الصااب :ال ية الدرامية يف عر ن ار ين اسه ط :اللتاا د.ت
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Özet
Kırâat ilmi bağlamında da haber-i vâhid büyük bir öneme sahiptir. Zira hadis ilminde olduğu gibi kırâat
ilmi de rivâyetleri senetlerle aktarmakta, râvîler aracılığıyla haberleri bir nesilden diğer nesle intikal
ettirmektedir. Bu aktarımı yapanlar aynı lafzı farklı kırâat farklılıkları çerçevesinde aktardıkları da bir
vakıadır. Âhâd kavramının kırâat ilminde kullanılmaya başlanması diğer ilmî disiplinlerden sonradır.
Kavramın diğer ilimlerdeki kavramsal anlamı ile kırâat ilminde kullanılması, bu kullanımın da zamanla
anlam değişimine uğraması altından kalkılamayacak birçok probleme neden olmuştur. Başka alana ait
kavramların kırâat alanında kullanılması doğal karşılanabilir. Ama kavramın anlam çerçevesini göz önüne
almak şartıyla bu mümkündür. Anlam çerçevesi dikkate alınmadan kullanılan kavramlar sadece kargaşaya
neden olmaktadır. Bu bağlamda girift hale sokulmuş, anlaşılırlığını kaybetmiş, kavramların yerinde
kullanılmayışı sebebiyle anlam kargaşasına yenik düşecek hale gelmiş olan kırâat alanı, yeniden
düzenlenmeye ihtiyaç duymaktadır. Kargaşaya neden olan âhâd kavramının otantik anlamının tespiti, hem
kavrama hak ettiği değeri verecek hem de kavramla birlikte yanlış algılanan kırâatlere hak ettiği saygınlığı
tekrar kazandıracaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur'an, Kırâat, Âhâd, Şâz, Haber-i Vâhid, Kargaşa.

The Complexıtıes of The Content of The Concept of Ahad
Abstract
Quran Science in the context of the heard-I vahid has a great importance. Because the science of the
Quran and narrations in the Hadith science as it is transferring all the stocks in the news more than a
generation to other generation through the narrators has been transferred. Different phrasing within the
framework of this transfer, who recorded the same differences in frequent a fact. The concept of the science
of the Quran Ahad more prevalent in other scientific disciplines. Other sciences use the concept in
conceptual change in science of the Quran with meaning meaning usage over time this has caused problems
for many unbearable to undergo. The concept of the field used in another field it can be natural for them to
frequent. But it is possible that the frame provided to consider the meaning of the concept. A framework of
the concepts that are used regardless of meaning leads only to confusion. In this context, become intricately
tucked, clarity lost, to fall victim to ambiguity because the terms kullanilmayis has become that frequent the
area, to be re-arranged needs. The determination of the authentic meaning of the concept of ahad causing
havoc and giving the value it deserves with the concept and the concept that Allah will bring you back to
respectability for the perceived wrong to deserve it.
Key Words: Quran, Reading, Ahad, Instrumental, Vahid News, Mayhem.

Giriş
Bilgiye ulaşmak, insanlara doğru bilgileri vermek için akıl ve duyuların yeterli
olmadığını, geçmişin bilgisini elde etmek için haberin, özellikle de doğru haberin önemli
olduğunu bilen İslâm düşünürleri, âhâd kavramına epistemik açıdan büyük önem

Osman BAYRAKTUTAN
vermişlerdir.1 Âhâd olgusu, kırâatlerde kullanılmadan önce kelâm, fıkıh usûlü ve hadis
ilimlerinde kullanılmış bir kavramdır. Âhâd kavramını anlamlandırmaya çalışanlar, bu
kavramın ilk başlardaki anlamıyla günümüzdeki anlamı arasındaki farklılıkları göz
önüne sermeden; anlam değişmelerini, anlam kaymalarını ve anlam genişlemelerini
görmeden yaptıkları tanımlamalar, diğer ilmî disiplinlerde probleme neden olduğu gibi,
kırâat ilminde de büyük problemlere yol açmıştır. İlk başlarda makbul kırâat şartlarını
taşıyan kırâatler arasında kendine yer bulan “âhâd” kavramının, sonraları anlam
değişmesine uğrayarak makbul olmayan kırâatler başlığı altında geçmesinin ortaya
çıkardığı problemleri göz önüne sermek, kavramı bu şekliyle, yani, anlam
değişmesinden sonra kullanmanın doğruluğunu sorgulamak ve değerlendirmek zarûrî
hale gelmiştir.
1.1. Âhâd Kelimesinin Leksik/Sözlük Anlamı
Âhâd lügatte ‘bir’ manasına gelen ve bir şeyin sayısına delâlet eden ‘ehad’ veya
‘vâhid’in çoğuludur. Kur'an'ı Kerim'in bazı âyetlerinde "ehed" bazı âyetlerinde de "vehe-de" şeklinde "elif" harfinin "ve" harfine kalbedildiği şekliyle geçmektedir.2 Cahilliye
şiirlerinde de geçen âhâd kavramı "birçok kişi" anlamında kullanılmaktadır. Kavramı
kullananlardan birisi Lebîd'dir. O câhiliyenin ileri gelen saygın şairlerinden biri
sayılmıştır. Tüm râvîlerin ittifakıyla Muallaka yazanlardan biridir. Çünkü bu konuda
eser yazanlar, Muallakâti’s-Seb’a'nın yazarları arasında onu da saymışlardır.3
ْ لم تُبي ِّْن
عن أهلِها األطال ُل
قد أتَى دونَ عه ِدها أحوا ُل
ْ ليس فيها ما
إن يُبَيِّنُ للسا
َ
ئِ ِل إالَّ َجآذ ٌر ورئا ُل
والعواطي األد ُم السواكنُ بال
سال ِن منها اآلحا ُد واآلجا ُل
"Şüphesiz üzerinden yıllar geçtiği için onun halkı hakkında bilgi verecek herhangi bir
harabe kalıntısı yoktur. Aynı zamanda yaban ineği yavrusu, deve kuşu ve ecelleriyle
ölen birçok kişinin olduğu Sulan denilen yerdeki esmer geyikler dışında durumu
açıklayacak herhangi bir şey de yoktur."4
Miladî 973 yılında 'Ma'arretü'n-Nu'man'da5 doğmuş olan el-Ma'arrî'nin divanında ise
şöyle geçmektedir; 6
َّ إلهنا
ٌ  َم ْل،َُّللا
، أح ٌد،ٌك أ ّول

Bkz. İlyas Altuner, Gazali’nin Felsefeye Yaklaşım Tarzı Üzerine Bir Soruşturma, Iğdır Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2012, sayı: 1, (ss. 45-58), s. 53 vd; İlyas Altuner, Descartes Felsefesinde Tanrı-Varlık
İlişkisi , Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2012, Sayı: 2, (ss. 31-48), s. 33 vd.
2 Ebu’l-Fazl Cemaleddin Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Daru Sadır, Beyrut 1968,
“vhd” mad., c. 3, s. 446; Sekkâkî, Ebû Ya‘kûb Yûsuf b. Ebîbekr Muhammed b. ‘Ali, Miftâhu’l-‘Ulûm, (thk.
Na‘îm Zerzûr), Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, Beyrut 1987, s. 166 vd.; Mustafa Ertürk, "Haber-i Vâhid", DİA, Ali
Rıza Başkan Güzel Sanatlar Matbaası AŞ, İstanbul 1996, c. 14, s. 349 vd.
3Ebû Bekir Muhammed b. El-Kâsım el-Enbârî (öl. 328), Şerhu’l-Kasâidi’s-Seb’i’t-Tivâli’l-Câhiliyyât, Dâru’lMeârif, Kâhire 1963, s. 517-597.
4 Ebû Akîl Lebîd b. Rabîa el-Âmirî, Divân-ı Lebîd b. Rabîa el-Âmirî, D'aru's-Sadr, Beyrut 2003, s. 67.
5 Halep ile Humus yolu üzerinde bulunan ve Haleb'e 84 km, Humus'a ise 60 km uzaklıkta olan bir kasabadır.
6 Bu şiir kavramın hem tekil hem çoğul kullanım örneklerini beraber barındırdığı için tercih edilmiştir.
1
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 آحا ُد،الناس
صنوف
 من،ُتطي ُعه
ِ
ِ
"Rabbimiz Allah'tır, ilk Melik ve Birdir/Tektir,
Ona insan tabakaları arasında birçok kişi veya en seçkinleri
itaat eder."7
“Vâhid” veya “âhâd”, sözlükte, sayıların ilki olan “bir” manasında
kullanılmaktadır, buna göre haber-i vahide de “birin haberi” demek doğru olur."8
denilmektedir. "Bir" anlamındaki "vâhid"in haber kelimesine muzaf kılınmasıyla
"haberu'l-vâhid" ortaya çıkmıştır. Haber-i vâhid, ‘bir kişinin diğer bir kişiden naklettiği
haber’,9 haberu’l-âhâd ise ‘birden fazla kişinin rivâyet ettiği haber’ anlamı taşımaktadır.10
Ancak bu kavram sadece bir veya birkaç kişinin tarikiyle nakledilen haber için
kullanılmamaktadır. Hadisçiler, usûlcüler ve fakihler tevâtüre ulaşmayan tüm haberler
için âhâd kavramını kullanmışlardır.11
Askerî ve Suyûtî'nin eserlerinde âhâd haberden ilk bahseden kişinin Vasıl b. Ata
(öl.131/748) olduğu vurgulanmaktadır. "Âhâd haberin bir kişinin rivâyet ettiği haber
anlamında kullanılmasına ilk olarak Mûtezili bilgin Vâsıl b. Ata’nın anlatımlarında
rastlanılır. O, gerçeğin ancak dört şekilde bilineceğini savunarak bunların akıl, kitap,
mütevâtir haber ve icmâ olduğunu söyler. Vasıl b. Ata, insanı gerçeğe ulaştıran bu dört
şeyin dışında kalanların dinde delil teşkil etmeyeceğini söyler. Onun kullanım
biçiminde haber, “hass” ve “amm” olmak üzere ikiye ayrılır. Üzerinde icmâ edilen haber
mütevâtir haber, üzerinde icmâ edilmeyen haber ise haber-i vâhid olup bunun diğer bir
ismi de haber-i hass’dır."12 Vasıl'ın haber-i vahidle kastının, üzerine icmâ edilmeyen
haber olduğu anlaşılmaktadır.
İlk zamanlarda haberler mütevâtir ve âhâd olarak taksim edilmiştir. Daha sonraki
zamanlarda mütevâtirin azlığı, âhâd haberin çokluğu nedeniyle âhâd haber zamanla
meşhûr, azîz ve garîb gibi kısımlara ayrılmıştır. Koçkuzuya göre ilk dört asırda haberler
yaygınlığı bakımından mütevâtir-âhâd diye ikiye ayrılıyorken, bundan sonraki zaman
diliminde mütevâtir-meşhûr-âhâd diye üçe ayrılmıştır.13 Haber-i vâhid veya âhâd haber,
tarih içerisinde birçok kez anlam değişikliğine uğramış; ilk başlarda birçok kişinin haberi
olarak açıklanan kavram, ardından bir veya birkaç kişinin haberi anlamına gelmiş,
sonraları mütevâtir olmayan tüm haberleri kapsar hale gelmiştir. Ardından değişik ilim
dallarına göre bir anlam değişikliğine daha uğramış; senedi sahih olmayan, zayıf olan,
ihtilaflı olan, makbul haberin şartlarından birini veya tamamını taşımayan haber olarak
tanımlanmaya başlamıştır.14 Bu da, kavrama haksız yapılan bir anlam yüklemesi
olmuştur denebilir.

Ebu'l-Alâ Ahmed b. Abdullah b. Süleymân el-Maarrî, Dîvanu Lüzûm-i ma-Yelzem, (Şrh., Thk., Kemal Yazıcı),
Daru'l-CîI, Beyrut 2001, s. 294.
8 İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. 3, s. 446.
9 Alî b. Muhammed Şerîf Curcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, Dâru’n-Nefâis, Beyrut, 2007, s. 161.
10 Ertürk, "Haber-i Vâhid", c. 14, s. 349; Koçyiğit, Hadis Istılahları, 22.
11 Abdulaziz el-Buharî, Kesfu’l Esrar, c. 3, s. 379; Cezairi, Tevcihu’n Nazar, s. 33; Salim Öğüt, Haber-i Vâhidin
Kaynak Değeri, Ocak Yayınları, İstanbul 2003, s. 18.
12 Askeri, Evail, s. 255; Suyûtî, Vesâil, s. 116
13 Koçkuzu, Rivâyet İlimlerinde Haber-i Vâhitlerin İtikât ve Teşri Yönlerinden Değeri, s. 53-54.
14 Kavramın anlam değişikliklerine, hem yakın anlamlıları ve zıt anlamlıları anlatılırken hem de diğer ilimler
ve kırâat ilmindeki anlam olaylarından bahsedilirken değinilecektir.
7
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1.2. Âhâd Kelimesinin Terminolojik Anlamı
Mütevâtir olmayan haberlere verilmiş bir isim olarak kullanılır. İlk haber-i vâhid
tanımı yapanlardan birisi olan İmam Şafiî; "tek kişinin tek kişiden rivâyet ettiği haber"
diye tarif yapmıştır.15 Seyyid Şerif el-Cürcânî; "bir, iki veya daha çok kişinin rivâyet ettiği
hadisi şerif" diye tarif yapmıştır.16 Pezdevî âhâd haberi şöyle tanımlamıştır; "Bir, iki veya
daha çok kişinin rivâyet ettiği, fakat meşhûr ve mütevâtir mertebesine ulaşamayan her
haber âhâd haberdir."17 Dilciler ve usûlcüler tarafından haber-i vâhid, “doğru ya da
yalan olma ihtimali bulunan söz” diye tarif edilmiştir.18 "Hadisçiler ve fıkıh
usûlcülerinin genel olarak kabul ettikleri âhâd tanımı ise; “mütevâtir haber seviyesine
ulaşmayan her haber âhâd haberdir”. Bu yaptıkları tanımın, mezhep imamlarının
yaşadıkları dönemde bilinen bir tanım olmadığı ifade edilmiştir."19 İslam
Ansiklopedisinde âhâd maddesini yazan Wensinck; Haber-i vâhid âhâdın cemidir.
Hadis ilminde haberu'l-vâhidin cem'i için kullanılan bu tabir, mütevâtir tabirinin zıddı
olarak, itimada şayan ashaptan bir çokları tarafından değil, yalnız bir tek kimse
tarafından nakledilen hadis ve haberler için kullanılır"20 demiştir. Onun yaptığı bu
tariften ilk asırlardaki âlimlerin ıstılahlarını kullandığı çıkarılmaktadır. Râvî sayılarına
göre ve haberin şuyûuna göre yapılan sınıflandırmalarda, ilk grubu mütevâtirler
oluştururken, onun dışında kalan meşhûr, müstefîz, garîb, azîz, ferd gibi kısımlar ise
haber-i vâhidin kapsamı içerisinde gösterilmektedir.21
Kırâat ilmi bağlamında âhâd haber/kırâat; "Sika bir râvî kanalı ile, sahabeden tabiine,
oradan da bir sonrakine olmak üzere muttasıl senetle şâzz ve illetten uzak olarak
nakledilen kırâat rivâyetleri."22 olarak tanımlanmıştır.
1.3. Âhâd Kavramının Kırâatlere Geçiş Serencamı
“Âhad kırâat” kavramı Mekkî b. Ebî Tâlib (öl. 437) ile kırâat literatürüne girmiştir.
Ondan önce, “âhâd” kelimesi terimsel anlamıyla değil de sözlük anlamıyla bazen
geçmekle birlikte, terim anlamıyla sistematik olarak geçmemektedir. Fakat âhâd
kavramı ikili sınıflandırmada sahih-şâz ayrımında -ki ikisi de makbul kırâat kapsamında
ve namazda da namaz dışında da okunan kırâat içerisinde yer almaktadır- şâzzın
içerisinde eritildiği müşahede edilmektedir. Bunu, şâz kırâat anlamlandırılmasından ve
kavrama yükledikleri nadir olma, tek kalma, bölgesel olma manalarından çıkarıyoruz.
İlk tedvîn faaliyetini yapan âlimlerin eserlerinde ve ilk tefsirlerde de bunu net bir şekilde
görmekteyiz. Yani hem Ferrâ, Ahfeş gibi dil âlimlerinin, hem Kasım b. Sellâm gibi
kırâatlerde ilk tedvîn faaliyetini yapan âlimin, hem de Taberî'nin eserlerinde yirmiŞafiî, er-Risâle, s. 205.
Seyyid Şerif, et-Ta'rifât, s. 66 vd.
17 Pezdevî, c. 2, s. 370.
18 Curcânî, Kitâbu’t-Ta’rifât, s. 161; Ali ibn Muhammed Âmidî, İhkâm fî Usûli’l Ahkâm, Riyad, 2003, c. 2, s. 2,
Fahreddin Râzî, el-Mahsûl fî İlmi Usûli’l-Fıkh, Müessetu’l Risâle, trz., c. 4, s. 215-226.
19 İsmail Hakkı Ünal, İmam Ebû Hanife’nin Hadis Anlayışı ve Hanefî Mezhebinin Hadis Metodu, Semih Ofset
Matbaacılık, Ankara 1994, s. 134.
20 Wensinck, "Âhâd" md., c. 1, s. 155 vd.
21 Suyûtî, Tedrîbü’r-Râvî, c. 1, s. 368.
22 Dağ, Kırâat Tasnifleri, s. 16 vd; Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum 1998, s. 50 vd.; Ünal, Kur'an'ın Anlaşılmasında Kırâat
Farklılıklarının Rolü, s. 59.
15
16
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yirmi beş civarında kırâatten bahsedilmektedir. Bunlardan şâz/âhâd olan kırâatler için
onların makbul olmadıklarını belirtmemişlerdir. Bunu, bu kırâatler için; dil açısından
tercih edilmediklerini, dilsel açıdan nadir olmakla birlikte bunları takip edenlerin
bulunduğunu söylemelerinden, nakli temellerinin olduğunu vurgulamalarından ve
mushafa uygun oldukları için de hüccet olabilecek nitelikte onları kullanmalarından
çıkarıyoruz.
İlk kullanımlarında âhad kırâatin anlamı şudur; “sika bir râvî kanalı ile, sahabeden
tabiine, oradan da bir sonraki nesle olmak üzere muttasıl senetle şâz ve illetten uzak
olarak nakledilen kırâat rivâyetleri” veya “sikâ bir râvî/sahabe tarafından tabiine, oradan da
etbau... muttasıl senedle rivâyet edilen, kendisinde “şüzûz ve illet” bulunmayan, Arap gramerine
ve resm-i mushafa uygun olan kırâatlere” verilen isim olarak tanımlanıyor, sahih-şâz
ayrımında şâz kırâatler içerisinde eritiliyorken ve şâz denilme sebebi olarak kriterlere
uymaması değil, dilsel açıdan nadir kullanımı olması veya takipçisinin az olması
görülüyorken, sonraları anlam değişmesine uğramış ve "senedi sahih olmakla birlikte
resm-i Osmânîye veya Arap dili gramerine uygun düşmeyen veya imamlar arasında
şöhret bulmayan kırâatler" diye tarif edilmeye başlanmıştır. Hatta sonraları bazıları,
senedi de sahih olmayan, makbul kırâat şartlarının hiçbirine uymayan kırâat olarak da
görmüştür.
Âhâd kırâat anlamlandırması yaparken âlimlerin içerisine düştüğü çıkmaz için bir
örneklendirme yaparak başlamak konunun ehemmiyetini göz önüne serecektir.
Taberî'nin şâz23 dediğine Mekkî âhâd demektedir.24 Suyûtî’ye (ö.911/1505) göre “sahih
bir senet taşımayan her kırâat şâzdır.” Bu tarife göre senedi sahih olsa da resmü’lmushafi’l-Osmani’ye ya da Arap gramerine uymayan yahut ümmet tarafından
benimsenip meşhur derecesine varmayan kırâat âhâd kırâat kabul edilir ve okunması
da caiz olmaz denilmektedir.25 "İbn Dakik el-Îd (ö.702/1302) şöyle söyler: "Şâz kırâatlar
Hz. Peygamber'den âhâd yolla nakledilmiştir. Dolayısıyla hangileri olduğu
belirlenemese de bundan Hz. Peygamber'in şâz kırâatlerden bazısını okuduğu zorunlu
olarak anlaşılır."26 Yine; "Bennânî’nin “senedlerinin âhâd olmasının tevâtüre zarar
vermeyeceğini” şeklinde bir cümle ifade etmesi,27 Zerkânî’nin mütevâtir’i temellendirmek
için bir çok şey söyledikten sonra vardığı nokta olarak; “bir kırâatın, senedi sahîh,
Arapça’ya ve hatt-ı mushafa uyuyorsa bu durumda mütevâtir ve meşhûr olması bir yana âhâd
bile olsa katı ilim ifade eder.”28 demesi; Zerkeşî’nin önce; “Cumhura göre kırâat-ı seb’a,
mütevâtirdir.” şeklindeki görüşüne “ve fihi nazar” çekincesini koyarak; “Yedi kırâatın
isnadlarının kırâat kitaplarında bulunduğunu ve bunların vâhid’in vâhide nakli şeklinde rivâyet
edildiğini ve tevâtür şartlarını taşımadığını” söyledikten sonra İbn Hacib’in görüşlerini
değerlendirirken de; “bu kırâatlerin mütevâtir olduğunu” söylemesi29 bu karmaşıklığa bir
kaç örnektir. Aslında Zerkeşî’nin söylediği “vâhidin vâhide nakli” de bir
vakıadır...Celaleddin Bulkinî'nin kırâat tasniflerinde Dimyâtî’den ayrılan yönü,

Taberî, c. 1, s. 108.
Mekkî, İbâne, s. 52 vd.
25 Suyûtî, el-İtkân, c. 1, s. 215-216
26 İbnû'l-Cezerî, Müncidü'l-Mukriîn, s. 92.
27İbn Sübkî, Tacuddin Abdulvehhâb, Cem’u’l-Cevâmi’, Mektebetü Ahmed b. Sa’d , Endenozya, ts., c. 1, s.
228; Bennânî, c. 1, s. 228.
28Zerkânî, c. 1, s. 427.
29Zerkeşî, el-Burhân, c. 1, s. 318-319.
23
24
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Dimyâtî’nin meşhûr dediği kısma, âhâd ismini vermesidir.30 Şaban İsmail de “Envâu’lKırâat min Haysu’s-Sened” başlığı altında Suyûtî’nin altılı taksimini bir farkla
(mütevâtir, meşhûr, sahîh, şâzz, mevzû‘, müdrec) aynen almıştır. Suyûtî’nin “âhâd” dediği
kırâat çeşidine o, “sahîh” ismini vermiş, bu çeşidin içini âhâdın tarifi ile doldurmuştur.
"31 Bütün bu tespitler, âhâd kavramıyla ilgili ortada büyük bir problemin olduğu
gerçeğini ortaya koymaktadır.
Öncelikle âhâd kırâat tanımlarından bahsetmek kavram olarak ne anlama geldiği
hakkında âlimlerin görüşlerini sunmak yararlı olacaktır. Bazılarının âhâd kırâat
tanımına göre âhâd, sahih/makbul kırâat kategorisi içerisine girerken diğerlerinin âhâd
tanımlarına göre, ya zayıf ya da sakîm kırâat sınıfına dahil olmaktadır.
İlk başlarda sahih-şâz ayrımında sahihin alt dalına da girebilecek şâz kırâatin içersine
de girebilecek şekilde bir anlam sahasına sahip olan ancak her iki şekilde de makbul
kırâat şartlarını içerisinde barındıran âhâd kavramı, sonraları hem şâz kavramının
anlam alanının kayması hem de âhâd kavramını aynı düzeyde etkilemesi bağlamında
değişmiş ve ilk asırlardaki anlam alanından uzaklaşmış, hatta ilk anlamından tamamen
kaymıştır. İlk başlarda “Sika bir râvî kanalı ile, sahabeden tabiine, oradan da bir sonraki
nesle olmak üzere muttasıl senetle şâz ve illetten uzak olarak nakledilen kırâat
rivâyetleri.” tanımını karşılarken ve sahih kırâatten eksik tarafının sadece; yaygın
olmayışı, taraftarının az oluşu, nadir bulunuşu, kırâat imamları arasında yeterli şöhrete
ulaşmamış olması iken, sonraları (V. asırdan sonra) kavram nasıl tanımlanmış ve şâz
kavramı ile bağlantısı nasıl oluşmuştur? Âhâd kırâatin anlamlandırılmasıyla ilgili
tanımları ard arda görmek, vahameti gözler önüne sermek için yeterlidir.
Mekkî b. Ebî Tâlib; "Âhâd kırâatler: Âhâd tarikiyle nakledilen, Arapça’nın kaidelerine
uyan ve mushafın hattına uymayanlardır ki, bu kısmın “Kur’âniyyeti” tecviz edilmez;
dolayısıyla inkar eden, tekfir edilmez." demektedir.32
İbnü'l-Cezerî en-Neşr'de; Âhâd kırâat; âhâd olarak nakli sabit, Arapçaya uygundur.
Ancak lafzı Hz. Osman mushafı hattına uygun değildir. Bu tür kırâatlerin, şer’i
hükümlerde hüccet olabilmesi hususunda âlimler ihtilaf etmiştir.33
Suyûtî âhâd kırâati: "Sahih bir senedi olmakla birlikte resm-i mushafa veya Arap
diline aykırı olan ya da kurrâ katında yeterince şöhret bulmayan kıraatler."34 diye
tanımlamıştır.
ez-Zerkânî âhâd kırâat tarifi verir ve şöyle tanımlar; "Arapçaya veya mushaf hattına
aykırı olan kırâate âhâd kırâat"35 denir.

Suyûtî, el-İtkân, c. 1, s. 236; Sâbûnî, et-Tibyân, s. 302; Taşköprü Zâde Ahmed Efendi, Mevzûâtu’l-Ulûm, Çev:
Kemaleddin Mehmed Efendi, Dersaâdet, İstanbul 1895, c. 2, s. 41.
31 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, s. 36.
32 Mekkî, el-İbâne, s. 51-52.
33 İbn Cezerî, Neşr, c. 1, s. 11; Ziyad Alrawashdeh, El-Mushaf Eş-Şerif fi Zaman Ed-Devleti’l
Osmaniyye, İslâmî İlimler Dergisi, 2013, Cilt: 8, Sayı: 2, (ss. 35-50).
34 Suyûtî, el-İtkan, c. 1, s. 241-243.
35 ez-Zerkânî, s 297; Naif Yaşar, Tâberî'nin Kırâatlere Bakışı, Marife Dini Araştırmalar Dergisi, Sayı: 1, 2016,
(ss. 59-85), s. 69.
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Aliyyül-İmam'a göre âhâd kırâat; sahih bir senedle nakledilmekle beraber, Arapça ve
Mesâhif-i Osman’dan birinin imlasına uygun olmayan kırâattir. Bu tür kırâatlerin
okunmaları caiz değildir.36
Çetin'e göre; Senedi sahih olan fakat Hz. Osman Mushaflarına veya Arap gramerine
uymayan kırâat çeşididir. Bu tür kırâatler Kur’ân olarak okunmaz ve bunlara inanılması
gerekmez.37
Karaçam'a göre; "Âhâd kırâatler senedi sahih olsa da, resm-i hatt-ı Osmânî’ye
uymayan ya da belli bir şöhret derecesine ulaşmayan kırâatlerdir."38
"Âhad kıraat; senedi sahih olmakla beraber ya Hatt-ı Osmânî mushafa uygun
düşmeyen veya Arap gramerine uymayan kıraattir."39
Öztürk'e göre; "senedi sahih olmakla birlikte Hz. Osman mushafına veya Arap dili
gramerine uygun olmayan yahut mütevatir ve meşhur kıraatler gibi şöhret bulup
yaygınlaş(a)mayan kıraatler âhâd"40 kırâatlerdir. Bu tanımın yahut'dan sonraki ikinci
kısmı, doğru âhâd tanımını kapsarken, ilk kısmı zayıf veya mevzu kırâat kısmını
karşılamaktadır.
Genel anlamda âhâd kırâat; senedi sahîh olmakla beraber yazısı hatt-ı Osmânî ile
uyuşmayan veya Arap nahiv kaidelerine uymayan yahut da kırâat imamları arasında
yeterince şöhrete ulaşmayan kırâatlerdir. Bu kırâatler Kur’ân olarak okunmaz ve
bunlara inanmak vacip de değildir denilmiştir.41
Olumlu taraftan bu kavrama yaklaşan ve ilk asılardaki anlamına paralel bir
anlamlandırma yapanlardan Muhaysin'e göre; "Hatt-ı Osmânî mushafa ve Arap
gramerine uygun olan, âhâd tarîkiyle nakledilen ancak kırâat imamları arasında
istenilen şöhrete ulaşamayan kırâate denir."42
Başka bir görüşe göre ise âhâd kırâat; "sikâ bir râvî kanalı ile sahâbeden tâbiîne,
oradan da bir sonrakine olmak üzere muttasıl senetle, şâzz ve illetten uzak olarak
nakledilen kıraat rivâyetleridir."43 Bu tanımı yapan Dağ'a göre âhâd bu yönüyle sahih
kategorisi içerisinde yer almaktadır. Yine müellife göre bir de zayıf âhâd bulunmaktadır
ve onun tanımı yukarıdaki olumsuz tanımlara benzemektedir. Yani zayıf âhâd kırâati;
ya Hatt-ı Osmânî mushafa uygun düşmeyen veya Arap gramerine uymayan kıraat
olarak görmektedir. Bu ikilemin sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz.
Ebu Şâme kırâatler için sahih/âhâd nitelemesi yapmış ve bunu şöyle açıklamıştır;
“Bana göre, bunda tevatürün şart koşulması gerekli değildir. Rivâyetin, yaygınlık

Aliyyü'l-İmam, Ahmed, Tarih ve Dilbilimi Kaynakları Işığında "Kur'ân'ın 10 Kıraati", İnkılab Basım Yayım,
trc. Süleyman Gündüz, 2010, s. 176.
37 Çetin, Kırâatlar, s. 94; Çetin, Yedi Harf ve Kırâatlar, s. 232.
38 Karaçam, s. 266.
39 Suyûtî, el-İtkân, s. 1, s. 77; Zürkânî, Menâhil, c. 1, s. 349; Karaçam, Kıraat, s. 88; Ünal, Kur’ân’ın Anlaşılmasında
Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 60.
40 Mustafa Öztürk, Kur’an Kıraatlerinin Tarihsel Serencamına Genel Bir Bakış, Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Cilt: 3, Sayı: 1, Ocak-Haziran 2003, (ss. 201-224), s. 203.
41 Zerkânî, Menâhil, c. 1, s. 428; Çetin, Yedi Harf ve Kırâatlar, s. 232.
42 Muhaysin, Fî rihâb, c. 1, s. 432.
43 Dağ, Kırâat Tasnifleri, s. 16 vd; Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 50 vd.
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kazanması, (istifâza) mushafa uygun olması ve hem naklen hem de tevcihen dil
bakımından reddedilmemesi ile birlikte sahih-âhâd olması yeterlidir.” demektedir.44
Âhâd, “tevâtür şartlarını taşımayan” veya “her tabakadan en az bir kişinin naklettiği” hadis
şeklinde tarif edilmektedir.45 Başlangıçta yani ilk asırda tek râvînin rivâyeti sonraki
asırlarda bir çok kişi tarafından rivâyet ediliyorsa meşhûr mertebesine çıkar diye bir
görüş de mevcuttur.46 Buradaki meşhûr, âhâd kavramının alt dallarından birisidir. Âhâd
kavramının "meşhûr-azîz-garîb" gibi alt başlıkları olduğundan bahsedilmiştir.
Taberî ve Zeccâc, kırâatleri rivâyet yönüyle mütevâtir kabul etmeyip haber-i vâhid
olarak değerlendirmişlerdir.47 Nitekim Ebû Şâme, Hz. Peygamber’den kırâat imamlarına
kadar kırâat naklinin –pek azı dışında- âhâd rivâyet olduğunu belirtmektedir.48 Burada
üzerinde icmâ olunan kırâatin, her bir imam tarafından âhâd haberle nakledilenlerin
ittifakıyla oluştuğunu ifade etmeye de gerek yoktur diye açıklama yapılmaktadır.49
Zerkeşî de (ö. 794/l392) yedi kırâatin Hz. Peygamber'den bu imamlara kadar haber-i
vâhidle nakledildiği hususuna katılır.50
Dil bilginleri, dil kurallarının nakli konusunda âhâd rivâyetlerin yeterliliğinde ittifak
etmişlerdir.51 Yani âhâd kavramı aslında ilk başlarda problemli bir kavram değildir.
Hem dil bilginleri hem diğer ilimler, âhâd kavramını bir şekilde kullanmışlar ve hem
vâhid'in haberiyle amel etmişler hem de itikâdî konularda dikkate almışlardır. Her ne
kadar itikâdî konularda zan olmaz denilse de şer'i konularda da kendisinden
faydalanılmıştır.
Yukarıdaki anlamlandırmalara menfi yönde bir etki de, şâz kavramı ile âhâd
kavramının aynı manada kullanılması yönünde yapılan tarifler sonucunda oluşmuştur.
İbn Cezerî öyle bir şâz kırâat açıklaması yapmıştır ki, yaptığı bu tarif, sonraki asırlarda
revaç bulacak olan âhâd kavramının anlam içeriği ile birebir benzemektedir. İbn
Cezerî’ye göre şâz kırâat; Âhaddan, nakli sahih olarak sabit olan kırâatlerdir. Bir vecihle
bile olsa Arap gramerine uygun olan, fakat lafızları Mushaf hattına muhalif olan
kırâatlere şâz kırâat denir.52 Bu tarifle âhâd kırâat tariflerinin ekserisi aynıdır. Muhaysin
şâz kırâatleri sınıflandırıp ona; “âhâd, müdrec ve mevzû‘” alt başlıkları açıp ve âhâd
kırâati; “senedi sahîh fakat âhâd tarikiyle nakledilen, meşhûr derecesine ulaşmayan;
Arap gramerine ve hatt-ı mushafa uygun olan, kırâattır.”diye tarif etmektedir.53 Burada
âhâd ile şâz eşitlemiştir. Şâz kırâatin alt başlıklarından âhâd için sanki sahih kırâatin
tanımını yapar gibi tarif yapmıştır. Burada kavramların ve içeriklerin iyi bir şekilde
Ebû Şâme, Mürşid, s. 145
Nisaburi, Muhammed b. Abdullah, Kitabü Ma’rifeti Ulumi’l-Hadis, Tah: Mü’zam Hüseyin, Mektebetü’lİlmiyye, Medine, 1977, s. 96-103; Itr, Nureddin, Menhecü’n-Nakd fî Ulûmi’l-Hadis, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1992,
s. 404-415; Sâlih, Suphi, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev. Yaşar Kandemir, DİB. Yayınları, Ankara 1981,
s. 120-129, 190-9; Koçyiğit, s. 22-24; 219-20; 344-49; Çakan, s. 106-113; Aydınlı, s. 62, 97-8, 120-1; Dağ, Kırâat
Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 44.
46 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 45.
47 Taberî, c. 5, s. 435; Zeccâc, c. 1, s. 374.
48 Ebû Şâme, Mürşid, s. 133-137.
49 Necattin Hanay, Kur’ân Tefsirinde Kıraat Farklılıklarının Rolü: Zeccâc ve Taberî Örneği, Basılmamış Doktora
Tezi, Konya 2015, s. 97.
50 Zerkeşî, el-Burhân, c. 1, s.466.
51 Önder, “Şâz Kırâatler ve İslam Hukuku Açısından Değeri”, s. 175.
52 İbn Cezerî, en-Neşr fi’l Kırâati’l-Aşr, c. 1, s. 9, 17, 32.
53 Muhaysin, c. 1, s. 444-485.
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doldurulmadığı, bu nedenle de bir çok soruna neden olunduğu gözlemlenmektedir. Şâz
kırâati, âhâd kırâatle eş değerde görmek mümkün olsa da, şâz kırâatin altına müdrec ve
mevzû kırâati yerleştirmek doğru bir yaklaşım olmamıştır. Şâz kavramı da âhâd
kavramı gibi ilk başlarda olumlu anlamda kullanılmakta ve makbul kırâat şartlarını
içerisinde barındıran kırâatleri kapsamaktadır.
Bazıları sahîh kıraatleri; mütevâtir kıraatler ve meşhûr kıraatler, sahih olmayanları
ise; ahad, şâzz, mevzû ve müdrec kıraatler olarak sınıflandırmışlardır.54 Örnek verecek
olunursa, Akman'a göre; Âhâd kırâat: Senedi sahih olup, imlaya veya Arapça’ya muhalif
olan veya meşhur olmayan kırâattır. Kur’ân bununla okunmaz demektedir.55 Sahih
olmayan kırâatler arasında âhâd ve şâz kavramlarının olmaması gerekmektedir. "Kırâat
uyulması gereken sünnettir" denip, sahih olmayan kırâatler başlığı açıp, ardından senedi
sahih olunca imlaya veya Arapça'ya uygunluğa ne gerek var da dememişlerdir.
"İbn Âşûr’un şâzz kavramı, “mütevâtir olmayan veya sahih kıraat şartlarını
taşımayan kıraatleri” içine almaktadır. Bu şâzz kırâat kavramının içine; senedi sahih
olmayan kırâat veya âhâd, müdrec ve mevzû kırâat girmektedir."56 Müellife göre şâz
içerisine yerleştirilen âhâd kavramı, anlam çerçevesinden tamamen uzaklaşmıştır.
Bazıları âhâd kırâat için uydurma kırâat tarifi bile yapmıştır. Bunu yaparken bazen
âlimlerin hiç söylemediği ve dile getirmediği tarifleri sanki onlar söylemiş gibi dile
getirenlere bile şahit olunmuştur. Örneğin; Kılıç'a göre; âhad kırâat iki kısımdır. Birinci
kısma göre âhâd kırâat; "Arap diline uygun düşen ve Hz. Osman mushafına uyan ama
senedi sahih olmayan kırâatlardır... Bu tür kırâatlar ise zayıf kabul edilip
reddolunmuştur. Nitekim Suyûti, bu tür kırâatı "mevzu (uydurma)" diye
isimlendirmiştir."57 Uydurma diye isimlendirilmiş ise neden âhâd kırâat tanımının
altında bunu verdiğinden bahsedilmemiştir. Mevzû kırâat denilmesinde mahsur yok,
ama âhâd kırâat denip tarifinin mevzû kırâat tanımı verilmesi problemlidir. İkinci kısma
göre ise; Âhâd yolla senedi sahih olan, Arap diline bir şekilde uygun düşen ama Hz.
Osman mushaflarına muhalif olan her kırâat şâzdır demiş,58 devamında şu açıklamayı
destek babında vermiştir; "Bu tür şâz kırâatlar için İbnü'l-Cezerî şu yorumu yapar: "Bu
kırâatlar, üzerinde icmâ’ edilen Hz. Osman mushafının dışında kaldığından senedleri
sahih dahi olsa günümüzde şâz diye isimlendirilmekte ve onların ne namazda ne de
namaz dışında okunmaları caiz görülmemektedir"59 diyerek âhâd kırâatle şâz kırâati
birbirine eşitlemiştir. Kaldı ki şâz kırâat için bile anlam değişmesi yaşanmış ve ilk
asırlardaki anlam alanından tamamen çıkarılmıştır. İlk asırlarda namazda ve namaz
dışında okunagelen bir kırâattir. Bu yetmemiş gibi, âhâd kırâat, şâz kırâatle eşdeğer
görülmeye başlanmış ve aynı kaderi paylaşmalarını sağlamak için el birliği ile
çalışılmıştır denebilir.

Akkuş, s. 192 vd.
Şule Akman, Keşşaf'ta Mütevâtir Olmayan Kırâatler ve Tefsir İlişkisi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara
2010, s. 32.
56 İbn Âşûr, et-Tahrîr, c. 1 cüz. 1, s. 54; Murat Akkuş, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü: “EtTahrîr ve’t-Tenvîr” Örneği, Basılmamış Doktora Tezi, Rize 2014, s. 60.
57 Suyûtî, el-İtkân, c. 1, s. 214; Mehmet Kılıç, Şâz Kıraatlar Bağlamında Hasan Basrî Kıraatı ve Özellikleri,
Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Yalova 2017, s. 42.
58 Kılıç, s. 42.
59 İbnû'l-Cezerî, Müncidü'l-Mukriîn, s. 82; Kılıç, s. 42 vd.
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Âhâd kavramı ile şâz kavramının birbirlerinin anlam alanına girme konusu girift bir
hal alınca kısa kısa da olsa bir başlık açıp değinmek zarureti doğmuştur.
1.4. Âhâd-Şâz İlişkisi ve Kavramları Yanlış Anlamlandırma Sebepleri
Şâz kelimesi lügat olarak, cumhurdan/çoğunluktan ayrılmak, münferit, tek başına
kalmak, demektir. Araplar, kavminden ayrılan ve onların cemaatinden uzaklaşan
kimseye "şezze’r-racul" demektedirler.60 Bu bağlamda şâz, âhâd gibi yani âhâd
kelimesinin ilk anlamındaki "tek kişinin tek kişiden rivâyeti" anlamıyla
bağdaştırılmaktadır. Halil b. Ahmet şâzz kavramını “topluluktan ayrı kalan” 61 ve “yaygın
kullanıma muhalefet”62 şeklinde tarif ederek, tek kalan her şeyin şâzz olduğunu
söylemektedir. Sîbeveyh’in (ö.180/796) ise; Halil b. Ahmet'den farklı olarak, kavramı,
sonraki dönemlerde sistematize edilmesine ışık tutacak63 şekilde geniş bir yelpazede ele
aldığı görülmektedir. Sîbeveyh, ‘el-Kitâb’da, otuz dört yerde geçen kavramı, hocası gibi
az, nadir, yaygın olmayan anlamında kullanmaktadır.64 Tek kalma, nadir rastlanma,
yaygın olmama ifadesi bir zaman sonra âhâd ile şâz kavramını bir noktada
buluşturmuştur denebilir. Âhâd haberlerle ilgili ülkemizde Koçkuzu'nun kaleme aldığı
yegane çalışma olan "Rivâyet İlimlerinde Haber-i Vâhitlerin İtikât ve Teşri Yönlerinden
Değeri,adlı çalışmada aynen şu ifade geçmektedir; "Kur'an'ı Kerim'in mütevâtir kırâatleri
yanında âhâd kırâatler olarak tespit olunan kısım, şâz olarak nitelendirilmekte, onlarla bir âyetin
Kur'an-ı Kerim'den bir parça oluşunun tespiti yani, âyet olduğu iddia edilen cümlenin
Kur'aniyeti ispatlamamaktadır. Namazlarda okunmayan bu nevi kırâatlerin, gereği ile amel; yani
onun mucibiyle tatbikat meselesinde de çeşitli fikirler ortaya atılmıştır."65 müellif âhâd
kırâatlerle şâz kırâatleri birbirine eşitlemiştir, algının da bu yönde olduğunu
paylaşmıştır.
Şâz kırâatlerin âhâd yolla nakledilmesinden yola çıkılarak hem şâz kırâatleri hem de
âhâd kırâatleri değersizleştirme anlayışı ortada vakıadır. Yedi veya on kırâati öncelemek
veya takip edilen kırâate karşı aşırı hassasiyet gösterenler, karşısındaki kırâatleri de
eleştirme ve değersizleştirme yoluna gitmişlerdir. Bunu yaparken kendi kırâatlerinin
Kur'an vasfı taşıdığını diğerlerinin Kur'an olarak değerlendirilemeyeceğini dahi
düşünmüşlerdir. Örneğin; "Şâz kırâatler Kur’ân’dan kabul edilmez. Zira Kur’ân
naklinde mütevâtirlik söz konusudur. Şâz kırâatler ise âhâd yoluyla nakledilmişlerdir."66
denip hem âhâd kırâati hem de şâz kırâati zan altında bırakmışlardır. Bunu yaparken de

İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab, c. 3, s. 494-495; Cevherî, c. 2, s. 565; Zebidî, c. 2, s. 566.
Ferâhidî, Halîll b. Ahmet, Kitâbu’l-Ayn, Tah: Mehdi el-Mahzûmî-İbrahim es-Semerâî, ts., c. 6, s. 215.
62 Ferâhidî, Ayn, c. 1, s. 137.
63 Sîbeveyh, takipçilerinin yaptıkları şâz taksiminin ilham kaynağı olmuştur. Mesela vakıftaki ال أدر
kelimesinin Araplarda kullanımının çok olduğu ancak bunun şâz olarak değerlendirildiğini söylemesi,
“istimalde muttarıd, kıyasta şâz” veya “bu şâzzdır, ancak o birinci muttarıd için benzerdir” ifadesi
“istimalde şâz, kıyasta muttarıd” kategorilerinin isimsiz şeklidir. (Krş., Sîbeveyh, Ebû Bişr Amr, el-Kitâb, elMatbaatü’l-Emiriyye, Mısır, 1317, c. 2, s. 288; Rummânî, Sîbeveyh, s. 215; İbn Cinnî, Hasâis, I, 97-98.); Dağ,
Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 5 vd.
64 Örnekler için bkz., Sîbeveyh, Kitâb, c. 1, s. 16, 148, 273, 294, 398; c. 2, s. 71, 74, 113, 149, 162, 163, 227, 256,
264, 275, 288, 328, 361, 372, 388, 400, 462.
65 Koçkuzu, s. 248.
66 Zerkânî, Menâhil, c. 1, s. 429; Kattân, Mebâhis, 169; Abdulgafûr, el-Kur’ân’u ve’l-Kırâatu ve’l-Ahrufu’s-Seb’a,
c. 2, s. 474; Önder, “Şâz Kırâatler ve İslam Hukuku Açısından Değeri”, s. 177; Kılıç, s. 52.
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Kur'an kırâat ayrımı noktasında bir temellendirme de söz konusu olmamıştır. Çoğu
âlime göre Kur'ân ve kırâat birbirine sıkı sıkıya bağlı ama iki ayrı hakikattir.67
Dağ'a göre; "Hadis ilminde şâzz kavramının âhâd haberi karşılayıp karşılamadığı
tartışmalı bir konudur. Bazılarına göre diğer rivâyetlere muhalif olsun veya olmasın,
sikanın teferrüdü ile şâzzlık meydana gelir. Çoğunluğa göre ise sikanın teferrüdü yeterli
değildir, muhalefetin de olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu şekliyle kavram, âhâd
haberi karşılamamaktadır. Meseleye kırâat açısından bakıldığında ise teferrüd ve
muhalefet şeklindeki belirlemenin kırâat vakıası ile daha çok uyuştuğu görülmektedir;
çünkü farklı okumalarda râvînin azlığı ile beraber genele aykırılık da vardır."68
Bu bağlamda kırâat ilminde şâz kavramı, âhâd kavramını karşıladığı düşünülebilir.
Çünkü hem tek kişinin tek kişiye rivâyeti bağlamında tek kalma durumu mevcut hem
de diğer okuyuşlara muhalefet de söz konusudur. Ancak yine belirtmeliyiz ki, rivâyet
eden kişinin az olması veya genele aykırı okuyuş beyan etmesi bir problem değildir.
Makbul kırâat şartlarını taşıdığı araştırma ve inceleme sonucu ortaya çıkan bütün
kırâatler âhâd da olsa şâz da olsa değerlidir. Namazda da namaz dışında da okunur,
onunla amel de edilir. Yeter ki tespit kriterlerine uysun. Âhâd ile şâz kırâatin birbirine
eşitlenmesi bu bağlamda problemli değildir. Problem, her iki kavrama da bu günün
değer yargıları ile yaklaşmaktır. İlk anlamları ve kullanımları problemler içermeyen bu
kavramlar, sonraları anlam kaymasına uğramış ve ilk anlamlarını tamamen
yitirmişlerdir.
Âhâd kavramını da şâz kavramını da anlamlandırırken düşülen hatanın
nedenlerinden söz etmek gerekirse;
1.4.1. Bütüncül Bakamama Problemi
Her kırâat âliminin kendi düşünce ve tercihine bağlı olarak kavramı
anlamlandırması yaşanan bu karmaşanın önemli nedenlerinden olduğu belirtilmiştir.
Taberî kendine göre bir sistematik belirlemekte ve bu sistematiğe göre kavrama anlam
yüklemekte; aynı dönemde yaşayan İbn Mücâhid de kendince tercih yapmakta ve bu
tercihe uygun olarak kavramları anlamlandırmaktadır. Zeccâc kendi müktesebatına
göre, Mekkî kendi bilgi birikimine göre kırâatlere yaklaşmış ve kendilerince tarifler
yapmıştır. Suyûtî de yine iyi bir niyetle tasnif yapmış hadis ilmindeki bilgi birikimini de
kullanarak kırâatleri sınıflandırmıştır. Görüldüğü gibi her alim kendine göre farklı
açılardan ve ayrı ayrı pencerelerden bakınca bölünmüş, parçalanmış ve gerçeği tam
olarak ifade etmeyen, bütün hakkında fikir vermeyen bir kaosla karşı karşıya
bırakılmışız. Süreç boyunca da hiçbir zaman bu kopuk zincir halkalarını birleştirme ve
öylece bütüne ulaşma imkanı olmamaktadır.
Bu kavramın anlamlandırılmasına bütüncül bakılması ve aşağıdaki soruların cevabı
verilmeden anlam ve ıstılah hakkında görüş beyan etmenin yersiz olduğu
kanaatindeyiz. Aşağıdaki soru ve sorunlar hem şâz kavramı hem de âhâd kavramı için

İbn Bedrân, Abdülkadir Dımeşkî, el-Medhâl ilâ Mezhebi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel, (Thk. Abdullah b.
Andülmuhsin et-Türkî), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1981, s. 196; Cezâirî, Tâhir ed-Dimeşkî, et-Tibyân li
Mebâhisi’l-Mutaallikati bi’l-Kur’an, (Nşr. Abdulfettâh Ebû Gudde), Mektebetü’l-Matbaati’l-İslamiyye, Halep
tsz., s. 141-142; Tûfî, Ebü’r-Rebi’ Necmeddin Süleyman b. Abdülkâvî, Şerhu Muhtasâri’r-Ravza, (Thk.
Abdullah b. Abdülmuhsin Türkî), Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1987, c. 2, s. 23-24.
68 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 19 vd.
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de ortaktır; "Şâz/Âhâd kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır? İlk olarak Arap dilinde mi,
yoksa hadis ilminde mi kullanılmıştır? Kırâat ile birlikte ilk ne zaman kullanılmıştır?
Kırâat ilminde tercih olgusunun başlamasıyla birlikte şâzz/âhâd kavramı, “kıllet-kalîlhata” kelimeleri gibi tercih edilmeyen okumaları mı nitelemektedir, yoksa merdûd veya
Kur’âniyyet vasfı taşımayıp, sahihin dışında kalan okumaları isimlendirmede mi
kullanılmaktadır? Kırâat ilmine hadisten mi, Arap dilinden mi, yoksa her ikisinden mi
geçmiştir? Kırâattaki içerik belirlemesinde Arap dilinin etkisi var mıdır? Hadis ilmi
kırâatlerin şekillenmesinde nerede durmaktadır? Dönemlere göre anlam
kayması/sapması yaşanmış mıdır? Kavramın içi nasıl doldurulmaktadır? Kavram Arap
diline muhalefeti mi, resm-i mushafa aykırılığı mı, tek kalmayı mı, bu üçünden birine
uygunsuzluğu mu, senedi sahih olmamayı mı veya yedi ve onun dışında kalmayı mı
karşılamaktadır? Eğer kavramın tarihsel anlam alanı içerisinde bunlar kendine yer
buluyorsa, o zaman kavramın otantik anlamı hangisidir? Kavram, yukarda sayılan -ve
birbirinden farklı nesnelere tekabül eden- maddeleri karşılıyorsa, bu anlam kargaşasının
temel amilleri nelerdir? Kavramın içi doldurulurken âlimlerin yakın oldukları bilim
dallarının etkisi var mıdır? Sahih birikim içerisinden belirlenen ve resmi otorite
tarafından desteklenen yedi kırâatın dışında kalanların, şâzz/âhâd sayılmaları bu yediyi
koruma aşırılığından mı kaynaklanmaktadır? Âlimlerin ekol mantığıyla meseleye bakıp,
bazı okumaları sübjektif değerlendirmelerinin bu isimlendirmede bir etkisi var mıdır?
Kavramın bu hale gelmesinde kişisel kriterler ve yüklemelerin rolü nedir? Anakronizm
söz konusu mudur? Değişik durumlar için kavram üretmek yerine, birçok konu tek
kavramla mı ifade edilmiştir? Süreç içerisinde bu kadar karmaşık bir hal alan kavram
için, pratik birikimle de ters düşmeyen otantik bir anlam tespiti yapılabilir mi?"69
Bu bağlamda semantik tahliller yapılmış olunsa,70 kavramın ilk kullanıldığı anlamı
ile şu anki anlamı arasındaki farklar ortaya konmuş olunsaydı, belki bu kadar problem
yaşanmayabilirdi. Diyakronik incelemeler sonucunda kavramın tamamen anlam
kaymasına uğradığı ve hatta bazı tariflere göre tamamen anlamını değiştirdiği
müşahede edilmektedir.
Sonuç olarak şâzz/âhâd kavramının ister sayısal azınlıktan, ister az takip edilmekten,
ister tek kalmadan, ister tercih edilmemeden ve ister mütevâtir olmamadan dolayı olsun,
makbul kırâat birikim içerisinde yaygın olmayan okumaları karşıladığı rahatlıkla
söylenebilir. Bu, hem kırâat gerçeği ile uyuşmakta hem de anlam bakımından şâzz/âhâd
kırâatta otantisitenin temelini oluşturmaktadır.71 Kavrama bu perspektiften bütüncül
bakıldığı, tüm resim görüldüğü, çelişkiler hesaba katıldığı zaman, anlam kaymaları net
bir şekilde görülecek ve hem şâz kavramına hem de âhâd kavramına hak ettiği konum
yeniden verilecektir kanaatindeyiz.
1.4.2. Anakronizm
Kronolojik ilişkinin isteyerek ya da bilmeden dikkate alınmaması ya da değiştirilmesi
olarak tanımlanmaktadır. Yaygın anlamı itibariyle ise anakronizm; "bir şahıs veya olay

Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 2.
Bkz. Nihat Demirkol, 21. Yüzyıl Müslümanlarının Kurtuluş Reçetesi (Nasr Sûresi Bağlamında), Gece
Akademi Yayınları, Ankara 2018.
71 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 45 vd.
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ya da olgunun gerçek devrinden başka bir tarihte gösterilmesi"72 demektir. Genel
anlamda geçmişi bugünün değerleri ve çerçevesi içinde kalarak değerlendirmek veya
analiz etmek gibi anlamlarda kullanıldığı görülmektedir.73 Anakroni, tarihi kronolojik
olanın dışında düşünmektir. Zamansal ve mekânsal olanı kendi gerçekliğinin dışında
algılamaktır.74
Dağ, kırâat kavramlarını değerlendirenlerin geçmişi, mevcut dönemin kavramsal
birikimiyle okumaya çalıştıklarına dikkat çekmekte ve bunun birçok probleme kapı
araladığı vurgulamaktadır. "Anakronizm, tarihe, içinde yaşanılan zaman merkezli
yaklaşım biçiminde kendisini göstermektedir. Bir başka ifadeyle, tarihi olay ya da
olguların ilgili olay ya da olgunun ait olduğu dönemin şartları ve değer yargıları dikkate
alınmadan, başka bir dönemin şartları ve değer yargıları, özellikle de değerlendirmenin
yapıldığı dönemin şartları ve değer yargıları ile değerlendirilmesidir. Bu tarihsel yanılgı,
şâzz ve âhâd kırâat kavramlarında açıkça görülmektedir.
Dağ konuyla ilgili bir yorumunda; Taberî’nin, şâzz kırâatı, râvîlerin sayısal azınlığına
göre şekillendirdiği; daha sonra bu gruplandırmanın, tercih edilen birey/imam
üzerinden yapıldığı, böylece seçilmeyen imamların okuyuşlarının şâzz olarak
değerlendirildiği ve süreç içerisinde meşhûr hatta sahih kırâatların yedi veya on kırâat,
şâzz kırâatın ise bunların dışında kalanlar şeklinde formüle edildiği belirtilen bir
metinden bahsetmiştir. Bazı araştırmacılar daha sonra oluşan bu formüle göre Taberî’yi
okuyarak, onun on kırâat imamını sahih, diğerlerini de şâzz kabul ettiğini iddia
etmektedirler.75 Oysa Taberî’de böyle bir sınırlama olmaması yanında, bu sisteme göre
sahih/meşhûr kabul edilen bazı imamlar onda şâzz konumundadır. Nitekim mevzu
bahis araştırmacıların ‘Taberî’nin sahih kabul ettiği şâzz kırâatlar’ ve ‘Şâzz kabul ettiği
sahih kırâatlar’76 şeklindeki başlıkları da iddialarını olumsuzlamakta, Taberî’nin
meşhur-şâzz gruplamasını belirli kişilere göre değil, kırâattaki râvî çoğunluğuna göre
yaptığını ortaya koymaktadır... Taberî, şâzz kavramını sahihin değil, ittifâk icmâ gibi
kavramların zıddı olarak kullanmaktadır. Eğer sahihin karşısında olsa, bugün sahih
olarak okunan ve Taberî’nin şâzz dediği Âsım’ın “ticareten” kırâatı gibi bazı okumaların
Taberî’ye göre sahih olmaması gerekirdi. Bazı araştırmacılar da yine üç kritere göre
anlamlandırılan şâzz kavramından hareketle resm-i mushafa muhalif okumaları
Taberî’nin şâzz kabul ettiğini ileri sürmektedirler.77 Oysa Taberî’nin şâzz kavramını
kullandığı yerler incelendiğinde bu okumaların bulunmadığı açıkça görülmektedir."78
Yukarıda verilen örneklerde de görülmüştür ki; Suyûtî, Taberî, Kasım b. Sellâm,
Mekkî, İbn Cinnî, İbn Mücâhid, İbn Cezerî vb. birçok âlim için, onların hiç söylemediği
veya başka mevzu hakkında verdikleri tarihi bilgileri yanlış okuyup yanlış
değerlendirdikleri için anakronizme düşülmüştür. İbn Cezerî'nin mevzû kırâati anlatan

Erdinç Ahatlı, Rivayetler İle Hadis Usülü ve Tarihinin Bazı Meselelerinin Anlaşılmaslnda Anakronizm
Sorunu, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sorunu Sempozyum Bildiri Kitabı, Bursa 2004, (ss. 253-259), s. 253.
73 Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları istanbul 1999, s. 45; Selçuk Budak, Psikoloji Sözlüğü,
Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2000, s. 63; Ahatlı, s. 253 vd.
74 Erş, s. 1.
75 Okçu, Taberî, s. 135 vd.; 141 vd.
76 Okçu, Taberî, s. 231, 235.
77 Sağîr, el-Kırâatü’ş-Şâzze, s. 90.
78 Taberî, Câmi’, c. 1, s. 198, 549, 623, 724, 771; c.4, s. 2613, 3103, 3308, 3403; c. 5, s. 3879, 3894; c. 6, s. 4867
vd.Bkz.; Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, s. 43 vd.
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pasajının bizlere âhâd olarak sunulması çok vahimdir. İlk başlarda makbul kırâat
şartlarını taşıyan ancak yaygın kullanılmayan veya dilde nadir rastlanan şâz kırâatler
sonraları tarihi bir yanılgıya düşülerek makbul olmayan kırâatler arasında gösterilmesi
de bir başka vahim durumdur. Bugünün değer yargılarıyla tarihi okumak elbetteki
yanılgıya düşüren en büyük etmenler arasında yer alacaktır. Tarihi seyri içerinde
kavramları ve olguları değerlendirmek, onları günümüze taşırken hassas davranmak
hem kavrama hem tarihe hak ettiği değeri vermek anlamına gelecektir.
1.4.3. Kur'an Kırâat Ayrımı Yapamama Problemi
Âhâd veya şâz kırâat tanımı yapanların bunları değersizleştirme çabalarının altında
genellikle Kur'an'a karşı aşırı hassasiyet yatmaktadır. Bu iyi niyetli bir yaklaşım
görülebilir. Ancak karşısındakini değersizleştirmek ve hakkını teslim etmemek doğru
bir yaklaşım olmaz. Kur'an ile kırâati bir görmelerinden kaynaklanan bu düşünce
sistemi, kırâat eleştirilerinin ve ihtilaflarının yoğun olduğu bir zeminde ister istemez
bazı savunma mekanizmaları geliştirecektir. Âhâd ve şâz kavramının başına gelenler,
genel manada toplumsal yaygınlığı olmamaları ve dilde nadir kullanımları sebebiyledir
denebilir. Dilde nadir görülüp, toplumsal destek bazında çok yaygın olmamaları onları
değersizleştirmez. Tek kişinin tek kişiye verdiği nice haberin ne kadar değerli olduğu
vakıadır. Âhâd'in, mütevâtir dışında kalan bütün haberlere verilen ortak manası
düşünüldüğünde ve kırâatlerin de mütevâtir olmadığı gün gibi ortada dururken âhâd
veya şâz kavramını değersizleştirmek fayda getirmediği gibi birçok problem ortaya
çıkaracaktır. Kırâatleri eleştirmek, tenkîd etmek veya hatalı bulmak Kur'an'ı eleştirmek
veya hatalı bulmak anlamına gelmemelidir. Kaldı ki, Kur’an’la kırâatin aynı şey
olmadığı görüşünü destekleyen birçok âlim olduğundan yukarıda bahsedilmişti.
Örneğin; Zerkeşî der ki: “Kur’an ve kırâatler birbirinden farklıdırlar. Kur’an Hz.
Peygamber’e beyân ve i’caz için indirilen vahiydir.79 Kırâatler ise mezkûr vahyin
lafızlarının harfler konusunda, ayrıca onların tahfif, teşdîd ve diğer yönlerinden
keyfiyetleri konusundaki ihtilaflardır.80 Ünal ise bu konuya şöyle dikkat çekmiştir:
Kur’ân’ın sübûtu konusunda ‘tevâtür’lüğün şart koşulması, Kur’ân’ı Kerim’in
tümü/geneli itibariyledir.81 Ayrıca Kur’ân’ın tevâtürlüğü ile kırâatlerin tevâtürlüğü
birbirinden farklıdır. Kur’ân’ın mütevâtir olduğunda bütün Müslümanlar icmâ ettikleri
halde, kırâatlerin tevâtürlüğünde ise ihtilâf etmişlerdir. İslâm âlimlerinin bazıları, bu
kırâatler için mütevâtir derken; bazıları ise “mütevâtir değildir, âhâddır” demişlerdir.82
Kur'an'ı yüceltmek ve koruma refleksiyle kırâatleri de sınıflandıran bazı âlimler, âhâd
veya şâz kırâat için Kur'an vasfının bulunmadığını iddia etmişlerdir. "Çünkü bunlar,
râvîleri güvenilir de olsa âhâd yolla sabit olmuştur. Böyle bir yolla Kur’ân sabit olmaz."
demişlerdir.83 Bâkıllânî, Kur'ân'ın ve Kur'ân kırââtlerinin istifâza (şöhret) olmaksızın
âhâd nakiller ile ispatının ilmen caiz olmadığını belirtmiş,84 Ebû Şâme ise makbul

Bkz. Mehmet Emin Yurt, Fahruddîn Râzî'ye Göre İ'câzu'l-Kur'an -Mefâtihu'l-Gayb Tefsiri Bağlamında, Gece
Akademi Yayınları, Ankara 2018.
80 Zerkeşî, Bedreddin Muhammed b. Abdillah, el- Burhan fî Ulûmi’l-Kur’an, (Thk. Ebû’l-Fadl ed-Dimyâti),
Dâru’l-Hadis, Kahire 2006, c. 1, s. 318-319
81 Bkz. Bâzemûl, Kırâat, c. 1, s. 169; Ünal, Kur’an’ın Anlaşılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 57-58.
82 Ünal, Kur’an’ın Anlaşılmasında Kırâat Farklılıklarının Rolü, s. 57-58
83 Ebû Şâme, el-Mürşidü’l-Veciz, s. 139.
84 el-Bâkıllânî, el-İntisâr li‟l-Kur‟ân, c. 1, s. 69
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kırââtlerin naklinde tevâtüre gerek olmadığını, şöhret bulmuş sahih âhâd nakillerin
yeterli olduğunu ifade etmiştir.85
Bazıları yedili veya onlu sisteme dahil olanların Kur'an vasfı olduğunu, bunun
dışında kalan kırâatlerin Kur'an vasfı taşıyamayacağı görüşünü beyan etmektedirler.
"Kriterlere uygun olan her kırâat sahihtir ve bu tanıma giren her kırâat Kur’âniyyet
vasfına haizdir ve kendisiyle namaz da caizdir. Bu tanıma uymayıp, senedi sahih
olmayan, dolayısıyla kırâat olmayan (ki bunlar da şâzz/âhâd kavramıyla
açıklanmaktadır) okumalarla namaz caiz değildir. Şâzz/âhâd kırâatla ile namazın caiz
olması konusunda ise müellifler, senedin sahihliğini değil, tevâtürü veya icmâ olgusunu
ön plana çıkarmaktadırlar. Dolayısıyla burada da senedi sahih olup, yaygın olmayanlar
değil, sadece tevâtür ve icmâ özelliği olduğu iddia edilen, yedili veya onlu sisteme dahil
olan okumalarla namazın caiz olacağı, bunların dışında kalan şâzzlarla namazın geçerli
olamayacağı vurgulanmaktadır.86 Ancak problem âhâd/şâz kırâati tanımlarken veya
kategori dışı ilan ederken onlara yüklenen anlamlardan kaynaklanmaktadır. Yoksa
makbul kırâat şartlarını taşıyan bütün kırâatler Kur'an olarak okunabilir, namaz ve
namaz dışında okunmasında bir beis yoktur. Şuna da dikkat çekmek gerekir ki, yedinin
de onun da sahih birikim içerisinden bir tercih olduğu ve buna bağlı olarak tevâtür
dayanaklarının tartışmalı olduğu unutulmamalıdır.87 Çünkü onlu sistem şöhret
bulmadan önce yediye eklenen üç kırâatın şâzz kırâatların içinde değerlendirilmesi, yine
İbn Amir’in yerine A’meş'in alınması gerektiği iddiası,88 senedi sahih kırâatların, aşağı
yukarı aynı değerde olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak tarihsel anlamıyla çelişerek,
şâzz/âhâd kavramının sahih senedin karşısında kullanılması (İbn Cezerî ve Suyûtî
örneğinde olduğu gibi), yaygın olmayanı da uydurma olanı da şâzz kavramının
içeriğine dahil etmiştir. Bu da onlu sistemin dışında kalan sahih birikimi, merdûd
konumuna düşürmüştür. Nitekim âhâd/şâz kırâatlerin senet bakımından
mütevâtir/meşhûr kabul edilen okumalardan geri kalmadığı; bazılarına göre dilsel
açıdan onlardan ileride olduğu; ancak toplumsal tabanı olmadığı ileri sürülen okumalar
için,89 bugün Kur’âniyyeti ve kırâat oluşu reddedilir hale gelmiştir.90 Bu da yanlış bir
uygulama ve kavrama olmuştur. Doğru olan, tespit kriterlerine uyan bütün kırâatler
değerlidir, sahihtir, makbuldür, namazda da namaz dışında da, geçmişte okunduğu gibi
günümüzde de okunabilir yaklaşımıdır.
1.4.5. Kavramları Yerli Yerinde Kullanmama ve Terminolog Problemi
İlk asırlarda kullanılan kavramlar sade ve külfetsiz bir yapıdadır. Daha sonra gelişen
terminolojide zaman zaman birlik temin edilemediği, meselelerin çok farklı anlaşıldığı
devirler olmuştur ve olacaktır. Herhangi bir konuda konuşanlar, ayrı ıstılahlar
kullanmaktadır
ve
değişik
ölçülere
göre
problemleri
değerlendirmeye
kalkışmaktadırlar. Bu nedenle de sonuç hiçbir zaman alınamamaktadır.91 Taberî'nin
Ebû Şâme, el-Mürşidü‟l-Vecîz, s. 145, 171.
Krş., Ebû Şâme, el-Mürşidü’l-Veciz, s. 171-172, 181-185; İbn Cezerî, Neşr, c. 1, s. 9, 14-15; İbn Cezerî, Müncid,
s. 94-95, 98 vd.
87 Zerkeşî, Burhân, c. 1, s. 318-319.
88 İbn Cezerî, Neşr, c. 1, s. 36-39.
89 Bir çok imamın kendisinden kırâat aldığı veya bir çok imamın râvîleri arasında yer alan şöhret bulmamış
ve kırâatı halk tarafından takip edilmeyen imamların listesi için bkz., Muhaysin, Rihâb, c. 1, s. 442-481.
90 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, s. 33 vd.
91 Koçkuzu, s. 128.
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şâz92 dediğine Mekkî âhâd demektedir.93 İbn Mücâhid, tercih ettiği okumalar için icmâ
kavramını kullanırken; karşısında ise rivâyette tek kalmış, icmâya/avama dâhil olmayan
anlamında şâzz kavramını kullanmaktadır. Yine Taberî, şâzz kavramını, tüm sahih
birikim içerisinden üzerinde bir, iki, üç veya dört kişinin birleştiği, yani rivayeti nicelik
itibariyle azınlıkta kalan okumalar için kullanırken; İbn Mücâhid ise şâzz kavramını,
belirlediği yedi okumanın dışındaki tüm okumalar için kullanmaktadır."94 Suyûtî’ye
(ö.911/1505) göre “sahih bir senet taşımayan her kırâat şâzdır.”95 Yine Suyûtî de şâzz için
“senedi sahih, ancak Arap diline muhalefet eden”96 şeklinde benzer tanım yapmaktadır.
Suyûtî, başka bir eserinde ise şâzz diye tanımladığı bu tür okumaları âhâd altında
değerlendirmektedir.97 Şaban İsmail de “Envâu’l-kırâat min Haysu’s-Sened” başlığı
altında Suyûtî’nin altılı taksimini bir farkla (mütevâtir, meşhûr, sahîh, şâzz, mevzû‘, müdrec)
aynen almıştır. Suyûtî’nin “âhâd” dediği kırâat çeşidine o, “sahîh” ismini vermiş, bu
çeşidin içini âhâdın tarifi ile doldurmuştur. "98 Bütün bu tespitler de kavramların yerli
yerinde kullanılmaması nedeniyle büyük bir problemin olduğu gerçeğini ortaya
koymuştur.
Tercih alanına ait kavramlarla, tespit alanını, tespit alanına ait kavramlarla da tercih
alanını anlamlandırma çabası, tercih malzemesi olan Arap dilini, tespitin ana
malzemeleri olan isnat ve resm-i mushaf ile aynı konuma getirmiştir.99 Kırâatleri
tanımlarken, sınıflandırırken veya belli bir kategori içerisine dahil edilmek
istenildiğinde ya tespit kriterleri tercih kriterleriyle karıştırılmış ya da kavramlara
bağlamından kopuk anlamlandırmalar yapılmıştır. Kavramlar yerli yerinde
kullanılmayınca da her devirde yeni bir kargaşaya kapı aralanmıştır. Terminolog olarak
kavram tahlilleri yapabilecek, kavramların ilk anlamları ile son anlamları arasında
mukayese yapabilecek ve kavrama hak ettiği yeri verebilecek âlimlere ihtiyaç var
kanaatindeyiz. Bu tanımları yapan terminologlar da, tanımları, yerli yerinde kullanır,
yani; "efradını câmi ağyârını mâni'" şekli ile ifade edilen tarzda anlamlandırırlar ise, bu
problemlere bir nebze olsun çare bulunmuş olunur.
1.4.6. Alimin İlk Eserleri İle Sonraki Eserlerinin Mukayesesini Yapamamak
Âlimlerin bilgi birikim veya müktesebatına göre ilk düşüncelerinden veya
görüşlerinden dönmeleri doğal karşılanmalıdır. Eldeki verilere göre düşünce üreten her
âlim, yeni kaynaklara ulaştığı, yeni olgularla karşılaştığı veya düşüncesindeki
tutarsızlığı fark ettiği zaman o düşüncesinden vazgeçmesi bir olgunlaşma sürecinin
devamıdır. İlk eserinde bazı kavramlara yükledikleri anlam sonraları değişebilmektedir.
Âlimin ilk eseriyle sonki eseri arasında mukayese yapamayan veya ikisini aynı anda
göremeyen araştırmacılar tarafından bazen kavramlara yanlış anlamlar
yüklenebilmekte ve bu, âlimin yegane görüşü olarak sunulmaktadır. Tabi sonki eserinde
kullandığı kavram yüklemesinin doğru olup olmamasının kriteri sonradan
sorgulandığında ortaya çıkacaktır. Örneğin; İbn Cezerî için de aynı problemden
Taberî, c. 1, s. 108.
Mekkî, İbâne, s. 52 vd.
94 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi,s. 9 vd.
95 Suyûtî, el-İtkân, c. 1, s. 215-216
96 Suyûtî, Tahbîr, s. 142
97 Suyûtî, İtkân, I, 242.
98 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, s. 36.
99 Dağ, Kırâat Farklılıklarının İslâm Hukukuna ve Metodolojisine Etkisi, s. 105.
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bahsetmiştik. İlk gençlik eseri olan Müncîd'de, kırâatin kabulü için tevâtürü olmazsa
olmaz şart görürken, son eserlerinden biri olan en-Neşr'de bu düşüncesinden
vazgeçmiştir. Ancak bazı araştırmacılar halen ilk eserindeki görüşlerini vermekte ve bu
düşüncesinden vazgeçmesine rağmen tevâtür şartını ortaya atarken İbn Cezerî'den atıf
yapmaktadırlar.
Suyûtî'nin eserleri incelendiğinde âhâd-şâz ayrımının iyi bir şekilde yapılmadığını bu
kavramları birbirlerinin yerine kullandığını müşahede edilecektir. Her eserinde yeni bir
kavram anlamlandırması yaptığı görülecektir. Suyûtî, ‘el-İşârât fi Şevâzzi’l-Kırâat’ adlı
eserinde kırâatları üçe taksim etmektedir. 1) İmamlar arasında kendisiyle namazın
geçerliliğinde görüş ayrılığı olmayan kuvvetli kırâatlar. Bu da meşhur yedi kırâatı
karşılamaktadır. 2) Zayıflık ile kuvvetlilik arasında orta bir dereceye sahip olan kırâatlar.
Bu okumalardaki sıkıntı âhâd yolla rivâyet edilmeleridir. Bunlar da yediye eklenen üç
ile, ona eklenen dört kırâatı karşılamaktadır. 3) Bunlardan daha zayıf olan kırâatlar.
Bunlar da şâzz kırâatı karşılamaktadır. Suyûtî bu şâzz okumaların insanlar arasında
meşhur olduğunu; birçok kitapta yer aldığını ve kendilerine göre namazda okunmasının
sahih olmadığını belirtmektedir.100
Diğer bir eseri olan ‘et-Tahbîr fi İlmi’t-Tefsir’de ise kırâat rivâyetlerinin mütevâtir,
âhâd, şâzz, münker, mevzû ve müdrec olmak üzere altı tür olduğunu belirterek, şâzzı
şöyle tanımlamaktadır: “Şâzz, senedi sahih olan, ancak ya resm-i mushafa veya Arapçaya
uygun olmayan yada kırâat imamlarına göre meşhur olmayan kırâatlardır”. Suyûtî, bu
taksimin hadis terminolojisine uygun güzel bir taksim olduğunu; hadisçilere uyarak son
iki kısmı (münker-mevzû) şâzz diye isimlendirmediğini, çünkü hadisçilere göre şâzzın
senedi sahih, çoğunluğa aykırı anlamı taşıdığını; senedi sahih olmayana şâzz değil, zayıf
veya münker ismi verdiklerini; dolayısıyla kırâat âlimlerinin de şâzzı bu anlamda
kullanmaktan imtina ettiklerini belirtmektedir.101 "Suyûtî de şâzz için “senedi sahih, ancak
Arap diline muhalefet eden”102 şeklinde benzer tanım yapmaktadır. Suyûtî, başka bir
eserinde ise şâzz diye tanımladığı bu tür okumaları âhâd altında
değerlendirmektedir.103... Suyûtî’nin bir eserinde kurrâya göre meşhur olmayan
okumaların şâzz olduğunu,104 diğer eserinde de âhâd olduğunu söylemesi105 çelişkili bir
ifade olarak karşımızda durmaktadır.
Kavramlar yerli yerinde kullanılır ve bir yerde söylenilen diğer yerlerde de aynı
şekilde süreklilik arz ederse doğru bir yaklaşım olur. Âlimlerin yaptıkları tasnif ve
anlamlandırmaları kronolojik olarak görmek ve kavramların tarihsel arka planını
irdelemek hem kavrama hem de tasnif yapan âlime hak ettiği değeri verme anlamına
gelmelidir. Söylemediği veya ilk başlarda söyleyip sonra terk ettiği düşüncesine yapılan
atıflardan kendisinin de rahatsızlık duyacağı aşikardır.

Suyûtî, Celaluddîn, el-İşârât fi Şevazi’l-Kırâat, Tah: Abdulkerim el-Enis, Mecelletü’l-Ahmediyye, sayı: 17,
2004, s. 40-41.
101 Suyûtî, Tahbîr, s. 142.
102 Suyûtî, Tahbîr, s. 142
103 Suyûtî, İtkân, I, 242.
104 Suyûtî, Tahbîr, s. 142.
105 Suyûtî, İtkân, I, 242.
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Sonuç
Âhâd kavramı İslam öncesi birden çok kişiyi karşılayacak anlamda kullanılmaktadır.
Daha sonra kavram anlam daralmasına uğramış ve tek kişinin rivâyeti olarak görülmeye
başlanmıştır. İlk dört asırda tek kişinin tek kişiden rivâyeti şeklinde anlamlandırılmıştır.
Sonrasında anlam, yani ilk dört asırdan sonra mütevâtir dışındaki tüm haberleri
kapsayacak şekilde genişlemiştir. Günümüzde ise mecrasından tamamen
uzaklaştırılmış ve sahih olmayan, makbul olmayan, zayıf olan, sıhhat şartlarının
tamamını veya bazısını taşımayan haberler olarak algılanır hale gelmiştir.
Âhâd kırâat ve şâz kırâat tanımlarının birbirine eşlenme sebebinin her iki
kavramında; nadir olma, tek kalma, dilde yaygın olana muhalefet, bölgesel kalma gibi
vasıflarından kaynaklandığı gözlemlenmiştir. İlk başlarda âhâd kavramının şâz
kavramının anlam sahası içerisinde olduğu bu bağlamda ortaya çıkmaktadır. Sonraları
hem şâz hem de âhâd kavramının anlam kaymasına uğradığı gözlemlenmektedir. İlk
başlarda tespit kriterleri olan senet ve resm-i Osmanîye mutabakatları yönüyle sahih
kategorisinde olması gerekirken şâz kategorisinde değerlendirilmiştir. Her iki kavramın
da yanlış algılanması ve aktarılması kavram kargaşasına neden olmaktadır.
Âhâd kırâat; “sikâ bir râvî/sahabe tarafından tabiine, oradan da etbau... muttasıl
senedle rivâyet edilen, kendisinde “şüzûz ve illet” bulunmayan, Arap gramerine ve
resm-i mushafa uygun olan kırâatlere” denilirken anlam kaymasına uğramasının
sebepleri olarak birkaç nedenden bahsedilebilir. Birincisi; en büyük etken kavramlara
bütüncül bakamama problemi olarak karşımıza çıkmıştır. Tespit kriterleri ile tercih
kriterlerini birbirinden ayıramama ve her âlimin kendi düşünce ve tercihine bağlı olarak
kavramı anlamlandırması yaşanan bu karmaşanın önemli nedenlerinden biridir. Kendi
ekollerini öncelemek isteyen, kendi bilgi birikimine göre sınıflandırmalar yapan,
kavramları kullanırken içeriğini başka ilimlerdeki kullanımlarına bakarak oluşturan,
kırâat içerik belirlenmesinde Arap dilinin etkisinin ne oranda olması gerektiğinin
hesabını yapamayan, kavramın tarihteki kullanımlarını araştırmayan ve orijinal
anlamından uzaklaştıranlar nedeniyle kavram kargaşaları yaşanmaktadır. İkincisi;
Anakronizmdir. Mevcut dönemin kavramsal birikimiyle kırâat kavramlarını okumaya
çalışmak birçok probleme kapı aralamaktadır. Önceki eserlerde geçen kavramları
bugünün algısı ile bilgi birikimi ile değerlendirmek büyük bir hata olmuştur. İlk
dönemlerdeki şâz veya âhâd kavramının anlamı ile şu anki anlamı tamamen farklıdır.
İlk başlarda makbul kırâat şartlarını taşıyan ve yaygın olmama veya dilde nadir olmayı
karşılar mana verilen kavramlar, bugünün algısı ile bakıldığında mevzû kavramının
içeriğini oluşturmaktadır. Bunu fark edip yanılgıya düşmemek önemlidir. Üçüncüsü;
Kur'an kırâat ayrımına gitmeyenlerin ortaya koyduğu çıkmaz. Kur'an ancak mütevâtir
kırâatle sabit olur diyenler, ardından mütevâtir dedikleri kırâatleri dilsel yönden
eleştirmekten kendilerini alamamışlardır. Mütevâtir kavramını da yerli yerinde
kullanmamaları birçok probleme neden olmuştur. Kur'an ve kırâat iki ayrı hakikattir.
Kur’ân’ın mütevâtir olduğunda bütün Müslümanlar icmâ ettikleri halde, kırâatlerin
tevâtürlüğünde ise ihtilâf etmişlerdir. İslâm âlimlerinin bazıları, bu kırâatler için
mütevâtir derken; bazıları ise “mütevâtir değildir, âhâddır” demişlerdir. Kriterlere
uygun olan her kırâat sahihtir ve bu tanıma giren her kırâat Kur’âniyyet vasfına haizdir
ve kendisiyle namaz da caizdir denilmelidir. Bu kriterlere uymayıp, dolayısıyla kırâat
olmayan kırâatlerle âhâd/şâz demek doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Dördüncüsü;
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Kavramların yerli yerinde kullanılmamasıdır. İlk asırlarda kullanılan kavramlar sade ve
külfetsiz bir yapıdayken, daha sonra gelişen terminolojide zaman zaman birlik temin
edilemediği, meselelerin çok farklı anlaşıldığı, aynı konudan bahsederken farklı
ıstılahlar kullanımı, birinin ak dediğine diğerinin kara demesi gibi problemlere kapı
aralamıştır. Tespit alanına ait kavramları tercih alanına ait kavramlarla karıştırmak ve
bunları yerinde kullanmamak kavram kargaşasının oluşmasındaki bir başka etken
olarak karşımıza çıkmıştır. Son olarak beşinci neden ise; Alimin ilk eserleri ile sonraki
eserlerinin mukayesesini yapamamak ve ıstılah yapıcı problemi olarak kendini
göstermektedir. Çoğu âlim ilk zamanlar yazdığı düşüncesini veya iddiasını, yeni
kaynaklara ulaştığı, yeni olgularla karşılaştığı veya düşüncesindeki tutarsızlığı fark
ettiği zaman, o düşüncesinden vazgeçmiş ve bunu sonraki eserlerinde dile getirmiştir.
Ancak geçmişi okuyan bazı araştırmacılar, âlimin bu düşünce mukayesesine bir
vesileyle ulaşamadığı zaman çeşitli problemler ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda
araştırmanın ciddi bir şekilde yapılmaması, hem o düşünce sahibine hem de ilgili
kavrama haksızlık olacaktır. Bir terminolog olarak kavramların tarihi seyri incelenmeli
ve hak ettikleri değer tekrar kazandırılmalıdır. Bu çalışmada ortaya konulan çaba, âhâd
ve şâz okumaların, yedili-onlu sisteme dâhil olan okumalardan daha kuvvetli olduğunu
ortaya koymak veya on kırâatın şöhretine gölge düşürmek değildir. Amaç, makbul olup
da namaz ve namaz dışında okunan kırâatlerin, süreç içerisinde de tamamen
olumsuzlanan bu okumaları, otantik tanımıyla aslına döndürmektir.
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Özet
Hz. Ömer döneminde Arabistan’ın kuzeyinde gerçekleştirilen fetihlerin uzak oluşu ve asker
ihtiyacını karşılamada zorluk yaşanması üzerine garnizon vazifesi görmesi amacıyla Kûfe ve Basra şehirleri
kurulmuştu. Şehirlere bölgeye yakın yerleşim birimlerinde yaşayan Araplar, güneyden gelen Araplar ile
fethedilen bölgelerden gelen halklar birlikte iskân ettirilmişti. Bunun yanında Hz. Osman döneminden
itibaren bazı sahabe de bu şehirlere göç etmiş ve buralarda toprak sahibi olmuşlardı. Öte yandan yine Hz.
Ömer döneminde fethedilen verimli Nil topraklarına sahip Mısır bölgesi de Hz. Osman döneminde hem
merkezi hem de yerel yönetime isyanın merkezlerinden biri olurken, Hz. Ali Dönemi nde de hilafet savaşına
girişen Muaviye’nin merkezi idare ile savaşında, valiler üzerinde huzursuzluk yarattığı bir şehir haline
gelmiştir. Sözü edilen üç şehir de sonradan idareye katılan yerleşim yerleridir. Basra ve Kûfe’nin çok farklı
etnik yapıyı içinde barındırması, Mısır’ın da merkeze hayli uzak oluşu merkezi idareye karşı olanların bu
bölgelerde harekete geçmesine sebep olmuştur. Cemel Savaşı’nın Basra’da yapılması, Hz. Ali’yi destekleyen
grubun liderlerinin Kûfeli oluşu ve onların telkinleri sonucu halifenin başkenti Kûfe’ye taşıması Hz. Ali’nin
yönetimine zarar vermiştir. Buna ilave olarak Muaviye’nin halifeliği ele geçirebilmek için eski Vali Amr b.
el-Âs ile üzerinde değişik kurgular yaptığı Mısır, Muaviye’nin Hz. Ali ile giriştiği hilafet savaşında Hz.
Ali’nin hilafeti kaybetmesine neden olan şehirlerden bir diğeridir.
Anahtar Kelimeler: İslam Tarihi, Dört Halife, Halife Ali, Cemel Savaşı, Kûfe.
An Evaluation on Role Kufa, Başra and Egypt Provinces in The Caliph ʿAlī Period Events

Abstract
During the period of Caliph Umar, Kufa and Basra cities were established in order to serve as
garrisons due to the distant conquests in the north and the difficulty of meeting the needs of the soldiers.
The cities of Kufa and Basra were inhabited by the Arabs living in the vicinity of these cities, the southern
Arabs and the people in the conquered regions. However, since the time of Uthman, some of the companions
also migrated to these cities and became landowners. On the other hand, the fertile Egypt lands that was
conquered during Umar’s period became a center for the rebellion against both central and local
administrations in Uthman’s period, while it was a city where Muawiya used to create discomfort upon
governor’s during his caliphate war with ʿAlī. All three cities that have mentioned above, joined to the
central administiration. The fact that Basra and Kufa embraced many different ethnic structures, and the
fact that Egypt was quite far from the center, caused oppositions to the central administration by the people
that were against it. Moreover, the fact that the Jamal War was in Basra and the fact that the supporters of
ʿAlī were from Kufa, and their suggestions led the relocation of the capital to Kufe, where it harmed ʿAlī’s
Caliphacy badly. In addition to this, the Egypth, where Muawiya was planning to take over the caliphacy
with the old governor Amr b.al-‘Âs, was one of the cities that caused ʿAlī to lost the Caliphacy war.
Keywords: Islamic History, Four Caliphs, Caliph ʿAlī, Jamal War, Kufa.
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Giriş
Mekke’den Medine’ye hicret edildikten sonra başlayan idari süreçte Hz.
Muhammed (sav/) önceleri sadece Medine’nin yönetiminde söz sahibi olurken zamanla
bu idari alan genişlemeğe başlamış, kabile liderlerinin vekil olarak atanması ile başlayan
idari görevli görevlendirme süreci de ilerleyen dönemlerde âmil görevlendirmesi ile
devam etmiştir. Bu dönemde âmil ünvanı ile görevlendirilen görevliler kimi zaman
vergi görevlisi, kimi zaman vali kimi zaman da namaz imamı olarak, bazen de sözü
edilen görevlerden hepsini ya da bazılarını yerine getirmişlerdir. (Atar, 1979, s.16)
Medine’nin etrafında ortaya çıkan sorunlar sonrasında özellikle Yahudilerin
meskûn oldukları bölgelerin ele geçirilmesi, Mekke, Yemen ve Taif gibi şehirlerin fethi
ile devam eden süreç Hz. Muhammed’in vefatı sıralarında neredeyse tüm Arap
Yarımadası’nı yeni yönetimin topraklarına katmıştı. Hz. Ebû Bekir döneminde bir
yandan ortaya çıkan Ridde Savaşları ile mücadele edilirken diğer yandan kuzeyde
fetihlere devam edilmiş; Hz. Ömer döneminde ise bu fetihler Arap Yarımadası dışına
çıkmıştır. Bu dönemde özellikle Mısır ve İran bölgesindeki fetihler sonrasında Kûfe,
Basra ve Mısır bölgesinde de Fustat şehirleri kurulmuş, şehirlere fethedilen bölgelerden
getirilen askerler ile Yarımada’nın diğer bölgelerindeki Araplar devam eden fetihler için
garnizon olma amacıyla buralara yerleştirilirken, daha sonraları Hz. Osman döneminin
ilk yıllarında da meydana gelen ekonomik refah nedeniyle bu şehirlere yakın
bölgelerdeki Arap kabileleri göç etmişti. (Ali, 1986, s.81)
Dört halife dönemi, özellikle de Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde daha sonra
da Emevi ve Abbasiler dönemlerinde bu üç vilayet halifelerin, dolayısıyla yönetimlerin
uzun yıllar uğraşmak zorunda kaldıkları yerler olmuşlardır. Bu üç vilayetin meydana
gelen olaylar açısından en önemlileri ise Kûfe ve Basra’dır. Hz. Ömer döneminden
itibaren yönetimde söz sahibi olmak isteyen bu şehirler ile başkent Medine’ye uzaklığı,
dolayısıyla muhaliflerin cesaret alarak sürekli kendi içerisinde yönetimi ve yöneticilerini
sorgulayan Mısır, Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde meydana gelen hadislerde ön
plana çıkan vilayetler olarak görünmektedir. Bunların yanı sıra Şam’ın özel bir konumu
olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Hz. Ömer döneminden beri bölgede valilik yapan, Hz.
Osman döneminde bu bölgeye tamamen egemen olan Şam Valisi Muaviye, Hz. Ali
Dönemi’nin sonuna kadar bu bölgede vali olarak kalmaya devam etmiş, Hz. Ali’nin
öldürülmesi sonrasında da Emevilerin ilk halifesi olarak başkenti Şam yapmıştır.
Dolayısıyla Şam, vali atamaları ile değil bizzat Muaviye’nin merkezi yönetimle olan
hesaplarının görülmesinde etkin rol oynamıştır. (Belâzurî, 1987, ss.225-226; Taberî, ty.,
c. 4, s. 289)
Kûfe, Basra ve Mısır Hz. Osman’ın öldürülmesinde de rol oynayan en önemli
şehirlerdir. Halifeyi kuşatmaya gelenlerin ve onu öldürenlerle birlikte hareket eden
isyancıların bu şehirlerden olması bu üç şehrin konumunu daha da belirgin noktaya
taşımaktadır.
Bu makalede Hz. Ali Dönemi’nde bu üç şehrin konumu, şehirlerin başta vali
atamaları ile muhaliflerin bu şehirlerle ilişkisi, Cemel, Sıffin Savaşları ve Haricilerin
ortaya çıkmasındaki rolü incelenmeğe çalışacaktır. Öncelikle şehirlerin genel durumuna
değindikten sonra Hz. Ali Dönemi’nde meydana gelen olaylarda bu üç şehrin etkisi
değerlendirilecektir.
96
Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

Hz. Ali Dönemi’nde Meydana Gelen Hadiselerde Kûfe, Basra ve Mısır Vilayetlerinin Rolü

I- Hz. Ali’nin Hilafeti
Hz. Osman’ın öldürülmesi sonrasında başkent Medine kaos ortamına girmişti.
Maktül halifenin katilleri ortada dolaşırken hac için Mekke’de bulunan ve dönüş
yolunda Hz. Osman’ın öldürülmesi haber alır almaz Mekke’ye geri dönen ve halifenin
kanını talep eden Hz. Aişe, diğer yandan Hz. Osman’ın halife seçildiği şuranın üyeleri,
halifelik beklentileri olan Hz. Aişe’nin enişteleri Talha ve Zübeyir, öte yandan da Hz.
Osman’ın kabilesi Ümeyyeoğulları’nın bulunduğu üç ana grup mevcuttu. Böyle bir
ortamda Arap geleneğine uygun olarak toplanacak şuranın tartışmalarla yeni halifeyi
seçmede zorlanacağı, hem de bu şura da Hz. Osman’ın öldürülmesinde sorumluluğu
olduğu iddia edilen Hz. Ali’nin halife seçilmesinin zorluğu ortadaydı. Üstelik asilerin
vali adayları olan Talha ve Zübeyr’in de yapılacak bir şura seçiminde halife seçilmesi de
mümkündü. (Bk. Dineverî, 2007, s.192; Taberî, t.y., c.4, ss. 430-432) Hz. Ali Medine’de
etrafında toplanan sahabe tarafından halife ilan edildi. Onun halifeliğine başta Şam
valisi Muaviye olmak üzere, Ümeyyeoğulları ve Mekke’de bulunan Hz. Aişe ile
şehirlerdeki bazı gruplar biat etmedi. (Taberî, t.y., c. 4, s. 429-432) Halifenin yanında
Medine’de bulunan, daha sonra kılıç zoruyla biat ettiklerini ileri sürecek olan (Taberî,
t.y., c. 4, s. 435) Talha ve Zübeyir ise zoraki biat etmişlerdi. Halife seçiminin bile bu kadar
zorlu olduğu böyle bir ortamda idareyi devralan Hz. Ali’nin meşruluğu meselesi
hilafetinin başından sonuna kadar muhaliflerin hedefinde olacaktı. Anlaşılan o ki, Hz.
Aişe kız kardeşi Esma’nın kocası Zübeyr’in halifeliğini beklerken, üstelik Hz. Aişe
geçmişte kalan İfk hadisesindeki kırgınlığı dolayısıyla Hz. Ali’nin halifeliğini kabul
etmiyordu.
Hz. Ali’nin halife olur olmaz önünde duran en önemli problem Hz. Osman’ın
katillerinin bulunup cezalandırılması konusuydu. Aslında genel anlamda katiller
biliniyordu, ancak grupların birbirlerine verecekleri destek nedeniyle bu konunun
gündeme getirilmesi belki de istenmiyordu. Hz. Ali yukarıda da belirttiğimiz üzere
dolaylı olarak Hz. Osman’ın öldürülmesinden sorumlu tutuluyorken, Ümeyyeoğlulları,
Hz. Aişe, Şam valisi Muaviye, Talha ve Zübeyr ve daha birçok sahabe hedefleri
birbirinden farklı muhalefet olarak karşısında iken (Apak, 2016, ss. 182-183), ileride
değineceğimiz üzere kendisine destek veren Hz. Osman’ın kuşatanlar arasında bulunan
grupları ve liderlerini kaybederek yalnız kalmayı göze alamadığı görülmektedir. Yeni
halife katillerin bulunması konusunda Hz. Osman’ı öldürmek için evine giren ve daha
sonra çıkan üvey oğlu Muhammed b. Ebi Bekir’i sorguya çekmiş ancak hiçbir cevap
alamamıştı. (İbn Kuteybe, 1909, s. 49)
Hz. Ali’nin yanında etkin isimlere muhtaç olduğunu düşünen Talha ve Zübeyr
Hz. Ali’den valilik talep etmişlerdi. Talha Kûfe valiliğini, Zübeyr ise Basra valiliğini
talep ediyordu Hz. Ali bu konuyu Abdullah b. Abbas ile istişare etmiş, onlarda hırs
görmesi nedeniyle görev vermeyeceğini bildirmişti. (İbn Kuteybe, 1909, s. 54) Ancak
belki de kendisine biat etmeyenlerin olduğu hatta içlerinden valilerin bulunduğu
Medine’de yalnız kalmak istemeyen yeni halife Hz. Ali, bu iki ismin Medine’den
ayrılmasını istememişti. Diğer yandan gelişmeleri değerlendiren Talha ve Zübeyr önce
Medine’ye oradan da Hz. Aişe’nin yanına Mekke’ye gitmişlerdi. (İbn Hibbân, 2017, s.
429; Yâkubî, 2010, c. 2, s. 154)
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Hz. Ali’nin halifeliğinin önceliği Hz. Osman’ın katilleri olmasına rağmen valilerin
değiştirilmesi hiç gündeminden düşmemişti. Yeni halife Ümeyyeoğulları’na mensup
valilerin tamamını değiştirmeye karar vermişti. Ancak etrafında bulunan Muğîre b.
Şu’be ve Abdullah b. Abbas gibi şahıslar şimdilik valilere dokunulmaması gerektiğini
söylemişlerdi. Çünkü özellikle Şam bölgesinde oldukça güçlü olan Muaviye’nin
değiştirilmesi için başlatılacak bir süreç Hz. Ali’nin aleyhine olacaktı. Hatta İbn Abbas,
idari düzen yerleşinceye kadar valileri yerlerinde bırakmasını, özellikle de Muaviye’nin
Şam’da kalmasını Hz. Ali’ye ısrarla tavsiye ederek şunları söylemişti (Taberî, t.y., c. 4,
ss. 438-439, 440-441): “Muaviye’yi valilikten azledersen korkarım ki, Hz. Osman’ın
kanını senden talep eder. Talha ve Zübeyr’in de bu sebeple senin aleyhinde
olmayacaklarına da emin değilim”. Hz. Ali: “Ben böyle düşünmüyorum, bilakis sen
Şam’a git, seni oraya vali tayin ettim” dese de İbn Abbas Hz. Ali’nin bu teklifini yerine
getirmez. (Taberî, ty., c. 4, s. 442; Bakır, 1998, s. 124) Kendisinin görevden alınmasına
ilişkin görüşmeleri öğrenen Muaviye "Vallahi Ali'ye bağlı olarak hiçbir idareyi kabul
etmeyeceğim ve ona biat etmiyorum!” demişti.
Muaviye’nin tamamen hâkim olduğu Şam bölgesinden herhangi bir grubun Hz.
Osman’ın öldürülmesinde her ne kadar katkısı olmamış ise de aslında Muaviye, Hz.
Osman’a söz verdiği desteği göndermemesi ile dolaylı olarak Hz. Osman’ı öldürenlere
karşı sessiz kalmış; (Taberî, ty., c. 4, s. 368) ancak yeni halifeye karşı da Hz. Osman’ın
kanını talepten vazgeçmemiştir. Öte yandan Şam dışında Hz. Osman’ın öldürülmesinde
etkin olan grupların geldiği üç şehir ve bu şehrin yöneticilerine karşı bir tepki mevcuttu.
Halife Hz. Ali valilerin değiştirilmesi gerektiğine karar kılmıştı.
Hz. Ali bu gelişmeler üzerine Osman b. Huneyf’i Basra’ya, Ümare b. Şihab’ı
Kûfe’ye, Kays b. Sa’d b. Ubâde’yi Mısır’a, Ubeydullah b. Abbas’ı Yemen’e, Ebû Katade
b. Rabi’i el-Ensâri’yi Mekke’ye ve Sehl b. Seyf’i de Şam’a yeni vali olarak atadı. (İbn
Hibbân, 2017, 424) Bu şehirler arasında özellikle Hz. Ömer zamanında ordugâh şehri
olarak kurulan Kûfe ve Basra ile Mısır’ın meydana gelen tüm sorunlardan aktif rol
oynadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu üç şehrin başlangıcından itibaren Hz. Ali
Dönemi’nde meydana gelen olaylarda konumlarına göz atmak gerekmektedir.
II- Cemel Savaşı ve Basra
Hz. Ömer zamanında, 17/638 yılında Utbe b. Gazvân tarafından kurulan Basra
fetihler sırasında Utbe’nin emrinde bulunan Sakîf, Süleym, Adî, Belî, Mâzin ve Yeşkür
gibi muhtelif Arap kabilelerine mensup bedevi askerleri şehre yerleştirildi. (Ali, 1992, s.
7; Bakır, 1992, c. 5, s. 109) Ayrıca Halife Ömer Medine’de olay çıkaran Benî Hâşim
taraftarlarının muhaliflerini de buraya gönderdi. (Apak, 2016, s. 210) Hz. Osman
zamanında bölgeden giden askerler tarafından yapılan fetihlerin getirdiği imkânlar
sayesinde şehrin artan nüfusuna, Müslüman olan veya esir alınan İranlılar da katıldı. Bu
eski garnizondaki Arap nüfus, askerî özelliklerini kaybetti ve sürekli gelişen bir şehir
hâlini aldı. (Bk. Ali, 1992, s. 81 vd.)
Basra’da, Hz. Ömer vefat etmeden önce Ebû Mûsâ el-Eş‘arî vali olarak görev
yapıyordu. (Taberî, ty., c. 4, s. 264; Cehşiyârî, 1980, s. 148) Hz. Osman döneminde 29/649
yılına kadar bu görevde kalan Ebû Musâ, Basra’nın ileri gelenleri ile düştüğü
anlaşmazlık sonucu (Taberî, ty., c. 4, s. 265) görevden alınmış yerine de Abdullah b. Âmir
Basra’ya vali olarak tayin edilmişti. Bu sıralarda çok genç olan (Hammâdî, 1981, c. 21,
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ss., 131-132) İbn Âmir’in Basra’ya vali olarak tayin edilmesine başta Hz. Ali olmak üzere,
Talha ve Zübeyir tepki göstermişlerdi. (Welhausen, 1989, ss., 3-4)
Ebû Mûsâ, Basra valiliği görevinden alındıktan sonra Kûfe’ye yerleşmiş ve orada
nüfuz kazanmıştır. Hz. Osman’ın kuşatılması sırasında da Ebû Mûsâ’nın kendilerine
vali olmasını talep etmişlerdi. Ebû Mûsâ, Osman’ın öldürülmesini hoş karşılamayarak,
Kûfe’deki halkın bir bölümünün isyanlar sırasında tarafsız kalmalarını sağlamıştı.
(Fayda, 1988, c. 1, ss. 84) Hz. Ali halife olduğunda ise Abdullah b. Âmir’i Basra valiliği
görevinde alarak Osman b. Huneyf’i vali olarak atadı. Görevden alınan Abdullah b.
Amir de Medine’ye gelerek (İbn Hibbân, 2017, s. 426) Talha ve Zübeyr’in Mekke’ye
gitmeleri konusunda destek verdi. (Dineverî, 2007, s. 192)
Mekke’de ise Hz. Aişe’nin etrafında toplanan Ümeyyeoğulları, görevden alınan
Mervan b. Hakem (İbn Kuteybe, 1909, s. 57) ve Velid b. Ukbe’nin (İbn Kuteybe, 1909, s.
62) dahil olduğu valiler, Talha ve Zübeyr ile diğer muhalifler kendi aralarında Hz.
Osman’ın kanını talep amacıyla yola çıkmaya karar vermişlerdi. Ancak nereye
gideceklerine karar verememişlerdi. Mekke onlar için uygun bir zemin değildi.
Medine’de Hz. Ali vardı. Kûfe ve Mısır Halife Ali’nin en güçlü olduğu yerlerdi. Bu
nedenle “Osmancı” olarak nitelendirdikleri en uygun mekânın Basra olduğunu
düşünerek oraya doğru hareket ettiler. Bu konuda İbn Amir’in ısrarı da etkili olduğu
bildirilir. (Bk. Belâzurî, 1996, c. 3, ss., 22; Mes’ûdî, 1989, c. 2, s. 366; İbnü’l Esîr, 1987, c. 3,
ss. 101-102)
Basra halkı ise yeni atanan vali atamalarından memnun olmamış ve değişik
gruplara ayrılarak hem Cemel Savaşı’nda hem de ondan sonra meydana gelen diğer
gelişmelerde ön planda olmuşlardır. (İbn Kuteybe, 1909, 87-89) Aslında Basra’daki
Yemenli kabileler Hz. Ali’yi destekleme konusunda çekinceli davranıyorlardı. Onların
Hz. Ali’yi desteklemedeki en büyük nedenleri Kureyş karşıtlığıdır. Yemenliler Hz. Ali
ile Muaviye arasındaki siyasi mücadelede o günkü konjüktür gereği Hz. Ali’yi
desteklemekle birlikte, olayları Kureyş’in kendi arasındaki siyasi çekişmenin bir
tezahürü kabul ederek mücadeleye mümkün olduğunca gönülden katılmama temayülü
göstermişlerdir. (Taberî, ty., c. 4, s. 483-485; Azimli, 2015, s. 50; Apak, 2016, 198)
Basra’ya doğru yola çıkan ve yolda kendilerine katılanlarla birlikte kalabalık bir
orduya ulaşan ve finansmanın büyük kısmı eski Basra valisi Abdullah b. Âmir ile Yemen
Valisi Ya’la b. Ümeyye tarafından karşılanan (İbn A’sem, ty., c. 2, s. 270; Apak, 2016, s.
184) Cemel Ordusu Basra’ya vardıklarında Basralıların kendilerine katılmasını
istemişlerdi. Bunun üzerine Abdulkays kabilesinden biri şunları söylemişti: “Hz.
Peygamber ölünce bize hiç danışmadan içinizden bir adama (Ebubekir’e) biat ettiniz, biz
de buna razı olduk. Sonra o ölürken yine bize danışmadan yönetim işini altı kişiye
bıraktı ve siz yine bize danışmaksızın Osman’ı seçip biat ettiniz. Sonra Osman’ı
istemeyip bize danışmadan öldürdünüz. Sonra yine bize danışmadan Ali’yi seçtiniz.
Şimdi O’na karşı kininiz nedir ki biz ona karşı savaşalım? Malları mı gasbetmiş? Haksız
bir uygulaması mı olmuş? Bunları bildirin de yanınızda olalım. Yoksa bu yaptığınız (ın
adı) nedir?” (Taberî, ty., c. 4, s. 470; İbnü’l-Esîr, 1987, c. 3: s. 109) Aslında Hz. Osman
dönemiyle ortaya çıkan idareyi ele geçirme savaşlarının özeti durumundaki bu sözler
hem Cemel ordusunun hem de Basralıların iktidar kavgasındaki konumlarını gözler
önüne sermektedir.
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Cemel ordusu şehre girmeden konakladıkları şehir kenarında bir gece Vali Osman
b. Huneyf’i yakalayıp hapsettiler, sonra da onu şehirden sürdüler. Basralı Hukeym b.
Cebele Cemel vakasında ilk ortaya çıkan ve savaşı başlatan kişi olarak görünür ki Hz.
Osman’ı kuşatmaya giden birliğin de öncüsüdür. Cemel sırasında sert bir konuşma
yaparak halife ve yanlılarını tahrik etmiştir. (İbn Kuteybe, 1909, ss. 71-72) Bu arada
Abdullah b. Zübeyr savaş sırasında Hz. Osman’a karşılık sayarak Hukeym b. Cebele’yi
öldürmüştür. (Taberî, ty., c. 4, s. 466)
Hz. Ali Basra’nın Cemel taraftarlarınca ele geçirildiğini öğrenince oğlu Hasan ve
Ammar b. Yasir’i yardım istemek için Kûfe’ye göndermişti. Hz. Hasan Kûfe’ye varıp
mescidde babasının söylediklerini halka anlatmış, onun konuşması sonrası yine Hz.
Osman’ı kuşatan Kûfeli muhaliflerin liderlerinden Eşter en-Nehâî Hz. Ali’nin ordusuna
katılmış, Kûfe valisinin evini basıp eşyalarını sokağa atmıştı. Hz. Ali’nin ordusu
Kûfeliler, Osman muhalifleri, Ensarın çoğunluğu, Haşimîler ve Kûfe Yemenîlerinden
oluşuyordu. Bunlar arasında bulunan Eşter Kûfe’deki isyan hareketinin lideriydi.
Muhammed b. Ebi Bekr ise Mısır isyanlarının önemli bir aktörüydü.
Bu arada sayıları 10-12 bin dolaylarında olan Kûfeli Hz. Ali’nin ordusuna
katılmıştı. Basralılar ise Hz. Aişe, Talha-Zübeyr üçlüsünü destekliyorlardı. Savaş
neredeyse iki önemli kozmopolit şehrin, Kûfe ve Basra’nın savaşına dönüşmüştü.
(İbnü’l-Esîr, 1987, c. 3, s 121; Azimli, 2015, ss. 64, 84)
Bir çok insanın öldüğü Cemel savaşını her ne kadar sonunda Hz. Ali kazandıysa
da aslında o Basra’yı kaybetmiş görünüyordu. Çünkü başlangıçta yeni halifeye biat
konusunda tereddütleri olan bu şehir bundan sonra Hz. Ali’nin yanında güçlü bir
şekilde durmayacaktı. (Belâzurî, 1996, c. 3, s. 77; Azimli, 2015, s. 96) Cemel Savaş sonrası
Hz. Ali, Abdullah b. Abbas’ı Basra’ya vali tayin etmiştir. (İbn Kuteybe, 1909, s. 87) Cemel
savaşında yakınları öldürülen Basralılar Sıffin savaşında uzak kalmaya çalışmışlar;
ancak buna rağmen Sıffin’de yaklaşık 25 bin Iraklı öldürülmüştür. Sıffin savaşından
sonra tahkimi kabul etmeyen Haricilerin liderlerinden Hurkus b. Zübeyr’in de Basralı
olduğuna vurgu yapmak gerekir. (İbn Kuteybe, 1909, s. 134)
III- Hz. Ali Dönemi’nin Başkenti: Kûfe
Doğudaki fetihler için bir karargâh olarak kurulan ve daha sonraları fetihlere
katılan güneyli Araplar için yerleşim yeri olarak bırakılan Kûfe, Hz. Ömer ve halefi Hz.
Osman’ı çeşitli biçimlerde ortaya çıkan sorunlarla epeyce meşgul etmiş, Hz. Osman’ın
kuşatılmasında aktif rol oynayan değişik etnik yapıda nüfusu sürekli sorun çıkarmış
olan bir şehirdir. (Kûfe’nin etnik yapısıyla ilgili olarak bk. Söylemez, 2001, ss. 95-168)
Hz. Ömer şehir kurulurken Medine’de olay çıkaran Beni Haşim taraftarlarını da Kûfe’ye
göndermişti. (Apak, 2016, s., 210) Hz. Ömer vefat ettiğinde, daha önce Basra’da valilik
yapan Muğîre b. Şu‘be, Kûfe’de vali olarak bulunuyordu. (İbn Sa’d, 2001, c. 6, s. 20;
Belâzurî, 1987, s. 469; Taberî, tty., c. 4, s. 241) Hz. Ömer yaralıyken hakkında birtakım
rüşvet dedikoduları çıkan valiyi azletmeyi düşünmüş; (İbn Sa‘d, 2001, c. 4, s. 20) İbn Ebî
Bekr, 1964, s. 28) Hz. Osman da halife seçildikten sonra onu görevden almış ve yerine
Sa‘d b. Ebî Vakkâs’ı tayin etmişti. (Belâzurî, 1996, c. 5, s. 29) Sa‘d’ın kısa süreli valiliği
sonrasında da şehre vali olarak Velîd b. Ukbe atanmıştı. (Taberî, ty., c. 4, s. 252)
Kûfe’de önemli ilim adamlarının yanı sıra, kolay etkilenmeye yatkın kabile
liderleri bulunması, buranın Hz. Ömer döneminden itibaren uzun yıllar boyunca idare
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için devamlı sorun çıkaran bir yer olmasına neden olmuştu. Hz. Ömer onların isteklerini
yerine getirdiğinde daha da şımaran ancak daha sonra da bundan memnun olmayan
Kûfelilerin tavırları gitgide tahammül edilmez bir hâl almış, bu nedenle de halifeliğin
son altı yılında, bu şehrin valisini üç defa değiştirmek zorunda kalmıştı. (Zetersteen,
1986, c. 4, s. 965)
Kûfe’ye vali olarak atanan Velîd’i şehrin önemli kabilelerinden biri olan Ezd
kabilesi ile karşı karşıya getiren bir cinayet olayı sonrası katilleri öldürtmüş bunun
üzerine de Hz. Osman’a içkili iken namaz kıldırdığı gerekçesiyle şikâyet edilerek
görevden alınması sağlanmıştı. (İbn Sa‘d, 2001, c. 4, s. 264; Zübeyrî, 1982, s. 138; Belâzurî,
1996, c. 5, s. 33) Velîd, Hz. Osman tarafından görevden alınınca yerine yine Ümeyye
ailesine mensup Saîd b. el-Âs vali olarak tayin edilmişti. (İbn Sa‘d, 2001, c. 5, s. 32;
Belâzurî, 1987, 400) Hz. Osman’ın kuşatılması sırasında da Ebu Mûsâ el-Eş’âri asilerin
talepleri üzerine Kûfe’ye vali tayin edilmişti.
Hz. Ali halife olunca Kûfeli Yemenîlerden Umare b. Sihab’ı buraya vali olarak
tayin etmişti. Ancak Umare görev yerine giderken, Zübâle denilen bir kasabada, Hz.
Osman’ın intikamını almak maksadıyla çıkan Tülayhâ b. Hüveylid ile karsılasır.
Tüleyha Umare’yi uyararak Kûfe’lilerin valileri Ebû Musa el-Es’ârî’den memnun
olduklarını ve geri dönmesinin daha uygun olacağını bildirir. O da geri Medine’ye
dönerek Kûfe’deki gelişmeleri Hz. Ali’ye bildirir. (İbn Hibbân, 2017, s. 425) Böylece Ebû
Musa el- Eş’âri Kûfe’de vali olarak kalır ve Hz. Ali adına halkın biatını alır.
Hz. Ali taraftarlarından Eşter, Hz. Ali’nin valiler listesi için “Biz Osman’ı ne diye
öldürdük ki? Yemen Ubeydullah’a verilmiş, Hicaz Kusem’in olmuş; Basra Abdullah’ın
idaresine verilmiş, Kûfe ise Ali’nin emrinde” diyerek (Taberî, ty., c. 4, s. 492) kendi kabile
ve bölgeselciliklerinden yana bir atamanın yapılmaması karşısında sesini yükseltmişti.
Hz. Ali’nin en büyük sıkıntılarının başında Kûfe gelir. Halife Medine’yi terkederek
yakın dönemde kurulmuş, kabile çekişmelerinin yoğunluğu sebebiyle kargaşa üssü
haline gelen Kûfe’yi başkent yapmıştır. Müslümanların sahip olduğu şehirler içerisinde
Kûfe kadar kozmopolit yapıda farklı etnik unsurların ve kabilelerin bu kadar çok olduğu
başka bir şehir yoktur. Arap soylarının rekabet alanı olan Kûfe, sorunların çözümü
olmak bir tarafa bizzat kendisi sorun üreten bir üs halindeydi. (Apak, 2007, s. 292)
Kûfeliler özellikle de Yemen kabileleri olaylara genelde kabileler şeklinde müdahil
oluyorlardı. Bu kabileler hem Hz. Osman dönemindeki isyan hareketinde hem de Hz.
Ali Dönemi ndeki hadiselerde yer aldılar. Örneğin, Kinde kabilesi liderlerinden Eş‘as b.
Kays Hz. Osman dönemindeki fitne hareketlerinde, Hz. Ali Dönemi Cemel ve Sıffin
Savaşlarında önemli roller üstlendiği gibi, Mezhic kabilesinin önemli bir kolu olan Nehâ
da bu olaylarda yer almıştır. Hz. Osman’ın öldürülmesine neden olan ve bu şehirde
meydana gelen olaylarda önemli rolü bulunan Mâlik b. Hâris (Eşter) bu kabilenin
lideridir. (Bk. Söylemez, 2001, s. 112 vd.) Ancak aynı Yemen kabilelerinin bazı kolları da
Muaviye’yi desteklediklerini belirtmek yerinde olacaktır. (Taberî, ty., c. 4, s. 574)
Sıffin savaşı sırasında Kûfeliler Hz. Ali’ye “Bize Basralıları öldürttüğün gibi
Şamlıları da mı öldürteceksin?” sorusunu yöneltmişlerdir. (Bk. Belâzurî, 1996, c. 3, s. 77)
Böylece Basra Kûfe savaşına dönüşen Cemel Savaşındaki sorumluluklarını itiraf
etmişlerdi. Aslında Kûfeli Eşter en-Nehâi Hz. Ali’yi Cemel savaşı sonrası Muaviye’nin
üzerine yürümesi için tahrik eden kişidir. (İbn Hibbân, 2017, s. 446) Ancak ne var ki
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Muaviye, savaş sırasında Yemenlilerin Adnâni kökenli mensubu Hassân b. Muhduc’u
Yemenli askerlerden sorumlu olarak atamasının verdiği huzursuzlukla Eş’as üzerinden
Yemenlileri Hz. Ali’ye karşı kışkırtmak da istemiştir. (Apak, 2016, s. 200)
Savaş sonrası kararlaştırılan tahkim konusunda da Hz. Ali büyük oranda Kinde
Kabilesinden Eş’as b. Kays’ın etkisinde kalmış bu durum Basralıları rahatsız etmişti.
(Demircan, 2000, s. 99) Hz. Ali’yi Sıffin sonrası karşı tarafa geçme tehdidiyle tahkime
zorlayan yine Kûfeli Eş’as b. Kays öncülüğünde bir gruptu. Üstelik bu grup hakemin
belirlenmesinde de Hz. Ali’ye muhalefet ediyorlardı. Hz. Ali, Eşter en-Nehâi’nin ismini
zikrettiğinde Eş’as: “Yeryüzünü alevlendiren o değil mi?” demişti. Eş’as bununla Hz.
Osman’ın öldürülmesinde Eşter’in sorumluluğunu anlatmaya çalışmıştı. Hakemlik Hz.
Ali tarafından İbn Abbas’a teklif edilince de yine Eş’as: “Mudar’dan (Kureyşin kabilesi)
iki hakemi kabul edemeyiz” diyecekti. Onlara göre Muaviye’nin hakemi Amr, Mudâr
kabilesinden ise onların ki Kahtâni olmalıydı; Eş’as kuzeyli güneyli itirazı yaparken
aslında o bürokratların Kureyş kökenli olmasına itiraz ediyordu. Eş’as ve taraftarları bu
sebeple güneyli olan Ebû Mûsâ’dan başkasına razı olmayacaklarını ifade ediyorlardı.
(Bk, Minkârî, 2017, ss. 424-425; Azimli, 2015, ss. 130-131)
Hz. Ali’nin ordusundaki Kahtâniler (Güneyli Araplar) için Cemel ve Sıffin
savaşları Kureyş’in kendi arasında iktidar hırsı ile yaptığı savaşlardı. Bu nedenle bu
savaşlara katılmak istemiyorlardı. Nitekim Ebu Musa Kûfedekilere “Kureyşi kendisiyle
başbaşa bırakın” derken bunu kasdetmişti. Hakem olayında Kûfelilerin öne sürdükleri
hakem adayı Ebu Musa, Hz. Ali’yi koruması gerekirken onu azletmek isteyenlerle
beraber hareket eden bir görünüm sergilemişti. Nitekim Ebu Musa bilerek veya
bilmeyerek Amr’ın tuzağına düşmüştü. Tahkim sonrası da Hz. Ali minberde yaptığı
konuşmada Ebu Musa’yı lanetlemiş, (Minkârî, 2017, s. 471) başka bir Kûfeli Eş’as b. Kays
ise Hz. Ali’nin ordusuna anlaşma metnini okumuştu.
Tahkim sonrası Hz. Ali tahkimi kabul edince ortaya çıkan Haricilerden sayıları
12000 kişi olan grup Harura’ya gitmiş, Hz. Ali ikna için onlara İbn Abbas’ı göndermiş,
onların İbn Abbas tarafından ikna edilerek Kûfe’ye dönmeleri de (Taberî, ty., c. 5, s. 92;
Belâzurî, 1996, c. 3, s. 22) Hariciler arasında Kûfelilerin oranını göstermesi açısından
yeterli bir yekûnu oluşturur. Bu arada Eş’as b. Kays’ın Hz. Osman’ı ilk defa kuşatmaya
gelen asilerden Mısır’a dönenlerden bazılarının Hz. Osman’dan habersizce
öldürülmesini kasdederek “Osman’ın yaptığı gibi yap” diyerek Haricilerin
öldürülmesini Hz. Ali ye tavsiye ettiği de rivayet arasındadır. (İbn Kuteybe, 1909, s.143)
IV- Muaviye’nin Hilafete Başladığı Yer: Mısır
Hz. Ömer döneminde 18/639 yılında Amr b. el-Âs tarafından fethedilen Mısır’da
(Becker, 1979, c. 8, s. 219) Hz. Osman halife seçildiğinde, Amr b. el-Âs vali olarak görev
yapıyordu. (Taberî, Tarih, c. 4, s. 241) Bu arada. Hz. Ömer, vefat etmeden önce Mısır’ı
Aşağı (Delta) ve Yukarı Mısır (Saîd) olmak üzere iki kısma ayırarak, Yukarı Mısır’ın
yönetimini Abdullah b. Sa‘d b. Ebî Serh’e verirken, Amr’ı da Aşağı Mısır’ın yönetimine
tayin etmişti. Hz. Ömer bunu yaparken Mısır’dan gelen vergi gelirlerinin azalmasını
sebep göstermişti. (İbn Abdi’l-Hakem, 1920, s. 173) Hz. Osman döneminde Abdullah ve
Amr arasında bölgenin tümüne hakim olma isteği sebebiyle anlaşmazlık ortaya çıkmış,
bunun üzerine Hz. Osman Mısır’ın idaresini birleştirip vergi toplama görevini (Kindî,
1908, s.10) Abdullah b. Sa‘d’a, ordu komutanlığını da Mısır’ın fethinden beri oranın ordu
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komutanı ve vergi görevlisi (Zübeyrî, 1982, s. 433; Halîfe b. Hayyât, 1985, s. 159) olan
Amr’a vermiş; (Becker, 1979, c. 1, s. 41) aralarındaki anlaşmazlıkların devam etmesi
üzerine de Hz. Osman Amr’ı Mısır’ın ordu komutanlığından azlederek (İbn Abdu’lHakem, 1920, s. 174) Abdullah’ı Mısır’ın geneline, hem vergi görevlisi hem de ordudan
sorumlu vali olarak tayin etmişti. (İbn Abdu’l-Hakem, 1920, s. 178; Belâzurî, 1987, ss.
320-321; Makrizî, 1906, c. 1, s. 324; Kindî, 1908, s. 11) Amr b. el-Âs Hz. Osman tarafından
Mısır’daki görevinden azledildikten sonra, halife aleyhinde bazı faaliyetlere girişmişti.
(İbn Kuteybe, 1909, ss. 48-49)
Abdullah, Hz. Osman’ın öldürülmesi kadar Mısır’da bu görevde kalmış, Hz.
Osman’ın öldürüldüğü günlerde Mısır’daki huzursuzlukların sorumlularından birisi
olarak gösterilen Muhammed b. Ebi Huzeyfe ayaklanmıştı. Mısır valisi Abdullah b. Sa’d
b. Ebi Serh’i Mısır’dan kovarak yönetimi ele geçirmiş, Abdullah b. Sa’d b. Ebi Serh ise
Mısır’dan ayrılarak Askalan’a gitmişti. Bu gelişmeler sonrasında da Halife Hz. Ali
tarafından Kays b. Sa’d b. Ubâde yeni Mısır valisi olarak atanmıştı. (Taberî, ty., c. 4, s.
547) Vali Kays Mısır’a gelmiş ve halife tarafından kendisine verilen mektubu mescitte
okumuş, daha sonra da küçük gruplar hariç halkın biatını almış, kısa dönem içerisinde
Mısır’ın sorunlarını büyük oranda çözmüştü. Bu arada Abdullah b. Sa’d bir ara Şam’a
giderek Mısır’da meydana gelen gelişmeler hakkında Muaviye’ye bilgi vermiştir.
Hz. Ali tarafından Şam’a vali olarak atanan Sehl b. Seyf şehre sokulmamış bunun
üzerine de Sehl geri dönerek Hz. Ali’nin yanına gelmişti. (İbn Hibbân, 2017, s. 425) Hz.
Ali’nin Şam’daki iktidarına son vereceğini bilen Muaviye, Basra ve Kûfe’de Hz. Ali’nin
hâkim olması dolayısıyla Mısır üzerinden halifeyi zor duruma sokmak istemiş, bu
amaçla da Muhammed b. Ebî Huzeyfe’yi Mısır’dan çıkarmak üzere harekete
geçmiştir.(Ayrıntı için bk. Aycan, 1990, ss. 159-164) Muaviye’nin propagandasına göre
Muhammed b. Ebî Huzeyfe Hz. Osman’ın öldürülmesine sebep olan isyanın ortaya
çıkmasında önemli bir payın sahibiydi. Aslında Muaviye bu tavrıyla Hz. Osman dönemi
olaylarının sorumluları ile değil, onlar üzerinden Mısır’ın yönetimini ele geçirmek için
Kays’ın görevden alınmasını sağlamaya çalışıyordu. Muaviye, uzun yıllar valilik yaptığı
bu bölgeden bir türlü vazgeçmeyen Amr b. el-Âs ile Mısır’a hâkim olmanın yollarını
araştırmağa başlamışlar ancak bir sonuca ulaşamamışlardı. Bu amaçla ona mektuplar
göndermiş istediği sonucu alamayınca da hakaretler etmeğe başlamış, Vali Kays da ona
fazlasıyla cevabını vermişti. (Bk. Taberî, ty., c. 4, s. 552) Bu yazışmalar üzerine Muaviye
Kays’a kendisinin dostu mu düşmanı mı olduğunu bildirmesini istemişti. Kays da
yönetimin adamı olduğunu Hz. Ali’nin yanında olduğunu bildirmiş; bunun üzerine
Muaviye vali ile halifenin arasını açmak için hileli mektuplar ortaya çıkarmağa
başlamıştı. Sonunda vali adına da yazdığı hileli mektupların halifeye ulaşmasını
sağlamış ve Hz. Ali de bu tuzağa düşerek Kays’ı valilikten alarak yerine Muhammed b.
Ebî Bekir’i vali olarak atamıştı. (İbn Hibbân, 2017, s. 429; Taberî, ty., c. 5, s. 109) Bu durum
Mısır’daki Hz. Osman yanlılarının yeniden seslerini yükseltmelerine neden olmuştu.
Mısır valiliğine atanan Muhammed b. Ebi Bekir ise göreve başlamasından bir ay
sonra Hz. Ali’nin idari yönetimine dolaylı olarak tavır koyan Harbeta’da tarafsız duran
halkı: “Ya itaat edersiniz yahut da bu ülkeden gidersiniz” diye tehdit etmiş, cevap
alamayınca da Harbeta halkı üzerine asker göndermiş ve savaş başlatmıştı. Bu haber Hz.
Ali’ye ulaşınca halife Muhammed b. Huzeyfe’yi görevden alarak yerine Malik b. Eşter’i
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tayin etmiş ancak Malik görev yerine varamadan zehirlenerek öldürülmüştü. Muaviye
ise Mısır üzerindeki emellerinden vazgeçmeyerek Vali Muhammed’in üzerine Amr b.
el-Âs’ı gönderdi. Amr Mısır’ı ele geçirince Muhammed bugün Mısır ile İsrail arasında
bir Liman şehri olan Ariş’de bir kaleye sığınmış, Muaviye tarafından gönderilen Amr b.
As da Ariş’e gelerek Muhammed’in ve askerlerinin bulunduğu kaleyi kuşatmış,
sonunda da Muhammed ve beraberindekiler Muaviye b. Hudeyc tarafından
öldürülmüşlerdir. (Bk. İbn Kesîr, 1994, c. 7, ss. 490-494)
Sonuç
Hz. Ali Dönemi onun halife olarak tayini ile başlayarak sürekli sorunlarla bu
sorunların ortaya çıkardığı savaş, anlaşmazlık ve tartışmalarla geçmiştir. Bütün bu
sorunların odağında ise iktidar kavgası yer almaktadır.
İktidar kavgasının içinde sadece Hz. Osman’ın kanını talep edenler değil, Hz.
Ali’ye biat etmeyerek ona muhalif olan kesimler ile sonradan Müslüman topraklarına
katılan şehirlerde yaşayan bedevi kökenli Araplar da yer alıyordu. İktidarın ve
bürokrasinin sürekli kuzeyli Araplardan oluşumuna tepki veren bu kabilelerin
yaşadıkları iki şehir, Basra ve Kûfe sorunların ortaya çıkmasında kilit rol oynamışlar, bu
şehirlerin önde gelen kabile liderleri Hz. Ali’yi Cemel, Sıffin, Tahkim’de yönlendirmişler
ancak onun üzerinden de olsa iktidarı veya bürokrasiyi ele geçirememişlerdir.
Öte yandan verimli toprakların ve Hz. Osman döneminden itibaren muhaliflerin
yuvalandıkları merkezlerden birisi olan Mısır ise iktidarı ele geçirmek isteyenlerin
üzerinde planlar yaptıkları bir başka şehirdir. Hz. Ali Dönemi’nde Halife’nin Muaviye
ile başlayan kavgasında Mısır önemli bir yer tutar. Sıffin sonrası hakemlerin kararını
halifenin kabul etmesi, halifenin şehirlerdeki huzursuzluklar nedeniyle yeni bir ordu
toplayacak gücü bulamaması sonucu başka bir çaresi de kalmamıştır. Güvendiği
merkezlerdeki yönetim elinden çıkmağa başlamıştır. Olayların takip edilmesinden de
anlaşılabileceği üzere Mısır’ın Amr b. el-Âs tarafından ele geçirilişi ile aslında Hz. Ali
iktidar gücünü, öldürülmeden önce tamamen kaybetmiştir.
Hz. Ali Dönemi olaylarındaki yer ve kişiler bakımından bakıldığında, Hz. Ali
Medine’de halife olmuş, Basra’da halifeliği yara almış, Kûfelilerin tahrikleri ile başlatılan
Sıffin sonrası tahkimde de hilafeti resmen düşmüştür. Ancak bundan daha ötesi Hz.
Ali’nin hilafeti tahkimden sonra Mısır’ın Muaviye taraftarlarının eline geçmesiyle fiilen
son bulmuştur.
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Özet
Hz. Peygamber ile başlayan tebliğ ve fetih hareketi onun vefatından sonra Raşid halifeleri tarafından
kesintisiz devam etti ve kısa zamanda bir çok bölge İslâm sancağı altına girdi. Dönemin en büyük devletleri
olan Bizans ve Sasani imparatorlukları gün be gün hakimiyetleri altındaki toprakları kaybedip tarih
sahnesinden silinmeye başladılar. O dönemde Bizans’a bağlı stratejik öneme sahip Suriye bölgesi de artık
İslâm ordularının hakimiyetine boyun eğmişti. Suriye bölgesinin fetihleri tamamlanınca Mısır’a doğru
sefere başlama zamanı gelmişti.
Rumların, fethedilen Şam toraklarına ve Arabistana güneyden ve batıdan saldırmalarını engellemek ve
bu bölgelerin güvenliğini sağlamak için Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethedilmesi zorunlu bir durumdu. Aynı
şekilde düşmanın Mısır’dan, İskenderiye’den, Trablustan ve batıdan Şam topraklarına saldırmamaları için
bu toprakların fethedilmesi gerekiyordu. Hz. Ömer’den aldığı emir üzere harekete geçen Amr b. el-As,
beraberindeki askerlerle kısa bir zaman içerisinde Mısır’ın İslâm hakimiyetine girmesini sağlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Mısır, Sahâbe, Amr b. As, Tebliğ, Cihat

The Conquest of Egypt
Abstract:
The tabligh and conquest movement started with Prophet Mohammad (ASM) went on after him in the
period of Rashid Caliphs. Soon many lands became the regions of Islam. Byzantine and Sassanid empires,
the greatest states of the period lost the earth under their command day by day and started to be erased
from history. Syria region, which has strategic importance for Byzantine, surrendered to Islam armies. After
the conquest of Syria, the time for Egypt came.
It was imperious to conquer Egypt and North Africa to prevent Greeks attack Syria and Arabistan from
south and west and to provide the security of these regions. Also conquering Egypt, Alexandria, Tripoli and
West regions was necessary not to get attack from these lands to Syria. A short time after getting an order
from Caliph Omar (ra), Amr b. As (ra) conquered Egypt with the soldiers.
Keywords: Egypt, Sahâbe, Amr b. As, Manifesto, Jihad

GİRİŞ
İslâm dini de diğer ilahi dinler gibi yeryüzünün dört bir tarafına kendisine bağlanan
fedakar insanların gayretleri sonucu yayılmıştır. Hz. Peygamber’in (sas) döneminden
başlayarak değişik bölgelere dağılan Sahabe gittikleri her yere İslâm’ın birer davetçisi
olarak gitmişlerdir. Fetihlerle birlikte değişik bölgelere dağılan Sahabe bir yandan
İslâm’ın hakimiyetinin sağlanması için gayret ederken diğer taraftan da insanlara İslâm’ı
tebliğde bulunmuşlardır. Sahâbenin bu üstün gayretleri neticesinde Suriye, Irak ve Mısır
gibi fethedilen bölgelerde İslâm dini, kısa sürede yayılmış ve bölge halkları tarfından
kabul edilerek buralar kalıcı olarak İslâm yurdu haline gelmişlerdir.
Hz. Ömer, Suriye diyarının büyük bir bölümünün fethedilmesinden sonra hicri
H.18/M.639 yılında Cabiye’de bütün ordu komutanlarıyla bir toplantı düzenledi.

Mısır Bölgesinin Fethi
Toplantıya katılan Amr b. el-Âs, Hz. Ömer’den Mısır’ın fethi için izin istedi.1 İlk başlarda
Müslümanlara zarar geleceği endişesi ile Mısır üzerine yürümesine karşı çıkan Hz.
Ömer’i, Amr b. el-Âs Mısır’ın stratejik açıdan çok önemli olduğunu ve Bizansın burayı
koruyacak durumda olmadığını ve fethedildiği taktirde Müslümanlar için güç ve moral
olacağını ve ayrıca bir çok zenginliğe sahip olduğunu söyleyerek ikna etmeyi başardı.
Amr b. el-Âs’ın teşvikleri ile ikna olan Hz. Ömer onun emrine dört bin asker verip şöyle
dedi: “Allah yolunda savaşmaya koyul. Ben de Allah’tan senin için hayır dileyeceğim.
Tez elden sana mektubum ulaşacak. Mektubum sen daha Mısır topraklarına
girmemişken eline geçtiğinde şayet ben sana dönmeni emredersem dön. Mısır
topraklarına girdikten sonra mektubum eline ulaşırsa o zaman Allah’ın adıyla yoluna
devam et ve ondan zafer dile.”2
Amr b. el-Âs’ın ısrarları karşısında izin veren halife Medine'ye döndükten sonra
Amr’ın bu isteğini ashâb ile istişare etti. Yapılan istişarede Hz. Osman, halife Hz. Ömer’e
Amr'ın çok cüretkâr ve cesaretli bir adam olduğunu söyleyerek, onun lider olma hevesi
ve emirlik arzusu taşıdığını, bundan dolayı tedbirsiz davranarak Müslümanlar'ı
tehlikeye sürükleyebileceğini söyledi3. Ashâbın ileri gelenleri de bu konuda Hz. Osman
ile aynı görüşte olduklarını ifade ettiler ve halifeden Amr'a engel olmasını istediler.4
İstişare heyetinin sefer hakkındaki menfî tavrını gören halife, derhal Amr'a bir mektup
gönderdi, mektubunda ona Mısır'a girmemiş ise geri dönmesini, sınırı geçmiş ise yoluna
devam etmesini emretti, bu durumda arkasından takviye asker göndereceğini bildirdi.5
Halifenin bu mektubu, Amr henüz Filistin-Mısır sınırını aşmazdan önce kendisine
ulaşmış, ancak zaten aşırı ısrarları neticesinde gönülsüz olarak Mısır seferi için izin
veren halifenin, bu mektupta kendisine geri dönme emrini vermiş olacağını düşünen
Amr, haberci Ukbe b. Nafi el-Cühenî'den mektubu almadı.6 Ordu Ariş denilen şehre
geldiğinde, buranın Mısır toprağı olduğunu yanındakilere doğrulattıktan sonra
İbn Haldun, Abdurrahman, Târîh, Dâru’l-fikir, Beyrut 2000, c. 2, s. 554; İbn Zahire, el-Fedailü’l-Bahire fî
Fedaili Mısır ve’l-Kâhire,(thk. Mustafa es-Saka, Kâmil Mühendis), Dâru’l-Kütüb, Riyad 1969, s. 94,95; ElHudarî, Muhammed, İtmamu’l-Vefa, El-Mektebetü’s-Sekafiyye, Beyrut 1982, s. 104.
2Ya'kûbî, Ahmed b. Ebî Ya'kûb (292/904), Târîh, I-II, Dârus-Sadr, Beyrut 2010, c. I, s. 147,148; Suyûtî,
Celalüddün Abdurrahman B. Ebî Bekr, Husnu’l-Muhâdara Fî Târîhi Mısır ve’l-Kâhire, - , (thk.
Muhammed Ebûl-Fadl İbrahîm), Dâruİhyai’l-Kutubi’l-Arabiyye, Mısır 1967, s. 106-107; Ömer el-İskenderî,
Târihu’l-Mısır İla Fethi’l-Osmanî, Mektebetü’l-Medbûli, Kâhire 1996, s. 175; Cengiz Tomar, “Mısır” DİA,
c. XXIX, İstanbul 2004, s. 559.
3İbn Abdilhakem, Ebû'l-Kasım Abdurrahman b.Abdillah, Fütûhu Mısır ve’l-Mağrib, (thk. Charles Torrey),
Kâhire 1991, c. I, s. 83-84; Şiblî, Mahmud. Hayatu Ömer, s. 311; Akkâd, Abbas Mahmud, el-‘Abkariyyetü'lİslâmiyye, IV. 66; Hasan Hasan İbrahim, Târîhu Amr b. el-Âs, s. 104
4 Hitti, Siyâsî ve Kültürel İslâm Tarihi, s. 227-228.
5İbn Abdilhakem, Fütûh, c.1, s. 86-87; Belâzurî, Fütûhu'l-Buldân, s. 303-304; Ya'kûbî Târîh,c. II, s. 148;
Makrîzî, Hıtat, c. I, s. 289; İbn Tagriberdî, Nücûm, c. I, s. 10-11; Hitti, İslâm Tarihi, s. 243-244
6kanatimizce Amr b. As’ın Mısır fethine girişmesinin Halife Hz. Ömer’in bizzat emri ile gerçekleşmiştir. Hz.
Ömer’in askeri dehası ve yönetiminde bulunan valilerine karşı tutumunun bilinmesi bize Amr b. As’ın
ondan izin almadan böyle bir girişime bulunamayacağını göstermektedir. Halife Ömer’in elçisinin Amr b.
As’ın Mısır topraklarına girmeden mektubu kendisine ulaştırdığını biliyoruz ki böyle bir durumda ona
rağmen Amr b. As’ın bu haberi erteleyip geciktireceğine ihtimal vermiyoruz. Ayrıca İbn Abdilhakem bunun
Hz. Ömer’in bizzat emri ile gerçekleştiğini bildirmektedir; İbn Abdilhakem, fütûh, s. 48; İbn Tağriberdî, enNücûmu’z-Zahire, c. I, s. 28; Bu konuda geniş bilgi için bkz. Muhammed es-Seyyid el-Vekîl, Cevletün
Tarîhiyetün fî Asri’l-Hulefai’r-Raşidîn, Dâru’l-Müctema’, Cidde 2002, s. 209,210; İsrafil Balcı, Hz. Ömer
Döneminde Diplomasi, Ankara Okulu yy. Ankara 2006, s. 409.
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mektubu teslim aldı ve askerlere okudu. Mektupta şayet Mısır topraklarına girilmişse
yollarına devam etmeleri emrediliyordu. Amr’da bu emir gereğince sefere devam
edeceklerini duyurdu7.
A. Ariş ve Ferma’nın Fethi
Amr b. el-As, ordusuyla birlikte Mısır sınırını geçerek Sina çölüne vardı. Sina çölünü
aşarak Ariş'e ulaşan Amr, diğer bölgelerde Müslümanlarla savaştıkları için Mısır’da
yeteri sayıda Bizans askerinin olmadığının farkındaydı. Surlarının çok eski ve
dayanıksız olmasının yanında burada yeteri sayıda Bizans kuvvetinin olmamasından
dolayı herhangi bir direnişle karşılaşmadan 18/639 yılında Ariş’i fethetti.8 Amr b. As,
Ariş’i fethettikten sonra askerleri ile Ferma'ya9 hareket etti. İslâm fetih birliklerinin 640
yılının ocak ayı ortalarında çarpıştıkları ilk müstahkem yer, Mısır’ın doğu kesiminin
anahtarı konumunda olan Ferma olmuştur.10 Fermâ'ya gelen Amr b. el-Âs, buradaki
kaleyi sıkı bir muhasara altına almıştır. Bu muhasara bir ay kimi tarihçilere göre iki ay
kadar devam etti. Fermâ Müslüman ordusunun sayılarının ve savaş malzemelerinin az
olmasına rağmen fethedilmiş11 ve burası Mısır toprakları içerisinde Müslümanların,
Rumlarla savaştıkları ve fethettikleri ilk yer olmuştur.12 Fetih Muharrem 19/640 tarihinde
gerçekleşmiştir13.
B. Bülbeys'in Fethi
Ferma'yı fethettikten sonra Amr b. el-Âs, Mısır’ın İçlerine doğru fetih hareketine
devam etti. Ferma’da bir miktar asker bırakarak Suriye yolundan Mısır'a gidildiğinde
Fustat’a on-on beş fersah uzaklıkta şam yolu üzerinde bulunan Bülbeys’e14 hareket etti.
Kayseriye’ye Kosntantin ile evlenmek için yola çıkan Mukavkıs'ın kızı Ermanuse ve
damadı Kostantin, buranın muhasara altına alındığını duyduklarında geri dönüp bu
kaleye sığınmışlardı. Amr yolda küçük çarpışmalar yaparak Bülbeys'e ulaştı15 ve Safer
19/ Şubat 640 te Bülbeys’i muhasara altına aldı16.
Mukavkıs Bülbeys’i kuşatan Müslümanlarla savşamak için yardımcı kuvvetler
göndermesine rağmen Bülbeys’i muhasara altına alan Amr b. el-Âs bir ay kesintisiz
devam eden çarpışmalar sonucunda şehri ele geçirdi.17 Yapılan savaşta binden fazla
İbn Abdilhakem, Futûh, c.I s. 87; Ya'kûbî, Târîh, II, 148; Makrîzî, Hıtat, c. I, s. 288; İbn Tagriberdî, Nücûm,
c. I, s. 10; Mevlüt Ferligül, Hulefâ-i Râşidin Döneminde Meşhur Komutanlar, İzmir 1990, (Basılmamış
Doktora Tezi), s. 161-163; Mahmud Şiblî, Hayatu Ömer, s. 313; Özkuyumcu, Nadir, Mısır ve Kuzey Afrika,
s. 20.
8 Butler, Alfred, Fethu’l-Arab li Mısır, (Ta’rib Muhammed ferid Ebû’l- Hadîd) Kâhire 1996, s. 244; Hasan
İbrahim Hasan, Tarîhu Amrb. As, s. 11.
9 Ferma: Deniz sahilinde bir şehir olup, Mısır'a buradan girilmektedir. Yakût El-Hamevî, Şihabuddin Ebû
Abdillah,Mu 'cemu l-Buldân, Beyrut 1975, c. IV, s. 255.
10 Hitti ,İslâm Tarihi, s. 228; Apak, Ana Hatlarıyla İslâmTârîhi, Ensar Yayınları, İstanbul 2011, s.158.
11 İbn Abdilhakem, Futûh, c. I, s. 87; el-İskenderî, Târihu’l-Mısır İla Fethi’l-Osmanî, s. 175.
12 İbn İyâs, Bedâiu’z-Zuhûr, c. I, s. 94.
13Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey Afrika, s. 22
14 Yakût el-Hamevî.Mu'ceınu'l-Buldân,c. I, s. 479; Becker, C.H., "Bilbis", DİA, II, 611.
15İbn Abdilhakem, Fütûh, s., s. 59; Makrîzî, Takıyyüddin Ahmed (845/1442), Hıtat, I-II, Daru Sadır, Beyrut
ts. c. I, s. 289.
16Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey Afrika, s. 25
17İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 59; Makrîzî, Hıtat, c. I, s. 183-184; İbn Tagriberdî, Ebû'l-Mehasin Cemalüddin
Yusuf (874/469), en-Nücûmu 'z-Zahire fî Mülûki Mısır ve’l-Kâhire, I-XXII, Kâhire 1929, c. I, s. 12
7
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Rum askerî öldürüldüğü gibi, bir çok esir ve ganimet de elde edildi. Bülbeys’de ele
geçirilen esirler arasında Kostantin'in karısı ve Mukavkıs'ın kızı olan Ermanuse de
bulunmaktaydı. Ancak Amr, ona esir muamelesi yapmayıp, izzet ü ikramda bulunarak,
Kays b. Ebi'l-Âs'ın refakatinde babası Mukavkıs'a göndermek istedi ve aralarında Yezid
b. Ebî Süfyan, Haşim b. Saîd et-Tâî, Ka’ka’ b. Amr et-Temîmî, Abdullah b. Cafer etTeyyâr ve Halid b. Saîd gibi arkadaşlarının bulunduğu topluluğa şöyle dedi: Yüce Allah
Kuran’da şöyle buyuruyor:“ Yapılan bir iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir”. Bu kral Hz.
Peygamber döneminde, kendisine mektup yazılarak İslâm’a davet dildi, o da buna
karşılık Hz. Peygambere hediyeler yollamıştı. Bugün ise bizlerin onun yaptığı bu
davranışı hatırlamamız lazım. Çünkü Hz. Peygamber, Mukavkıs’ın kendisine
göndermiş olduğu hediyeleri kabul ederek ona teşekkürlerini ifade etmişti. Bizler
Peygamber’ine yapılan iyiliğe karşı iyilikle karşılık vermeye daha layığız. Ben
Mukavkısın kızını ve beraberindeki eşyaları ile birlikte babasına göndermek istiyorum.
Böylelikle Hz. Peygamber’in sünnetine de uymuş oluruz. Ben Hz. Peygamber’in şöyle
dediğini işittim: “Zelil duruma düşen kavmin şereflisine ve fakir düşmüş zenginine
merhamet edin”. 18
Beraberindeki hizmetçileri ve değerli eşyaları ile birlikte Ermanuse’yi babasına
gönderen Amr’ın bu davranışı, Müslümanlar’ın, Mısır'ın yerli halkı Kıptîler'in
muhabbetini kazanmasına vesile olmuştur.19 Yolculuk esnasında kendisine dört bir
tarafımızda Araplar var diyen hizmetçisine Ermanuse “Arapların çadırında canım ve
iffetim hususunda emniyet içerisindeyim ama babamın sarayında emniyet içerisinde
değilim” diyerek karşılık verdi. Amr b. el- Âs’ın bu hareketi, Mukavkıs üzerinde derin
bir etki yapmış ve bundan sonra onun Müslümanlar’la daha samimi ve yapıcı ilişkiler
geliştirmesine zemin hazırlamıştır.20
Butler, o dönemde papazların hiç evlenmediklerini, dolayısıyla kendisi bir de papaz
olan Mukavkıs’ın kızının olamayacağını iddia ederek, bu savaşta Ermanuse'nin
yakalanıp daha sonra Amr tarafından babasına teslim edildiği rivayetini kabul etmez ve
bunun sonradan uydurulmuş bir haber olduğunu iddia etmiştir.21 Hüseyin Munis ise
onun bu görüşünün doğru olmadığını belirtip, o tarihte papazlara evlenme yasağının
konmadığını, bu yasağın daha sonraları yürürlüğe girdiğini ifade ederek, Butler'in
yalanladığı rivayeti kabul eder.22
C. Ümmü Düneyn'in Fethi
Bülbeys’in fethini tamamlayan Amr b. el-Âs, daha sonra Babilyon’un kuzeyinde
bulunan ve aynı zamanda bir liman kenti olan Ümmü Düneyn'e23 hareket etti. Bizans
döneminde Tendonyas olarak bilinen Ummü Düneyn daha sonra Araplar tarafından

Vakıdî, Fütûhû’ş-Şâm, Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut 2005. c. II, s. 44.
Aselî, Bessam, Amr b. el-Âs, s. 53-54
20 Subhi Neda, Fethu Mısır, Dâru’l-Beşir, Mısır 1999, s. 24; Apak, İslâmTarihi, s. 158.
21Butler,Târîhu Mısır, s. 250
22 Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey Afrika, s. 25.
23 Ümmü Düneyn: Ümmü Düneyn hakkında sadece Yakût el-Hamevî'nin Mu'cemu’l-Buldân'ında şu
bilgiler ifade edilmektedir. “Denilmiştir ki, Ümmü Düneyn Kâhire ile Nil nehri arasında bir köydür ve
yerleşim alanı Kâhire'ye bitişmiştir. Bkz. c. I, s. 251; Arapların fetihten sonra Meks diye isimlendirdikleri
Ümmü Düneyn'in Bizans dönemindeki ismi ise Tendonyas'tır. Bkz. Hasan İbrahim Hasan, Târîhu Amrb.
As, s. 117.
18
19
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“Meks” adını almıştır. Rumlar'ın Mısır'da buluna üç askerî üssü olan Babilon, Nakyus
ve İskenderiye arasında yer alıyordu. Nakyus ile İskenderiye Ümmü Düneyn'in
kuzeyinde, Babilon ise güneyinde, bulunuyordu. dolayısıyla güneyde bulunan
Babilon'a kuzeyde yer alan Nakyus ve İskenderiye'den Nil üzerinden yapılacak
yardımlar Ümmü Düneyn'den geçmek zorundaydı. Bülbeys’i fetheden Amr b. el-As
hemen sonra Ümmü Düneyn’e yönelelerek Rumlar'ın kuzey-güney bağlantısını keserek,
Babilon’a destek olanaklarını ortadan kaldırdı. Burada Amr'ın Ümmü Düneyn'i
muhasarası stratejik olmaktan daha fazla taktik bir hedefti. Zaten Rumlar da, Amr'ın
Babilon'a saldıracağını düşünerek Mukavkıs komutanlığında İskenderiye’den ayrılıp
Babilon kalesine gelmişlerdi. Dolayısıyla Ümmü Düneyn'i savunmasız bırakmış, Amr'ın
işini kolaylaştırıp, burayı açık bir hedef haline getirmişlerdi .
Ümmü Düneyn'in fethinin zor olacağını ve kuşatmanın daha fazla süreceğini tahmin
eden Amr, halifeye mektup yazarak, ondan takviye kuvvet istedi. Hz. Ömer, aralarında
Zübeyr b. El-Avvâm, Ubâde b. Sâmit ve Mikdad b. el-Esvedi’nde bulunduğu dört bin
kişilik bir ordu hazırlayarak Mısır'a gönderdi. Böylece gelen orduyla birlikte Mısır'da
bulunan Müslümanlar'ın sayısı sekiz ila dokuz bin arasında bir rakama ulaşmış oldu.24
Harice b. Huzafe b. Lahmî kuşatmanın çok şiddetli olduğu bir günde Amr b. el-Âs’a
gelerek, düşmana arkadan saldırmak için bana bir birlik ver dedi. Amr kendisinin
emrine beşyüz süvariden oluşan bir birlik verdi. Harice bu birlikle Cebelü Ahmar'ı
dolaşarak, gün doğmadan önce kalenin arkasına giderek, burada bulunan Benî Vâil
mağarasına girerek gizlendi. Sabah olunca da Amr b. Âs, kalenin etrafını hendeklerle
kazan düşman ordusuna ön cepheden saldırdı. Saldırıya karşılık vermek için
kalelerinden dışarı çıkan düşmana, Harice emrindeki birlikle de arkadan saldıran
Müslümanlar böylelikle 19/640 ta fethi gerçekleştirdiler.25
D. Aynu’ş-Şems Savaşı
Nikiou Papazı, Müslüman tarihçilerinin üzerinde pek fazla durmadıkları bir savaştan
bahseder. Bu savaş Mısır fethinde önemli bir yere sahip olan Fustat'ın kuzeyinde ve
Fustat'a dört mil mesafede bulunan Aynu’ş-Şems26 savaşıdır. Müslüman askerler Ümmü
Düneyn’i fethettikten sonra Babilon’a yürümek istediler ancak hem fiziki hem de askeri
şartların yetersizliğinden dolayı bunu başaramayacaklarını düşünen ‘Amr b. el-’Âs,
Filistin’de bulunan Halife Hz. Ömer’e bir mektup göndererek durumu izah ederek
kendisinden takviye birlikler istedi. Kendisine gönderilen takviye birlikler ile birlikte
Amr, askerlerini üç kısma ayırarak farklı yerlere yerleştirdi. Askerlerinden bir gurubu
Ümmü Düneyn’e bir kısmını Babilon kalesinin kuzeyine, diğerlerini de Aynu’ş-Şems’e
yerleştirdi. ‘Amr b. el-’Âs’ın yapmış olduğu bu taktikten habersiz olan Rum askerleri
Müslüman askerlerine doğru harekete geçtiler. Aynu’ş-Şems’te (20/641) savaşa tutuşan
iki ordu arasında şiddetli bir çarpışma meydana geldi. Aynı anda hem Ümmü Düneyn
hem de babilon’un kuzeyinde bulunan Müslüman askerlerinin de hücum etmesi ile
Ahmet Adil Kemal, Fethu’l-İslâmî Li Mısır, s. 265.
İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 49.
26Aynu Şems; Mûsâ pey gamber zamanındaki Firavun'un şehridir. Bülbeys ile arası üç fersahtır. İbn Fakih,
Muhtasar Kitabu'l-Buldân, s. 59-60; Yakûtel-Hamevî, Mu'cemu'l-Buldân,c. IV, s. 178- 179; Aynu Şems,
Fustat'ın kuzeyinde ve Fustat'a dört mil mesafededir. İstahrî, Mesâlik, s. 54; Kazvînî, Âsâru 'l-Bilâd, s.
224-225, Becker, H.C., “Avnu Şems”, İA H, 69-70; İrfan Küçükköv, “Ayn-i Şems”, DİA, c. IV, s. 277
24
25
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Rum askerleri ağır bir kayıp verip tekrar kalelerine çekilmek zorunda kaldılar. Bu
savaştan kaçan üç yüz kişinin dışında Rum askerlerinden kurtulan olmadı.27
E. Babilon’un Fethi
Ümmü Düneyn'i fethettikten sonra Mısır'ın merkezi olan Babilon'a28 yakın bir
mevkide bulunan Aynu Şems’e yönelen Amr b. el-Âs orada karargâh kurup kaleyi
kuşatma altına aldı. Amr, İskenderiye üzerine yürümeden önce Bizanslıların elindeki
son kale olan Babilon’u fethetmeye karar verdi. Ancak tüm gayretlere rağmen kaleyi
fethetmek mümkün olmadı. Muhasaranın Nil nehrinin taşma zamanına rast gelmesi ve
Müslümanlar'ın kale kuşatması için yeterli hazırlık yapamamalarının, fethin
gecikmesinde önemli bir etkisi vardı.29 Tıpkı Ümmü Düneyn muhasarasında olduğu
gibi, ilk anda fetih muvaffak olmayınca Amr b. Âs, tekrar Hz. Ömer'den yardım
talebinde bulundu. Halifeden takviye asker talebinde bulunan Amr’a Halife Ömer
derhal takviye askerler yolladı30.
Babilon halkı Amr'ın kaleyi kuşatacağını düşündükleri için şehrin etrafın hendekler
kazmışlardı. Kalenin sağlamlığı ve bu hendeklerin de kazılması, kalenin Müslümanlar
tarafından ele geçirilmesine engel oluyordu. Askerlerinin az olmasından dolayı kaleyi
fethedemeyeceğini anlayan Amr, halifenin gönderdiği kuvvet gelinceye kadar, Rumları
oyalamak ve zaman kazanmak için bazı tedbirler almaya karar verdi. Rumlar'ın dışarıya
çıkarak kendilerine saldırmalarına engel olmak için ordusunu gruplara ayırarak kale
etrafına yerleştrdi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra halife Ömer’in Hz. Zübeyr'in
komutasındaki gönderdiği birlik bölgeye ulaştı ve iki ordu Aynu Şems'de toplandı.
Takviye birliklerin verdiği destekle Müslümanlar tekrar kaleye saldırmaya
başladılar. Düşmanla mücadele eden askerler bir taraftan da mancınıklarla kale
duvarlarında delikler açıp yıkmayı hedefliyorlardı. Ancak bütün bunlar da istenilen
neticeyi vermeyince, Medine'den gönderilen askerlerin komutanı Hz. Zübeyr b. Avvâm,
Amr'a uygun bir zamanda kale duvarına çıkıp kale kapısını açabileceğini ve
Müslümanlar'ın içeriye girmelerini sağlayabileceğini dile getirdi. Plâna göre, Zübeyr ve
beraberindeki birkaç asker ile kale surlarına çıktıktan sonra tekbir getirecekler, kale
dışında kalanlar ise aynı anda hep birlikte tekbir getirecekler. Böylelikle Rumlar,
Müslümanlar'ın kalenin içine girdiklerini düşünerek dağılacaklar, Zübeyr ve
arkadaşları ise düşmanın bu panikliğinden istifade ederek kalenin içine girip
Müslümanlar'a kalenin kapılarını açacaklardı31.

Nakyûsî, Yuhannâ, Târîhu el-Alemi’l-Kadîm ve Duhulu’l-Arab el-Mısır, Kâhire ts. s. 207,208; Ahmet
Adil Kemal, el-Fethu’l-İslâmî Li Mısır, Şirketu’d-Devliyye Li’t-Tibaa, Mısır 2003, s. 268.
28Babilon: Mısır şehri, kimilerine göre Fustat ve Babilon aynı yerin adıdır. ( Yakût el-Hamevî, Mu'cemu'lBuldân, c. I, s. 311-312). Buranın adı Kasrı'ş-Şem', Kasru'ş-Şam, Kasra'1-Yun ve Babi'l-Yun olarak da
bilinmektedir. Ya'kûbî. Kitabu'l-Buldân, s. 330; Becker, “Babilon”, İA, c. III, s. 180.
29Hasan, Hasan İbrahim, İslâm Târîhi, I, 304
30İbn Abdilhakem Fütûh, s. 61; Ya'kûbî, Târîh, c. II, s. 148; Nuveyrî, Şihabüddin Ahmed b. Abdulvahhab
(733/1333), Nihâvetü l-Ereb fî FunûniEdeb, I-XXVII, Kâhirets. (Daru'l-Kütüb) c. XIX, s. 289; el-Ka’bî,
Abdulhakim, Mevsû’atu’t-Tarîhi’l-İslâmî, Dâru Usame, Umman 2009, s. 139.
31İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 63; Ya'kûbî, Târîh, c. II, s. 148; Nuveyrî, Nihâye, s. XIX, 289-290; Suyûtî,
Husnu’l-Muhâdara, c. I, s. 108.
27
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Yapılan plân olduğu gibi uygulandı. Zübeyr ve beraberindeki asker kalenin surlarına
çıktıktan sonra tekbir getirmeye başladılar, dışarıda bulunan askerler de onlarla beraber
aynı anda tekbirler getirince, Müslümanlar'ın kaleye girdiklerini zanneden Rumlar
paniğe kapılarak dağılmaya başladılar. Bu durumu değerlendiren Zübeyr içeriye girip
kale kapısını Müslümanlar'a açmayı başardı. Müslüman askerler yedi ay süren
muhasaranın ardından açılmış olan kapıdan girerek kaleyi fethetmeyi başardı.
Mukavkıs ve adamları kalenin düşeceğini anladıklarında, Babilon'un batısında ve Nil'in
ortasında yer alan Ravda adasına kaçtılar32 ve Müslümanlar'ın buraya ulaşmalarına
engel olmak için nehir üzerindeki köprüyü kestiler33.
Daha önce yaptığı gibi Müslümanlar'ın azlığını öne çıkararak Ubâde ile görüşen
Mukavkıs, onları Bizans'tan gelecek bir Rum ordusuyla korkutmaya denedi ve Rumlar
gelmeden, kendilerine belli miktar para vereceğini taahhüd ederek, karşılığında
onlardan Mısır'ı terk etmeleri talebinde bulundu. Fakat Ubâde, kendisine bildirilen üç
şarttan başka hiç bir teklifi kabul etmeyeceğini söyledi. Müslümanlar'ın tekliflerini kabul
etmeyen Mukavkıs ve adamları ile herhangi bir anlaşma yapılamadan taraflar ayrılmak
zorunda kaldılar.34 Sulh gerçekleşmeyince, iki ordu arasında savaş tekrar başladı. Bu
sefer Müslümanlar, kalenin tamamını (20/641) ele geçirerek, bir çok düşman askerini
öldürdüler ve binlercesini de esir ettiler.35 Mukavkıs ve adamları bu hücumdan da
Ravda adasına kaçarak ölümden kurtuldular.36
Mukavkıs kalenin tamamen Müslümanlar'ın eline geçmesinden sonra Amr'ın
şartlarına uyma konusunda, yanındakileri ikna etmeyi başardı. Sulh antlaşması için
Amr'a haber göndererek, bir araya gelmelerini teklif etti.37 Belâzurî, Mukavkıs'ın Amr'a,
“Sizlerin Şam'da Yahudi ve Hıristiyanlar'a cizye koyduğunuz ve toprakları yerli halkın
elinde bıraktığınız haberini aldık. Şayet aynı şeyleri bize de yaparsanız, bu davranışınız
bizi öldürmekten esir almaktan ve sürmekten sizin için daha faydalı olur” şeklinde bir
teklifinin olduğunu aktarır.38 Mukavkıs'ın yaptığı bu teklifi Amr, arkadaşlarıyla istişare
etti. İstişare sonrasında bazı askerler, ondan bu teklifi kabul etmemesini, şehrin
tamamını ele geçirmeleri halinde bu toprakların tümünün aynen kale gibi kendilerine
ganimet olması gerektiğini dile getirdiler. Amr ise onların aksine halifenin, kendisine,

Makrîzî, Hıtat, c. II, s. 178.
İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 64; Kindî. Vulât, s. 9; Nuveyrî, Nihâye, c. XIX 290; Makrîzî, Hıtat, c. 1, s. 290;
İbn Tagriberdî, Nucûm. c. I. 115-16; Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, c. I, 109; Ebû Cafer Muhammed b. Cerir etTaberî (310/922), Târîhu l-Ümem ve l-Mulûk, I-XI, (tlık. Muhammed Ebû'1-Fadl İbrahim), Beyrut ts,
(Dâru's-Seveydân), c. IV, s. 108-109; İbnü'l-Esîr, İzzüddin Ebû'l-Hasen Ali b. Muhammed (630/1232), elKâmil fi't-Târîh, I- IX, Beyrut 1986,c. II, s. 395-96; İbn Kesîr, Ebû'l-Fidâ (774/1372), el-Bidâye ve'n-Nihâye,
I-XI, Dâru’l-Fikir, (Thk. Yusuf Eş-Şeyh Muhammed el-Bekkai), Beyrut 1997, c. V, s. 174.
34 İbn Abdilhakem Fütûh, s. 66-68; İbn Tagriberdî, Nücûm, c. I, s. 17, 21
35İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 64; Kindî, Vulât, s. 9; Nuveyri, Nihâye, c. XIX, s. 290; Makrîzî, Hıtat, c. I, s. 290;
İbn Tagriberdî, Nücûm, c. I, s. 21; Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, c. I, s. 109
36Makrîzî, Hıtat, c. II, s. 178.
37 İbn Abdilhakem, Futûh, s. 69; Nuveyri. Nihâye, c. XIX, s. 290; Makrîzî, Hıtat, c. I, s. 290-293; İbn Tagriberdî,
Nücûm, c. I, s. 21-22; Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, c. I, s. 109-116. Aynca bk. Özkuyumcu, Mısır ve Kuzey
Afrika, s. 36-40
38Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 301
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karşı taraf cizye vermeyi kabul ettiği takdirde savaşa son vermesini emrettiğini, bundan
dolayı Mukavkıs'la sulh görüşmesi yapacağını ifade etti.39
F. Babilon Anlaşması
Babilon kalesi fethedildikten sonra ‘Amr b. Âs’a gelen Mukavkıs ona şöyle bir teklifte
bulundu: “Sizlerin Şam’da yaptıklarınız Yahudi ve Hristiyanlara cizye koyduğunuz ve
işlesinler diye yerli halkın eline toprağı bıraktığınız ve onların da size toprağın haracını
ödedikleri haberi bizlere ulaştı. Eğer aynı şeyleri bizler için de yaparsanız, bizi
öldürmekten, esir almaktan ve sürmekten sizin için daha hayırlıdır.” Mukavkıs’ın bu
teklifini istişare eden ‘Amr, bazı itirazlara rağmen kabul etti ve yapılan görüşmeler
neticesinde, aşağıdaki kararlar alınarak anlaşma imzalandı:
1. Mısır'da bulunan ve büluğ çağına gelen her erkek için iki dinarlık cizye
verilecektir. cizye miktarı artırılmayacaktır.
2. Yaşlılar, din adamları, fakirler, küçük
çocuklar ve kadınlardan cizye
alınmayacaktır.
3. Kiptiler, gelen Müslümanları en fazla üç gün evlerinde misafir etmekle
sorumludurlar.
4. Toprakları olanlar, her feddan40 arazi için üç irdeb41 buğday, iki kist42 zeytinyağı,
iki kist bal ve iki kist sirke vereceklerdir.
5. Kiptiler, yılda bir defa olmak şartıyla her bir Müslüman için birer cübbe, yahut
buna eşit kıptî kaftanı, birer pelerin veya sarık, şalvar veya birer çift ayakkabı
vereceklerdir.
6. Yukarıda belirtilen şartlar Kiptiler için geçerlidir. Rumlar'dan dileyenler,
Mısır'dan çıkıp ülkelerine gidebilecekler, isteyenler de Kiptiler gibi, yukardaki
hükümlere uymak şartıyla Mısır'da kalıp yaşayabileceklerdir.
7. Bu şartlara uydukları sürece onların toprakları, malları ve canları her türlü
saldırıdan korunacaktır, kadınlarının ve çocuklarının satılmayacağı, esir edilmeyeceği,
mal ve hazinelerinin kendilerine bırakılacağı garanti altına alınmıştır.43
Bu antlaşmaya baktığımızda Mısır’da bulunan halkı ikiye ayırdığını görmekteyiz.
Birincisi antlaşmaya muhatap olan Kıbtiler, diğeri de Mısırda bulunan Bizanslı asker ve
orada yaşayan Bizanslılardır. Bizanslıların durumu imparatora bağlı olduğu için onlara
kalma veya ülkeyi terk etme hususunda serbestiyet tanınmıştır. Ama kaldıkları taktirde
Kıbtilere tanınan bütün hak sorumluluklar onlar için de geçerli olacaktır.
G. İskenderiye'nin Kuşatılması ve Fethi
Babilon kalesinin fethinden sonra artık sıra İskenderiye’nin fethine gelmişti. Mısır
fetihlerinin tamamlanması için İskenderiye’nin fethinin gerekli olduğunu düşünen Amr,
fetih için Halife Ömer’den izin almak maksadıyla birkaç ay Babilon kalesinde kalıp
İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 70; İbn Tagriberdî, Nücûm, c. I, s. 22.
Mısır'da kullanılan eski alan ölçüsü birimi olup, 5929 metre kareve karşılık gelmektedir. Cengiz Kallek,
“Feddan”, DİA. c. XII, s. 293-294.
41Mısır'da kullanılan bir ölçü birimidir. Bir irdeb 128 su litresine eşittir. Vehbe Zuhaylî, İslâm Fıkhı
Ansiklopedisi, I-X. (çev. Komisyon), İstanbul 1992. s. 308.
42Kist daha çok sıvı maddeler için kullanılan hacim ölçüsüdür. Yarım litreye tekabül etmektedir. Zambaur
E.V., “Kist”, İA, c. VI, s. 774.
43 Belazûrî, Fütûhu’l-Büldân, s. 307-308.
39
40

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

114

İsmail KAYA
beklediler. İskenderiye’ye doğru hareket etme iznini Halifeden alan Amr, Babilon’u
Harice b. Huzafe es-Sehmî komutasında büyük miktarda bir askeri birliğe bırakarak
Babilon’dan çıkıp İskenderiye’ye doğru harekete geçti. İskenderiye’ye hareketi
esnasında o güzergahta bulunan bazı yerleri de fetheden Amr en son olarak Kiryevn
kalesini de ele geçirerek Müslümanlara İskenderiye'nin yolunu açmış oldu. Amr
İskenderiye'ye gelip, şehrin doğu tarafında bulunan44 Hulve45 ve Kasru Fâris arasında
karargâhını tesis etti. Babilon fethinden sonra yanlarında olan Mısır’ın yerli halkı olan
Kıbtîler de sefer süresince olduğu gibi, burada da Müslüman askerlerin çeşitli
ihtiyaçlarını karşılayıp yardımda bulunmuşlardır.46 Hatta bazı tarihi kaynaklar çok
sayıda Kıbti’nin Hiristiyanlıktan ayrılıp İslâm dinine benimsediğini ve İslâm ordusu
saflarında Rumlar’a karşı savaştıklarını nakletmektedir.47
Amr b. el-Âs, karargâhını kurduğu yerde iki ay kadar kalmasına rağmen kuşatmadan
bir sonuç elde edemedi. Kuşatma aylarca sürdü. Amr, askerinin, düşman önünde
sıkılmasından ve acziyet hissetmesinden endişe ediyordu. Amr, birliklerini Delta
civarında ve Said şehrinin köyleri etrafında dağıtma kararı aldı. Halife Ömer (ra) fethin
gecikmesinden dolayı sinirlenmeye başlamıştı. Aklında, askerlerini hazırlama, onları
tümden arınmaya sevk etme ve düşmana karşı savaşı ilk başlatan olmama konusunda
düşünceler geçirmeye başladı. Fethin gecikmesinin sebebinin kendi askerlerinin
yaptıkları yanlışlardan olduğunu düşündü. Bu düşüncelerini bir mektupla Amr'a
açıkladı:
“Evet Mısır'ın fethinde yavaşlamış olmanıza şaşırdım. Sizler iki yıldır onlarla
savaşmaktasınız. Bu durum ancak sizin yaptığınız yanlışlardan dolayı oldu. Sizler
düşmanlarınızın sevdiği gibi dünyayı sevdiniz. Allah (ce) bir topluluğa, ancak
niyetlerindeki samimiyetleri sayesinde yardım eder. Ben sana dün asker göndermiştim,
(yani Zübeyr ve arkadaşları) Bunların her birinin bin adama bedel olduğunu
söylemiştim ancak başkalarını değiştiren şey bunları da değiştirirse buna bir şey
diyemem. Mektubum sana ulaşır ulaşmaz insanlarla konuş ve onları düşmana karşı
savaşa teşvik et! Onları sabra ve niyetlerini arındırmaya yönlendir. O dört şahsı da
insanların ortasında tut. İnsanlara, toplu halde hareket edip bir adamın vuruşu gibi
savaşmalarım emret! Bunu cuma günü zeval vaktinde yap! Bu vakit rahmetin indiği ve
dualara icabet edilen bir vakittir. İnsanlar Allah'tan yardım ve düşmana karşı zafer
istesinler”
Amr, mektubu alınca insanları topladı ve mektubu onlara da okudu. Sonra o dört
neferi çağırdı ve onları insanlara takdim etti. insanlara niyetlerini arındırıp iki rekât
namaz kılmalarını söyledi. Sonra Allah'tan yardım ve zafer talebinde bulunmalarını
emretti, insanlar bunu yaptılar ve Allah da onlara zaferi nasip etti. Rivayete göre ‘Amr
b. el-’Âs, Mesleme b. Muhalled el-Ensari ile istişare etmiş ve ona, “bana şunlara karşı
nasıl savaşacağımı göster!” diye sormuştu. Mesleme de, “Resûlüllah (sav)'in ashâbından

Abdülaziz Salim, Târîhu’l-İskenderiye ve Hadâratuhâ fi’l-Asri’l-İslâmî, İskenderiye 1982, s. 52.
Yakût el-Hamevî, Mu’cem, c. II, s. 322.
46 İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 74; Nüveyrî, Nihâye, c. XIX, s. 303; Makrizî, Hıtat, c. I, s. 164; Suyutî, Husnu’lMuhâdara, c. I, s. 119; Hüseyin Algül, İslâmTârîhi, Gonca Yayın Evi, İstanbul 1986, c.II, s. 305.
47 Levtchenko, M. V, Bizans Târîhi, (çev. Maide Selen), Doruk yayıncılık, İstanbul 2007, s. 128; Roberts, J. M,
Kısa Dünya Târîhi, (çev. Mehmed Tanju Akad), İnkılab yayınları, İstanbul 2014, s. 177.
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tecrübeli ve bilgi sahibi birini bulup onu insanların önünde oturtman ve sonra da onun
savaşı direkt olarak başlatan kimse olmasını temin etmendir diye düşünüyorum” dedi.
Amr, “bu kim olabilir?” diye sorunca Mesleme “Ubâde b. Sâmit olabilir” dedi. Amr,
Ubade'yı çağırdı. Ubade, Amr'a yaklaştığında atından inmek istediğinde Amr ona,
“Kendini zora soktun. Bana mızrağının ucunu uzat” dedi. Ubade mızrağının ucunu
uzatınca Amr onu aldı ve sonra da sarığını başından alıp ona verdi ve kendisini Rumlara
karşı yapılacak olan savaşa komutan tayin etti. Allah (cc) onun eliyle o gün Rumlara
karşı zaferi nasip etti. Bir rivayete göre, Amr şunu söylemiştir: “Ben bu işi düşündüm ve
sonunun ancak ilkiyle iyiye ulaşacağını anladım.” Amr burada Ensar'ı kastetmiştir.
Sonra da Ubade'yi çağırmış komutanlığı ona vermiş ve Allah (cc) da onun eliyle zaferi
vermiştir.48
Sonunda Amr, İskenderiye'yi kılıçla fethetti (21/642), orada bulunanları ganimet
olarak aldı ve halkını bıraktı; esir almadı. Elyûne (Babilon) halkı gibi onları da zimmî
yaptı. Amr, İskenderiye'nin fethini bildiren bir mektubu Muâviye b. Hudeyc el-Kindî esSekûnî ile halife Hz. Ömer’e gönderdi, onunla birlikte ayrıca, Beytü'l-Mâl'in hissesi olan
beşte bir ganimeti de yolladı.49 Amr b. el-As İskenderiye halkı ile anlaşma imzalayarak
oranın hakimiyetini eline aldı. İskenderiye antlaşmasının maddelerine baktığımızda
Amr b. el-Âs ile Mukavkıs arasında yapılan, Babilon anlaşması maddelerinin, bazı
eklemelerle aynen korunmuş olduğunu görmekteyiz.
H. Feyyûm'un Fethi
İskenderiye fethinin tamamlanmasından sonra Fustat’a dört günlük uzaklıkta olan
ve Fustat’la arasında bir çöl Bulunan Feyyum da fethedildi.50 İslâm Târîhi kaynaklarında
yer alan rivayetlerden birine göre Feyyum’un fethi şu şekilde gerçekleşmiştir:
İskenderiye fethinden sonra Fustat’a dönen Amr b. el-Âs’ın yanına gelen bir adam
kendisine şayet onu vergiden muaf tutarlarsa Müslüman ordusuna Feyum’un yerini
gösterme hususunda rehberlik yapabileceğini teklif etti. Bu konuyu Hz. Ömer’e bildiren
‘Amr b. el-‘Âs olumlu cevap aldıktan sonra adamın bu teklifini kabul etti ve onun
kılavuzluğunda önce Rebî'a b. Hubeyş b. Urfuta es-Sadefî'yi, ardından da Kays b. elHâris el-Murâdî'yi Feyyûm üzerine gönderdi. Müslüman askerleri bir anda karşılarında
bulan Feyyum’lular herhangi bir mukavemet göstermeden silahlarını bırakıp teslim
oldular.51
I. İskenderiye’nin İkinci Defa Fethi
Abdullah b. S’ad b. Ebû Sarh’ın Hz. Osman tarafından Mısır’a vergi amili olarak
atanmak istenmesinden rahatısız olan Amr, Halife Hz. Osman tarafından valilikten
İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 115,116,117.
Belâzurî, Fütûh, s. 315-318; el-İsfehani, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed, el-Bustanu’l-Cami’, elMektebetü’l-Asriyye, Beyrut 2002, s. 97.
50 Mısır’ın batısında bulunan Fustat’a dört günlük mesafededir. Fustat’la arasında iki günlük yürüme
mesafesinde bir çöl bulunmaktadır. Feyyum, bölgede meydana gelen kıtlıktan dolayı Hz. Yusuf tarafından
inşa edilmiştir. Hz. Yusuf buranın bütün arazilerini sulayabilecek derecede bir Kanal kazıyarak Feyyuma
getirtmiştir. Öyle ki bütün köyleri Nil nehrinin suyunun azalmasına rağmen bu topraklar ondan
sulanabiliniyordu. Bk. Bkz. Yakût el -Hamevi, Mu’cem, IV, S. 286; Kazvini, Zekeriyya b. Muhammed b.
Mahmud, Asaru’l-Bilad ve Ahbaru’l-İbad, Daru Sadır, Beyrut 2011, s. 238.
51 İbn Abdulhakem, Fütûh, s. 116; Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 310; Ahmed Adil Kemal, el-Fethu’l-İslâmi
Li Mısır, s. 342.
48
49
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azledilmesinden52 dolayı ortaya çıkan yönetim zaafiyetinden istifade eden
İskenderiye'deki Rumlar Bizans İmparatoru II. Costans’a (imparatorluğu: 641–668) bir
mektup yazıp “...yanlarında bulunan Müslümanların az sayıda olduklarını, kendilerinin
de zelil olduklarını ve cizye ödediklerini ona haber verdiler.” Ayrıca Rumlar, Amr'ın
valilikten azledildiğini ve Mısır'daki bütün Rumlar'ın da Müslümanlara karşı
savaşacaklarını haber vermişlerdi. Bunu haber alan II. Costans, Manuel komutasında üç
yüz gemilik bir Bizans donanmasını İstanbul’dan İskenderiye'ye gönderdi. Manuel
beraberindeki askerlerle İskenderiye'ye girdi ve buradaki Müslüman muhâfızları
öldürdü.53 Bu saldırıdan ancak kaçabilenler hayatlarını kurtarabildiler. Daha sonra da,
İskenderiye çevresinde bulunan Kıbtî köylerini yağmalayarak çapulculuk yapamaya
başlayıp Nakyûs'a kadar geldiler.54
Rum askerlerinin İskenderiye'ye yaptıkları saldırı karşısında Mısır'da bulunan
Müslümanlar, Hz. Osman'a bir mektup yazarak Rumlarla yapılacak savaşı bitirinceye
kadar ‘Amr b. el-’Âs’ı tekrar görevine iade etmesini bildirdiler; çünkü o savaşmayı iyi
biliyor ve düşmanın kalbine korku salıyordu.55
Mısır’da bulunan Müslümanlardan böyle bir talep alan Hz. Osman onların bu
isteklerini yerinde bulup olumlu karşıladı ve ‘Amr b. el-’Âs’ı 15 bin kişilik bir ordu ile
Rum askerleri ile savaşmak için gönderdi. Hz. Osman’dan aldığı emir ile Rumlarla
savaşmak için yola çıkan Amr, Rum askerleri ile ilk olarak Nakyûs'ta karşılaştı ve
şiddetli geçen çarpışmalar neticesinde Rumları yenilgiye uğrattı. Bozguna uğrayan Rum
askerlerinin İskenderiye dışında kendilerini koruyacak ve sığınacak başka bir yerleri
yoktu. İskenderiye’ye çekilen Rumlar surların üzerlerine mancınıklar yerleştirdiler.56
Amr onlarla şiddetli bir çatışmaya girdi ve mancınıklarla surları yıkmaya başladı.
Yaklaşık üç aylık bir muhasaradan sonra tekrar şehri fetheden ‘Amr b. el-‘Âs şehrin
surlarını yıktı. Çünkü savaş esnasında şayet şehri tekrar ele geçirirse surlarını yıkacağına
yemin etmişti. Bu savaşta Rumların pek çoğu gemilerle Bizans topraklarına kaçtılar.
Aralarında komutanları Manuel'in de bulunduğu çok sayıda Rum askeri öldürüldü.
Savaşı başarıyla kazanıp İskenderiye’yi ikinci kez fetheden ‘Amr b. el-‘Âs daha sonra
Fustat'a dönerek görevini yeniden Abdullah b. Sa'd'a devretti ve Mısır'dan ayrıldı.57
İskenderiye'nin ikinci defa Müslümanlar tarafından fethedilmesinden sonra Amr b.
el-Âs'a gelen Kıbtîler, kendilerinin yapmış oldukları anlaşmanın şartlarına bağlı
olduklarını ve bu isyanda Rumlara yardım etmediklerini dolayısıyla Müslümanların
zimmetinde olduklarını ifade ettiler. Bundan ötürü bu savaşta kendilerinin de Rumlar
tarafından saldırıya uğradıklarını, mallarının ve arazilerinin yağmalandığını ve zarara
uğradıklarını söyleyip zararlarının telafi edilmesini istediler. Bunun üzerine ‘Amr b. el’Âs’da da onların zararlarını tesbit ettirip ellerinde bulunan mallarını iade etti.58

Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 318;İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 239.
Butler, Fethu Mısır, s. 482, 483.
54 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 317; Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, c. I, s. 160; Hasan İbrahim Hasan, Târîhu
Amr b. el-As, s. 189; Butler, Fethu Mısır, s. 387.
55 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 320; Butler, Fütûhu Mısır, s. 384.
56 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 320; Butleri, Fethu Mısır, s. 387.
57 Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 320.
58 Suyûtî, Husnu’l-Muhâdara, c. I, s. 161.
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İ. Mısır Topraklarının İslâm Hukuku Açısından Statüsü
Mısır fethedildikten sonra bu toprakların konumu hakkında İslâm alimleri arasında
tartışma konusu olmuştur. İslâm Târîhçileri Mısır topraklarının nasıl fethedildiği
hususunda ihtilafa düşmüşlerdir. Bunun nedeni hem sulh hem de savaşla fethedildiğini
bildiren rivayetlerin farklı oluşudur.
Mısır topraklarının fethini aktaran rivayetlere baktığımızda Mısır’ın bir kısmı sulh
yolu ile bir kısmı da savaş yolu ile fethedildilmiştir. Her ne kadar bu toprakların büyük
bir kısmının savaş yoluyla fethedilmiş olsa da Amr, Hz. Ömer’in de emri ile bütün Mısır
topraklarına sulhla fethedilen topraklar muamelesi yapmıştır.59 Bizim kanaatimize göre
bir çok bölgenin savaş yolu ile fethedilmesine rağmen sulhla fethedilen topraklar
statüsünde değerlendirilmesinde, fetihler esnasında Kıbtilerin, Müslümanlara yardım
etmeleri ve Hz. Peygamber’in (sas) onlara iyi davranılmasını tavsiye etmesinin etkisi
vardır. Ayrıca böyle yapmakla Hz. Ömer’in, Hz. Peygamber’e (sas) karşı olan vefasının
en iyi örneğini görmekteyiz.
SONUÇ
Hz. Ömer döneminde Suriye bölgesinde meydana gelen savaşlardan sonra zor
duruma düşen Bizans, Mısır fetihlerinde umduğu mukavemeti gösteremedi ve iki yıl
gibi kısa bir sürede Mısır’ın tamamını yitirdi.
Arişt’e meydana gelen ilk karşılaşma ile birlikte Mısır fetihleri başlamış oldu.
Ardından Mısır’ın kuzey tarafından kapısı konumunda olan Ferma’nın H. 19/ 640
fethedilmesi ile birlikte İslâm orduları Mısır’ın içlerine doğru vakit kaybetmeden akın
ettiler. Ferma’nın ardından belirlenen hedef Bülbeys oldu. Burası o dönemde Suriye
fetihlerinden kaçan Mukavkıs’ın kızı Ermanuse ve damadı Kostantin’in sığındığı yerdi.
Bir aya yakın gerçekleştirilen muhasara sonucunda Ferma ele geçirildi ve Mukavkıs’ın
kızı da esir edildi. Ancak ‘Amr b. el-’Âs, onu babasına geri göndererek asil bir davranışta
bulundu. Bülbeys’in fethinden sonra stratejik bir öneme sahip olan Ümmü Düneyn
üzerine hareket eden Müslümanlar burayı (H. 19/640) fethederek Mısır’ın en önemli
savunma merkezlerinden bir olan Babilon kalesini kuşatma altına aldılar. ‘Amr b. el-’Âs,
Babilon’u yaklaşık yedi ay süren bir zaman boyunca muhasara etti. Yedi ayın sonunda
meydana gelen şiddetli çatışmalar sonunda fethedilip oranın halkı ile anlaşma sağlandı.
Doğu Roma İmparatorluğunun VII. Asırdaki en büyük şehirlerinden ikincisi olan
İskenderiye de H.21/M.642 fethedilip yaklaşık üç yıl içerisinde Mısır fetihlerinin büyük
bir bölümü gerçekleşmiş oldu.
İslâm'ın bu bölgeye hakim olmasından sonra sanat, ticaret ve ziraat alanlarında
büyük bir ilerleme yaşandı. İskenderiye dünyanın en büyük ticaret merkezi haline geldi.
Nube ve Etyopya’dan getirilen buğday, keten cam ve fildişi ile bölgenin en büyük pazarı
haline geldi. Bunun yanında altı yüzyıl boyunca Bizans’ın acımasız vergilerinden eser
kalmadı. Bölge halkı İslâm fethi ile birlikte rahat bir nefes aldı. Bizans döneminde ziraat,
ticaret ve sanayi mallarından alınan ağır vergilerin yerine İslâm devletine kendilerini

Belâzurî, Fütûhu’l-Büldân, s. 312-312; Hayyât, Târîh, s. 176-177; İbn Abdilhakem, Fütûh, s. 67; geniş bilgi
için bkz. İsmail Kaya, Sahâbenin İslâm’ı Tebliğ Faaliyetleri (Mısır Bölgesi), Basılmamış doktora Tezi,
D.Ü.S.B.E, Diyarbakır 2018, s. 58-60.
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koruma karşılığında sadece çalışmaya güç yetiren insanlardan alınan ve yıllık iki dinar
gibi çok cüzi bir cizye vergisini vermeye başladılar.
Fetihler neticesinde bölgedeki insanların çoğu kısa sürede İslâm dinine girdi. Hicri
üçüncü yıla gelindiğinde çok azı dışında bölgedeki bütün insanlar İslâm’ı seçmişti. Arap
dili Mısır’daki bütün insanlar arasında günlük hayatın her alanında kullanılmaya
başlandı.
Bizans döneminde zulme maruz kalan Kıbtiler İslâm fetihlerinin neticesinde dinî
özgürlüğe kavuştular. Böylece Bizans'ın baskısından kurtuldular. Mısır’daki çalışma
alanlarının büyük bir bölümünde Kıbtiler bulunuyordu. Müslümanlarla birlik olup
Mısır’ın kalkınması ve refaha ulaşması için gayret gösterdiler. Zaten İslâm'ın gönderiliş
amaçlarından biri de budur. Bu yüzden dini tebliği amaç edinen bu fetihler İslâm'ın
zuhurunun ve dolayısıyla Risâlet vazifesinin bir neticesi olarak görülmelidir.
İslâm fetihlerinin birçok hedefi vardır. Bu hedefler sadece geniş topraklar elde edip
verimli arazilere konmak gibi dünyevi gayeler değildir. İslâm davasının bütün insanlara
ulaştırılabilmesi, insanlığın hak olan dinle tanışabilmesi ve kendi hür iradeleri ile hak ile
batıl arasındaki tercihi yapabilmeleri için bu fetihler zorunlu idi. İslâm fetihlerini temel
hedeflerinin başında kuşkusuz Allah’a davet esası gelmektedir. Bundan gaye bütün
insanlığın son ilahî dinin hakikatleriyle aydınlanmasıdır. Bu ulvi gaye ve üzerlerindeki
bu tebliğ sorumluluğu onları dünyanın dörtbir tarafında cihad alanlarına sürüklemiştir.
İslâm’da yapılan fetihlerin amacı kesinlikle bir toprak parçasını ele geçirip oranın
halkını sömürmek olmamıştır. Yapılan savaşların tek gayesi insanlar ile ilahi mesaj
arasındaki engelleri ortadan kaldırmak ve hidayet güneşinin bütün insanlığı aydınlatma
arzusudur. Yapılan fetihler sırasında gerçekleşen her fethin ardından bir anlaşmanın
yapıldığına şahit olmaktayız. Yapılan bu anlaşmalarda öne sürülen şartlar neredeyse
aynıdır. Anlaşma gereği can güvenliklerinin Müslümanlar tarafından korunma altına
alınmasına karşılık karşı tarafın Müslümanlara cizye ödemesini gerektiriyordu.
Müslümanlar, alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygambere iman etmiş
insanlardır. Bu rahmet hayatın her alanında olduğu gibi savaşta da kendisini
gösteriyordu. Yapmış oldukları savaşların hepsinde de peygamberlerinden almış
oldukları savaş ahlakını bütün insanlara açık bir şekilde uyguluyorlardı. Hz.
Peygamber'in, fetihler esnasında meydana gelen savaşlarda çocuk ve yaşlıların
öldürülmemesi emrine bağlı kalarak savaştılar.60Almış oldukları bu emirler sebebiyle
kaynaklarımızda Müslümanların yapmış oldukları savaşların hiç birinde çocuk ve
kadınlardan bir kişinin dahi olsun, öldürüldüğüne dair herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır.
İntişar-ı İslâm tarihi yazarı T.W. Arnold, Müslüman fetihleri sonucunda Mısır’da
yaşayan Hristiyanların, Müslümanları kendilerine kurtarıcı olarak görüp Bizans
zulmünden kurtulmanın reçetesi olarak telakki ettikleri gerçeğini şöyle dile
getirmektedir:

60

Müslim,Cihad, 24.
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Mısır’ın fethi ile birlikte İslâm dini Afrika’ya ilk defa Amr bin el-Âs komutası altında
Arap ordusu tarafından sokulmuştu. İslâm ordularının gelmesinden üç sene sonra
Bizans askerleri, Mısır'ın kalabalık Hristiyan halkını Müslümanların eline bırakarak
oradan uzaklaştılar. Müslümanların bu kadar kısa bir süre içerisinde göstermiş oldukları
başarıların temel nedenlerinden biri şüphesiz Hristiyan halk tarafından gördükleri iyi
karşılanmaydı. Hristiyan halk Bizans yönetimine karşı, yalnız zalimce idaresinden
dolayı değil hem de -ve başlıca olarak- kendi itikat açılarından doğan bir kin ve garaz
saiki ile tiksinti duyuyordu. Mısır Hıristiyanlarının çoğunluğunu teşkil eden Yakubîler,
Bizans sarayının Ortodoks mezhebi mensupları tarafından büyük bir sertlikle, kabaca
muamele gördüklerini ve haysiyetlerini ayaklar altına alacak hallere maruz kaldıklarını
hiçbir zaman unutmamışlardı; hatta bunların torunları bile zamanımıza kadar bunu
unutmamışlardır. Bunların bazısı işkencelere uğratılmış, bazısı denize atılmış, birçoğu
Bizans mütecavizlerinin ellerinden kurtulmak maksadı ile patriklerinin arkasına
düşerek yer değiştirmek için memleketlerinden kaçmışlar, büyük bir kısmı da akaitlerini
gizliden gizliye tutmaya mecbur kalmışlardı. Yakûbî Hıristiyanlar! denilen Mısır'ın bu
Kıptî halkı, asırlardan beri memleketlerinde mevcut olmayan din hürriyetini
Müslümanların getirdiklerine şahit olmuşlardı. Haraç ödeme karşılığında Amr b. el-As
bunları kiliselerine sahip olmakta serbest bırakmış ve kiliselerini serbest bir şekilde idare
edebilecekleri hususunda kendilerine söz vermişti. Ve bu şekilde eski hakimiyet
devrinde acı zahmetlere ve sıkıntılara yol açan devamlı müdahalelerden kendilerini
kurtarmıştı.
Tarihi hakikatler göstermiştir ki Müslümanlar, İslâm’a girmeleri için hiç kimseye
baskı uygulamamışlardır. Ayrıca bu hakikati Müslüman olmayan insanların dahi itiraf
etmesi bunun en büyük delilidir. Çünkü onlar Allah’ın şu sözünü kendilerine şiar
edinmişlerdir: “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.
O halde kim tağutu reddedip Allah’a iman ederse, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır.
Allah işitir ve bilir.”
KAYNAKÇA
ABDULHADİ, Cemal, Fethu Mısır, Daru’n-Neşri ve’t-Tevzi, Mısır ts.
Mehmet AKBAŞ, Sahabenin İslâm Tebliği Suriye Bölgesi, Nida Yayıncılık, İstanbul 2009.
AKKÂD, Abbas Mahmud, el-'Abkariyyetü'l-İslâmiyye,Kâhire 1994..
………‘Amr b. el-’Âs, Dâru Nehdeti Mısır, Kâhire.
ALGÜL, Hüseyin, İslâm Tarihi, Gonca Yayın Evi, İstanbul 1986.
APAK, Adem, Amr b. el-Âs, Ankara Okulu yayınları, Ankara 2016.
………….., Ana Hatlarıyla İslâm Tarihi, Ensar Yayınları, İstanbul 2011.
Arnold, T. W., İntişâr-ı İslâm Târîhi, trc. Hasan Gündüzler, Akçağ Yayınları, Ankara1982.
ARTHUR, Goldschmıtd, Jr, Kısa Ortadoğu Tarihi, çev. Aydemir Göler, Doruk Yayınları,
İstanbul 2011.
ASELÎ, Bessam, Amr b. el-Âs, Beyrut 1991.
BAUER, Susan Wise, Orta Çağ Dünyası, Çev. Mehmet Moralı, Alfa Yayınları, İstanbul 2014.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

120

İsmail KAYA
BAILLY, Aguste, Bizans Tarihi, I-II, trc. Haluk Şaman, İstanbul: Tercüman Gazetesi yayınları,
ts.
BECKER, C. H., “Bilbis”, İA, İstanbul 1940, II.
BELAZURİ, Ahmed b. Yahya Futûhu'l-Buldân, (279/892), (çev. Mustafa Fayda), Ankara ,
2002.
BUTLER, Alfred, Fethu’l-Arab li Mısır, (ta’rib Muhammed ferid Ebû’l- Hadîd) Kâhire 1996.
DEMİRKENT, Işın, “Bizans”, DİA, TDV yayınları, c. VI, İstanbul 1992.
………………..“Herakleios”, DİA, TDV yayınları, c. XVII, İstanbul 1998.
DOĞANER, Suna, “Mısır”, DİA, TDV yayınları, c. XXIX, Ankara 2004.
EL-HAMEVÎ, Şihabuddin Ebi Abdillah Yakut b. Abdillah, Mu’cemu’l-Buldan, Daru Sadr,
Beyrut 1977.
EL-İSKENDERÎ, Ömer, Târihu’l-Mısır İla Fethi’l-Osmanî, Mektebetü’l-Medbûli, Kâhire 1996.
EL-KA’BÎ, Abdulhakim, Mevsû’atu’t-Tarîhi’l-İslâmî, Dâru Usame, Umman 2009.
GREGORY, Timothy, E, BizansTarihi, çev. Esra Ermert, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2016.
HALİFE b. Hayyât, Târîh, (240/854) (çev. Abdulahlik Bakır) Bizim Büro Basım Evi, Ankara
2001.
HAMİDULLAH, Muhammed, Hz. Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, (Çev.
Mehmet Yazgan) Beyan Yayınları, İstanbul 2016.
HASAN İbrahim Hasan,Târîhu Amr b. el-Âs, Mısır 1996.
…………Târîhu’l-İslâm, Daru’l-Cîl, Beyrut 2010.
HARMAN, Ömer Faruk, “İsa”, DİA, TDV yayınları, c. XXII, İstanbul 2000.
HİTTİ , Philip, Siyâsî ve Kültürel İslâm Târîhi, (çev. Salih Tuğ), İstanbul 2011.
İBN ABDİLHAKEM, Ebû’l-Kasım Abdurrahman b. Abdillah, Futûhu Mısır ve Ahbâruha,
(257/870) (thk. Charles Torrey), Kâhire 1991.
İBNÜ'L-CEVZÎ, Cemalüddin Ebû'l-Ferec Abdurrahman b. Ali Muhammed (597/1201), elMuntazam fî Târîhi’l-Mülûki ve’l-Ümem, I-XVIII, (thk. Muhammed Abdulkadir Ata-Mustafa
Abdulkadir Ata), Beyrut 1992.
İBN HALDUN, Abdurrahman, Târîh, (808/1405-1406), Dâru’l-fikir, Beyrut 2000.
İBNÜ'L-ESÎR, İzzüddin Ebû'l-Hasen Ali b. Muhammed, el-Kâmil fi't-Târîh, I- IX, Beyrut 1986.
İBN KESÎR, Ebû'l-Fidâ (774/1372), el-Bidâye ve'n-Nihâye, Dâru’l-Fikir, (Tahk. Yusuf eş-Şeyh
Muhammed el-Bekkai), Beyrut 1997.
İBN TAGRİBERDÎ, Ebû'l-Mehasin Cemalüddin Yusus (874/469), en-Nücîımu 'z-Zahire fi Mülûki
Mısır ve 'l-Kâhire, Kâhire 1963.
ISTAHRÎ, Ebû İshâk İbrahim b. Muhammed, Kitâbu’l-Mesâlik ve’l-Memâlik (Ed. M. J. de
Goeje), Leiden 1967.
KAEGİ, Walter E., Bizans ve İslâm'ın İlk Fetihleri, trc. Mehmet Özay, İstanbul: Kaknüs
Yayınları, 2000.
KAYA, İsmail, Sahâbenin İslâm’ı Tebliğ Faaliyetleri (Mısır Bölgesi), Basılmamış doktora Tezi,
D.Ü.S.B.E, Diyarbakır 2018.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

121

Mısır Bölgesinin Fethi
KAZVİNÎ, Zekeriyya b. Muhammed b. Mahmud el-Kazvinî (682/1283), Âsâru 'l-Bilâd ve
Ahbâru’l-'İbâd, Dâru's-Sadır, Beyrut 2011.
KEMAL, Ahmet Adil, el-Fethu’l-İslâmî Li Mısır, Şirketu’d-Devliyye li’t-Tibaa, Mısır 2003.
KILIÇ, Önal, “Vali”, DİA, TDV yayınları, Ankara 2012, c. XXXXI.
KORKMAZ, Erdal, Hz. Osman’ın Dahili Siyaseti, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Erzurum
2002.
LEVTCHENKO, M. V, Bizans Tarihi, (çev. Maide Selen), Doruk yayıncılık, İstanbul 2007.
LAPİDUS, Ira M, İslâm Toplumları Tarihi, (Çev. Yasin Aktay), İletişim Yayınları, İstanbul
2013.
MAKDİSÎ, Şemsüddîn Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed Ebî Bekr, Kitâbu Ahseni'tTekâsim fî Ma'rifeti'l-Ekâlim, (390/1000) Mektebetu Medbuli, Kâhire 1991, (III. Baskı)
MAKRÎZÎ, Takıyyüddin Ahmed (845/1442), Hıtatü’l-Makrîziyye I-II, Mektebetü’s-Essekafe,
Kâhire 1987.
MES’ÛDÎ, Ebû’l-Hasan Ali b. Hüseyin, Murûcü’z-Zeheb, (345/956) (Çev. Ahsen Batur),
Selenge Yayınları, İstanbul 2014.
NAKYUSÎ, Yuhanna, Târîhu el-Alemi’l-Kadim ve Duhulu’l-Arab el-Mısır, Kâhire Ts.
NEDA, Subhi, Fethu Mısır, Dâru’l-Beşir, Mısır 1999.
OSTROGORSKY, Geor, Bizans Devleti Tarihi, Çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu, Ankara
2015.
ÖNKAL, Ahmet, “Amrb. el-Âs’’, DİA, TDV yayınları, c. II, Ankara 1991.
ÖZKUYUMCU, Nadir, Fethinden Emevilerin Sonuna Kadar Mısır ve Kuzey Afrika,
(Basılmamış Doktora Tezi) İstanbul 1993.
PROKOPIUS, Bizans’ın Gizli Tarihi, trc. Orhan Duru, Ada Yayınları, İstanbul 1990.
ROBERTS, J. M, Kısa Dünya Tarihi, (çev. Mehmed Tanju Akad), İnkılab yayınları, İstanbul
2014.
SALİM, Abdülaziz, Târîhu’l-İskenderiyye ve Hadâratuhâ fi’l-Asri’l-İslâmî, İskenderiyye
1982.
SUYÛTÎ, Celalüddün Abdurrahman B. Ebî Bekr, Husnu’l-Muhâdara Fî Târîhi Mısır velKâhire, (911/1505), -, (thk. Muhammed Ebûl-Fadl İbrahîm), Dâru İhyai el-Kutubi’l-Arabiyye,
Mısır 1967.
ŞİBLÎ, Mahmud, Hayatu Ömer, Mısır tr. (mektebetü’l Kâhire)
TABERÎ, Ebû Cafer Muhammed b. Cerir (310/922), Târîhu l-Ümem ve l-Mulûk, I-XI, (tlık.
Muhammed Ebû'1-Fadl İbrahim), Beyrut ts, (Dâru's-Seveydân).
TOMAR, Cengiz, “Mısır” Diyanet İslâm Ansiklopedisi, TDV yayınları, c. XXIX, İstanbul 2004.
VAKIDÎ, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer, Futûhu’ş-Şam, (207/822), Daru’l-Kutubi’lİlmiyye, Beyrut 2005.
VELLHAUSEN, Julius, İslâm’ın En Eski Tarihine Giriş, (çev.Fikret IŞILTAN), İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, No. 844, İstanbul 1960.
YA'KÛBÎ, Ahmed b. Ebî Ya'kûb (292/904), Târîh, I-II, Dârus-Sadr, Beyrut 2010.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

122

İsmail KAYA
YÖRÜKAN, Yusuf Ziya, Hz. Muhammed’in Doğumundan Ölümüne Kadar İslâm Dini Tarihi,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2006.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

123

İSLAM KÜLTÜRÜNDE CİNSİYET ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Esra ASLAN
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
esraleyl@gmail.com

http://doi.org/10.5281/zenodo.3451412

Özet
Bu çalışmada biyolojik ve toplumsal öğrenme temelli cinsiyet yaklaşımlarına dair tartışmalar
özetlenmiş, cinsiyetin çoğunlukla toplumsal olarak inşa edildiği kabulüne dayalı olarak dinin; özellikle de
İslam’ın bu konudaki yaklaşımı kadınlık üzerinden irdelenmiştir. Buna göre İslam cinsiyete dair geleneksel
ataerkil değerlerin hâkim olduğu bir kültür içerisinde ortaya çıkmış ve kadınları çoğunlukla ikincilleştiren
bu geleneği çeşitli yönleriyle eleştirmiş, kadınları güçlendirme potansiyeli taşıyan ilkeler ortaya koymuştur.
Fakat özellikle peygamberin vefatından sonra eril değerler bu potansiyelin üstünü örtmeye, kadınları
değersizleştiren söylem dinsel alanı gittikçe artan bir şekilde etkisi altına almaya başlamıştır.
Müslümanların modernleşme deneyimleri ve şehirleşme etrafındaki tecrübeleri vb. etmenler ise mevcut
geleneğin toplumsal cinsiyete duyarlı değerler eşliğinde yeniden okunması yönünde eleştirel bir tavır ve
yeni bir birikim ortaya çıkarmıştır.
Anahtar kelimeler: Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kültürü, cinsiyet kimliği, cinsiyet rolleri, cinsiyet
eşitsizliği, İslam’da kadın.
An Assessment on Gender Conception in Islamic Culture

Abstract
In this study, discussions about gender approaches based on biological and social learning are
summarized. In particular, the accumulation of Islam in this subject has been tried to be examined through
womanhood. According to this, Islam emerged in a culture dominated by traditional patriarchal values
regarding gender and criticized this tradition, which mostly subordinates women, in various aspects and
laid down principles that have the potential to empower women. However, especially after the death of the
prophet, masculine values began to cover this potential and the discourse that made women worthless
began to increasingly influence the religious field. The factors as Muslims' experiences of modernization
and their experiences around urbanization have emerged a critical attitude and a new accumulation of rereading the existing tradition in the presence of women sensitive values.
Key words: Gender, gender culture, gender identity, gender roles, gender inequality, women in
Islam.

Giriş
Türkiye’de kadınlara yönelik şiddet, yaygınlık ve yoğunluğu yanında artan
görünürlüğü ile de ciddi bir tartışma alanıdır. Bu durum kadınların şehirlerde eskiye
oranla eğitsel, mesleki ve kamusal hizmetlere erişim imkânlarının yükselmesi ile beraber
geleneksel ataerkil kültürel rol ve beklentilerle uyumlarının zayıflamasıyla irtibatlıdır.
Toplumsal olarak inşa edilmiş kadınlığın, kendisini destekleyen geleneksel yapı
değiştikçe dönüşmesi, bu yöndeki beklentiler daha yavaş dönüştüğü için başta aile
olmak üzere sosyal hayatın birçok alanında bu ikisi arasında kriz yaşanmasına neden
olmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de her yıl yüzlerce kadın öldürülmekte, daha yaygın bir
şekilde cinsel, psikolojik, ekonomik, sözlü vb. birçok şiddet biçimine maruz kalmakta,
boşanma isteği, reddedilme ve aldatılma şüphesi başta olmak üzere temelde kadınlıkla
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ilgili beklentilerin karşılanmaması ve bu yöndeki kaygılar, kendilerine yönelik şiddeti
artırmaktadır.
Geleneksel cinsiyet rol ve beklentileri ile bunlar etrafında kurulan değerler, erkeği
dış dünyayı inşa eden aktif, güçlü, akıllı ve bu nedenle de egemen bir cins olarak
kurarken kadınları özel alana mahsus, annelik ve ona bağlı bakım ve yeniden üretim
işleriyle sınırlı, kırılgan, pasif ve bu nedenle de bağımlı bir varlık olarak kodlamaktadır.
Değişen yaşam koşulları ve kadınların elde ettiği olanaklar bu beklentilerle uyumsuz bir
durum ortaya çıkarmakta, bu uyumsuzluk da kadınlara yönelik şiddeti beslemektedir.
Dolayısıyla kadınlara yönelik şiddeti anlamak ve ona yönelik çözüm üretmek ihtiyacı,
şiddetin kadın ve erkek olmaya dair toplumsal cinsiyet anlayışları ve buna bağlı değer
yargıları ile ilişkisini gündeme getirmektedir. Böyle bir kaygıdan hareketle bu yazı
özellikle kadınlık üzerinden toplumsal cinsiyet ve İslam kültürünün bu konuya
yaklaşımını problem edinmiştir.
Cinsiyet kimliği ve buna bağlı beklentilerin inşasında, toplumsal anlayışlarımızı
şekillendiren ekonomik ve politik faktörler yanında dinsel unsurlar da etkili olmakta;
dinsel metinler ve buna dayalı olarak gelişen düşünce birikimi cinsiyete bağlı mevcut
değer yargılarının oluşumunda ve güçlenmesinde önemli roller oynamaktadır. Bu
çerçevede İslam cinsiyet algılarının yerleşmesinde kurucu ve onaylayıcı görevler icra
ederken yine cinsiyet anlayışları tarafından beslenen eziyet, baskı, hak ihlali ve şiddet
pratiklerine karşı onun ne söylediği merak edilmekte, insan onurunu garanti etmesi
beklenen İslam’ın bir tür şiddete direnme ve karşı durma referansı haline gelip
gelemeyeceği tartışılmaktadır. Bu çerçevede bu yazı öncelikle cinsiyet üzerine mevcut
biyolojik ve toplumsal temelli iki yaklaşımı ele alıyor ve devamında İslam kültürünün,
kadını erkeğe tabi olması gereken bir cinsiyet olarak gören baskın yaklaşımını irdeliyor.
Daha sonra da hâkim İslami cinsiyet söyleminin, tefsirde, fıkıhta ve tarihte kadın
aleyhine görülen ve erkek egemenliğini beslediği düşünülen değerlendirme biçimlerine
karşı geliştirilmiş toplumsal cinsiyete duyarlı okuma şekillerini tartışıyor.

Biyolojik ve Toplumsal Cinsiyet Yaklaşımları
Sosyal bilimlerde yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren, doğuştan
getirdiğimiz biyolojik cinsiyet özelliklerimize göre değiştirilemez yeteneklerimiz,
duygularımız, beceri ve sorumluluklarımız olduğu kabulüne karşılık bu niteliklerimizin
doğumdan ziyade toplumsal yaşantılarımız tarafından belirlendiğini savunan
toplumsal cinsiyet teorisi önem kazanmaya başlamıştır. Buna göre toplumsal cinsiyet
kültürel olarak kadını ve erkeği toplumsal bir kadına ve erkeğe dönüştüren kategoridir.
Doğuştan gelen biyolojik farklılıklar kültürel olarak yorumlanarak her bir cinse uygun
özellikler ve roller tanımlanır. Bu da kadın ve erkeğin sorumluluklarını, sosyal hak ve
kaynaklara erişiminin ne derecede olacağını belirler. Buna göre biyolojik cinsiyet
doğuştan gelirken toplumsal cinsiyet toplumsallaşma süreci ve kültürü içinde edinilen
kadın ve erkek olma özelliklerini ifade etmekte, erkeklik ve kadınlığın toplumsal inşası
ve ona bağlı eşitsizlikleri ima etmektedir. Toplumsal cinsiyet doğumdan başlayarak
toplumsal ilişkiler yoluyla ve uzun bir süreç boyunca toplumun din, gelenek, töre, adet
ve değerlerine göre içselleştirilmekte ve kazandırılmaktadır (Ersöz, 2016, 20-21; Gürsoy,
2017, 82; Saygılıgil, 2016, 10). Toplumsal cinsiyetin edinildiği toplumsallaşma sürecinde
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bireyler cinsiyetlerini çoğunlukla içinde yaşadıkları toplumun beklentileri
doğrultusunda inşa ederler. Böylece toplum bireylere nasıl davranabilecekleri, hangi
işlerde çalışabilecekleri ya da çalışmayacakları, nasıl giyinebilecekleri veya
konuşabilecekleri şeklinde birçok davranış kuralını kurumsallaştırıp normalleştirmiştir.
Bu sosyalleşme sürecinde erkeklik ve kadınlığa ilişkin davranış kalıpları çeşitli onay ve
reddetme pratiklerinin desteğiyle bireyler üzerinde zorlayıcı bir baskı kurar. Bu baskı
ile bireyler, cinsiyetlerine bağlı davranış ve tutumlarında benimsenme veya ayıplanma
ve
cezalandırılmanın
yollarını
benimsemiş
olurlar
(Uluocak&Gökulu&Bilir&Karacık&Özbay, 2014, 27).
Erkek egemen sistem bütün kurum ve söylem biçimleriyle kadınların özel ve
kamusal hayatlarını düzenleyip denetler. Bunu da kadını güçsüz, pasif, kontrol edilmesi
gereken bir varlık olarak işaretleyerek yapar. Beden üzerinden normal/anormal,
ahlaklı/ahlaksız, namuslu/namussuz, kirli/temiz, engelli/sağlam gibi ikilikler ve
kategoriler yaratılarak beden disiplin altına alınır. Kontrol ve disiplinin en çok görünür
olduğu kadın bedeni kendisini erkeğin bedeninin erkeği anlattığından daha fazla anlatır
hale gelmiş; kadın erkeğe göre daha fazla bedenselleşmiştir (Saygılıgil, 2016, 11; Elçik,
2016, 194-195). İnsan neslinin devamı için kadın bedenin taşıdığı önem onu toplumsal
denetime tabi kılmış; erkeğin cinsellik ve neslin devamındaki rolünün öne çıkarılması
kadının baskılanması ve dolayısıyla ikincil konuma düşmesini beraberinde getirmiştir.
Toprak ile özdeşleştirilen kadın bedeni ancak erkeğin sahiplenmesiyle anlam
kazanmaktadır. Yani neslin devamında esas rol erkeğe yüklenirken kadın ikincil bir
pozisyon ve anlam kazanarak pasif bir alıcıya dönüşür. Bu durumda tek başına bir
anlam ifade etmeyen kadını sahiplenen ve koruyan erkek ilahi gücün de temsilcisi olur.
Kadının erkek tarafından toprak misali sahiplenilmesi ve yönetilmesi ise kadın
bireyselliğini engellerken onu erkeğe ait topluluğun bir sembolü haline getirir (Doğan,
2016, 22-28).
Cinsiyetin ne anlama geldiği doğum anından başlanarak verilen isim, yakıştırılan
renkler, öğretilen oyunlar, biyolojik cinsiyete bağlı olarak daha çok öne çıkarılan ahlaki
unsurlar ve bunlar üzerinden verilen telkinler, ödül ve cezalar, teşvik edilen meslekler
gibi hayatın her alanını kuşatan bir öğrenme süreci boyunca benimsetilir (Ersöz, 2016,
8). Süreç boyunca ait olunan toplumun cinsiyet rejimine dayalı beklentilerini
karşılayacak şekilde değer yargıları, kültürel normlar ve gelenekler aktarılır (Kaylı, 2017,
61). Bu çerçevede toplumun çoğunluğu erkekleri saldırgan, mantıklı ve sorunların
üstesinden gelmeyi bilen cins olarak kodlarken kız çocuklarına iyi ilişkiler kurabilmeyi,
sempatik, uyumlu, ağır başlı, itaatkâr, becerikli ve sorumluluk sahibi olmayı öğretir
(Gürsoy, 2017, 82). Sosyalleşme ve içselleştirme aracılığıyla kadınlık fedakârlık, zarafet,
duygusallık, konuşkanlık, anaçlık ve özel alanla irtibatlandırılırken erkeklik maceracılık,
saldırganlık, rekabetçilik, duyguların gizlenmesi ve kamusal alana aitlikle kurulur. Oysa
antropolojik ve tarihsel çalışmalar kadınlık ve erkeklik özelliklerinin kültürden kültüre
ve zamana göre değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır (Ersöz, 2016, 27).
Kadınlık ve erkeklik kurguları toplumdan topluma çeşitlilik gösteren gelenek ve
ideolojik araçlarla inşa edilmektedir. Bunun bir parçası olan cinsiyet ilişkileri kültür, din,
üretim düzeni tarafından kurulurken bu yapıların her birinin de yeniden üretimini
etkilemekte, cinsler arası ilişkileri ve bu ilişkilerin yarattığı eşitsizlikleri
görünmezleştirmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri cinsiyetleri ve aidiyetleri inşa ederek
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kadın ve erkeklerin nasıl davranıp nasıl hissedeceklerini belirlemekte; bir cinsi
değerinden daha dezavantajlı hale getiren temel hakların kullanımı ve sosyal
imkânlardan yararlanma konusunda eşitsizliğe yol açmaktadır (Kaylı, 2017, 61, 74).
Toplumsal cinsiyet erkeklik ve kadınlık hakkında toplumsal olarak üretilmiş özelliklere
bağlı olduğu için kadın ve erkek arasında bunlara bağlı olarak aile, eğitim, ekonomi,
hukuk, din ve sağlık gibi kurumsal kaynakları, fırsatları ve gücü kullanma konusunda
oluşan eşitsizliklere de göndermede bulunur. Toplumsal norm ve beklentilerce
şekillenen cinsiyet, sosyal hayatta değer gören kaynaklar, güç ve irade gibi niteliklerin
eşitsiz dağılımına neden olarak toplumsal cinsiyet hiyerarşisi oluştururlar (Ersöz, 2016,
21-22). Bu da toplumsal cinsiyet sosyalleşmesinin kadınlar açısından sosyal hayatta
eğitim, çalışma, siyaset, sağlık hizmetleri ve özgürlüklere ulaşmada eşitsizlikler,
kısıtlanmalar, engellenmeler ve ayrımcılıklar ortaya çıkarmasına neden olur. Toplumsal
cinsiyete dayalı roller kadınlara belirli rolleri yerine getirme görevi yüklemekte, bu
görevleri yerine getiremediklerinde birtakım yaptırımlar uygulamaktadır. Muteber
kadın imajına aykırı şekilde yorumlanabilecek gülmek, uygunsuz giyinmek, çeşitli
şekillerde itaatsizlik, evlilik öncesi flört ya da cinsel ilişki durumlarında kadınları
öldürmeye varan çeşitli cezalandırma yöntemleri uygulanmaktadır (Gürsoy, 2017, 83).
Cinsiyetler arası fark ve buna bağlı eşitsizliklerin kültürel süreçlerin ürünü
olduğunu savunan görüşün karşısında yer alan biyolojik deterministlere göre ise
kadınlar ve erkekler arasındaki farkların nedeni doğuştan gelen fizyolojik ayrılıklardır
(Ersöz, 2016, 27). Bu ayrılıklar kadın ve erkeğin farklı rol, sorumluluk ve niteliklerle
anılmasının değiştirilemez nedenleridir. Modern dönemde de bu özcü yaklaşım
geleneği devam etmiştir. 17. yüzyılla başlayan Aydınlanma döneminde evrenin akli ve
matematik ilkelere göre işlediği ve bu ilkelere uygun olmayan her şeyin akıldışı ve
ikincil olarak etiketlendiği bakışı hâkimdir. Bu yaklaşım akıldışı olanın akıllı olan
tarafından denetlenip kontrol edilmesi gerektiği kabulünü de içerir. Yani olgun akıldan
mahrum olduğu düşünülen kadınlar, çocuklar ve hayvanlar akıl sahibi varlıkların
dayatmalarına tabi olmak zorundadır (Doğan, 2016, 31-33). Ayrı dünyalar teorisi olarak
da biline bu yaklaşıma göre kadın ve erkek bir diğer cinste olmayanlara sahip olarak
birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmıştır. Dolayısıyla biri diğerine üstün olma
tartışmasına sokulamayacak iki cinsiyet anlayışı, bunlar arasındaki farkları biyolojik
yapıya dayandırmakta ve bunların değiştirilemez olduğunu savunmaktadır. Cinsler
arasındaki eşitsizliği bilinçaltı ve çocuk cinselliği üzerinden açıklayan modern
psikanalizin kurucusu Freud’a göre de kadın olarak doğmak eksik olmak anlamına
geldiği için erkeğe gönüllü olarak tabi olmaya neden olur. Freud’un penis sahibi
olmamayı kadınların ikincil statüsünün nedeni sayan düşüncesi onu takip eden Lacan
ve Kristeva tarafından aşılmaya çalışılmış; Lacan aslolanın penis değil ona yüklenen
anlamlar olduğunu ifade etmiştir. Kristeva da Lacan gibi biyolojik farklılıkların yanı sıra
dilin önemine vurgu yaparak cinsler arası farklılıkların dil yoluyla yaratıldığını
söylemiştir (Doğan, 2016, 34-35, 37-40). Erkek akıllı, egemen, güçlü ve cesur kadın ise
güçsüz, zayıf, duygusal, pasif ve itaatkâr olarak tasvir edilmiştir. Kadın ve erkeğin bu
şekilde birbirinin zıttı olarak konumlandırılması dil yoluyla yeniden üretilir ve
süreklileştirilir. Cinsellik, hukuk, gelenekler gibi sosyal hayatın her alanında kullanılan
dil yoluyla bu, güç ile güçsüzlük ve birincil ile ikincil olma durumları tekrarlanarak
sağlamlaştırılır. “Erkek gibi kadın”, “karı gibi ağlamak” gibi dile yerleşmiş birçok deyim
kadın ve erkek arasında insani sıfatlar, roller, pozisyonlar ve gücün paylaşımı
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konusundaki anlayışları çok iyi yansıtır. Bu nedenle kadının ikincil konumunu bir kader
olarak biyolojik (fıtri) farklılıklarla açıklamak yetersizdir. Simone de Beauvoir’in dediği
gibi “kişi kadın doğmaz, kadın olur”. Ona göre ataerkil düzende esas olan erkek olup
kadın rastlantısaldır. Erkek kimliği de kadınlığa denk düşen eksiklikten uzak bir
özellikler bütünüdür (Doğan, 2016, 49-59).
Kadının cinselliğinin ve emeğinin tahakküm altına alınıp denetlendiği, eşitsiz
cinsiyet ilişkilerinin kurumlaştığı toplumsal örgütlenme biçimi, kadın çalışmaları
alanında ataerki terimiyle tartışılır. Ataerki aynı zamanda aile mülkiyetinin
paylaşımında erkeğe ayrıcalık tanıyan, erkeğin kadından üstün olduğu inancına dayalı
olarak kadın üzerinde erkek denetimini meşru gören sistemin adıdır (Kaylı, 2017, 72-73).
Buna temel olan şey de cinsiyetlerin doğuştan getirdiği düşünülen ve dolayısıyla
tartışmaya kapalı özelliklerdir. Böylece erkeler ve kadınlar arasındaki biyolojik
farklılıklar cinsiyet söylemleri yoluyla toplumsal farklılıklara dönüştürülür
(Tahincioğlu, 2011, 30, 36). Erkek egemenlik ve baskısını yaratan bu sistem idare, üretim,
din, medya, eğitim gibi genişçe bir alanda yerleşik kurumsal örgütlenme ve ilişki
biçimlerini içerir. Nasıl ortaya çıkığı üzerine çeşitli kuramların olduğu ataerkinin, M.Ö.
3000’li yıllarda yazının bulunması ve kentlerin gelişmesine paralel olarak artan
egemenlik mücadeleleri nedeniyle devlet kontrolü ve askeri rekabetin önem kazanması
ile ortaya çıkan sınıflı toplum yapısında kadın denetiminin erkeğe verildiği ailenin
kurumsallaşmasıyla yerleşmeye başladığı söylenir. Bu anlayışa göre kent toplumunun
karmaşıklaşması ve mesleki farklılaşmanın artması kadınların ekonomik alandaki
gücünü zayıflatarak onların düşük statülerini daha da derinleştirmiştir. Kent devletleri
arası mücadeleler erkek egemenliğini öne çıkarmış, cinsiyete dayalı ayrımın yasalarca
da desteklenerek pekişmesini sağlamıştır. Bu durum otoritenin kaynağının baba ve koca
olması, kadınlar ve çocukların da bu mutlak otoritelere itaat etmesi zorunluluğu
getirmiştir (Arıkan, 1997, 2, 4). Temelde kadın cinselliğinin denetimi temelinde
örgütlenmiş ataerkil aile kurumu toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin de kurucu gücü
olmuştur. Ataerkil kültür içinde tanımlanan cinsellik rolleri kadınlar üzerinde cinsellik
merkezli baskı ve şiddetin de kaynağı olmuştur. Yani baskı ve şiddet ataerkil yaklaşımla
belirlenen kadınlık ve erkeklik tanımlarıyla yakından ilgilidir (Tahincioğlu, 2011, 39-42).
Fatmagül Berktay’a göre eski Mezopotamya’da ortaya çıkan ataerkil sistem
kurumsallaştıkça özellikle kadın bedeni üzerindeki denetim biçimleri ve cinsiyetleriyle
ilgili haklarını kurumlaştırdı. Ataerkil söyleme esas olan ön kabul ve varsayımlar;
kadınlar ve erkeklerin sadece biyolojik olarak değil ihtiyaç, yetenek, işlev, yaratılış ve
tanrısal beklentiler bakımından da farklı olduğu; erkeklerin doğal olarak daha akılcı
oldukları ve bu nedenle de hükmetmek için yaratıldıkları ve bunun onlara dünyayı ve
kadınları denetleme hakkı verdiği, kadınlarınsa daha zayıf, irrasyonel ve duygusal
açıdan dengesizliği temsil ettikleri; erkeklerin rasyonel yetenekleriyle dünyayı
düzenledikleri ve daha aşkın bir işleve sahip oldukları, kadınlarınsa çocuk doğurmak ve
yetiştirmek ile gündelik hayatı yeniden üretme yoluyla içkin faaliyetler için var
olduklarıdır (Berktay, 2014, 26-27).
Cinsiyete özgü davranışların düzenlenmesi toplumların siyasi, sosyo-ekonomik
ve dini koşullarına göre farklılaşır. Yasal ve dini kurallar, siyasi şartlar ve ekonomik
durum, kültürel birikim ve teknoloji gibi birçok faktör cinsiyetin ve cinsel yaşantıların
biçimlenmesinde rol oynar. Türkiye de dâhil Müslüman toplumların çoğunluğunda
kadınların cinselliğini kontrol eden; kadınların bedenlerini ve davranışlarını kadınların
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kendilerine değil, topluma, aileye, erkeklere mal eden bir bakış açısı hâkimdir
(Amado&İlkkaracan, 2018, 7-8). Kadını erkeğe oranla eksik ve dolayısıyla erkeğe tabi
kılınması gereken bir varlık olarak gören bu yaklaşım çoğu zaman din adına üretilmiş
değer yargılarından beslenir. Bu durumlarda din kadınlara dair cinsiyet beklentilerini
destekleyen baskı ve şiddet biçimlerine itiraz etmeyen hatta onu meşrulaştıran,
sürdüren bir sistem olarak işlev görebilir. Bu da insan haklarını ve onurunu önemsediği
ve iyi insan olmaya yaptığı vurgularla öne çıkan dinin, kadınlara yönelik şiddet
eylemlerindeki rolünü tartışmalı hale getirir.

İslam Kültüründe Cinsiyet Anlayışı
Cinsiyet temelli yargılar ve terbiye süreçleri çoğu zaman dinle ilişkilendirilmekte,
cinsiyete dayalı değer, norm ve uygulamaların dini kurallarla yakın ilişki içinde olduğu
veya bunların birbirini desteklediği varsayılmaktadır. Bu anlayışa göre cinsiyet merkezli
düşünce ve uygulamalar dinden destek alınarak meşrulaştırılabilmekte; dinin kültürle
iç içeliği de buna zemin hazırlamaktadır. Kadın bedeninin kötülük kaynağı olduğu ve
kontrol edilmesi gerektiği düşüncesini içeren dinsel değerler, üreticisi temelde din
olmayan, kökenleri dinden ve daha özelde İslam’dan önceye giden bir geçmişe sahiptir.
Mesela Yunan düşüncesinde erkek akılla, kadın ise maddeyle temsil edilmiş, kadın
yönetme açısından da ahlaki açıdan da eksik görülmüştür. Aristo’da da Platon’da da
erkek aklı temsil ederken kadınlar kölelerle beraber aşağı sınıftan görülmüştür. Benzer
şekilde kadın cinselliği tehlikeli ve yıkıcı erkek cinselliği ise övgüye layık, bereket
kaynağı olarak kabul edilmiştir. Yunan düşüncesindeki baskın cinsiyet yaklaşımına
farklı şekillerde hem modern düşüncede hem de İslam felsefesinde rastlayabiliriz
(Köysüren, 2013, 23, 26-27; Doğan, 2016, 45). Ataerkil cinsiyet ve utanç kuralları ile dinsel
kültürdeki cinsiyet anlayışı arasındaki bu benzerliklere rağmen genel kabul; erkeğin
üstünlüğü ve buna bağlı değer ve pratiklerin dinlerden bağımsız bir güce sahip
olduğudur. Buna göre İslam da Hıristiyanlık da içine geldikleri tarımcı ve göçer
toplulukların değerlerini taşımışlardır. Bu nedenle her iki dinsel kültürde de bekâret,
erkek otoritesi ve annelik kutsanmıştır (Gezik, 2003, 21).
İbrahimi dini kültür tanrıyı erkek olarak tasavvur etmeye meyilli olup tanrısal güç
koruyucu ve kollayıcı, güç sahibi erkeklikle bir arada düşünülür. Kadınsa ibadet,
karakter yapısı ve eylemlerinde eksik yaratılmış bir varlık olarak görülür. Bu da
erkeklerin kadınları denetleme ve düzeltme gücünü meşrulaştırır (Doğan, 2016, 29;
Köysüren, 2013, 27, 30-31). Kadın anlayışında Yahudilik’ten Hıristiyanlığa oradan da
İslam’a doğru, kadın lehine bir gelişim süreci görülmekle beraber İslam peygamberinin
vefatından sonra geleneksel uygulamalar egemen hale gelmiştir. İslam erkek ve
kadınlara, takva ile yükselme yoluyla Allah karşısında makbul bir kul olabileceklerini
söyler. Kur’an’da kadınlar ve erkekler inanan olma vasfıyla eşitlenir ve her ikisi için de
ahlaki gelişmişlik daha muteber bir kul olmanın şartı olarak görülür. Fakat geleneksel
ataerkil yorumla kültürel uygulamalar dinsel kurallar haline gelmiştir. Buna karşın
İslam’ın mistik yorumları ise genellikle daha ılımlı bir yaklaşımla manevi yükselişi
merkeze koyan bir söylemi benimsemişlerdir (Köysüren, 2013, 34-36).
İslam kültüründe kadın ve erkek olmaya yüklenen anlamlar onların cinselliklerine
yüklenen anlamlardan bağımsız olmamıştır. Geleneksel İslami metinlerde her iki cins
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cinsel haz konusunda eşit görülürken cinsel güdüler konusunda birbirine karşıt olarak
tanımlanırlar. Erkeklerin rasyonel, kadınlarınsa duygusal ve kendilerini kontrol etmede
yetersiz oldukları kabul edilir. Dolayısıyla cinsiyetlerin farklı kurgulanması kadınların
ve erkeklerin temelde biyolojik, psikolojik ve cinsel farklılıkları olduğu varsayımına
dayandırılır. Buna göre de kadın cinselliği kontrol edilmezse sosyal karmaşaya, yani
fitneye neden olur. Bu varsayıma dayalı olarak kadın hareketlerinin düzenlenme
biçimleri toplumdan topluma farklılık göstermiş; kadınların hareket özgürlüklerinin
engellenmesinden bekâret testlerine, kadın sünnetinden sözde namus cinayetlerine
kadar farklı uygulamalara rastlanmıştır (İlkkaracan, 2018, 17-19). Fatima Mernissi buna
dayanarak kadın cinselliği üzerine Müslüman toplumlarda birbiriyle çelişen biri örtük
diğeri açık iki teorinin olduğundan bahseder. Açık olanın erkeklerin kadınlarla
ilişkilerinde saldırgan, kadınlarınsa pasif olduğu şeklindeki günümüzde yaygın olan
inanç olduğunu; örtük olanın ise İmam Gazali’nin eserlerinden örneklerle medeniyeti
kadınların tahrip gücünü kontrol etme mücadelesi olarak gören yaklaşım olduğunu
söyler. İki teorinin de kadınlara eninde sonunda biçtiği pozisyon pasiflik ve erkeğe tabi
olmaktır (Mernissi, 2018, 38-40). Kadınların her halükarda erkeğe tabi olması gerektiği
yönündeki bu anlayış sadece Müslüman toplumlara ya da İslam düşüncesine has bir
durum değildir. Karı koca hakları bağlamında erkek himayesinin karşılığı olarak erkeği
cinsel olarak tatmin etmek, üreme ve ev işi görevlerini kadının üstlenmesi üzerine
kurulu bu sistem, yakın zamanlara kadar neredeyse dünyanın her yerinde geçerliydi.
İslam hukukunda cinsiyet meselesi üzerine çalışan Kecia Ali bu nedenle geçmişin dini
metinleriyle meşgul olurken bu metinleri kaleme alan müelliflerin esas aldıkları
varsayımların günümüz varsayımlarından farklı olan özelliklerini göz önünde
bulundurmak gerektiğini söyler (Ali, 2015, 39, 53).
İslam’ın kadının cinselliğini tanıması, ona miras ve boşanma hakkı vermiş
olmasına rağmen Kur’an’ın geldiği toplumsal koşulları yansıtan ifadeler, ayetlerin kadın
üzerinde erkek kontrolünü devam ettirecek şekilde değerlendirilmesini
kolaylaştırmıştır (Gezik, 2003, 69-70). Kuzey Afrika’da Müslüman kültür üzerine
çalışmış antropolog Germaine Tillion, Kur’an’ın kadının serveti ne olursa olsun karısı ve
çocuklarına bakma yükümlülüğünü erkeğe verdiğini, ayrıca evli kadına kişisel mallarını
kocadan bağımsız yönetebilme hakkı tanıdığını, bunlarla beraber kadınlar için getirdiği
ve aşiret için tam anlamıyla bir bomba olarak görülebilecek miras hakkıyla döneminin
en feminist yasasını temsil ettiğini ifade eder (Tillion, 2005, 176-177). Tillion Kur’an’ın
pek çok konuda tanrının bağışlayıcılığından söz etmesine rağmen miras yasasını
çiğnemeye karşı yoruma kapalı bir şekilde çok katı olduğunu söyler (Tillion, 2005, 179).
Buna göre başörtüsü, oruç, kurban gibi gelenekte var olan uygulamalar dinsel yasayla
birlikte daha da güçlenir ve sahiplenilirken kadınlara tanınan miras, ifade ve tasarruf
hürriyeti gibi haklar görmezden gelinmiş ve yok sayılmıştır. Böylece yerleşik cinsiyet
düzeninde iyileştirme yapılması bir yana, kadına yaklaşım ve ona dair beklentiler dinsel
argümanlarla desteklenir hale gelmiştir (Tillion, 2005, 92). Bu da kadınların yaşadığı
cinsiyet temelli şiddet ve hak ihlallerine karşı dinin pozisyonunu tartışmalı hale
getirmiştir. Hidayet Tuksal, teolojik açıdan cinsiyetçiliğin İslam tarafından bizzat
üretilen bir şey olmadığını, fakat onun tarafından kısmen onaylanan kısmen de
eleştirilen bir durum olduğunu ifade eder. Buna göre Kur’an metinlerinde toplumun
cinsiyetçi kabullerine dair epeyce eleştiri olmakla beraber Kur’an, erkek egemenliğini
dönüştürecek bir devrim de önermemiş; bunun yerine mevcut sistem içerisinde
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kadınların durumlarını iyileştirmeyi benimsemiştir. Tuksal Kuran’daki erkek egemen
fonu zamanın ve dönemin toplumsal koşullarının bir yansıması olarak gördüğünü ve
dolayısıyla o sistem içerisinde üretilmiş çözümleri bugün için üretilmiş çözümler olarak
görmediğini söylemiştir (Tuksal, 2008, 33).
İslam’ın muhatap olduğu nesil, erkek soyuna dayalı, kabile temelli ve toplulukçu
bir kültürden gelmesine rağmen Kur’an bir birey olarak insana hitap etmiş ve bu sayede
kadınlar da kendilerini bu davetin muhatabı sayabilmişlerdir. Bu açıdan İslam’ın ilk
dönemleri, kadınların eşlerinden ve ailelerinden izin almadan Müslüman olabildikleri,
hicret ettikleri, mescitte erkeklerle aynı ortamda namaz kılabildikleri ve peygambere
sorular sorabildikleri, bu anlamda bireysel varlıklarının kabul edildiğinin birçok
örneğini görebileceğimiz bir dönem olmuştur (Tuksal, 2008, 34). Fakat İslam’ın ilk
dönemlerinde görünür olan bu öznellik ve cesaret daha sonraları gerilemiş, peygamber
döneminde şahit olunan pek çok kazanım yok olmaya başlamıştır. Hidayet Tuksal,
Peygamberin mütevazı ve şefkatli yönlerinin bile erkek egemen değerlere zarar
vermeyecek şekil ve şartlarda değerlendirildiğini; İslami yazılı literatürde kadını erkek
için yaratılmış bir alt tür olarak gösteren bazı tasvirlerin, onu kötülük ve fitnecilikle
özdeşleştiren hadis rivayetlerinin, kadını erkekten farklı, eksik ve ikincil kılan bir
yaklaşımın meşrulaştırılmasında etkili olduğunu söylemiştir (Tuksal, 2008, 35-36). Bu
bağlamda İslam toplumlarında kitabın emirlerine zıt yorumlanmış alanlardan biri de
yerleşik cinsiyet kalıplarını onaylayacak şekilde, kadına yaklaşım ve ondan beklentilerle
ilgili birtakım temel hakların yok sayılması olmuştur. Peygamber sonrası İslam
kültüründe daha baskın hale gelen kadın ve erkeğin birbirinden farklı görevleri olduğu
şeklindeki düşünce yapısı, cinsiyetler arası toplumsal farkların biyolojik nedenlere
dayandığını, yani fıtrattan kaynaklandığını savunur. Bu anlayışa göre kadını erkekle
eşitleme çabası kadını mağdur edecek boş bir çaba olur. Bu nedenle erkeklerin ağır
sorumluklarını kadınların zayıf bedenlerine yüklemek yerine, onların doğuştan
getirdiği ev ve çocuk bakımı ile ilgili yeteneklerinin geliştirilmesi gerekir. Fıtrat
düşüncesi Allah’ın iki cinsiyeti birbirini tamamlamak ve farklı biyolojik yapılarına bağlı
olarak farklı görev ve özellikler edinmeleri gayesi üzere yarattığını içermektedir (Doğan,
2016, 40-41, 48).
Kur’an’ın cinsel haklar, şahitlik, miras, eşlerin birbiriyle ilişkisi hakkındaki bazı
ayetleri, onun erkeklere ayrıcalık tanıdığı şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu konudaki
tartışmalı ayetlerden biri olan Nisa-34. ayetini, geleneksel âlimler ve çağdaş Müslüman
araştırmacılar birbirinden farklı değerlendirmişlerdir. Bu ayetin klasik ve Ortaçağ
yorumları kadın itaatini ve erkek otoritesini vurgularken en son yorumları ise erkeğin
evlilikteki mali sorumluluklarına ve hanımı üzerindeki gücünün sınırlı oluşuna vurgu
yapmıştır (Ali, 2015, 223). Bu ayette geçen ve aileyi ayakta tutanlar, işleri yürütenler ve
sorumluluk sahibi olanlar gibi anlamları bulunan “kavvam” kelimesi, bazı müfessirlerce
erkeğin mükemmel, kadının eksik oluşu fikrine daha çok dikkat çekilerek
yorumlanmışken, bazılarınca da bu erkek üstünlüğü erkeğin evlilikteki
yükümlülüklerine vurguyu da içermiştir. İlerlemeci yorumlar ise erkeklerin harcadıkları
şey nedeniyle “kavvamun” olmaları durumunun, kadınların da çalışıp harcama yaptığı
bir dünyada değiştiğini ve böylece erkeklerin tek otorite olma özelliklerini kaybettikleri
düşüncesini içerir. Kecia Ali, Kur’an’da erkekler ve kadınların ontolojik bakımdan
birbirlerine eşit olarak kabul edildiğini, fakat bu dünya hayatında sosyal bakımdan eşit
kabul edilmediklerini söyler (Ali, 2015, 220-225). Amina Wadud ve Asma Barlas ise
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Kur’an’ın erkeklere erkek olmaları hasebiyle hitapta bulunduğu yerlerin hala geçerliğini
yitirmemiş bir ataerkilliğin pratik ihtiyaçlarına cevap verdiğini söylemişlerdir. Onlara
göre erkeklere kadınlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmelerini emrederken
kadınlara da bağımsız davranma serbestiyeti tanıyan bu emirler (özellikle evlilik,
boşanma, aile ile ilgili konularda), ataerkilliğin tamamen reddi değilse bile erkeğin aile
üzerindeki hâkimiyet ve denetim sahibi olduğu anlayışının yörüngesinden bir sapmadır
(Aktaran Ali, 2015, 237).
Müslüman toplumlarda baskın cinsiyet yaklaşımını yansıtan bir diğer konu da
yaratılış öyküsüdür. Bu mesele tefsirciler tarafından; İslam öncesi dinsel-kültürel
birikimden sızan kabullerle; kadının erkek için yaratıldığı, kadının yoldan çıkarıcılığı ve
erkeğin üstünlüğü düşüncelerini olumlayacak şekilde yorumlanmış; Kur’an’ın, kişinin
Allah katındaki değeri konusundaki tek değerlendirme kriteri olan takva ve dürüstlük
gibi değerler ikincil hale gelmiştir. Kur’an’ın kadınları ilgilendiren diğer ayetleri de bu
kabuller üzerinden yorumlanmış, yine ayetlerde karakterleri yönüyle takdir edilen
kadınlar görmezden gelinmiş, peygamber dönemi ve sonrasında kafalarına takılan
meseleleri tartışmaktan çekinmeyen, kamusal vazife gören ve cesurca siyasi faaliyet
yürüten Müslüman kadınlar yok sayılmıştır. Asma Lamrabet’e göre Kur’an’ın
desteklediği, kadınlar için bağımsız bir statü sağlamaya çalışan değişim süreci,
maskülen ve literalist tefsir geleneği ve ataerkil içtihat kültürünce sekteye uğratılmıştır
(Lamrabet, 2017, 58-59). Leila Ahmed, böylece Kitap’ın erkekleri kayıran ahlaki emirleri
kanun olurken kadınlara adil muameleyi öngören emirlerinin kanun değil, en iyi haliyle
birer tavsiye haline geldiğini söyler. Mesela erkeklerin kadınlardan boşanma hakları
olduğunu söyleyen ayetler kanunlaşırken kadın eşlerin adil muamele görme
haklarından bahseden ayetler sadece tavsiye edilen uygulamalar olmuş, böylece
kadınların kaderi erkeklerin vicdanına bırakılmış ve bununla ilgili hukuki bir boşluk
ortaya çıkmıştır (Ahmed, 2018, 69-70). Dolayısıyla Kur ’ani metnin cinsiyet dengelerini
iyileştirmeye müsait kısımları, yaygın cinsiyet algısı ile baş edemeyerek ona uygun
kılıflara bürünmüştür. Konuya bu zaviyeden yaklaşan araştırmacılar, bu durumun
üstesinden gelebilmek için klasik içtihat ve tefsir yöntemlerinin yanı sıra dilbilim, tarih,
edebi analiz, sosyoloji, antropoloji vb. yöntemlerle kadınsal sorgulama ve tecrübeleri de
okuma sürecine dâhil ederek cinsiyet meselelerine karşı duyarlı yeni bir hermenötik
önermiştir. Bu yaklaşım; yaratılış hikâyelerinde olduğu gibi erkeğin üstünlüğü fikrini
vurgulayan asılsız hikâyeleri düzeltmek için Kuran ayetlerini yeniden incelemeyi,
kadınların erkeklerle eşit olduğunu yansıtan ayetleri öne çıkarmayı, cinsiyetler arası
farklardan bahseden ve çoğunlukla erkek egemenliğini meşrulaştırmak için kullanılan
ayetleri de bağlamlandırmayı benimser. Kuran’da erkeğin üstünlüğü, çok eşlilik,
şahitlik, kadının dövülmesi ve miras paylaşımı gibi İslam’ın kadını ikincilleştirdiği tezini
destekler görünen ayetlerin, peygamberin uygulamalarını da kendi bağlamlarında işin
içine katarak yeniden yorumlanmasıyla İslam’ın kadın düşmanı bir din olarak
algılanması ve o yönde kullanılmasına karşı çıkar (Badran, 2017, 45-50).
Kur’an üzerine çalışan çağdaş araştırmacılardan Asma Barlas, İslam’da
insanoğlunun rolünü ve öznelliğini belirleyen şeyin onun cinsel kimliği değil, Kur’an’ın
öğretileriyle uyum içindeki eylemleri olduğunu belirtir. Kur’an kadının daha aşağı bir
varlık olarak gösterildiği ve iki cinsiyet arasında uyumsuzluk ve eşitsizliğin olduğu
Batılı ataerkil gelenekte olduğu gibi biyolojik cinsiyete toplumsal anlamlar da yüklemez.
Barlas Kur’an’ın erkeği mantıklı, kadını ise duygusal şeklinde ikili karşıtlıklar üzerinden
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tanımlamadığını ve bu taraflardan hiçbirini cinsiyetinden dolayı imtiyazlı görmediğini,
her iki cinsi de eşit ahlaki yükümlülüklere sahip bireyler olarak değerlendirdiğini söyler
(Barlas, 2017, 83-85). Dolayısıyla İslam hukukuna uyarlanan cinsiyet eşitsizliğinin
temeli, ilk Müslüman toplumlardaki kültürel kurallardır. İslam’ın idealleri özgürlük,
adalet ve eşitliğe teşvik ederken İslam toplumlarının sosyal ve kültürel yapısı bunların
gerçekleşmesini zorlaştırmıştır. İslam hukuk literatürü söz konusu ideallerden ziyade
kültürel ilkelerin etkisinde kalmıştır. Kadınların erkekler için yaratıldığı, korunmaya
muhtaç oldukları, kadın cinselliğinin toplum için tehlike arz ettiği şeklindeki teoriler,
başta evlilik olmak üzere cinsler arası ilişkileri yöneten yasalar haline gelmiştir (MirHosseini, 2017, 121). Yani Kur’an’ın özgürleştirici mesajı ve peygamber geleneğine
rağmen Müslüman toplumlarda yüzyıllar boyunca kadını eksik ve tabi gören bir kültür
kurumsallaşmıştır. Dolayısıyla çağdaş araştırmacılar Kur’an’ın her şeyden önce adalet
ve eşitliği temel aldığını, insanlar arasında cinsiyet ya da ırk gibi herhangi bir nedenle
ayrımcılık üreten bütün söylem ve uygulamaların Kur’an mesajıyla çeliştiğini ifade
ederler (Lamrabet, 2017, 56.). Pınar İlkkaracan da diğer birçok sosyal bilimci gibi İslam’ın
durağan ve tekil bir geleneğe sahip olmadığını; hayatta kalabilmek, yayılabilmek ve
gücünü devam ettirebilmek için çeşitli mekân ve zamanlarda çeşitli sosyo-politik ve
ekonomik koşullarla etkileşim halinde olduğunu söylemiştir. Bu çerçevede kendisinden
önceki tek tanrılı dinlerin ve İslam öncesi inanış ve uygulamaların mirasını yüklenerek
varlığını sürdürmeye çalıştığı için Müslüman toplumlarda cinsel davranışları
düzenleyen unsurlar arasında İslam’ın rolünü belirlemenin güç olduğunu ifade etmiştir
(İlkkaracan, 2018, 16).

Sonuç
Sosyal bilimler alanında cinsiyete bağlı rollerin, beklenti, davranış ve tutumların
doğuştan geldiği kabulüne dayalı özcü bakışa karşılık yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren toplumsal cinsiyet yaklaşımı güçlenmeye başlamıştır. Buna göre
cinsiyetlerimiz ve buna bağlı rol ve değerler toplumsal olarak inşa edilmekte ve
kültürden kültüre, dönemden döneme değişmektedir. Toplumsal cinsiyet teorisi kadın
ve erkek olmanın bebeklikten başlayarak hayat boyu devam eden bir süreç boyunca
öğrenildiğini, mevcut kurumlar ve yerleşik yasalarca kutsandığını, yeniden üretildiğini
ve devam ettirildiğini söyler. Buna göre ataerkil gelenek erkeği üstün, güçlü, akıllı,
egemen cins olarak tanımlarken kadını ona bağımlı, pasif, duygusal bir alt cins olarak
kabul eder. Bu kabuller yüzyıllar boyunca varlığını güçlü bir şekilde sürdürmüş,
kadınları yaşamın birçok alanında ikincilleştiren uygulamaların temelini oluşturmuştur.
Kadına yönelik şiddeti besleyen mekanizmanın kurucu temelleri de bu kabuller
olmuştur. Birçok din ve daha özelde İslam da bu ataerkil değerlerin hâkim olduğu bir
çağ ve toplum içinde ortaya çıkmış, hitabını mevcut geleneğin varsayımları üzerinden
şekillendirmiştir. Çok eşlilik, kadına miras, kadının dövülmesi, şahitlik gibi birçok
konuda kadınlar aleyhine yorumlanabilecek ilkeler ortaya koyduğu yönünde eleştirilen
İslam, konu üzerine çalışan çağdaş araştırmacılara göre ortaya çıktığı kadın karşıtı
gelenekle tamamen uyumlu olmamış, belli noktalarda kadın lehine özgürlükçü
imkânların kapısını aralamıştır. Peygamberin hayatında da gözlemlemenin mümkün
olduğu bu iyileştirici tutum, onun vefatından sonra yerini eski uygulamalara
bırakmıştır. İslam düşünce geleneği peygamber sonrası dönemde erkek egemen
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toplumsal değerlerin daha baskın olduğu bir üretim dönemine girmiş, kadının
toplumsal konumunu güçlendiren ilk dönem kazanımları görünmezleşmiştir. Böylece
kadının erkeğe göre ikincil pozisyonu bu birikimden yansıyan neredeyse dinsel
ilkelerden biri olarak görülebilmiştir.
Modern dönemde ortaya çıkan reformcu İslam ise tarihsel bağlamca belirlenmiş
kurallar ile vahye dayalı normların birbirinden ayrılması gerektiği talebiyle İslami
literatürün üretildiği ataerkil bağlamın eleştirilebilmesinin yolunu açmış, İslam
içerisinden yükselen bir cinsiyetçilik eleştirisine vesile olmuştur. Yirminci yüzyılın ikinci
yarısından itibaren Müslüman ülkelerde kadınlar daha fazla eğitim aldıkça dini söylemi
cinsiyet yönüyle demokratikleştirme talebi içeren alternatif bir bilgi birikimi oluşmaya
başlamıştır. Sosyal bilimlerin de desteğiyle adalet ve eşitlik prensiplerini öne çıkararak
özellikle İslam hukukunu, tefsiri ve İslam tarihini ataerkil yorumlardan uzaklaştırmak
için temel kaynakları yeniden okuma çaba ve talepleri belirginleşmiştir. İslami
metinlerin erkek ayrıcalıklı yorumlarını, toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısıyla
okuma biçimi elbette kendisini aydın, entelektüel kesimde daha çok belli etmiş; bunun
dışında işler daha yavaş ilerlemiştir. Bu anlamda İslam’ın erkek üstünlükçü bir
söylemde gelenekle kol kola vermesinin geniş bir kesimde kadın hayatlarını olumsuz
yönlerde etkilemeye devam ettiği söylenebilir. Yani din henüz yaygın geleneksel
uygulamaların kadınları ezen biçimlerine yoğun ve yüksek sesli bir eleştiri zemini
olabilmiş değil. Bunu Türkiye’de yaygın dini cemaatler ve din eğitiminin verildiği diğer
alanlara hâkim kadın söylemi üzerinden müşahede edebiliriz. Müslümanların geniş bir
kesiminde kadınların özgürlüğü ve erkeklerle eşitliği söylemleri Batılı, fesat bir söylem
olarak kodlanır; kadın ve erkeğin farklı yaratıldığı ve bu nedenle de eşitlikten ziyade
birbirini tamamlamaya dayalı adaletin asıl olduğu vurgulanır. Bununla beraber kadın
cinayetlerinin artışı, şehir hayatının imkânları, teknoloji, kadınların yaşadıkları cinsiyet
temelli eşitsizliklere daha fazla itiraz edebilir hale gelmesi vb. unsurlar kendilerini
dindar olarak gören küçük bir kesimde bu yöndeki geleneğe karşı eleştirel bir tavrın
gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Bazısı kadın hareketine mesafe ile kadın erkek
eşitliği söylemine karşı adalet kavramını öne çıkarırken bazısı da Kur’an ve
Peygamber’in hayatından referanslarla kadın erkek eşitliğini savunmaktadır.
Dolayısıyla din, kadınların hayatını kısıtlamak, onların sesini kısmak ve eşitsiz
statülerini devam ettirmek için yaygın biçimde hala çok güçlü bir meşruiyet kaynağı
olarak kullanılmakla beraber daha örgütsüz bir kesim de kaynağını dinden alan bir
tavırla kadınları ikincilleştiren uygulamalara karşı yeni bir bakış açısı ortaya
koymaktadır.
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ÖZET
Bu araştırmada, Kur’an’da deprem ile helâk edilen kavimlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu konu,
bazı çalışmalarda kısmen işlenmiş olmasına rağmen, konu ile ilgili müstakil bir bilimsel çalışmaya
rastlanmamıştır. Bu araştırma, kuranda deprem ile ilgili ayetleri, ilgili kavramları, kavimlerin helâk
nedenleri gibi unsurları ortaya koyması açısından önemlidir. Bu araştırmanın yönteminde, öncelikle
Kur’an’da deprem ile ilgili ayetler ve deprem kavramı ile ilişkili kavramlar belirlenerek, temel tefsir ve tarih
kaynakları ile birlikte coğrafya ilminden istifade edilmiştir. Kur’an’da geçen Recfe, Râçife, Racce, Râdife,
Zelzele, Dekk, Temîde, Siccil, Temur ve Hasf gibi kavramların deprem ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Fakat
bu kavramlardan “Siccil” sadece kavimlerin helâki için; “temîde” tabiatın doğal dengesi için kullanılırken
“zelzele” ve “Dekk” sadece kıyametin kopuşunda kullanılmaktadır. Diğer kavramlar hem kavimlerin helaki
için hem de kıyametin kopuşundan bahsedilirken kullanılmaktadır. Kur’an’da deprem ile helak edilen
kavimler olarak; Semûd, Lut, Medyen, Res, ve Kârûn kavimleri olduğu tespit edilerek, bu kavimlerin helâkı,
ilgili kavramlar ve ayetler ışığında incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Kur’an, sarsıntı, Deprem, Kavimler, Helâk
EARTHQUAKE DESTROYED COMMUNITIES IN THE QUR'AN
ABSTRACT
In this study, tribes destroyed by the earthquake in the Qur'an are investigated. Although few studies
partially assessed this topic, to our knowledge there is not a specific study which elaborates tribes destroyed
by earthquakes in the Qur’an. As the detarmination of tribes destroyed by earthquakes in the Qur’an, related
verses and concepts remain unexplored in a detailed manner, It is important to investigate this for providing
resouses for future tafseer and history studies. With this aim, firstly, the verses which directly associated
with the earthquake and the concepts that refers to earthquakes in these verses have been determined and
discussed based on main tafseer, history and geopraphy raseources. Following by that, the tribes which are
the subject matter of the earthquake were identified and assesed one by one based on tafseer and history
reseources. The identified concepts in the Qur'an about the earthquake are as follows; Recfe, Râcife, Racce,
râdife, Zelzele, Dekk, Temîde, Siccil, Temur and Hasf. But these concepts ler “siccil” used in the destruction
of tribes;While some of these concepts are used for describing natural events such as “temîde” and occurence
of doomsday such as “Zelzele” and ve “Dekk” the other concepts are used to describe indicence related to
destruction of the tribes. natural. It was concluded that there are several tribes destryed by earthquakes, and
the concepts used for describing those incidences may differ.

Key words: Qur'an, Quake, Earthquake, Tribes, , Destruction
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Bu çalışma Mutlu Saylık, Kur’an’da Deprem ,(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2104, adlı yüksek lisans tezinden çıkarılmıştır.

KUR’AN DA DEPREMLE HELÂK EDİLEN KAVİMLER

GİRİŞ
Deprem, yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan
titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri yerleri sarsmasıyla oluşur. Genel
2

olarak depremler, Tektonik, volkanik ve çöküntü depremler şeklinde sınıflandırılır.
Yaradılıştan günümüze kadar, büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olan birçok
deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, dünyanın değişik coğrafyalarında büyük
tahribatlara neden olmuştur.
Depremler bilimsel olarak fay hatlarında meydana gelen kırılmalara bağlanırken;
bu olayın dinî ve ahlakî boyutunun olup olmadığı ile ilgili insanların zihnine çeşitli
sorular takılmıştır. İslam dininin ve aynı zamanda İslâm Tarihi’nin temel kaynağı olan
Kur’an’ın deprem olayına bakışı, merak konusu olmuştur. Kur’an’da deprem olgusu,
farklı yerlerde ve farklı konular ele alınırken işlenmektedir. Deprem ile ilgili ayetleri
incelediğimizde Sarsıntı ve deprem kavramının üç farklı şekilde kullanıldığını
görmekteyiz. Kur’an’da; kavimlerden ve kendilerine gönderilen peygamberlerden söz
edilirken, bu kavimlerin helâkında meydana gelen ve azapla ilişkilendirilen deprem
3

ayetleri, kıyametin kopuşunun depremlerle olacağını haber veren kıyametle ilgili
4

deprem ayetleri ve yeryüzünün doğasında var olan ve tabiatla ilişkilendirilen deprem
5

ayetleri şeklinde farklı üç kullanım alanı görülmektedir. Burada ele alacağımız, bizi
ilgilendiren kısım Hz. Âdem’den sonra yaşamış olan bazı kavimlerin deprem olayı ile
helâk edilmesidir.
Burada öncelikle Kur’an ayetlerinde geçen deprem ile ilgili kullanımların ne
anlama geldiklerini ortaya koymamız gerekmektedir. Kur’an ayetlerine baktığımızda
deprem ile ilgili bazı terimlerin kullanıldığını görürüz. Bu terimlerin bazıları doğrudan
bazıları da dolaylı olarak deprem olayını işaret etmektedir.
Kur’an ayetlerinde doğrudan deprem anlamında kullanılan veya deprem ile
dolaylı ilişkisini tespit ettiğimiz kavramlara kısaca bir göz atalım.

2

Bruce A. Bolt, Depremler, (çev. Ülkün Tansel), TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, 1. Baskı, İstanbul, 2008,
98-101.
3
4
5

En'am, 6/65; Araf, 7/78, 91, 92; Nahl, 16/26; Ankebut 29/40; Sebe, 34/9.
Vakıa, 56/4; Hud, 11/82; Fecir, 89/21; Hac, 5/1-2; Müzzemmil,73/14; Naziat, 79/6-9; Zilzal, 99/1-5.
Lokman, 31/10; Enbiya, 21/31; Tarık, 86/12; Rad, 13/4; Nahl, 16/15 -16.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

138

Mutlu SAYLIK
“Arzda birbirine komşu kıtalar vardır, üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız
hurmalıklar vardır ki hepsi bir su ile sulanıyor. Biz onların bazısını, bazısından üstün kılıyoruz.
6

İşte bunlarda da aklını kullanacak zümreler için elbette ayetler bulunmaktadır.”

Yeryüzünde, karakter ve mahiyet bakımından farklı farklı olan kara parçaları
bulunmaktadır. Bununla beraber bunlar, birbirine komşudurlar. Bunların bir kısmı
tuzlu, bir kısmı gevşek, bir kısmı sert ve kayalık, bir kısmı bitkiye elverişli, bir kısmı taşlı
7

veya kumlu, bir kısmı da çamurlu ve bataklıktır. Üstelik birbirine bitişiktir. Ayeti
kerimede yeryüzünün yaratılışından bahsedilirken komşu kıtaların varlığından söz
ediliyor. Tefsir kaynaklarında değinilmese de bu durum, kıtaların kayması ve levha
tektoniği kuramında bahsedilen tabiat olayları ve sonuçlarıyla örtüşmektedir.
8

“Yarılan yere yemin olsun ki !”

Burada arzın özelliklerinden bahsedilmektedir. Bu özelliklerden biri de arz’ın
yarılma özelliğinin olmasıdır. Burada geçen ‘Sad' kelimesi: Şakk ve infitar kelimeleri gibi
yarılmak, çatlak veya çatlamak demektir. Genellikle yerkürede bulunan ve gerek ekin,
gerek diğer sebeple meydana gelen çatlakla, yarıklar, arklar, hendekler, vadiler ve
9

yolcuların çiğneyip iz yaptığı yollar gibi herhangi bir çatlaklığa işaret etmektedir.
Burada Arz’ın yarılma (çatlak) özelliğine sahip olması, fayların oluşumuna ve varlığına
10

işaret sayılabilir.

6
7
8

Rad, 13/4.
Razi, a.g.e., XIX, 8.
Tarık, 86/12.
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Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (Sad.:İsmail Karaçam, Emin Işık, Nusrettin
Bolelli, Abdullah Yücel), I-X, Azim Dağıtım, İstanbul, 2011, IX, 131.
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Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2104.
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KUR’AN DA DEPREMLE HELÂK EDİLEN KAVİMLER
11

12

Kur’an ayetleri incelendiğinde depremle ilişkilendirebileceğimiz; Recfe, Râcife,
13

Racce,

14

râdife,

15

Zelzele,

16

Dekk,

17

Temîde,

18

Siccil,

19

Temur

20

ve Hasf

kavramları

21

kullanılmaktadır. Recfe, Râcife, Racce, râdife, Zelzele, Dekk, Temîde kavramları
sarsıntının farklı boyutları için kullanılırken; siccil kavramı, volkanik patlamayı andıran
taş yağmasında; Hasf kavramı da göçme, çökme anlamında kullanılmaktadır. Sarsıntı
anlamında kullanılan kavramların tektonik depremlere; Temur ve Hasf kavramlarının
çöküntü depremlere ve Siccil kavramının da volkanik patlamayla meydana gelen taş
yağmasına işaret olabileceğini değerlendirmekteyiz.

I.

KUR’AN DA DEPREM İLE HELÂK EDİLEN KAVİMLER

Yukarıda ele aldığımız kavramların bir kısmı, kavimlerin helâkını konu alan
ayetlerde geçtiğini görmekteyiz. Kur’an’da depremle helâk edilen kavimler Semûd
Kavmi, Lut Kavmi, Medyen Halkı, Ashabu’r-Ress, Kârûn ve mahiyeti olarak
22

sıralayabiliriz.
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Muammed b. İbrahim Hâzin (725/1324), Lübâbu’t-Te’vil fi Me’ani’t-Tenzil, I-VII, Şeriketu Mustafa el-Babi elHalebi, Mısır, 1955, II/294; Ebu Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasan b. Hüseyin b. et Teymî Fahreddin
er-Râzî, (606/1209), et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtîhu’l-Ğayb), Dâru İhyai Turasi’l-Arab, Beyrut, 1420, XXXI, 34;
Elmalılı, a.g.e., VIII, 512.
12

Râzî, a.g.e, XXII, 462.

13
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14
15
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18
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Aydar, Bazı Kur’ân Ayetlerinin Işığı Altında Kocaeli Depremine Bakış, Kur’an Mesajı: İlmi Araştırmalar
Dergisi, 1999; Mutlu Saylık, Kur’an’da Deprem,(Yayımlanmamış doktora Tezi),Yüzüncü yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2104.
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A.

SEMÛD KAVMİ VE HZ. SALİH

Semûd kavmi, kökenleri Hz. İsmâil’den önceki döneme dayanan ve Arabü’l-âribe
23

(saf Arap) diye isimlendirilen nesli kesilmiş eski Arap kabilelerinden biridir. İslâm
kaynakları genel anlamda Semûd kavmini Arap kavmi saymaktadır. Semûd isminin
kökenini kavmin atalarından Semûd b. Câsir b. İrem b. Sâm b. Nûh’a dayandıranlar
olduğu gibi kavmin yaşadığı bölgede yazları suyun azalmasından dolayı burada
yaşayanlara “semed” (suyu az olmak) kökünden gelen Semûd isminin verildiğini ileri
24

sürenlerde vardır. Semûd kavminin yaşadığı yer konusunda da farklı görüşler ortaya
konmakla birlikte genel kanaat Semûd’un Arap yarımadasının kuzeybatısında bugünkü
25

Hicaz ve Şam arasındaki Hicr ve Vâdilkurâyı içine alan bölgedir.

Kur’an’da yirmi bir sûrede Semûd kavminden ve kendilerine gönderilen Sâlih
peygamberin tevhid mücadelesinden sözedilmekte, ayrıca açık bir bağlantıya işaret
26

etmemekle birlikte benzer özellikler taşıyan ashâbü’l-Hicr’e de atıf yapılmaktadır.
Kaynaklar, ashâbü’l-Hicr olarak bahsedilen kavmin Semûd kavmi olduğunu
27

söylemektedir.

Kur’an ayetlerinde bu kavmin; Âd kavminden sonra ve Mûsâ
28

peygamberden önceki bir dönemde yaşadığı dağlarda kayaları yontarak içine evler
29

yaptıkları anlatılmaktadır. Kur’an’a göre bu kavim, önceleri hak yolda olup tevhid
inancına bağlı iken daha sonra yoldan çıkarak batıla tabi olmuş, Allah’tan başka ilâhlara
tapmaya ve yaşadıkları yerde bozgunculuk yapmaları üzerine içlerinden iyi bir şahsiyet
30

olan Hz. Sâlih, kendilerine peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Salih’in soyu, Salih b. Esif b. Kemaşic b. Ubeyd b. Hadir b. Semûd, b. Âbir b.
31

İrem, b. Sâm, b. Nuh (a.s.)‘a dayanır. Hz. Salih (a.s.), Semûd kavmi içinde Baba ve Ana
soyu yönünden en seçkin ve üstün bir durumda idi. Kendisi, daha önce ticaretle
uğraşırdı. Hz. Salih (a.s.)’ın kavmi, İkinci Âd diye anılan Semûd kavmi olup Arabu’lâribedendir. Yüce Allah, Birinci Âd'ı, yâni Hz. Hûd (a.s.) kavmini helâk ettikten sonra,
32

onların ardından Semûd kavmini yeryüzüne hâkim kılmıştı. Kur'ân’da Semûd
kavminin vadilerde kayaları oymak suretiyle edindikleri sağlam evler ve köşklerde
oturduklarını açıklamış, yaşadıkları bölge, vâdî veya şehir ismi zikredilmemiştir. Bu
konudaki ayeti kerimede:
33

“Vadide kayaları oyarak evler yapan Semûd kavmine” denilmektedir.
23

Ebu Abdullah Muhammed (230/884) İbn Sa’d, et- Tabakataü’l-Kübra (Nşr.:İhsan Abbas), I-IX, Beyrut, 1985,
I, 43.
24
25
26
27
28
29
30

İbn Manzur, Lisânü’l-ʿArab, “şmd” md.; Zemahşerî, II, 116.
Taberî, Târîh, I, 126-127.
Hicr 15/80.
Zemahşerî, II, 563; Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, V, 45-46; Ebü’l-Fidâ İbn Kesîr, V, 576.
A‘râf 7/74, Mü’min 40/30-31
A‘râf 7/74, Hicr 15/ 82, Şuarâ 26/149, Fecr 89/9.
Hûd 11/61-62; Taberî, Târîh, I, 126-127.

31

Taberî, Târîh, I, 126; Ebü’l-Fidâ İsmâîl b. Ömer b. Kesîr b. Dav’ b. Kesîr el-Kureşî el-Besrî el-Dımeşkî (ö.
774/1373) el-Bidaye Ve’n-Nihaye (Tahk. Alî Şîrî), Daru İhyai Turasi’l-Arab, Yy, 1988/1408, I, 150.
32
33

İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 140.
Fecr 89/9.
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İslâm tarihçileri ve müfessirler, âyette geçen ancak ismi zikredilmeyen vâdînin,
Kuzey Arabistan'daki Vâdilkurâ olduğu görüşündeler. Buna göre Semûd kavmi, Arabistan yarımadasının kuzey-batı kısmında yer alan Vâdilkurâ bölgesinde yaşadığı kabul
34

35

edilir. Hz. Salih ve kavmi Semûd'un, Hz. İbrahim (a.s.)’dan önce yaşadığı hususunda
görüş birliği vardır. Tarihçiler, kavme ismini veren Semûd’u, Hz. Nuh (a.s.)’ın dördüncü
36

batından torunu olarak kaydederler. Kaynaklar, Semûd kavminin yaşadığı dönemde
insanlar uzun yıllar yaşadıklarından evler eskiyip yıkılıyordu. Bu yüzden Semûdlular,
sağlam binalara sahip olmak için kayaları oyarak evler, muhteşem bina ve köşkler
37

yaptılar. Semûd kavmine ait bu binaların kalıntılarının bir kısmı günümüze ulaşmıştır.
Âd kavminin helâkından sonra, Hz. Hûd ve ona iman eden mü’minlerin nesilleri, bir
süre hak yolda devam ettiler. Ancak zamanla haktan ayrılarak batıl bir yola saptılar.
Allah dışında başka varlıkları ilâhlaştırarak onlara tapmaya başladılar. Giderek tümüyle
38

putperest bir toplum hâline geldiler. Semûd kavmi hak yoldan saptıktan sonra ahlâk
ve adalet ortadan kalktı, toplum olarak zulüm ve kötülüklere maruz kaldı. Allah Teâlâ,
bu kavmi putperestlikten ve sapıklıklardan kurtararak hak dine, tevhide davet etmek
üzere, onların içinden, iyi bir aileye mensup, sevip saydıkları ve değer verdikleri Hz.
Salih'i peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Salih, Semûd kavmini Allah'a ibadete ve
tevhide çağırdı:
“Semûd kavmine kardeşleri Hz. Salih'i gönderdik. Ey milletim! Allah'a kulluk edin;
O'ndan başka tanrınız yoktur; sizi yeryüzünde yaratıp orayı imâr etmenizi dileyen O'dur.
Öyleyse O'ndan mağfiret dileyin, sonra da O'na tövbe edin. Doğrusu Rabbim size yakın ve
duâları kabul edendir, dedi.”

39

Hz. Salih’in çağrısı, bâzı fakir kişiler dışında, Semûd halkının çoğunluğu
tarafından reddedildi. Semûd kavmi, Hz. Salih’i Aralarına fitne koymakla, toplumu
bölmekle suçladı. Semûd kavminin liderleri, hak peygamber olduğuna dair Hz.
Salih’ten bir mucize göstermesini istediler. Kaynaklar Semûd kavminin, mucize olarak
gösterdikleri bir kayadan çıkacak bir devenin, herkesin önünde doğurmasını
istemişlerdi. Hz. Salih, bu istek karşısında şaşırıp düşünmeye başladığı sırada kendisine
vahiy meleği Cebrail gelmiş iki rek'at namaz kıldıktan sonra bu isteğin gerçekleşmesi
için Allah'a duâ etmesini söylemiştir. Hz. Salih’ın duası üzerine, söz konusu kayadan
mucize olarak ‘Nâkatüllah’ Allah'ın devesi” diye isimlendirilen dişi deve çıkmıştır.

34

İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150; İbn Kesir, Tefsir, VI, 3014-3019; İsmail Yiğit, Peygamberler Tarihi, Kayıhan
Yay., İstanbul, 2012, s.176.
35

Hz. Salih (a.s.)'ın ismi Kur'ân-ı Kerim'de dokuz âyette geçmektedir: A'râf sûresi, 7/73, 75, 77; Hûd sûresi,
11/61, 62, 66, 89; Şuarâ sûresi, 26/142.
36

Taberî, Târîh, I, 126; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 68-71; İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150; Yiğit, a.g.e, 176.

37

Köksal, a.g.e, I, 126; Yiğit, a.g.e. s.176

38

Taberî, Târîh, I, 126-133; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 68-71; İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150-157; Yiğit, a.g.e., s.179

39

Hud, 11/61
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40

Bunun üzerine, Cenda b. Amr ile bazı kişiler, Hz. Salih (a.s.)’a iman etmiştir.

Hz. Salih, bu mucize deveyi koruyup gözetirdi. Deve, bir gün Semûd kavminin
suyundan içer, bir gün de, onlar Deve’nin sütünü sağar, içerlerdi. Semûd kavmi,
Rab’lerinin emrine karşı, kibir ve gurura kapılarak şımardılar, azgınlık edip deveyi
kestiler. Rivayete göre, Semûd kavminin bu konuda toplu olarak sorumlu tutulmasının
sebebi; deveyi kesen kişilerin, bu işi gerçekleştirmek için Semûd kavminin hepsini
41

dolaşmaları ve onaylarını almalarıydı. Veyahut deveyi öldüren kişi en azgınları olduğu
halde, Semûd kavmi yine de onu bu konuda desteklemeleriydi. Bu durum onların
tamamını suç ortağı yapmıştır. Burada toplumun genel isteği doğrultusunda herkes
adına işlenen bir suç olması yönüyle suçun toplumsallaşması söz konusudur. Yüce
Allah, bu suçu, ortak bir suç şeklinde, bütün Semûd kavminin tamamına nisbet
42

etmiştir.
ve

Kur’an ayetlerine baktığımızda Semûd kavminin; tek bir Allah’a kulluk etmelerini
aşırılıkta bulunmamalarını isteyen peygamberlerini büyüklük taslayarak
43

yalanlamaları,

Mucize olarak çıkarılan ve kendilerinin sorumluluğuna verilen dişi

deveyi bütün uyarılara rağmen öldürmeleri
45

44

ve Hz. Salih’i öldürmeye kastetmeleri

46

yüzünden helâk edildiği anlaşılmaktadır.

Semûd kavmi, Hz. Salih ile alay ederek, azaba ne zaman uğrayacaklarını, sordular.
Hz. Salih:
“Azap alâmeti, birinci günde, yüzleriniz sararmış olarak sabaha çıkacaksınız!
İkinci günde, yüzleriniz kızarmış olarak sabaha çıkacaksınız!
47

Üçüncü günde, yüzleriniz kararmış olarak sabaha çıkacaksınız!” Dedi.

Semûd kavminin helâkınden bahseden ayetlerde sarsıntı, çığlık ve yıldırımdan söz
edilmektedir:
“Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı yakaladı ve kendi yurtlarında diz
48

üstü çöküp kaldılar.”

“Zulmedenleri bir çığlık tutuverdi de yurtlarında dizüstü çökmüş kimseler
49

olarak sabahladılar.”

40

Taberî, Târîh, I, 126-133; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 68-71; İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150-157; Köksal, a.g.e., I/127;
Yiğit, a.g.e, s.185,
41
42
43
44
45

İbn Kesir, Tefsir, VI/3014-3019
Yiğit, a.g.e., s.186
A‘râf 7/75-76, Şuarâ 26/150-152, Kamer 54/24.
A‘râf 7/73, 77; Hûd 11/64, Şuarâ 26/155-157.
Hûd 11/66, Neml 27/49-53, Şems 91/11-14.

46

Taberî, Târîh, I, 126-133; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 68-71; İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150-157; Köksal, a.g.e., I,
127-132; Yiğit, a.g.e, s.185-190.
47

İbn Kesîr, el-Bidaye, I, 150-157; İbn Kesir, Tefsir, VI, 3014-3019.

48
49

Araf 7/78.
Hud 11/67.
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“Semûd'a gelince; biz onlara doğru yolu gösterdik, fakat onlar körlüğü
hidayete tercih ettiler. Böylece kazandıkları şeyler yüzünden onları alçaltıcı azabın
50

yıldırımı yakalayıverdi.”
Recfe

kelimesi

burada

Semûd

kavminin

helâk

şeklini

anlatmak

için

51

kullanılmıştır. Mastar olarak, o işi bir defa yapmak anlamına gelen “Recfe”, tek bir
52

sarsıntı anlamına gelmiş olmaktadır. Bu şiddetli sarsıntı da depremdir. Hazîn de,
Recfe'ye “etkisiyle değişim ve helâk meydana gelen şiddetli sarsıntı ve titreşim” anlamı
vermiştir.

53

Racife kelimesi Arapça´da, şu iki manaya geldiğide söylenmektedir:
54

a)Hareket etmek. Çünkü Allah, “O günde yer ve dağlar hareket eder” demektedir.
b) Korkunç kükreme ve korkunç ses. Arapların bu kelimeyi, “Gök korkunç biçimde
gürledi.” Şeklinde kullanırlar. Bu manada “er-recf” gök gürültüsünün, onun sesinin
bulutta dolaşması ve yankılanması anlamına gelmektedir. “Derken onları bir sarsıntı
55

yakaladı”

ayeti de bu anlamdadır. Dolayısıyla “er-râcife” sarsıntıyla beraber gök
56

gürültüsü gibi korkunç bir sesin bulunduğu büyük bir sayha, çığlığa işaret etmektedir.

Burada Semûd kavminin üç farklı ceza türüne değil de yer sarsıntısından önce
veya onunla birlikte meydana gelen çığlığın ses ve yıldırımın ışık olgusuna işaret ettiği
düşünülebilir. Bazı araştırmacılar Semûd kavminin yaşadığı bölgede volkanik arazi
yapısının varlığından hareketle Semûd kavminin volkanik bir depremle helâk olduğunu
57

söylemektedir.

B.

LUT KAVMİ VE HZ. LUT

Hz. Lût’un soyu, Târah b. Nahor b.Saruğ'’a dayanır. Hz. Lût; Hz. İbrahim ’ın
58

yeğeni olan Hâran’ın oğlu idi. Hz. İbrâhim’in tebliğini kabul edip

50
51

59

onunla hareket

Fussılet 41/17.
Çimen, a.g.e., s.457.

52

Elmalılı, a.g.e., IV, 564.

53

Alauddin Ali b. Muammed b. İbrahim Hâzin (725/1324), Lübâbu’t-Te’vil fi Me’ani’t-Tenzil, I-VII, Şeriketu
Mustafa el-Babi el-Halebi, Mısır, 1955, II/294.
54
55
56

Müzemmil, 73/14.
Araf, 7/93.
Râzî, a.g.e., I, 218-219.

57

Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı: Meal, Tefsir (trc. Ahmet Ertürk - Cahit Koytak), İstanbul 1999, I, 287288.
58

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; Râzî,
a.g.e., XVIII, 29-30; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 91-93; Köksal, a.g.e., I, 24; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII,
227-229.
59

Ankebût 29/26.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

144

Mutlu SAYLIK
60

eden

bu zatın, peygamberlerden olduğu,

61

kendisine hüküm ve ilim verildiği,
62

sâlihlerden olduğu ve ilâhî rahmete kabul edildiği, ayetlerde zikredilmektedir. Hz. Lût,
63

peygamber olarak görevlendirilip gönderildiği için Hz İbrahim’den ayrılıp Sedum’a
gitmiştir.
Hz. Lut’’un peygamber olarak gönderildiği kavim Hz. İbrahim ’ın oturduğu
64

yerin yakınında idi. Bu bölgenin şehirlerinden olan Sedum
65

arasındaydı.

Şam ile Medine

Lut kavminin kaldığı bölge beş şehirden oluşuyordu. En büyüğü
66

Sedum’du. Aktarıldığına göre dört şehirden her birinin nüfusu yüzer bin civarındaydı.
Hz. Lût oraya gidip yerleşti. Hz. Lut’un gönderildiği kavim ahlakî sapkınlıklar
içindeydi.

Rivayet edildiğine göre; Lut kavminin, şehir dışında, yol üzerinde bostanları ve
meyve bahçeleri vardı. Bunlar, meyve bahçelerini dışarıdan gelecek yolculardan
korumak için bir yol arayışına girdiler. Sonunda; bölgelerinden geçen yabancıların
elbisesini soyup, ırzlarına geçmeyi ve ahlaksızlığı, âdet edinmeyi ve bu şekilde insanları
şehirlerinden ve bahçelerinden uzak tutma düşüncesini benimsediler ve dediklerini de
yapmaya başladılar.

67

Bu kavim bulunduğu bölgede yolları kesiyor, yurtlarından geçen erkek
yolculara saldırıyor, onlarla alay ediyor ve yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Bir süre
sonra bu ahlaksızlığı adet edinip aleni bir biçimde birbirlerinin ırzına geçmeye
başladılar. Bu kavim öyle bir duruma geldi ki; onlardan biri, bölgelerinden geçen bir
kimsenin zorla ırzına geçer, onu döver, sonra da, ondan hak talep eder mahkemeleri de
onun lehine hüküm verirdi.

68

Hz. Lut Kavmine Allah’a karşı gelmekten sakınmalarını, kendisine itaat
etmelerini, kadınlar yerine erkeklerle birlikte olmalarının büyük ahlâksızlık ve günah
olduğunu söylemiş ve bu ahlaksızlıklardan vazgeçmelerini istemiştir. Kavmi ise onu
uyararak, işlerine karışmamasını söylemiş, tutumunu değiştirmediği takdirde sürgün
edileceğini söylemiştir. Hz Lut kendisini dinlemedikleri takdirde azaba müstahak
olacaklarını söyleyince kavmi; “Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit ettiğin azabı getir”

60
61
62
63
64

Enbiyâ 21/71.
Sâffât 37/133.
Enbiyâ 21/74-75.
Sâffât 37/133.
Yâkut, Mucem, III, 200.

65

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 227-229.
66

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 229.
67

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Köksal, a.g.e., I, 246; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 227-229.
68

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-Beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93 ;İbn Kesir, Tefsir, VI, 3021; Köksal, a.g.e., I,146; Yiğit, a.g.e., s. 275; Ömer Faruk
Harman “LÛT ”, XXVII, 227-229.
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diye kendisine meydan okumuştur.

69

Bunun üzerine Lût onların yaptıklarından beri
70

olduğunu söyleyerek kendisini ve inananları kurtarması için Allah’a dua etmiştir.

Bunun üzerine Allah ahlâksız kavmi helâk etmek üzere üç meleği görevlendirdi.
Melekler genç ve yakışıklı üç erkek şeklinde önce Hz. İbrâhim’i ziyaret edip ona İshak
adında bir erkek evlad müjdelediler. Daha sonra ona Lût kavmini helâk edeceklerini
bildirdiler.

“Elçilerimiz Hz. İbrahim’e müjde ile geldiklerinde, biz bu memleketin halkını yok edeceğiz,
çünkü oranın halkı zalim kimselerdir, dediler. Hz. İbrahim, ama Lut oradadır, dedi. Elçiler, biz
orada olanları daha iyi biliriz; azaba uğrayanlardan olacak karısı dışında, onu da ailesini de
71

kurtaracağız, dediler.”

Hz. İbrâhim endişelenerek Lût’un onlarla beraber yaşadığını söyler ve helâkın
biraz te’hiri ve inananların kurtulması konusundaki görüşünü söyledi. Melekler Hz. Lut
72

73

ve beraberindeki mü’minlerin kurtulacağını kavmin ise helâk edileceğini bildirdi.

Melekler insan süretinde Hz. Lût’un kapısını çalınca Hz. Lût daha önce hiç
görmediği bu yabancıları evinde misafir etmek zorunda kaldı. Kavminin kötülüklerini
74

düşünerek içi daraldı.

Kısa bir süre sonra bölge halkı misafirlerden haberdar olup evi kuşatınca
sıkıntısı katbekat arttı. Bu misafirlikten ancak ailesinin bilgisi vardı. Rivayete göre Hz.
Lût’un karısı evden gizlice çıkarak şehre gitmiş ve halka bu misafirleri haber vermişti.
Hz. Lût onlara:

“Ey kavmim! Allah'tan korkun. Misafirlerimin yanında beni rezil rüsvay etmeyin.
Acaba içinizde aklı başında bir kimse yok mu?” dedi, sonra önlerine geçip, onları
engelleyerek: “İşte kızlarım! Sizin için onlar daha temizdir. Onlardan dilediğinizi isteyin alın”
dedi.

69

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 229.
70

A‘râf 7/80-81, Şuarâ 26/160-166, Neml 27/54-55, Ankebût 29/28-30.

71
72

Ankebut, 29/31-32
Hûd 11/76; el-Ankebût 29/31-32.

73

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 227-229.
74

Hûd 11/77.
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Onlar Hz. Lût’a: “Bizim senin kızlarında hiç gözümüz yoktur. Ne arzu ettiğimizi
75

sen bilirsin.” Diyerek isteklerinde ısrar ettiler. Bunun üzerine Hz. Lut:
“Ah size karşı güç ve kuvvetim yeterli olsaydı, muhkem bir kale’ye sığınabilseydim”
76

dedi.

Hz. Lût, misafirlerine onları savunmaktan âciz olduğunu, söyleyerek çaresizliğini
dile getirdi.
Misafirleri, Hz. Lut’a Allah'ın elçileri olduklarını bildirdiler:
“Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana kesin olarak ulaşamazlar. Gecenin bir
parçasında ailenle birlikte yürü (yola çık). Sakın, hiçbiriniz dönüp arkasına bakmasın; fakat senin
karın başka. Çünkü onlara isabet edecek olan, ona da isabet edecektir. Onlara va’dolunan (azap)
77

sabah vaktidir. Sabah da yakın değil mi?”

Bundan sonra dışarıda evi kuşatan ve içeri girmeye uğraşan halkın gözleri kör
78

olur. Böylece Lût ve ailesi şehirden çıkar, Hz. Lût’un kavminin helâk süreci başlar.
Kur’ân’da bu durum şöyle açıklanır:
“Ona (Hz. Lût'a) şu (kesin) emri Vahy ettik: Sabaha çıkarlarken, onların, arkası,
muhakkak, kesilmiş olacaktır.

79

80

“Lût kavmi, uyarıları, yalan saydılar.

“And olsun ki: (Hz. Lût, onlara kendilerini) azabla yakalayacağımızı da, haber vermişti.
81

Fakat onlar, bu korkutmaları, şüphe ile yalanladılar.

“Hayatına yemin ederim ki: onlar, sarhoşlukları (azgınlıkları) içinde, muhakkak, serseri
82

bir halde idiler.

“And olsun ki: onlar, konuklarına (bile) kötülük yapmayı kast etmişlerdi. Biz de, gözlerini,
silme kör ediverdik. İşte, azabımızı ve tehditlerimizin (akıbetini) tadınız.”

83

“And olsun ki, onlara, bir sabah (yakalarını) asla bırakmayacak olan bir azap baskın yaptı.
84

İşte, (dedik) tadınız benim azabımı ve tehditlerimin akıbetini.”

“Onları, Işrak vaktine girdikleri sırada, o (korkunç) sayha (çığlık), birden yakalayıverdi.
Hemen (şehirlerinin) üstünü, altına getirdik. Tepelerine de, balçıktan pişirilmiş bir taş (yağmuru)

75

Taberî, Târîh, I, 292-307; Taberî, Câmîu’l-beyân, Beyrut 1980, VIII, 234-237; XII, 78-98; XIV, 41-47; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, I, 91-93; Ömer Faruk Harman “LÛT ”, XXVII, 229.
76
77
78
79

Hûd 11/77-80; el-Hicr 15/67-71.
Hud, 11/ 81
Kamer 54/37.
Hicr, 15/66

80

Kamer, 54/33

81

Kamer, 54/36.

82

Hicr, 15/72.

83

Kamer, 54/37.

84

Kamer, 54/39.
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85

yağdırdık”

Vaktâ ki, azap emrimiz geldi. (O memleketin) üstünü, altına getirdik! Tepelerine de,
balçıktan pişirilmiş, istiflenmiş taşlar yağdırdık ki, onlar, Rabb'inin katında hep
damgalanmışlardı. Onlar, zalimlerden uzak değildir.

86

“Onların üzerine, bir (azap) yağmuru yağdırdık. İşte, bak! Günahkârların sonu, nice
87

olmuştur.

“O şehrin harabeleri

88

gerçekten, (herkesin görebileceği işlek) bir yol üstünde (hâlâ)

durucudur!”“Bunda, iman edenler için, muhakkak, bir ibret vardır.

89

90

“And olsun ki, aklını kullanacak bir kavim için, biz, oradan apaçık bir nişâne bırakmışız.

Hz. Lût’un karısının Vahile adında biri olduğu, helâk başladığında duyduğu
korkunç gürültü üzerine arkasına dönüp: “Vaah kavimim!” diyerek üzüldüğü sırada,
91

yağan taşlarla helâk olduğu rivayet edilir.

Kur’an ayetlerinin ifadelerine baktığımızda, bu kavmin helâkında aynı anda üç
durum vaki olmuştur; Korkunç, şiddetli bir ses, depremle veya başka bir şekilde
92

şehirlerinin ters-yüz edilmesi, üzerlerine kızgın taşların yağdırılması. Muhtemelen bu
kızgın taşların yağdırılması, bir volkan patlaması biçiminde geldi. Pişirilmiş balçıktan
taşlar, büyük bir ihtimalle volkanik bölgelerde sıcaklık ve lavlarla yerin altında teşekkül
etmiş taşlara işaret etmektedir. Bu teşekkülün belirtilerine bugün bile Lut gölü
93

yakınlarında rastlanmaktadır.
C.

MEDYEN HALKI VE HZ. ŞUAYB

Hz. Şuayb (a.s.)’ın bir diğer adının “Yesrun” olduğu, soyunun Yesrun b. Day’ûn
b. Ankâ b. Sabit b. Medyen’e dayandığı, Medyen’in babasının ise, Hz. İbrâhim olduğu
belirtilmektedir. Ayrıca Hz. Şuayb’in
Hz. Lût’un kızının oğlu olduğuda
94

belirtilmektedir.

85
86
87
88
89
90
91

Hicr, 15/73-74.
Hud, 11/82-83.
Araf, 7/84.
Köksal, a.g.e., I, 257.
Hicr, 15/76-77.
Ankebut, 29/35.
Köksal, a.g.e., I, 258.

92

Vehbe Zuhaylî, et-Tefsiru’l-Munîr fi’l-‘Akideti ve’ş-Şerî’ati ve’l-Menhec,I-XXX, Daru’l-Fikr, Dımaşk, 1991,
VII, 280.
93

Ebu’l A’la Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an, (Trc.:Muhammed Han Kayan v.dğr.), I-VII, İnsan Yay., İstanbul,
1997, II, 415; Seyyid Kutup, fi Zılali’l- Kur’an, (Trc.:M. Emin Saraç, İ. Hakkı Şengüler, Bekir Karlıağa), I-XVI
Hikmet Yay., İstanbul, 1986, VIII, 241.
94

Taberî, Târîh, I, 226-232; İbn-i Esir, a.g.e., I, 138; İbn-i Kesir, Tefsir, VI, 3023.
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Hz. Şuayb’ın ve gönderildiği Medyen kavminin Medyen ismi “ikamet etmek”
anlamındaki müdûn veya “hükmetmek” mânasındaki dîn kökünden türemiş Arapça bir
kelime olduğunu söyleyenler olduğu gibi, bu kelimenin Arapça olmadığı söyleyenlerde
95

vardır. Medyen, Kulzum denizinin üst tarafında, Tebük şehrinin hizasında ancak
Tebük’e, bir miktar uzaklıkta, Tebük’ten daha büyük bir şehir olduğu, Medyen şehrinin
Medyen b. Hz. İbrahim oğullarının yurtları olduğu, bundan dolayı Medyen ismi
96

verildiği de belirtilmektedir.

97

Kur’an ayetleri; bu kavimden Ashâb-ı Medyen

98

ve Ashâbü’l-Eyke

diye

99

bahsetmekte, Hz. Şuayb’ın bu kavme peygamber olarak gönderildiği ve Hz. Mûsâ’nın
100

Mısır’dan kaçarken oraya sığındığı, orada evlenip yıllarca aralarında kaldığı
vermektedir.

bilgisini

Medyen halkı, Allah’a şirk koşarak, çevresi birbirine sarmaşık meşe ağaçlarıyla
sarılı bir meşe ağacına tapmaları, birçok günah işlemeleri, özellikle ölçerken ve
tartarken, tam alıp eksik vermeleri, halkın eşyasına karşı, haksızlık etmeleri ile ön plana
çıkıyordu. Bunlar, yolları kesiyor, gelen geçenlerin mallarından onda bir pay alıyorlardı.
İnsanları, Hz. Şuayb’ın yanına gitmekten korkutup alıkoyuyor, mü’minleri ölümle
101

tehdid ediyorlardı. “Hz. Şuayb yalancıdır! Sizi, dininizden döndürmesin!” derlerdi.

Medyen halkına mensup olan ve bu halka peygamber olarak gönderilen Hz.
Şuayb, kavmini putperestlikten tevhide çağırmıştır. Onların, ölçü ve tartıda, alışverişte
haksızlık yapmamalarını, ülkede bozgunculuk çıkarmamalarını, tehditle insanları
Allah’ın yolundan alıkoymamalarını istemiştir.

102

“Tehdîd ederek her bağın yolunu tutup oturmayın. Mallarını size vermedikleri takdirde,
insanları ölümle tehdîd etmeyiniz, diyordu”

103

“Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb onlara şöyle
dedi: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size, Rabbiniz
tarafından apaçık bir mucize (bir delil) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların
mallarının değerini düşürmeyin. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.
Eğer iman ediyorsanız, bu, sizin için daha hayırlıdır.”

104

“Tehdîd ederek her bağın yolunu tutup oturmayın. Mallarını size vermedikleri
105

takdirde, insanları ölümle tehdîd etmeyiniz, diyordu”

95

İbn Manzur, Lisânü’l-ʿArab, “mdn” md.

96
97
98
99

Taberî, Târîh, I, 226-232; İbn-i Esir, a.g.e., I, 138; Köksal, a.g.e., I, 327.
Tevbe 9/70.
Hicr 15/78.
A‘râf 7/85, Hûd 11/84, Ankebût 29/36.

100

Tâhâ 20/40.

101
102
103

Köksal, a.g.e., I/328
A‘râf 7/85-86; Hûd 11/84-87.
Taberî, Târîh, I, 226-232; İbn-i Esir, a.g.e., I, 138-140; İbn-i Kesir, Tefsir, VI/3024 ; Öztürk, a.g.e., s. 377.

104

A'raf sûresi, 7/85.

105

İbn-i Kesir, Tefsir, VI/3024 ; Öztürk, a.g.e., s. 377.
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“Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'i peygamber olarak gönderdik. Şuayb onlara şöyle
dedi: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. İşte size, Rabbiniz
tarafından apaçık bir mucize (bir delil) gelmiştir. Ölçüyü ve tartıyı tam tutun, insanların
mallarının değerini düşürmeyin. Islah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.
Eğer iman ediyorsanız, bu, sizin için daha hayırlıdır.”

106

Bunun üzerine kavmi ona karşı çıkarak şöyle cevap verdi:
“Ey Hz. Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ve aramızda seni çok zayıf
bir kimse olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni taşlayarak öldürürdük. Esasen bizim
107

aramızda bir itibarın da yoktur.

Hz. Şuayb’ın, onlara Allah'ı hatırlatması, kendilerini, Allah'ın azabı ile
korkutması, bir fayda vermedi. Hz. Şuayb (a.s.) ve ashabı’nın kararlılığını gören
müşrikler, tehditlerini gittikçe şiddetlendirdiler. Aralarında onu zayıf bir şahıs olarak
bildiklerini, meramını anlatmaktan dahi aciz olduğunu, kendilerinden üstün hiçbir
yönünün bulunmadığını söyleyerek hakarete devam ederken, sonunda onu taşla
öldürmekten bahsettiler. Onu aslında öldürmek istediklerini, ancak kavminin kan
davasına kalkışmasından çekindikleri için bunu yapmadıklarını söylediler. Hz. Şuayb
(a.s.), onlara aşiretinden değil, Allah’tan çekinip korkmaları gerektiğini söyledi ve asıl
güç sahibinin Allah olduğunu O’nun ilminin yaptıkları şeylerin tamamını kuşattığını
hatırlattı. Onların tehditlerine aldırmadığını ve Allah tarafından kendisine verilen tebliğ
vazifesini her ne pahasına olursa olsun devam ettireceğini açıklayıp onlara meydan
okudu. İleride rezil ve rüsvay edici azaba kimlerin uğrayacağını ve yalancıların kimler
108

olduğunu birlikte göreceklerini söyledi.”

Bunun üzerine kavmi şöyle cevap verdi:

“Ey Hz. Şuayb, biz senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Ve aramızda seni çok zayıf
bir kimse olarak görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı, seni taşlayarak öldürürdük. Esasen bizim
109

aramızda bir itibarın da yoktur.
Hz. Şuayb onlara:

“Ey kavmim, benim yakınlarım sizin için Allah'tan daha mı önemli ki, O'nu arkanıza atıp
unuttunuz. Bilin ki, Rabbim, bütün yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır. Ey kavmim! Bütün
gücünüzle yapacağınızı yapın, ben de yoluma devam edeceğim! İleride rezil ve rüsvay edici azabın
kime dokunacağını ve kimin yalancı olduğunu bileceksiniz. Bekleyin bakalım, ben de sizinle
110

beraber bekliyorum!” Dedi. Daha sonra da helâk edilmeleri için açıktan açığa beddua
111

etti

ve:

106

A'raf sûresi, 7/85.

107
108
109
110
111

Hud, 11/91.
Öztürk, a.g.e., s. 383.
Hud, 11/91.
Hud, 11/92-93
Çimen, a.g.e., s.281
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112

“Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver” dedi. Böylece o,
kavminin batıl yolda olduğunu gösteren bir azabın üzerlerine gönderilmesini istemişti.
Kur'ân, Medyen ve Eyke halkının uğratıldığı azaptan çok kısa bahsetmiş,
teferruata girmemiştir. Bu hususta verdiği bilgi, Medyen halkının korkunç bir
113

gürültüyle birlikte, meydana gelen şiddetli bir depremle helâk olmasıdır.

“(Azap) emrimiz gelince, Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir
rahmetle kurtardık; zulmedenleri ise korkunç bir gürültü (sayha) yakaladı da yurtlarında dizüstü
114

çöke kaldılar. Sanki orada hiç, barınmamışlardı.”

“Derken kendilerini bir sarsıntı (recfe) yakalayıverdi ve yurtlarında diz üstü çöke
115

kaldılar.”

Kavminden kâfir olanların ileri gelenleri şöyle dedi(ler): “Eğer, gerçekten Şuayb’a tâbî
olursanız, o takdirde siz mutlaka hüsranda olanlardan (nefslerini hüsrana düşürenlerden)
116

olursunuz.”

Böylece şiddetli bir sarsıntı onları yakaladı. Bunun üzerine kendi yurtlarında diz üstü
117

çöküp kaldılar.

Şuayb’ı tekzib edenler (yalanlayanlar), sanki orada hiç var olmamış gibiydi. Şuayb
118

(A.S)’ı yalanlayanlar, onlar hüsranda oldular.

(Şuayb) böylece onlardan yüz çevirdi (döndü) ve şöyle dedi: “Andolsun ki; Rabbimin
risalelerini (gönderdiklerini) size tebliğ ettim (ulaştırdım). Ve size nasihat ettim. Artık kâfir bir
119

kavme nasıl (niçin) üzüleyim?”

Görüldüğü gibi Recfe kelimesi Hz. Şuayb’ın kavmi olan Medyen halkının helâk
120

edilişleri için kullanılmıştır.
D.

ASHAB-I RESS
121

Kur’an’da ayrıntılı bilgiye yer verilmemekte ve bazı ayetlerde Ashâbü’rress’in Nûh, Âd ve Semûd kavimleriyle birlikte peygamberlerini yalanladıklarını ve bu
yüzden helâka müstahak oldukları belirtilmektedir. Ashâbü’r-ress’in Arapça’da “kuyu,
örülmemiş kuyu, çukur, maden ocağı” gibi anlamlara geldiği; ress’in, Yemâme’de bir
122

vadinin veya bir kuyunun adı olduğu söylenmektedir. Ayrıca Ashâbü’r-ress’in, Yâsîn
sûresinde sözü edilen Ashâbü’l-karye’nin diğer bir adı olduğu, İbn Abbas’ın bunların

112

A'râf, 7/89

113

Öztürk, a.g.e., s. 384.

114

Hûd, 11/94-95.

115

Ankebût, 29/37.

116
117

Araf 7/90.
Araf 7/91.

118

Araf 7/92.

119
120
121
122

Araf 7/93.
Çimen, a.g.e., s.457.
Furkān 25/38; Kaf 50/12.
İbn Manzur, Lisânü’l-ʿArab, “ress” md., VI, 98.
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Azerbaycan’da yaşamış ve peygamberlerini öldürmüş bir kavim olduğu da ileri
123

sürülmüştür.

Ashâbü’r-ress’in Semûd kavminin devamı veya ashâbü’l-uhdûdla aynı
124

topluluk olabilecekleri de söylenmektedir.

Ress bölgesinin tam olarak neresi olduğu, onların kimler oldukları konusunda
da kaynaklarda bir ittifak yoktur. Ashâb-ı Ress'in; kuyular etrafında hayat sürüp putlara
taptıkları, Hz. Şuayb (a.s.)'ın peygamber olarak onlara gönderildiği söylenmektedir.
Rivayetlerden böyle bir kavmin varlığı anlaşılmaktadır. Günümüzde Arabistan'da Ress
125

diye bir bölge de mevcuttur.

Bu kavim, peygamberlerini yalanlamış, ona büyük eziyetlerde bulunarak, onu
kuyuya atma teşebbüsünde bulunmuştur. Bazı rivayetlere göre onlar, peygamberlerini
öldürmüşlerdir. Bütün bu yaptıkları isyankârlıklar sebebiyle bir kuyunun etrafında
toplandıkları bir sırada, kuyunun çökmesiyle yaşadıkları bölgeyle birlikte “Hasf” ile
yerin dibine batırılarak topluca helâk edilmişlerdir. Bu kavmin helâkiyle ilgili olarak
126

Kur'ân'da kırıp geçirmek kelimesinin de kullanıldığını görmekteyiz.

127

“Bunların her birine misaller getirdik, (öğüt almadıkları için) hepsini kırıp geçirdik.”

Hz. Muhammed’in (s.a.v) hadislerinden ve diğer bazı rivayetlerden Kârûn dışında
Ashâb-ı Ress'in de Hasf ile helâk edildiği belirtilmektedir.
E.

128

KÂRÛN VE MAİYETİ

Kârûn; Hz. Mûsâ'nın kavminden biriydi. Onun Hz. Mûsâ (a.s.)’a akrabalık
noktasında ne derece yakın olduğu konusu ihtilaflıdır. İbn-i Abbas ve diğer
sahabelerden gelen rivayetlere göre, Kârûn’un Hz. Mûsâ (a.s.)’ın amcası oğlu olduğunu
söylemişlerdir. Bazı kaynaklar ise Kârûn'un; Hz. Mûsâ (a.s.)’ın amcası olduğunu
129

söylemektedir.
Kârûn’un mal ve hazineleri çoktu. Rivayete göre hazinelerinin
anahtarlarını kırk katır taşırdı. Kârûn'un sahip olduğu zenginliğin, Hz. Yusuf’tan kalan
hazineler veya ayette de belirtildiği şekliyle sahip olduğu bir ilim sayesinde elde ettiği
mallardan oluştuğu söylenmektedir. Kaynaklar, Allah'ın Kârûn'a verdiği ilmin
130

“kimya”

123
124

veya “simya” ilmi denilen madenleri altına çevirme bilgisi olduğunu

Kurtubî, XIII, 32; Âlûsî, XIX, 19.
Taberî, Câmiʿu’l-Beyân, XIX, 10; İbn-i Kesir, Tefsir, XI/6009.
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Çimen, a.g.e.,s.232.

126
127

Çimen, a.g.e., s. 233.
Furkan 25/39.
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Ebü'l-Kasım Carullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed Zemahşeri, (538/1144), el-Keşşaf an Hakaikı
Gavamizi’tTtenzil ve Uyuni'l-Ekavil fî Vücuhi't-Te’vil, (Nşr.:Mustafa Hüseyin Ahmed), I-IV Dâru’r-Reyyân,
Kahire, 1987, III/280; Celalüddin el- Mahalli-Celaluddin es- Suyuti, Celaleyn Tefsiri, (Trc.: Ali Rıza Kaşeli),IIII, Sağlam Yayımevi, İstanbul, 2005, s.389.
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Taberî, Târîh, I, 443-151; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 177-178; İbn-i Kesir, Tefsir, XI, 6239.
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Kâdî Nasuriddin Ebu Sa’id Abdullah Ebu Ömer b. Muhammed eş-Şirazi Beyzavi (685/1286), Enavaru’tTenzil ve Esraru’t-Te’vil, (Thk.: Abdulkadir İrfan el- Aşşa Hassune), I-V, Daru’l-Fikir, Beyrut, 1996, IV, 304.
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131

nakletmektedir.

Kârûn mal ve servetinin çokluğu ile şımarıyor ve kavmine karşı
132

aşırıya gidiyordu.

Kur’an’da Kârûn’dan şöyle bahsedilmektedir:

“Kârûn, Musa’ın kavmindendi. Sonra onlara karşı azdı. Ona hazineler verdik. Öyle ki
gerçekten onun anahtarlarını mutlaka kuvvetli bir topluluk zor taşıyordu. Kavmi ona ‘Şımarma,
muhakkak ki Allah şımaranları sevmez.’ demişti.”

133

“Ve Allah’ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Ve dünyadan nasibini (de) unutma.
Allahû Tealâ’nın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsan et. Ve yeryüzünde fesat çıkarma. Muhakkak
ki Allah, fesatçıları sevmez.”

134

Ancak O, bu uyarıya kulak asmadı ve sahip olduğu mal ve hazinelerini kendi
bilgi ve marifeti sayesinde elde ettiğini, iddia etti.
geçmektedir:

135

Bu husus ayetlerde şöyle

“ O (servet) ancak ilmim sayesinde bana verildi.’ dedi. Ondan önce, "Allah’ın ondan daha
kuvvetli olan ve ondan daha çok şey toplayan nesilleri helâk etmiş olduğunu’ bilmiyor mu?
Suçlulukları kesinleşenlere günahları konusunda soru sorulmaz.”

136

“Böylece ziyneti ile (büyük bir ihtişam ile) kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını
isteyenler: ‘Keşke Karun’a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük
hazzın sahibidir.’ dediler.”

137

“Ve ilim verilenler: "Size yazıklar olsun! İman eden ve salih amel işleyenler için Allah’ın
sevabı daha hayırlıdır. Buna sabredenlerden başkası sahip olamaz, dediler.”

138

Kârûn’un tüm uyarılara kulak asmadığı ve şiddetli azaba müstahak olduğu
hususu ayetlerde şöyle geçmektedir:
“Sonra, onu ve onun sarayını yere geçirdik. Onun Allah’tan başka yardım edecek bir
(dost) grubu yoktu ve yardım edilenlerden olmadı.”

139

“Ve dün onun yerinde olmayı temenni edenler, sabahlayınca ‘Vay! Öyleyse Allah,
kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve daraltır (takdir eder). Eğer Allah bizi nimetlendirmiş
olmasaydı, mutlaka bizi de yere geçirirdi. Vay! Demek ki kâfirler, felâha ermez.’ dediler.”

140

Tevrat'ta Hz. Mûsâ döneminde yaşamış ve Hz. Mûsâ'ya muhalefeti nedeniyle
Allah'ın gazabına uğrayarak adamlarıyla birlikte yere batırılan Torah adındaki bu

131
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134
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137
138
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Taberî, Târîh, I, 443-151; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 177-178
Taberî, Târîh, I, 443; Ömer Faruk Harman “Kârûn”DİA, XXIV, 519-520.
Kasas 28/76.
Kasas 28/77.
Taberî, Târîh, I, 443-151; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 177-178; İbn-i Kesir, Tefsir., 11, 6240.
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kimseden Tarih kaynaklarımızda bahsederler. Ancak bu kimsenin Kur’an’da bahsi
geçen Kârûn olup olmadığı konusunda her hangi açıklayıcı bir bilgi yoktur.

141

Kaynaklara göre Kârûn yanlış davranışlarından vazgeçmedi ve aşırıya gitmekten
kaçınmadı. Gösteriş ve şatafat içinde yaşayıp azgınlık etmeye devam etti. Kârûn’un dışı
altın levhalarla kaplı, kapısı altından bir köşkü vardı. Gaflet ve cehalet içinde
bulunanlar, malı gibi bu köşküne de gıpta eder, ona sahip olmayı dilerlerdi. Kavminin
karşısına çıktığında şımarık ve gösterişli hayatını onlara gösteriyordu. Kendisi beyaz
gösterişli bir ata biner, yanında aynı şekilde süslü takımlarla süslenmiş, iri atlara binmiş
üç yüz cariye ile çevresinden dört yüz kişi bulunuyordu. Bir gün bu şekilde, Allah’ın
zekât verme emri gereği, o da Hz. Mûsâ'ya giderek mallarının binde bir zekâtını vermek
durumunda kaldı. Kârûn eve döndüğünde verdiği zekât miktarını ağır bularak İsrail
oğullarından olan yakın çevresini toplayarak onlara:
“Mûsâ ne isterse ona itaat etmektesiniz, şimdi de mallarınızı elinizden almak
istiyor” dedi, onlar da:
“Sen en büyüğümüzsün, efendimizsin; bizden ne istersen yaparız” dediler.
Bunun üzerine Kârûn:
“Şimdi size kötülüğe sapmış falanca kadına giderek Hz. Mûsâ’nın kendisi ile zina
yaptığını söylemeye ve onu suçlamaya ikna etmenizi emrediyorum” dedi. Bunun
142

üzerine adamları gidip kadını ikna edip yanına döndüler.

Bayram günü Hz. Mûsâ İsrailoğullarına hutbe verdi. Hutbede: “Kim hırsızlık
yaparsa onun elini keseriz. Bekâr olanlardan zina eden olursa, ceza olarak onu sopalarız.
Evli olanlardan olan zina ederse, onu da recm ederiz.” Dedi. Kârûn, bu sırada Hz
Mûsâ’ya seslenerek: “Bu zina eden sen olsan bile mi?” diye sordu. Hz. Mûsâ: “Ben olsam
bile hüküm değişmez” dedi. Bunun üzerine Kârûn, planını devreye sokarak konuşmaya
devam etti: “İsrailoğulları senin bir kadınla zina ettiğini zannediyorlar.” Bu çirkin iftira
karşısında Hz. Mûsâ, kadının hemen huzura getirilmesini istedi. Hz. Mûsâ kadına
seslenerek Allah için doğru söylemesini istedi. Kadın, Allah’ın yardımıyla yalan
söylediğini itiraf ederek, Kârûn’un ve adamlarının bu iftirada bulunması için vaatlerde
143

bulunarak kendisini ikna ettiğini söyledi.

Bunun üzerine Hz. Mûsâ secdeye kapanarak bu iftiraya karşı Kârûn’a beddua etti.
Yüce Allah:
“Yere dilediğini emret, sana itaat edecektir.” Buyurdu. Hz. Mûsâ da yere seslenerek:
“Ey yer! Bunları içine al” dedi. Kârûn durumun ciddiyetini anlayınca:
“Ey Mûsâ Acı bana, merhamet et” diye yalvardı. Ancak Hz. Mûsâ:

141
142
143

Eski Ahit(Tevrat), Sayılar, 16/1-35.
Taberî, Târîh, I, 443-151; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 177-178.
Çimen, a.g.e., s.387
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“Ey yer! Onları İçine al” diye emretti. Karûn'un köşkü sarsıldı, yere gömülmeğe başladı.
Kârûn ve mahiyeti yere batarken yalvarmaya devam ettiler.
“Ey Mûsâ! Acı bana” diye yalvardı. Ancak Hz. Mûsâ:
“Ey yer! Bunları içine al” diye emrini tekrarladı. Yer onu ve mahiyetini içine almaya
devam ediyor, Kârûn'un yalvarışları da devam ediyordu. Ancak Hz. Mûsâ yere,
tamamen batıp yok olmalarına kadar, ‘Ey yer! İçine al onları.’ Diye seslenmeye devam
etti. Kârûn yere batıp yok olunca, Yüce Allah’ın Hz. Mûsâ'ya şöyle vahyettiği rivayet
edilmektedir:
“Ey Mûsâ! Kârûn'a çok sert davranmadın mı? Eğer Kârûn bana yalvarmış olsaydı
ona karşılık verir, merhamet ederdim. Bundan sonra hiç kimseye itaat etmesi hususunda
yere buyurmayacağım.”
İsrâiloğulları Yüce Allah'ın verdiği cezayı görünce hamd edip şükürde
bulundular. Kârûn'a gıpta edip, onun gibi olmayı dileyenler de yanıldıklarını anladılar
144

ve bağışlanmayı dileyerek tövbe ettiler.

Ayette geçen Hasf kavramı; yere göçmek, üstü kapalı olmak, iyice derine batmak,
yerin içine doğru gidip orada kaybolmak anlamlarına gelmektedir. Bu açıdan Hasf’ı
yerin dibine batmak veya yerin dibine batırılıp yok edilmek, o yer mekân üzerinde
olanlarla birlikte yerin içine girme, yere batma olarak anlamlandırabiliriz.
bu anlamda kullanılmıştır:

145

Ayette de

146

“Eğer Allah bize lütfetmiş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi.’
147

Hasf, züll ve alçaltma manasını da içinde bulunduran bir kelimedir. Hasf’e
uğrayan kişi ve toplumlar, yere batırılmanın yanında büyük bir zillet ve son derece
alçaltıcı bir cezaya da uğramaktadır.
Görüldüğü gibi Allah, bazı birey ve toplumların cezalarını hasf adı verilen, yerin
dibine batırma şeklinde vermiştir. Kur’ân’da bu cezayla helâk edilen kişinin Kârun
148

olduğu bildirilmektedir.

Hasf bazen Kârun'da olduğu gibi, yavaş yavaş yer tarafından inkârcının içine
doğru çekilmesi şeklinde gerçekleşirken, bazen de Ashâb-ı Ress’de olduğu gibi büyük
bir çöküntü veya deprem şeklinde tezahür ederek inkârcıları yerin dibine batırması
şeklinde gerçekleşmektedir. Mülk sûresinde yer alan bir ayetteki Hasf kelimesini, daha
sonra gelen Temur kelimesi açıklamaktadır ki bu durumda Temûr kelimesi, Hasf’ın nasıl
meydana geldiğini izah eden, bu yönüyle de Hasf anlamına gelen yardımcı bir kelime
niteliğine bürünmektedir:

144
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146
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Taberî, Târîh, I, 443-451; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, I, 177-178.
el- İsfahani, a.g.e., s. 48.
Mevlüt Sarı, a.g.e., s. 404.
el- İsfahani, a.g.e., s. 48
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“Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? Birden yer sallanmaya başlar
149

(ve siz yerin dibine geçersiniz).”

“Yerin sarsılması” anlamına gelen Temûr, Hasf’ın yerin yavaş yavaş veya şiddetli
bir şekilde sarsılmasıyla gerçekleşeceğini haber vermektedir.

150

SONUÇ
Kur’an’da; yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle yer yeryüzünün sarsılması
şeklinde tanımlanan depremden bahsedilmektedir. Bu olay onlarca ayette geçmekte ve
kullanımları çeşitlilik arz etmektedir. Kur’an’da; bazı kavimlerin helâkının depremlerle
olduğundan ve kıyametin kopuşunun depremlerle olacağından bahsedilmektedir.
Ayrıca ayetlerde yeryüzünün yaratılışında sarsılma özelliğinin var olduğu, bunun
dağların yaratılmasıyla dengelendiği belirtilmektedir. Bilimsel olarak tarif edilen
deprem türleriyle Kur’an’da geçen deprem türlerinin de eşleştiği görülmektedir.
Kur’an’da geçen Recfe ve Zelzele’nin tektonik depremlerle, Hasf olayının çöküntü
depremleriyle, siccil kavramının yani taş yağmasının da volkanik depremlerle örtüştüğü
açık bir şekilde görülmektedir.
Bilimsel verilerle ortaya konan deprem olayının kökeni ve türleri başta olmak
üzere daha birçok yönleriyle Kur’an’da değişik şekillerde ve değişik amaçlar için
kullanıldığını aralarında herhangi bir çelişki olmadığını görüyoruz. Şöyle ki Kur’an-ı
Kerimde geçen “Arzda birbirine komşu kıtalar vardır”(Rad,4) ve benzeri bazı ayetlerin
Kıtaların kayması ve levha tektoniği kuramında bahsedilen tabiat olayları ve
sonuçlarıyla çelişmemektedir. “Yarılan yere yemin olsun ki !(Tarık,12) ayetinde geçen ‘Sad'
kelimesi: Şakk ve infitar kelimeleri gibi yarılmak, çatlamak ve çatlak demektir. Bu da
arz’ın yarılma özelliğinden yani Fay kavramından bahsettiği tarafımızca
değerlendirilmiştir.
Kur’an’da bahsedilen bazı kavimlerin helâkinde deprem olayının kullanıldığına
dair ayetlerde çok net bilgiler geçmektedir. Ayetler ışığında; Medyen ve Semûd
kavminin helâkinde tektonik depremin, Lut kavminin helâkinde volkanik depremin ve
Ashabu’r-Ress ve Karûn’un helâkinde de çöküntü depremin etkili olduğu ve bu şekilde
bu kavimlerin yaptıkları azgınlıklar nedeniyle cezalandırılıp helâk edildiği
değerlendirilmektedir.
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ÖZET
Makalede hicrî ilk beş asırda Endülüs’te kıraat ilminin durumundan bahsedilmiştir. Araştırmada ele alınan
konu başlıkları ise sırasıyla “Endülüs’te kıraat ilminin durumu”, “Endülüs’e kıraat ilminin gelişi”,
“Endülüs’te kıraat ilmine dair oluşan birikim”, “Endülüs’te kırat ilmine verilen önem” ile “Endülüs’teki
başlıca kıraat eğitim merkezleri”dir. Araştırmada Endülüs’te kıraat ilminin durumu ele alınırken verilerin
hicrî ilk beş asırla sınırlı tutulmasına özen gösterilmiştir. Ayrıca daha önce konuyla ilgili yapılmış çalışmalar
bağlamında tekrara düşmemek için; sunulan malumat ile konunun ele alınması açısından, orijinaliteye
olabildiğince riayet edilmiştir.
İncelemenin amacı yaklaşık beş asır kıraat sahasında etkili olan ve hali hazırda da dünyada uygulanan kıraat
eğitim metotlarından kırâât-i seb‘anın şekillendiği coğrafyadaki kıraat ilminin durumunu ortaya koymaktır.
Araştırmadaki bir diğer amaç ise Endülüs’teki kıraat ilim merkezlerini ve bu bölgede oluşan birikimin
tesirlerini açığa çıkarmaktır.
Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Kıraat, Endülüs, Doğu, Yedi Kıraat.
THE STATUS OF THE QIRAAT IN THE FIRST FIVE HIJRI CENTURIES IN ANDALUSIA
ABSTRACT
In the article, the status of Quran recitation in the first five hijri centuries.in Andalusia was mentioned. The
topics covered in the research are the situation of Quran recitation in Andalusia, the emergence of Quran
recitation in Andalusia, accumulation of knowledge of Qıraat in Andalusia, the importance given to Quran
recitation in Andalusia and major Qıraat education centers in Andalusia. In the study, while the situation of
Quran recitation in Andalusia was taken care of, the data was limited to the first five centuries. Furthermore,
in order to avoid repetition in the context of previous studies, the originality has been complied with as
much as possible in terms of handling the subject matter with the information presented.
The aim of this study is to reveal the status of Qıraat in the area where the Qıraat-i seb’a was shaped, which
is a Qıraat education method that was effective in Qıraat for five centuries and applied in the world. Another
aim of the study is to reveal the knowledge of the Qıraat centers in Andalusia and the effects of the
accumulation in this region.
Keywords: Qur’an, Qıraat, Andalusia, East, Seven Recitation

GİRİŞ
Endülüs sözcüğü Araplar tarafından İspanya için kullanılmış ve önceleri yalnızca
“Müslüman İspanyası” anlamında istimal edilmiştir. Bölge ilk İslâm fetihlerinin son
halkasını oluşturur. Endülüs siyasî olarak sırasıyla fetih ve valiler (711-755), Endülüs
Emevileri (756/1031), Mülûkü’t-tavâif (1031/1090), Murâbıtlar (1090/1147), Muvahhidler
(1147-1229) ve Gırnata Benî Ahmer Emirliği (1238/1492) dönemlerini yaşamıştır.1
Belirtilen zaman aralığında Endülüs medeniyeti ilim ve sanat bakımından oldukça

1

Mehmet Özdemir, “Endülüs”, DİA, İstanbul 1995, c. 11, s. 211-216.

HİCRÎ İLK BEŞ ASIRDA ENDÜLÜS’TE KIRAAT İLMİNİN DURUMU
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Bunda yöneticilerin teşvikleri, âlim ve ediplerin
gayretleri, Endülüs’e değişik İslâm beldelerinden yönelen beyin göçü ve yöneticilerin
sarayları ile halka açık yerlerde yapılan münazaraların etkisi olmuştur. Bunun
sonucunda ilimler içinde en fazla dinî ilimler sonrasında da edebiyat gelişme
göstermiştir.2
İbnü’l-Cezeri (ö. 833/1429), Müncidü’l-mukriîn adlı eserinde, ilk dönemlerde Endülüs’te
kıraat ilmi hususunda çok fazla bir gelişmenin olmadığını; Endülüs’ün kıraate dair
bilgilerinin ise hac yolculuğu esnasında Mısır’dan yedi kıraatle alakalı edindikleri sınırlı
birikime dayandığını dile getirir. Mısır’daki kıraatle alakalı birikimin sınırlı olması da
İsmâilîler sebebiyledir. Zira İsmâilîler, Mısır’ı ele geçirdiklerinde kıraat âlimlerini
katletmişlerdir.3 Bunun nedeni ise Şia’nın kıraat ilmine karşı olumsuz bakış açısıdır.4
Ancak İbn Mücâhid sonrası Endülüs’te kıraat ilminde önemli denecek derecede
gelişmeler söz konusu olmuş ve Endülüs ön plana çıkmıştır. Bu durumun oluşmasının
en önemli sebebi ise Moğol saldırıları sonucunda doğudaki kıraat âlimlerinin inkıtaıdır.5
Aşağıda Endülüs’te hicrî ilk beş asırda kıraat ilminin durumundan bahsedilecektir. Her
ne kadar daha önce Endülüs’te Kur’ân kültürü ve kıraat ilmine dair çalışmalar ele
alınmış olsa da6 bu araştırma gerek inceleme esnasında ulaşılan veriler gerekse de
konunun ele alınış şekli açısından diğer çalışmalardan farklılık arz etmektedir.
1. Endülüs’te Kıraat İlminin Durumu
Endülüs’te çocuklar akledebilecek çağa geldiğinde onlara ilk olarak Kur’ân-ı Kerîm
öğretilmiş, daha sonra sırasıyla edebiyat, Muvattâ ve yazı dersleri verilmiştir.7 İlk aşama
eğitim olarak da isimlendirilebilecek bu dönem altı yaşından itibaren başlayıp, yedi yıl
kadar sürmüştür.8
Endülüs’te eğitimde ilk aşamayı geçen çocuklar ikinci basamakta mescit ve
medreselerdeki halkalara dahil olmuştur. Bu halkalardan biri de kıraat halkalarıdır. İbn
Hayr el-İşbilî’nin (ö. 575/1179) Fehrese isimli eserinde üstatlarından ahzettiği kitaplar
listesinde çok sayıda kıraat ve Kur’ân okuma adabıyla alakalı eserlerin bulunması, bu
durumu net bir şekilde ortaya koymaktadır.9 Kur’ân’ı ezberleyen öğrencilerden bazıları
da eğitimine kıraat ilmiyle devam etmiş, bu ilimde epey mesafe kat etmişlerdir. Örneğin
sesinin güzelliğiyle maruf Kurtubalı Abdullah b. Muhammed (ö. 419/1028), Kur’ân’ı
Şahabettin Ergüven, “X. ve XI. Yüzyıllarda Endülüs’ün İlmî ve Edebî Panoramasına Genel Bir Bakış”,
İSTEM, 2010, sayı: 15, s. 19-20.
3 İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-mukriîn, nşr. Ali b. Muhammed Umrân, Dâru Âlemi’l-fevâid, Mekke 1419, s. 103104.
4 Şia’nın kıraatlere bakış açısıyla alakalı bk. Mehmet Ünal, “Kıraatlerin Tevâtürü Meselesi ve Şia’nın Buna
Bakışı”, İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2011, c. 3, s. 77-114
5 İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-mukriîn, s. 178.
6 M. Kemal Atik, “Endülüs ve Kur’ân İlimlerindeki Yeri”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1985,
c. 2, s. 265-288; Akaslan, Yaşar, “Endülüs’ün Kıraat İlmindeki Yeri”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,
2019, sayı: 19, s. 107-139.
7 Mehmet Dağ-Hıfzırrahman R. Öymen, İslâm Eğitim Tarihi, MEB Yay., Ankara 1974, s. 173. Ebû Bekir İbnü’l‘Arabî, Endülüs’te çocukların akledebilecek çağa geldiklerinde mektebe gönderilip, burada yazı yazma,
hesap ve Arapça’ya dair eğitim almalarının ardından; kıraat hocasına gönderilip burada şifahî olarak
istidatları ölçüsünde Kur’ân eğitimi almaları gerekliliğini dile getirir. Ahmed Çelebi, İslâm’da Eğitim-Öğretim
Tarihi, çev. Ali Yardım, Damla Yay., İstanbul ts., s. 37.
8 Özdemir, “Endülüs”, s. 219.
9 Muhammed b. Hayr el-İşbilî, Fehrese, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1997, s. 23-77.
2
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hıfzı sonrasında Mekki b. Ebî Tâlib ve Süleyman b. Hişâm (İbnü’l-Ğammâz) gibi kıraat
alimlerinden almış olduğu kıraate dair derslerle öğrenimini sürdürmüştür.10
Bu zaman zarfında diğer İslâm ülkelerindeki gibi Kur’ân-ı Kerîm, bazı ilmihal bilgileri
Arapça ve şiir öğretilirken; mekân olarak ise mescitler,11 camilere yakın evler ya da
öğretmenlerin evleriyle devletin bünyesinde açılan yatılı mektepler kullanılmıştır.12
Kıraat âlimlerinden bazılarının kendilerine ait dükkanlarında ders verdikleri de
olmuştur. İbrahim b. Mübeşşir’in (ö. 395/1005) Kurtuba Ulu Camii yakınlarındaki
dükkanında Mushafları noktalama işinin yanı sıra kıraate yeni başlayanlara ders
vermesi bu durumun örneklerindendir.13
Endülüs’te Kur’ân ve kıraat eğitimi arz ve sema yoluyla verilmiştir. Bunlardan arz
metodunda daha ziyade talebenin hocasına okuması söz konusudur. Mesela İbrahim b.
Mübeşşir (ö. 395/1005), hocası Ebü’l-Hasen Ali el-Antâkî’den (ö. 377/987) arz metodu
üzere kıraat okumuştur.14 Sema yoluyla okumada ise okuma-yazması olmayan talebenin
hocasından buna göre eğitim alması yoludur. Örneğin ümmî biri olan Kurtubalı Halef
b. Ğusn (ö. 417/1026), Mısır’dayken hocası İbn Ğalbûn’dan (ö. 389/999) sema yoluyla
kıraat tahsilinde bulunmuştur.15
Coğrafyada yaygın olarak okutulan kıraat İmam Nâfî’nin kıraatidir.16 Nafî‘ kıraatinin
kabul görmesi, ilim tahsili için Medine, Mısır, Kayravan ve Kuzey Afrika’daki ilmî
merkezlere giden Endülüslü öğrenciler vesilesiyledir.17 Endülüs’te zikri geçen kıraatin
yaygın olmasının bir diğer önemli nedeni ise bu bölgeye kıraat ilmini ilk getiren kişi olan
Ğâzî b. Kays’ın (ö. 199/814), İmâm Nâfî’nin öğrencilerinden olmasıdır.18 Tüm bunlarla
beraber adı geçen kıraatin Endülüs’te yaygın olmasının en önemli sebeplerden biri de
Endülüs’te Mâlikî mezhebinin yaygın olması ve Mâlik b. Enes’in de İmâm Nâfî’nin
talebelerinden olmasıdır.19
Bölgede Kur’ân öğreten kimselere mukrî denilmiştir. Bu kişiler aynı zamanda camilerde
imamlık görevinde bulunmuşlardır. Örneğin Saîd b. İdrîs (ö. 429/1038)20 ile İbrâhim b.

İbn Beşküval, es-Sıla, tahk. İbrahim el-Ebyârî, Dârul Kitâbi’l-Mısrî, Kahire 1989, c. 2, s. 405.
Endülüs’te cami ve mescitlerde Kur’ân eğitimini verecek kimselerin görevlendirilmesi ve başka bir yere
tayini kadıların görev tanımları içerisindedir. Örneğin Ebû Alâka Mescidi’nde Kur’ân eğitimi veren
Abdurrahman b. Hasan (ö. 446/1054), Kadı Yûnus b. Abdullah tarafından Kurtuba Ulu Camii’ne
görevlendirilmiştir. İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 2, s. 493-494.
12 Bahsi geçen yatılı mekteplerde istihdam edilen öğretmenlerin maaşını devlet verirken diğerlerininkini de
öğrenci velileri karşılamışlardır. Özdemir, “Endülüs”, s. 219.
13 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 147.
14 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 147.
15 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 265; Cumhur Ersin Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, Doktora Tezi,
İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2016, s. 68.
16 Mustafa Şentürk, “Endülüs Tefsir Kültürü”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 21, s. 5657.
17 Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed el-Makdisî, Ahsenü’t-tekâsim fî ma‘rifeti’l-ekâlim, nşr. Michael Jan de
Goeje, Leiden: E. J. Brill, 1967, s. 236; Cumhur Ersin Adıgüzel, İşbîliye’nin Endülüs’ün Siyasî ve Kültürel
Tarihindeki Yeri ve Önemi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2008, s. 84.
18 Mustafa İbrahim el-Meşînî, Medresetü’t-tefsîr fi’l-Endülüs, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut 1986, s. 68; Atik,
“Endülüs ve Kur’ân İlimlerindeki Yeri”, s. 277-280.
19 İbnü’l-Cezerî, Ğâyetü’n-nihâye, Mektebetü İbn Teymiyye, h. 1351, c. 2, s. 36.
20 İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 343. Saîd b. İdrîs, Ebü’t-Tayyîb İbn Ğalbûn’un eserleriyle Abdülazîz b.
Abdullah’ın Kitâbü’l-vakf ve’l-ibtidâ isimli kitabını semâ usulüyle öğrenip, ilmini Endülüs’e aktarmıştır. İbn
Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 343.
10
11
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Abdullah (ö. 425/1034),21 İşbiliye’de zikri geçen mukrîlerdendir.22 Ahmed b. Kâsım da
(ö. 410/1019) Kurtuba’da Gâzî Mescidi’nde kıraat eğitimi verenlerdendir.23 Camilerde
imamlıkla beraber kıraat eğitimi veren kişiler dinî ilimlerde gayet donanımlı kimseler
olmuşlardır. Nitekim Kurtuba Ulu Camii imamlarından24 Asbağ b. Muhammed (ö.
505/1011) hafız, kıraat ilmine hakim ve derin fıkıh bilgisine sahip birisidir. Asbağ, fıkıhta
İbn Abdülber’den kıraatte ise kıraatlere vukûfiyetiyle bilinen Kurtuba kadısı İbnü’lHazzâ’dan icazetlidir.25
Endülüslü kıraat âlimlerinin bir kısmı belli cami veya mescitlerde Kur’ân eğitimiyle
görevlendirilirken bir kısmı da bulundukları beldelerde imamlıkla vazifelendirilmiştir.26
Tüm bu vazifelerle birlikte Kur’ân eğitimi ve kıraat ilmiyle iştigal eden âlimlerin yer yer
diğer devlet işlerinde istihdam edildiği de olmuştur. Örneğin Kurtubalı Abdurrahman
b. Muhammed (ö. 397/1007), Kur’ân’ı ezberlemiş; güzel Kur’ân tilâveti, Kur’ân ilimleri
hususunda hakimiyeti, yazısının güzelliği vs. özellikleri sebebiyle Kurtuba şura üyeliği,
şurta teşkilatı, sultanın belgelerini düzenleme ve kadılık vazifelerinde istihdam
edilmiştir.27 Kurtubalı bir diğer kıraat âlimi Hasan b. Ubeydullah da (ö. 486/1093)
Gırnata’da önce Kur’ân eğitmenliği yapmış daha sonra şehrin kadılığına getirilmiştir.28
Tüm bu veriler yerelde Kurtuba genelde de Endülüs’te kıraat ilmine verilen değerin bir
diğer tezahürüdür. Zira Kurtuba’da Kur’ân eğitmenliğinde bulunan bir kişi diğer
şehirlerde kadılık, Ulu Camii imam ve/veya hatipliği gibi daha üst seviyede görevlere
getirilmiş, vazifeden alınmasını gerektirecek bir işte bulunmadığı sürece de genellikle
görev terfiinde bulunmuştur.29 Mesela Yahyâ b. Saîd (ö. 500/1106) öncelikle Kurtuba’da
Kur’ân eğitimi ile vazifelendirilmiş, sonrasında memleketi Beccâne’de kadılık görevine
getirilmiştir.30
Endülüs’te gerek yetiştirmiş olduğu talebeleri gerekse eserleriyle ön plana çıkan kıraat
âlimleri ise Ebû Amr ed-Dânî,31 Ebû Bekir b. Mücâhid (ö. 324/935), Ali b. Muhammed elİbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 154.
Adıgüzel, İşbîliye’nin Endülüs’ün Siyasî ve Kültürel Tarihindeki Yeri, s. 85.
23 İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 65-66.
24 Kurtuba Ulu Camii, Endülüs’teki kıraat eğitimi açısından önemli merkezlerdendir. Nitekim Süleyman b.
Hişâm (İbnü’l-Ğammâz), Endülüs Emevî halifelerinden Müsta‘în tarafından burada Kur’ân dersleri
vermekle görevlendirilmiştir. Talebeleri arasında Ebû Amr ed-Dânî gibi devrinin önde gelen kıraat âlimleri
vardır. İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 309-311.
25 İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 182.
26 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 249. Kurtubalı Sa‘d b. Halef örneğinde olduğu üzere cami
veya mescitlerde Kur’ân eğitimi veren âlimlerden bazılarının vefatlarında görev yaptıkları cami veya
mescitlere defnedildikleri olmuştur. İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 362.
27 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 240.
28 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 225.
29 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 241.
30 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 3, s. 964.
31 İbnü’s-Sayrâfî olarak da bilinir. Değişik beldelere ilmî yolculuklarda bulunmuştur. Bu manada 397/1007
ile 309/1009 yılları arasında Doğu’ya giden Dânî, daha sonra Endülüs’e dönmüştür. Kıraat ilminde hem
kendi dönemi hem de sonrasındaki dönemlerde birçok âlim ed-Dânî’den etkilenmiştir. Yüz yirmi civarında
eseri bulunan ve çoğu da günümüze ulamamış olan Dânî’nin; kıraatin değişik yönleriyle ilgili en önemli
eserleri, Câmi‘u’l-Beyân, et-Teysîr, el-İhtidâ, el-Mudih, el-Muhkem ile et-Tahdîd’idir. Görüldüğü üzere Dânî,
kıraat ilminin hemen hemen tüm alanlarında eser telifinde bulunmuştur. Onun eserlerinin en önemli
özelliği kendi zamanına kadar yazılmış bilgileri ilmî süzgeçten geçirip eserine alması; dolayısıyla daha önce
yazılmış olup da hali hazırda ulaşılması mümkün olmayan eserlerdeki bilgilerin muhafazasını sağlamış
olmasıdır. Ünü Endülüs sınırlarını aşarak İslâm dünyasına yayılan Dânî; talebeleri vasıtasıyla Endülüs’ün
değişik yerlerinde kıraat ilminin yaygınlaşması ve gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Nitekim
talebelerinden İbrahim b. Dehnîl (ö. 470/1077), Sarakusta Ulu Camii’nde, Belensiyeli Süleyman b. Necâh da
Belensiye ve çevresinde kıraat ilminin kökleşmesini sağlamıştır. Bk. Abdurrahman Çetin, “Dânî”, DİA,
21
22
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Antâkî (ö. 377/987),32 Ahmed b. Muhammed et-Talemenkî (ö. 429/1037),33 Ebû Tâhir
İsmâil b. Halef es-Sarakustî (ö. 455/1063),34 Mekkî b. Ebî Tâlib (ö. 437/1045)35 ile Firrûh b.
Halef er-Ruaynî’dir (ö. 590/1193).36
2. Endülüs’e Kıraat İlminin Gelişi
Endülüs’e kıraat ilminin ve diğer İslâmî ilimlerin gelmesi Endülüs’e fetih için giden
sahabe ve tâbiîn neslinden âlimler aracılığıyla; ayrıca Endülüslü âlimlerin gerek ilmî
saiklerle gerekse de hac için çıkmış oldukları yolculukları esnasında Mısır, Şam ve Hicaz
bölgesinde edindikleri bilgileri vasıtasıyla olmuştur.37 Bu meyanda İslâm dünyasının
ilmî birikimi Endülüs’ten Doğu’ya giden talebeler ya da Doğu’dan Endülüs’e gelen
âlimler vasıtasıyla Endülüs’e aktarılmış; Endülüslü âlimlerinin de katkılarıyla bu
birikim daha da geliştirilmiş; böylece Endülüs, önemli âlimlerin yaşadığı ve alanında
mâruf eserlerin telif edildiği ilim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki IV/X.

İstanbul 1993, c. 8, s. 459-461. Eserleri için bk. Abdurrahman Çetin, “Ebû Amr ed-Dânî ve Eserleri”, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1991, c. 3, s. 31-40; Abdurrahman Çetin, Endülüslü Âlim Ebû Amr ed-Dânî
ve Kıraat İlmindeki Yeri, Ensar Yay., İstanbul 2015, s. 304; İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 160-c. 2, s. 592.
32 Ali el-Antâkî, V/XI. yüzyıl başlarında, Endülüs’ün en önemli kıraat âlimidir. Aslen Antakyalıdır. Öncelikle
memleketinde İbrahim b. Abdürrezzâk’tan arz ve semâ yoluyla kıraat dersleri alan Ali Antâkî; hac
dönüşünde Şam’da hocasının vefatını öğrenince Kahire’ye gitmiş, oradan da Endülüs hükümdarı Mustansır
Billâh’ın ricası üzerine Kurtuba’ya geçmiş ve burada otuz yıl kadar kıraat dersleri vermiştir. Kendisine
Mushaf yazımını ve noktalamasını öğrettiği İbnü’l-Haccâm olarak da bilinen Halef b. Süleyman (ö.
397/1007); kıraat ilmindeki ihtilaflı konulara vukûfiyetiyle bilinen Kurtubalı Abdurrahman b. Hasan (ö.
446/1054); Kurtuba Ulu Camii imamı Yahya b. Abdülmelik (ö. 4247103); Kurtubalı Saîd b. Muhammed
(425/1034…); Kur’ân’ı yirmi defa kendisinden dinlediği talebesi Muhammed b. Bullînuh gibi dönemin önde
gelen Endülüslü kıraat âlimleri Ali el-Antâkî’nin öğrencilerindendir. İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 258 - c. 2,
s. 494 - c. 3, s. 956; Emin Işık, “Ali el-Antâkî”, DİA, İstanbul 1991, c. 3, s. 227; Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te
İlmî Hayat, s. 149.
33 Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed el-Meâfirî et-Talemenkî, 951 yılında Talemenke (Salamanca) şehrinde
doğmuş, sonrasında Kurtuba’ya yerleşmiştir. Bir ara tahsilini ilerletmek kastıyla Doğu’ya ilmî seyahatte
bulunan Talemenkî; Mekke, Medine, Mısır, Dimayt ve Kayrevan’da birçok âlimden kıraate dair dersler
almıştır. Endülüs’e döndüğünde Kurtuba’da imamlık yapan Talemenkî; burada kıraat, tefsir ve hadis
dersleri de vermiştir. Talemenkî; Meriye, Mürsiye, İlbîre ve Sarakusta şehirlerinde de öğretimde
bulunmuştur. Bk. Kadı İyâz, Tertîbü’l-medârik, Matabaat-ü Fedâle, Mağrib ts., c. 8, 32-33; Erdoğan Baş,
“Meâfirî”, DİA, Ankara 2003, c. 28, 200-201.
34 Mısır’daki Amr b. Âs Camii’nde uzun süre kıraat dersleri veren İsmail b. Halef, hem kendi döneminde
hem de sonrasında kıraat ilminin otoritelerinden kabul edilmiştir. Mehmet Emin Maşalı, “Sarakustî, İsmâil
b. Halef”, DİA, İstanbul 2009, c. 36, s. 115.
35 Kayrevan’da doğan Mekki, ilk eğitimini burada aldıktan sonra Mısır’a geçmiş; Kur’ân’ı ezberlemesi ve
altı yıllık eğitimi sonrasında, Kayrevan’a dönmüştür. İkinci defa Mısır’a giden Mekkî, burada İbn
Galbûn’dan kıraat dersleri almıştır. İlerleyen zamanlarda Kudüs, Mısır ve Mekke’ye giden Mekkî;
Endülüs’e döndükten sonra Kurtuba Nuhayle Mescidi, Zâhire Camii ve Kurtuba Ulu Camii’nde dersler
vermiş ve bu derslerini hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. Tayyar Altıkulaç, “Mekkî b. Ebû Tâlib”, DİA,
Ankara 2003, c. 28, s. 575-576; İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 3, s. 910. Mekkî’nin kıraat kavramlarının gelişmesine
yönelik bazı katkıları da olmuştur. Örneğin kıraat ilminde âhâd ve tevâtür kavramları ele alınacak
olduğunda Mekkî’nin bu kavramlarla alakalı farklı görüşleri olduğu görülür. Bilgi için bk. Osman
Bayraktutan, Kıraatlerde Âhâd Kavramı/Kavramın Otantik Anlamının Tespitine Dair, Gece Akademi Yayınları,
Ankara 2019, s. 129, 135-136; Osman Bayraktutan, Kıraatlerde Tevâtür Olgusu, Gece Akademi Yayınları,
Ankara 2018, s. 111, 118, 120, 128; Osman Bayraktutan, “Kıraat İlminin Dünü Bugünü ve Yarını/Kıraatların
Sınıflandırılması Bağlamında”, Uluslararası Din Bilimleri Çalıştayı, Iğdır 2017, s. 117-138.
36 Yavuz Fırat, “Kıraat ve Tarikler”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, sayı: 13, s. 37-55.
37 el-Meşînî, Medresetü’t-tefsîr fi’l-Endülüs, s. 39-44; Şentürk, “Endülüs Tefsir Kültürü”, s. 56. Örneğin
Endülüs’e hadis ilmini getirenlerden Muhammed b. Vaddâh aynı zamanda Verş rivayetini de getirmiştir.
Muhammed b. Vaddâh’ın Endülüs’teki naklî ilimlere dair katkıları için bk. Mustafa Öztoprak, “Hadis
İlminin Endülüs’e Girişi”, Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2013, c. 2, s. 158-159.
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yüzyılın sonlarından itibaren Doğu’ya yapılan ilmî seyahatlere önceki dönemlere
nispeten daha az ihtiyaç duyulur hale gelmiştir.38
Endülüs’ten ilim tahsili için yolculuğa çıkanlar gittikleri yerlerde edindikleri birikimi
beldelerine taşımışlar; bazen de gittikleri yerlerden Endülüs’e dönmeyip buralarda
kalarak ilme katkıda bulunmuşlardır. Örneğin 397/1007 ile 309/1009 yılları arasında
Doğu’ya giden Dânî, daha sonra Endülüs’e dönmüştür. Üklîşli İbrahim b. Sâbit (ö.
432/1041) ise ilim tahsili için Mısır’a gitmiş burada İbn Galbûn ve Abdülcebbâr b.
Ahmed’den kıraat dersleri almış, hocası Abdülcebbârın vefatı üzerine onun ders verdiği
mekânda öğretimi devam ettirmiş ve bu hal, vefatına dek devam etmiştir.39
İlim tahsili için Endülüs’ten Doğu’ya giden talebeler, Endülüs’te Mâlikî mezhebinin
yaygın olması hasebiyle, daha ziyade Mısır, Irak ve Hicâz’daki Mâlikî mezhebine
mensup âlimlerden ders almışlardır. Ancak daha sonra bu durum değişmiş, Endülüslü
talebeler V/XI. yüzyılın son yarısında Bağdat ve bir sonraki asırda da Dımaşk
taraflarında Şâfiî âlimlere öğrenci olmuşlardır.40 Benzer durum Endülüs’e giden âlimler
için de söz konusudur. Yani Endülüs’e giden âlimlerin çoğunluğu Mâlikî’dir. Ancak az
sayıda da olsa Şâfiî âlimlerden de Endülüs’e gidip burada ders verenler olmuştur.41
Endülüslülerin ilim yolculukları ilk zamanlarda Kayrevan, Mısır ve Hicâz iken42 daha
sonra talebelerin Irak, Suriye, Libya, Yemen ve Horasan taraflarına da ilmî seyahatlerde
bulundukları olmuştur.43 Bu merkezlerden özellikle Mısır’a değinmek gerekir ki burası
Endülüs’teki kıraat birikimi açısından çok önemli bir merkezdir. Burada Endülüslülerin
kıraate dair ders aldıkları önemli zatlar Üdfüvî diye bilinen Muhammed b. Ali (ö.
388/998)44 ile Ebü’t-Tayyîb İbn Galbûn’dur.45
Endülüs’ten dışarıya ilmî yolculuklar ziyadesiyle yapılmakla beraber âlimlerin Endülüs
dışına göç etmeleri pek vaki değildir. Ancak Endülüs’te yaşanan iç isyanlar nedeniyle
az da olsa böyle bir durum söz konusu olabilmiştir. Örneğin İşbiliye’de Kur’ân dersleri
veren İbn Galbûn’un talebelerinden Ahmed b. Muhammed (ö. 407/1016) iç isyanlar
nedeniyle Endülüs’ten ayrılıp Mısır’a göç etmiş ve ilmî çalışmalarına burada devam
etmiştir.46 Bazen de İbn Sa‘dûn el-Kurtubî (ö. 567/1172) örneğinde olduğu gibi
Endülüs’ten ilim tahsili için ayrılıp Doğu’ya giden ve sonrasında da burada ikameti
tercih edenler olabilmiştir. Nitekim Kurtuba’da doğan İbn Sa‘dûn, Endülüslü âlimlerden
istifade ettikten sonra Mehdiye, İskenderiye, Kahire, Bağdat, Harizm ve Dımaşk’taki

Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 68.
İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 153; c. 2, s. 592.
40 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 71.
41 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 114-115.
42 Endülüslü talebeler hac vesilesiyle gittikleri Mekke ve Medine’de aynı zamanda ilim de tahsil etmişlerdir.
Kayrevân’dan sonra Mısır’ın Endülüs üzerindeki ilmî etkisi ise Mısır’ın hac yolculuğu güzergahında
bulunmasıdır. Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 72, 82.
43 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 72.
44 Döneminin Mısır’ında, Nafî‘ kıraatinin Verş rivâyetinde, önemli âlim olduğu zikredilmiştir. Bk. M. Suat
Mertoğlu, “Üdfüvî, Muhammed b. Ali”, DİA, İstanbul 2012, c. 42, s. 281-282.
45 Ebü’t-Tayyib Abdülmün‘im b. Ubeydillâh b. Galbûn, dedesi Galbûn’a nispeten İbn Galbûn diye bilinir.
Halep’te kıraat, hadis ve fıkha dair dersler alan İbn Galbûn, daha sonra Kahire’ye yerleşmiştir. Onun Mısır’a
yerleşme kararı almasında Nâfî b. Abdurrahman’ın talebelerinden Verş’in burada oluşturduğu ekolün
şöhret bulmasının etkili olduğu belirtilir. Bk. Nasuhi Ünal Karaarslan, “İbn Galbûn, Ebü’t-Tayyib”, DİA,
İstanbul 1999, c. 19, s. 500.
46 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 59.
38
39
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ilim tahsilinin ardından Musul’a yerleşmiştir. Bu esnada İbnü’l-Fahhâm, Sıbtü’l-Hayyât
gibi devrinin önde gelen kıraat âlimlerinden kıraat tahsilinde bulunan İbn Sa‘dûn;
kıraate dair çok sayıda talebe yetiştirmiştir.47
Endülüs’ten diğer ülkelere yapılan ilmî seyahatler Endülüs içindeki şehirler arasında da
söz konusu olmuştur.48 Endülüs’ün kendi içinde yapılan yolculuklarda en fazla kendisi
için seyahat yapılan kıraat âlimi el-Antâkî’dir. Bu seyahatler sayesinde Endülüs’ün
herhangi bir beldesinde oluşan birikim diğer beldelere de aktarılabilmiştir. Nesiller
arasında bilgi aktarımının sağlanması ilmi yolculukların sağlamış olduğu bir diğer
katkıdır. Örneğin Süleyman b. Necâh’ın, Belensiye Ulu Camii’ndeki derslerini vefatının
ardından talebelerinden İbnü’s-Sannâ‘ Muhammed b. İbrahim’in devam ettirmesi bu
duruma bir örnektir.49
İç isyanlar beldeler arasındaki yolculukların en önemli saiklerinden olmuştur. Nitekim
iç karışıklıklar neticesinde kıraat âlimlerinden Ubeydullah b. Seleme’nin (ö. 405/1014-15)
kuzey sınır bölgesine, Ahmed b. Kâsım’ın da (ö. 410/1019) Tuleytula’ya gidip burada
ilmî çalışmalarına devam etmesi bu durumun örneklerindendir.50 Bu âlimlerin şehri terk
edip de başka beldeleri tercih etmeleri, güvenlik kaygısı ve uygun ilmî ortam endişesi
nedeniyledir. Âlimlerin gitmeyi arzu edeceği şehirleri belirlemesindeki bir diğer etken
de daha önce edinmiş oldukları tanışıklıklar, gidilmesi düşünülen yerlerdeki ilmî ortam
ile âlimlerin ilgisinin örtüşmesidir. Örneğin Kurtubalı kıraat âlimlerinden Halef elCa‘ferî (ö. 425/1034) Turtûşe’ye gitmiştir. Onun buraya gitme nedeni ise kendisinin ve
bölgedeki insanların çoğunluğunun Sekâlibe asıllı olmasıdır.51 Şehirler arasındaki
yolculuklar sayesinde farklı şehirlerde yaşayan âlimler arasında güçlü bir irtibat
oluşmuştur. Nitekim Kurtubalı Ali el-Gassânî, Aslen Kayrevanlı olan Abdülaziz b.
Vehhâb, Gırnata’ya gittiğinde; kıraat âlimi Ebü’l-Hasen Ali b. Ahmed’e mektup yazarak
Vehhâb’dan azami derecede istifade edilmesini istemesi âlimlerin arasındaki irtibatı
gösterir.52
Endülüslü âlimlerin kendi aralarındaki irtibatta olduğu gibi bölge dışında Mağrib’le de
iletişimi söz konusu olabilmiştir. Bahsi geçen irtibat Murâbıtlar döneminde daha da
artmıştır. Bu meyanda Endülüslü bazı âlimlerin Mağrib’de ilme hizmetleri söz
konusuyken; tam tersine Mağribli âlimlerin de Endülüs’teki ilmî camiaya katkıları
olabilmiştir. İki yöre arasındaki değişim özellikle kadılık ve Kur’ân öğretimi
vazifelerinde daha fazla söz konusudur. Örneğin Tuleytulalı Muhammed b. Ali (ö.
503/1110), Endülüs’ten Mağrib’e geçmiş; burada Udve, Fas ve Sebte şehirlerinde görev
yapmıştır. Aynı şekilde Sebteli Abdülgâlib b. Yûsuf da (ö. 516/1122) Cezîretülhadrâ’da
vazifede bulunmuştur.53
3. Endülüs’te Kıraat İlmine Dair Oluşan Birikim

Mustafa Çetin, “İbn Sa‘dûn el-Kurtubî”, DİA, İstanbul 1999, c. 20, s. 299.
Kurtuba, Endülüs’teki beldelerden kendisine ilmî yolculukta bulunulan şehirlerin başında gelir. Zira
Kurtuba, 634/1236 yılında Hristiyanlarca işgaline kadar, Endülüs’te hem idarenin hem de ilmin merkezidir.
Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 89.
49 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 91.
50 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 66-c. 2, s. 455.
51 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 206.
52 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 2, s. 548.
53 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 2, s. 520; Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 202.
47
48
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Endülüs’te kıraate dair eser yazanlardan ilki Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed etTalemenkî’dir (ö. 429/1037).54 Kendisinden sonra da kıraat ilmine dair telif işi devam
etmiş, bu alanda temel kaynak diye nitelendirilebilecek eserler ortaya konulmuştur.
Endülüs’teki kıraat eserlerine dair birikimi daha ziyade yedi kıraate ve kıraatlerden
yararlanılıp Kur’ân’ın korunmuşluğunu ortaya koymaya yönelik çalışmalar
oluşturmuştur. Kıraat ilmiyle alakalı malumatlar Endülüslü müfessirlerin eserlerinde de
genişçe yer bulabilmiştir.55 Örneğin Endülüslü kıraat âlimlerinden Ebû Bekir İbnü’lArabî (ö. 493/1099),56 Ebû Abdillâh Muhammed İbn Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1272)57 ile
Ebû Hayyân el-Endelûsî (ö. 745/1344)58 tefsirlerinde kıraatlerden ziyadesiyle istifade
etmiştir.59
Endülüs’te tefsirlerin yazımında istifade edilen kıraat kaynakları ise Kitâbü’l-Hucce,60
Kitâbü’l-Muhteseb,61 Kitâbü’t-Teysîr62 ile Câmiu’l-beyân’dır.63

İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, c. 1, s. 34.
Arslan Karaoğlan, “Endülüs Tefsir Mirasına Panaromik Bir Bakış”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2017, sayı: 5, s. 8-9, 11.
56 İbnü’l-‘Arabî, tefsirinde kıraatlere yer verirken vecihler arasında tahlil ve tercihlerde bulunmuş, kıraatlerle
alakalı değerlendirmelerde bulunurken Arap dili, âyet ve hadislerden yararlanmış; okuyuşlara göre âyetleri
anlamlandırmış ve kıraat bakımından farklılıklara sahip kelimelerin okunuşlarını yazmıştır. İbnü’lArabî’nin tefsirinde kıraatleri ele almasıyla ilgili bilgi için bk. Cihad Akkoyun, İbnü’l-Arabî’nin Ahkâmü’lKur’ân’ındaki Metodu, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2006, s. 66-69.
57 Kurtubî, tefsirinde kıraatleri ele alırken gelenekçi bir yaklaşım sergilemiştir. Yani farklı okumalara karşı
önceden nakledilmiş rivâyetleri temel kabul etmiştir. Kıraatleri tasnifinde sahih ve şâz kıraat kategorisini
benimseyen Kurtûbî’nin sahih kıraatten kastı da yedi kıraattir. Ancak Kurtûbî, bununla beraber şâz
kıraatleri de anlam bakımından haber değeri vardır, şeklinde niteler. Kıraatler arasında tercihte de bulunan
Kurtûbî, tercihte bulunduğu kıraatleri de birtakım argümanlarla açıklama yoluna başvurur. Bk. İhsan İlhan,
Kurtubî Tefsîrinde Kıraat Olgusu, Doktora Tezi, Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2009, s. 278282.
58 Ebû Hayyân, kıraatleri mütevâtir ve şâz kıraatler olmak üzere ikiye ayırmış ve âyetlerin inceliklerine
dikkat çekmek için şâz kıraatlerden de yararlanmıştır. Mütevâtir kıraatleri, kıraatlerin Kur’âniyyeti olarak
ifade eden Ebû Hayyân, nahivle ilgili kaideleri bu kıraatler üzerine temellendirmiştir. O, Mûtezile ve Şia
gibi mezheplerin görüşlerini destekler mahiyetteki şâz kıraatleri ise reddetmiştir. Bk. İbrahim Uludaş, Ebû
Hayyân el-Endelûsî’nin el-Bahru’l-Muhît’inde Kıraat Olgusu, Doktora Tezi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Bursa 2014, s. 221-223.
59 Kıraatlerin tüm yönleriyle ele alınması durumu, Endülüslü âlimlerin yazmış oldukları tefsirlerin
mukaddimelerinde de kendini gösterir. Örneğin İbn Ebî Zemen’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîz’i, Mekkî b. Ebî
Tâlib’in el-Hidâye’si, Mehdevî’nin et-Tahsîl’i, İbn Atıyye’nin el-Muharreru’l-Vecîz’i ile İbn Cüzeyy’in etTeshîl’inin mukaddimelerinde olduğu gibi Endülüslü müfessirler, tefsirlerinin mukaddimelerinde kıraatleri
genişçe bir şekilde ele almışlardır. İbn Berrecân, İbnü’l-Feres ve İbnü’z-Zübeyr gibi müfessirler de her ne
kadar tefsirlerinin mukaddimelerinde kıraatleri uzunca bir şekilde zikretmemişseler de âyetlerin
açıklamalarında kıraatlerden istifade etmişlerdir. Halil İbrahim Görgün, Endülüs Tefsir Mukaddimeleri,
Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu 2017, s. 101-106; Yunus Ekin,
“Endülüs Tefsir Geleneği”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001, c. 3, s. 247-266.
60 Eser Ebû Ali el-Fârisî’ye (ö. 377/987) aittir. Ebû Ali, Hocası İbn Mücâhid’in es-Seb‘a isimli eserini referans
edinerek kitabını ele almıştır. Eser ve müellifiyle ilgili bk. Mehmet Reşit Özbalıkçı, “Ebû Ali el-Fârisî”, DİA,
İstanbul 1994, c. 10, s. 88-90.
61 İbn Cinnî’nin (ö. 392/1002), Ebû Bekir b. Mücâhid’in el-Kırââtü’ş-şâzze isimli eserini temel kaynak edinip
şâz kıraatlerin i‘rab ve gramer yönünden incelemeye tabi tuttuğu eseridir. Müellif ve eseriyle alakalı bk.
Mehmet Yavuz, “İbn Cinnî”, DİA, İstanbul 1999, c. 19, s. 397-400.
62 Ebû Amr ed-Dânî’nin yedi kıraatle alakalı eseridir. Dânî kendisinden yedi kıraate dair muhtasar bir eser
yazımı istenilince bu eseri yazmaya karar vermiştir. Yirmi altı bölümden oluşan kitabın ilk üç bölümünde
kıraat imamları ile râvîleri ele alınmış; daha sonra sırasıyla usûl ve ferşle ilgili konularla esere devam
edilmiştir. Eserin en geniş bölümü ferşle alakalıdır. Bk. Abdurrahman Çetin, “et-Teysîr”, DİA, İstanbul 2012,
c. 41, s. 57.
63 Ebû Amr ed-Dânî’nin yedi kıraate dair eseridir. Kıraatin usulü ile füruunu içerir. Eser, otuz üç babdan
müteşekkildir. M. Kemal Atik, “Câmiu’’l-beyân fi’l-kırââti’s-seb‘”, DİA, İstanbul 1993, c.7, s. 104-105; elMeşînî, Medresetü’t-tefsîr fi’l-Endülüs, s. 115-124.
54
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Endülüs’te kıraat ilmiyle alakalı birikim hususunda zikredilmesi gereken konulardan
biri de Mushaf imlâsıdır. Zira Endülüs’te bu ilim hususunda önemli mesafeler kat
edilmiş, bölgede Mushaf imlâsıyla alakalı yazılmış birçok kitap daha sonra temel
kaynaklardan kabul edilmiştir. İbn Haldûn, Mushaf’ta Arapça imlâya aykırı birtakım
sözcüklerin kayıt altına alınması gerekliliği sebebiyle bunların kitaplarda muhafaza
edildiğinden, dolayısıyla yeni bir ilim dalından bu ilmin de kıraat ilmi kapsamına dahil
edildiğinden bahseder. Buna göre ed-Dânî, Kitâbü’l-Muknî‘ isimli eserini yazmıştır ve bu
kitap alanında en meşhuru olmuştur. Daha sonra Şâtıbî, meşhur kasidesinde bu eseri
nazma dökerken; konuyla ilgili anlaşmazlıkların çoğalması sebebiyle, İbn Mücâhid’in
azatlılarından Ebû Dâvûd Süleyman b. Necâh da bu konuda bir eser telif etmiştir. Ayrıca
anlaşmazlıkların devamı nedeniyle Harrâz’ın bu ilim dalıyla alakalı bir kaside kaleme
aldığı zikredilmiştir. Harrâz, Muknî’de geçen Mushaf imlâsına dair anlaşmazlıklarla
ilgili birtakım veriler zikretmiş ve eserinde verdiği malumatları râvilerine nispet
etmiştir. Harrâz’ın eseri, mezkûr özellikleriyle daha önce bahsi geçen kitaplardan daha
fazla ilgi çekmiştir. Öyle ki insanlar, diğer kitapları bırakıp bu eseri ezbere yönelmiştir.64
Endülüs’teki kıraate dair birikim Doğuya nazaran daha sınırlı kalmıştır. Bunun nedeni
ise Endülüs’te kıraat ilminin alt yapısını oluşturan Mısır coğrafyasının65 bu konuda Irak,
Hicaz, Şam gibi kendisine göre doğu denilebilecek bölgelere nispetle dar kapsamlı bir
kıraat birikime sahip olmasıdır. Endülüs dışındaki bölgelerde yapılan çalışmalarda
yediden fazla kıraat esas alınırken Endülüs’teki çalışmaların daha ziyade yedi kıraatle
sınırlı olması bu düşünceyi kanıtlar niteliktedir.66 Endülüs’teki kıraate dair birikimin
daha ziyade yedi kıraate dair olması meselesini, tek başına Endülüs’ün kıraat ilminde
Mısır’ın etkisi altında kalması hususuyla açıklayamayız. Zira her ne kadar Mısır’ın bahsi
geçen coğrafyadaki ilmî etkisi diğer yörelere nispeten daha fazla olsa da Endülüslü
kıraat âlimlerinin Mısır’ın dışında Hicaz, Şam ve Irak bölgelerinde kıraate dair ilmî
yolculuklarda bulundukları da vakidir.67 Bu durumda İbn Mücâhid faktörünü göz ardı
etmemek gerekir. Zira yedi kıraat kavramı İbn Mücâhid’le birlikte sistemleşmiş ve
sonraki dönemlerde uygulanmaya devam edilmiştir.68 İbn Mücâhid’in yedi kıraati
Kitâbü’s-Seb‘a isimli eserinde bir araya getirmesi sonrasında kırâât-i seb‘a’ya dair eser
verme işi hızlanmış ve devam etmiştir.69

İbn Haldun, Mukaddime, çev. Zakir Kadirî Ugan, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1986, c. 2, s. 463-464;
Mehmet Emin Maşalı, “İbn Haldun’un Gözüyle Mushaf İmlâsı”, Usûl İslam Araştırmaları Dergisi, 2004, sayı:
22, s. 21.
65 Mısır, Endülüs’ün ilme bakışında, Doğu’ya gitme geleneğinde, önemli bir konuma sahiptir. Diğer birçok
ilimde olduğu gibi Endülüs’teki kıraat birikiminin de asıl kaynağı Mısır’dır. Zira Mısır’a giden Endülüslü
âlimler buradaki kıraat müktesebatını memleketlerine aktarmışlardır. Bunu da Mısır’da öğrendiklerinin
yanı sıra Mısır’dan memleketlerine dönüşlerinde beraberlerinde getirdikleri kitaplar vasıtasıyla
gerçekleştirmişlerdir. Akaslan, “Endülüs’ün Kıraat İlmindeki Yeri”, s. 137.
66 Mehmet Emin Maşalı, Kıraat İlmi, Otto Yayınları, Ankara 2016, s. 68; Akaslan, “Endülüs’ün Kıraat
İlmindeki Yeri”, s. 120-121.
67 Örneğin Ahmed b. Kâsım (ö. 410/1019), Bağdat ve Mısır’da kıraat ilmine dair ders aldıktan sonra
Endülüs’e dönmüş, burada Gâzî Mescidi’nde talebelere ders vermiştir. İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 66; elMeşînî, Medresetü’t-tefsîr fi’l-Endülüs, s. 39-44; Şentürk, “Endülüs Tefsir Kültürü”, s. 56; Adıgüzel, İşbîliye’nin
Endülüs’ün Siyasî ve Kültürel Tarihindeki Yeri, s. 132-155.
68 İbnü’l-Cezerî, en-Neşr, tahk. Ali Muhammed ed-Dabbâ, el-Matbaatüt Ticâriyyeti’l-Kübrâ, ts., c. 1, s. 34.
69 İbnü’l-Mücâhid, yedi kıraati bir araya getirme işini bazı sebeplere binaen yapmıştır Konuyla ilgili bk. İbn
Mücâhid, Kitâbü’s-seb‘a fi’l-kırâât, nşr. Şevki Dayf, Dâru’l-Meârîf, Kahire 1980, s. 45-52.
64
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Yedi kıraate dair birikim daha çok Endülüs’te şekillenmiş; Ebû Amr ed-Dânî’nin
Teysîr’i70 ile Kâsım b. Firrûh’un Şatıbiyye’si71 bu meyanda önemli bir rol oynamıştır.
Endülüs’te şekillen yedi kıraate dair eğitim sistemi bu bölgeden tüm dünyaya yayılmış
ve İbnü’l-Cezerî’nin kırâât-i ‘aşere denilen onlu sisteminin yaygınlık kazanmasına kadar
tek başına denilecek derecede kıraat eğitim müfredatlarında yer almıştır. Bunun nedeni
ise bahsi geçen dönemde Irak, Şam gibi bölgelere ait kıraatle alakalı birikimlerin Moğol
saldırıları sonucunda ortadan kaldırılmış olmasıdır.72 Buradaki bilgilerden, Endülüs’te
yedi kıraatin dışındaki kıraatlerin hiç bilinmediği, anlamı çıkarılmamalıdır. Zira biraz
önce belirtildiği üzere Endülüslü âlimler gittikleri değişik bölgelerde yedi kıraatin
dışındaki kıraatlere de şahit olmuşlardır. Hüzelî’nin (ö. 465/1073) el-Kâmil adlı eseri bu
konuda yeterince fikir vermektedir.73
Her ne kadar Endülüs, Doğu’daki ilmî merkezlere uzaklığı vs. sebeplerle kıraat ilmiyle
geç tanışmış olsa da coğrafi açıdan ilme müsait ortamı, âlimlere ve ilmî çalışmalara
sunulan imkanlar sebebiyle Endülüs’ün kıraat ilminin gelişim süreçlerine doğrudan
katkısı olmuştur.74 Şöyle ki yedi kıraati İbn Mücâhid’in tasnifi üzerine sistemleştiren
Endülüslü âlimlerin bu katkıları, İslâm dünyasında yaklaşık beş asır boyunca karşılık
bulmuş ve İbnü’l-Cezerî’nin on kıraati sistemleştirmesine kadar bu durum devam
etmiştir. Endülüs’ün kıraat ilmine bir diğer katkısı, oluşturmuş olduğu kıraat
müktesebatıdır. Dânî gibi Endülüslü âlimlerin kitaplarının bugün bile okutulup
ezberletilmesi bu müktesebatın önemini ortaya koymaktadır. Endülüs’te yetişip de
Endülüs dışında kıraat ilmine hizmet etmiş âlimler de Endülüs’ün kıraat ilmine katkıları
bağlamında zikredilebilir.75
4. Endülüs’te Kırat İlmine Verilen Önem
Endülüslüler nezdinde kıraat ilmi büyük bir öneme sahiptir. İbn Haldûn’un, “İnsanlar,
bu kasideyi (Hırzü’l-emânî) ezberlemeye ve çocuklarına öğretmeye büyük önem verdiler.
Mağrib ve Endülüs şehirlerinde bu iş oldukça yaygınlaştı” şeklindeki sözü Endülüs’te
kıraat ilmine verilen değerin ifade edilmesi açısından oldukça manidardır.76
Kıraat ilminin o yörede fıkıh için yol gösterici konumunda görülmesi, bu durumun
nedenlerindendir.77 Üzerinde ittifak edilen kıraat vecihlerinin korunması işinin kutsal
bir görev şeklinde telakki edilmesi de Endülüs’te kıraate verilen önemin
sebeplerindendir.78 Endülüs’te kıraat ilmi o derece önemsenmiştir ki o yörede meşhur
Eserle ilgili bk. Ebû Amr ed-Dânî, et-Teysîr fi’l-kırââti’s-seb‘a, nşr. Otto Pretzl, Devlet Matbaası, İstanbul
1930.
71 Kâsım b. Firrûh eş-Şâtıbî, Hırzü’l-emânî ve vechü’t-tehânî, thk. Eymen Rüşdi Süveyd, Dâru Nûri’l-Mektebât,
Cidde ts.
72 İbnü’l-Cezerî, Müncidü’l-mukriîn, s. 178.
73 Hüzelî’nin yedi kıraat dışındaki kıraatleri de içeren eseri için bk. Ebü’l-Kâsım Yûsuf b. Alî Hüzelî, el-Kâmil
fi’l-kırâât, tahk. Cemâl Seyyid Rifâî, Müessesetü’r-Risâle, Kahire 2007.
74 Akaslan, “Endülüs’ün Kıraat İlmindeki Yeri”, s. 136.
75 Akaslan, “Endülüs’ün Kıraat İlmindeki Yeri”, s. 137.
76 İbn Haldun, Mukaddime, c. 2, s. 461.
77 Şentürk, “Endülüs Tefsir Kültürü”, s. 56-57.
78 Özdemir, “Endülüs”, s. 221. Endülüs’te dile yönelik çalışmalarda da bu düşünce etkili olmuştur. Nitekim
Doğu’ya ilim için giden birçok âlimi Arap dili öğrenimine sevk eden unsur, Kur’ân’ın yanlışsız okunması
ve muhafazası hususudur. Şöyle ki önemli bir kısmı kıraat âlimlerinden oluşan Endülüslü ilim yolcuları,
Doğu’da kıraat usullerini öğrenmelerinin yanı sıra Arap dili ile ilgili incelikleri de öğrenmişler; beldelerine
döndüklerinde halka kıraat ilmiyle ilgili verileri öğretmekle beraber kıraat vecihlerinin okunuş sebeplerini
de Arap dili aracılığıyla açıklamışlardır. Aydın Yıldırım, Endülüs’te Arap Dili Çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi,
70
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olmuş âlimlerin hemen hemen hepsi kıraat ilim dalıyla da meşgul olmuş; bu ilimle
ilgilenen âlimler için vakıfların kurulduğu olmuştur.79
Endülüs coğrafyasında yetişen kıraat âlimleri ve bunların yazmış oldukları eserler sayı
bakımından oldukça fazladır. Öyle ki Zehebî’nin (ö. 748/1347) Ma‘rife’sinde80 bahsi geçen
bölgeye ait kıraat üstatlarından 127 kişiyi zikretmesi bu bilginin doğruluğunu
göstermektedir.81
İmamlık yapacak kişilerin iyi bir kıraat eğitimi almalarının gerekliliği de Endülüs’te
kıraat ilmine verilen değerle ilgili önemli bir veridir. Bu durum şehirlerdeki ulu camiler
için daha fazla önemsenmiştir.82 Edinmiş oldukları ilme saygıdan olsa gerek; Kurtuba ve
İşbiliye gibi şehirlerin ulu camilerinin imamlarına halkın büyük teveccühü olmuştur. Bu
ilgi ölümleri sonrasında da devam etmiştir. Örneğin Kurtuba Ulu Camii imamlarından
Halef b. Sâid’in (ö. 51571121) cenazesine katılımın yoğunluğundan; halk, ikindinin
ardından kılınan cenazeden ancak akşam namazı civarında ayrılabilmiştir.83
Endülüs’te kıraat ilminin gelişmesinde Endülüs emirlerinin de rolü olmuştur. Nitekim
Ebû Amr ed-Dânî’nin yapmış olduğu ilim yolculukları sonrasında İspanya’nın
doğusunda kalan Dâniye’ye yerleşmesinde kıraat ilmiyle ilgilenen Emir Mücâhid’in (ö.
436/1044-45) kendisine gösterdiği ilgi ve alakanın da rolü olmuştur. Emir Mücâhid’in bu
ilgisi oğlu Ali b. Mücâhid (ö. 468/1075) döneminde de devam etmiştir.84 Mücâhid, kıraat
ilminin Endülüs’te yayılmasında önemli bir role sahiptir. Bu durumun oluşmasında
kıraat ilmine ilgisinin ve vukûfiyetinin de etkisi olsa gerektir. Nitekim o, Mansûr b. Ebî
Âmir tarafından kıraat ilmini öğrenmeye teşvik edilmiş; yine onun tarafından kıraat
âlimlerinin huzurunda imtihan edilerek kıraate dair istidâdı gösterilmiştir. Mücâhid’in,
Doğu Endülüs ve Dânîye’nin fethi sonrasında yapmış olduğu faaliyetlerden biri de
buralarda kıraat ilmine dair eğitimin yaygınlaştırılması işidir. Ayrıca onun, kıraat
âlimlerinden bu ilmin değişik yönleriyle alakalı araştırmalar yapmasını istemesinin
neticesinde birtakım eserlerin yazılmış olması; kendisinin kıraat ilmine yapmış olduğu
katkılardandır.85 İbn Abdülber en-Nemerî’nin (ö. 463/1071) kıraat ilmine dair eserlerini
Mücâhid el-Âmirî’nin idaresinde bulunan Dâniye’de yazması bu durumun
örneklerindendir. Nitekim İbn Abdülber’in Dâniye’ye gitmesinin sebebi de Mücâhid elYüzüncü Yıl Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2007, s. 27-28. İbn Cüzey’in (ö. 741/1340) et-Teshîl li ‘ulûmi’ttenzîl isimli tefsiri konuyla ilgili verilebilecek en güzel örneklerdendir. Zira İbn Cüzey, kıraatlerden yer yer
tefsir amacıyla, yer yer lehçelerle irtibatını bazen de i’râbî farklılıkları belirtmek için yayarlanmış; Arap
lehçeleri, sarf kuralları ve edatlar açısından kıraat uygulamalarını dile getirmiştir. Konuyla ilgili bk. İdriz
Osman, İbn Cüzey’in et-Teshîl li ‘Ulûmi’t-Tenzîl’inde Kıraat, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul 2019, s. 19-115.
79 Said Ahmed A‘rab, el-Kurrâ ve’l-kırâa bi’l-Mağrib, Dârul Ğarbi’l-İslâmî, Beyrut 1990, s. 69; Asiye Şenat
Kazancı, “Endülüslü Kıraat Âlimi Dânî ve Teysîri”, Türk-İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi,
2010, sayı: 10, s. 177.
80 Zehebî’nin kıraat âlimlerinin biyografilerine dair eseridir. Eserle ilgili bilgi için bk. Tayyar Altıkulaç,
“Ma‘rifetü’l-kurrâi’l-kibâr”, DİA, Ankara 2003, c. 28, 60.
81Özdemir, Endülüs Müslümanları (Kültür ve Medeniyet), s. 163.
82 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 247.
83 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 279.
84 Dânî, Câmiu’l-Beyân, Câmiatü’ş-Şârika, İmârât 2007, c. 1, s. 9-10. Mücâhid, kendisine bağlı topraklarda ilmî
faaliyetler için özel bir çaba harcamış, bu durumun sonucunda hür insanlar kadar köle ve cariyeler de ilmî
faaliyetlere dahil olmuşlardır. Mülûkü’t-tavâif döneminde âlim ve ediplere en fazla onun sarayında
rastlandığı bildirilmektedir. Bk. Mehmet Özdemir, “Mücâhid el-Âmirî”, DİA, İstanbul 2006, c. 31, s. 441-442.
85 el-Meşînî, Medresetü’t-tefsîr fi’l-Endülüs, s. 68; İbn Haldun, Mukaddime, c. 2, s. 461-462; Akaslan,
“Endülüs’ün Kıraat İlmindeki Yeri”, s. 115-116.
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Âmirî’nin âlimlere olan ilgisidir.86 Kıraat ilmiyle ilgilenen bir diğer emir Cevherî Emîri
Muhammed b. Cevher’dir (ö. 462/107). Cevher, Kur’ân’ın tamamını ezberlemiş
sonrasında da Mekkî b. Ebî Talib (ö. 437/1045) gibi dönemin önemli kıraat âliminden bu
ilme dair ders almıştır.87
İdarecilerle herhangi bir vasıtayla sağlanan ilişkiler âlimler için birtakım maddi
imkanlar vesilesi olabilmiştir. Örneğin Kurtubalı Sâid İbnü’n-Nâkûrî (ö. 392/1002),
Hâcib el-Mansûr’un oğullarının hocalığını yapmış, sonrasında Hâcib’in yaptırdığı
Medînetüzzâhire Camii İmam-Hatipliği görevine getirilmiştir. Kurtubalı Süleyman b.
Hişâm da (ö. 400/1010), Halife Süleyman el-Müsta‘în’in imamlığı ile Kurtuba Ulu
Camii’nde vermiş olduğu kıraat dersleri sayesinde maddi zorluklardan kurtulmuştur.
Bu duruma bir diğer örnek ise İşbiliyeli Muhammed b. Şüreyh’dir (ö. 476/1083). Şüreyh,
Abbâdî hükümdarı Mu‘tazıd’a Ramazan ayında kıldırmış olduğu bir namaz vesilesiyle
1000 dinar, güzel bir at ve bir adet cariyeyle ödüllendirilmiştir.88
5. Endülüs’teki Başlıca Kıraat İlim Merkezleri
Kurtuba, dışarıdan ders alıp da buraya yerleşmiş ya da Kurtuba’da kendini yetiştirmiş
âlimler aracılığıyla, Endülüs’te ilmin toplandığı merkez haline gelmiştir. Örneğin
Üşbûneli Halef b. Abdullah, Ebû Amr ed-Dânî’nin oğlu ile Mürsiye’de Ebû Abdullah
Muhammed b. Sa‘dûn el-Karavî’den ders almış, sonrasında sahip olduğu birikimle
Kurtuba Ulu Camii’nde kıraat dersleri vermiştir.89 Bahsi geçen âlimlerden Kayrevan’da
doğan Mekkî b. Ebû Tâlib de Mısır’da İbn Galbûn ile oğlu Tâhir’den (ö. 399/1009) kıraat
dersleri aldıktan sonra Mekke’de bu ilme dair ilim tahsilinde bulunmuştur. Daha sonra
Endülüs’e dönen Mekkî, Kurtuba’da Nühayle Mescidi, Zâhire Camii ve Ulu Camii’nde
kıraat dersleri vermiştir. Mekkî’nin değişik yerlerde verdiği derslerde Hâcib İbn Ebû
Âmir90 gibi emirlerin isteklerinin de etkisi olmuştur.91
Endülüs’ün başlıca kıraat merkezlerinden biri de İşbîliye’dir.92 İşbîliye’de kıraat ilmi
hususunda dikkat çeken isimlerden biri Saîd b. Yahyâ’dır (ö. 426/1035). Bu zatın İşbîliye
el-Mescidü’l-Câmi (Ulu Camii) imamı ve kıraat ile fıkıh alanında döneminin önemli
âlimlerinden olduğu, ayrıca kıraat alanında eserlerinin bulunduğu belirtilmiştir.93
İşbîliye’deki diğer kıraat âlimleri Kayravan, Mısır, Bağdat ve Mekke’de ilim tahsilinden
sonra Kayravan’a dönüp burada kıraat, fıkıh, hadîs ve kelâm dersleri veren Ebû İmrân
Mûsa b. Îsâ (ö. 430/1039);94 siyasî kargaşa nedeniyle Mısır’a giden Ahmed b. Muhammed
İbn Abdülber, Âmirî’nin vefatı sonrasında Muhammed b. Muzaffer’in himayesindeki Batalyevs’e gitmiş;
ancak zamanla Muzaffer’in tasarrufların tasvip etmeyen İbn Abdülber, Belensiye’ye dönerek burada
Âmirîler’den Abdülazîz b. Abdurrahman el-Mansûr’un himayesinde öğretimini sürdürmüştür. Leys Suûd
Câsim, “İbn Abdülber en-Nemerî”, DİA, İstanbul 1999, c. 19, s. 269.
87 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 3, s. 801.
88 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 309-310; Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 231-232.
89 İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 1, s. 275.
90 Kurtuba’nın bugünkü ismi Cordoba’dır. Kurtuba, X. yüzyılda yönetimi elinde bulunduran Hâcib İbn Ebû
Âmir el-Mansûr zamanında bir ilim merkezi haline gelerek; Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya’dan ilim
adamları Hâcib’in ilmî çalışmalara verdiği değer sebebiyle Kurtuba’yı tercih etmiştir. Thomas B. Irvıng,
“Kurtuba”, DİA, Ankara, 2002, c. 26, s. 451-453.
91 İbnü’l-Cezerî, Ğâyetü’n-nihâye, c. 2, s. 309-310; Altıkulaç, “Mekkî b. Ebû Tâlib”, s. 575-576.
92 İşbîliye’nin günümüzdeki adı Sevilla’dır. İspanya’nın güneyinde bulunmaktadır. Beş asır kadar İslâm
hakimiyeti altında kalmıştır. Bilgi için bk. Câsim el-Ubûdî, “İşbîliye”, DİA, İstanbul 2001, c. 23, s. 428-429.
93 İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 211-212; Adıgüzel, İşbîliye’nin Endülüs’ün Siyasî ve Kültürel Tarihindeki Yeri, s.
84.
94 Muhammed Süveysî, “Ebû İmrân el-Fâsî”, DİA, c. 10, s. 168.
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(ö. 407/1016);95 kıraat, Arap dili ve fıkıh sahalarında mâhir Ali b. Muhammed elKaysî’dir (ö. 422/1031). Sa‘d b. Câbir (ö. 324/935), Muhammed b. İbrâhim el-Hadramî (ö.
355/965), Ahmed b. Muhammed el-Kaysî (ö. 407/1016), İbrâhim b. Abdullah el-Gâfıkî elMukrî (ö. 425/1033), Sa‘îd b. Yahyâ et-Tenûhî (ö. 42671034), İsmâil b. Muhammed elHadramî (ö. 429/1037), Mübârek Mevlâ b. Muhammed b. ‘Amr (ö. 429/1037),
Abdurrahmân b. İbrâhim el-Gâfıkî (ö. 432/1042) ile Muhammed b. Abdullah (ö.
434/1042) da İşbîliye’li kıraat âlimlerindendir. Zikri geçen âlimlerin kıraat ilimlerini
aldıkları merkezler ise Mısır, Mekke, Kurtuba, Irak ile Şam’dır.96
Gırnata da97 Endülüs’te kıraat eğitimi verilen yerlerdendir. Gırnata’nın kıraat açısından
beslendiği önemli kıraat merkezleri ise Kurtuba, Şâtıbe, Mürsiye ile Belensiye’dir. Kıraat
alanında Ebû Amr ed-Dânî’nin talebelerinden ders almış Gırnatalı öğrenciler bu birikimi
Gırnata’ya taşımışlardır.98 Ayrıca Endülüs’ün diğer yerleşim yerlerinden gelen âlimlerin
de Gırnata’daki kıraate dair çalışmalara katkıda bulunduğu olmuştur. Nitekim
Sarakustalı kıraat âlimlerinden Muhammed b. Hakem, şehrin düşüşü sonrasında
Gırnata’ya göç edip kıraate katkıda bulunan âlimlerdendir.99
Gırnata’da kıraat ilmi önemsenmiştir. Öyle ki şehrin Ulu Camii’nde görev alanların
kıraat sahasında ihtisas sahibi olmaları dikkat çekmektedir.100 Burada Ebû Ca‘fer İbnü’lBâziş (ö. 540/1145) ismi ön plandadır. İbnü’l-Bâziş, çevredeki ilim merkezlerine ilmî
yolculukları sonrasında Gırnata’ya yerleşmiş ve kıraate dair dersler vermiş, öğretim ve
telif çalışmalarının yanı sıra Gırnata hatipliği görevinde bulunmuştur.101 Gırnata’da
kıraat ilmiyle iştigâl etmiş diğer âlimler ise Gâlib b. Abdurrahmân (ö. 518/1124)102 ile
Abdürrahim b. Muhammed’dir (ö. 542/1147).103
Kıraat ilmiyle alakalı Endülüs’te zikredilmesi gereken şehirlerden bir diğeri Dâniye’dir.
Bu şehirde kıraat ilmine dair en büyük hizmeti Ebû Amr ed-Dânî vermiştir. Kıraat
ilmiyle alakalı oluşan gelenek onunla başlamış; kendisinden sonra da talebeleri
aracılığıyla devam etmiştir. Bu meyanda talebesi Süleyman b. Necâh’ı da (ö. 496/1103)
zikretmek gerekir ki o, Dâniye’de bir müddet kıraat dersleri verdikten sonra
Belensiye’ye geçmiş ve burada derslerine devam etmiştir. 104 Dâniye’deki bir diğer
önemli isim Muhammed b. Süleyman’dır (ö. 501/1107). O, Dânî’nin öğrencilerinden olup

İbn Beşküval, es-Sıla, c. 1, s. 59.
İşbîliyeli kıraat âlimleriyle ilgili bilgi için bk. Adıgüzel, İşbîliye’nin Endülüs’ün Siyasî ve Kültürel Tarihindeki
Yeri, s. 132-155.
97 Gırnata (Granada), Endülüs’ün İslâm hâkimiyetinde en uzun süre kalan şehridir. Gırnata’nın ilmî
faaliyetler açısından dikkate değer bir şekilde gelişme göstermesi Murâbıtlar ve Muvahhidler dönemine
denk gelir. Bk. Mehmet Özdemir, “Gırnata”, DİA, İstanbul 1996, c. 14, s. 51-57.
98 Adıgüzel, “Gırnata Örneği”, s. 43-45.
99 Adıgüzel, “Gırnata Örneği”, s. 49.
100 Adıgüzel, “Gırnata Örneği”, s. 47.
101 Tayyar Altıkulaç, “İbnü’l-Bâziş, Ebû Ca‘fer”, DİA, İstanbul 1999, c. 20, s. 527-528.
102 C. Ersin Adıgüzel, “Endülüs’te Bir İlim ve Kültür Şehrinin Doğuşu: Gırnata Örneği”, İslâm Araştırmaları
Dergisi, 2019, sayı: 42, s. 39. (29-60) Gırnata’da kıraat ilminden bahsederken akla ilk gelen âlimlerden biri de
sonraki dönemlerde burada doğan ve ilmî faaliyetlerde bulunan İbn Atıyye’dir (ö. 541/1147). İbn Atıyye,
Fihris’inde hocaları ve icazetlerinden bahsederken Ebû Amr ed-Dânî’nin tüm eserlerini de kıraat yoluyla
okuduğunu zikreder. Adıgüzel, “Gırnata Örneği”, s. 41.
103 İbnü’l-Feres künyesiyle meşhur ailedendir. Meriye Ulu Camii’nde ve Gırnata’da kıraat dersleri vermiş ve
bir ara el-Münekkeb kadılığı vazifesinde de bulunmuştur. İbnü’l-Ebbâr, Tekmile, Daru’l-Ğarb, Tunus 2011,
c. 3, s. 193-194; Adıgüzel, “Gırnata Örneği”, s. 42.
104 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 105-106.
95
96
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ondan kıraat ilmine dair eğitim alanlardandır.105 Bahsi geçen coğrafyada kıraat ilmine
dair eğitim verilen bir diğer merkez Mürsiye’dir.106 Burada Ali b. es-Sadefî, şehrin
camiinde kıraat dersleri vermiş ve bu derslerden çok sayıda kişi istifade etmiştir. İbn
Beşküvâl ve Kâdı İyâz, onun talebeleri arasındadır.107 Endülüs’ün kıraat ilmine dair ismi
geçen bir diğer şehri ise Sarakusta’dır.108 Bu şehirde kıraat ilmine katkıda bulunan en
önemli âlim ise Ebû Ömer Ahmed b. Muhammed Me‘âfirî Talemenkî’dir.
SONUÇ
Endülüs’te çocuğun akledebileceği çağa geldiğinde ilk öğreneceği şey Kur’ân-ı Kerîm’in
okunması işidir. Bu kendisi için ilk aşamadır. İkinci basamakta ise çocuk mescit ya da
medreselerdeki halkalara dahil olur. Buralarda edinebileceği ilimlerden biri de kıraattir.
Bazen çocukların Kur’ân’ı hıfzları sonrasında doğrudan kıraat ilmine dair eğitim aldığı
da vakidir.
Zamanla kıraat ilminde yetkinleşen kimselere mukrî denilmiş ve bu kimseler, camilerde
imamlık görevinde bulunabilmiştir. İmamlık vazifesiyle birlikte buralarda Kur’ân ve
kıraat eğitimi veren kimselerse hem alanda hem de dinî ilimlerde gayet donanımlıdır.
Kıraat üstadlarının imamlığın yanı sıra şura üyeliği, şurta teşkilatı ve kadılık gibi
devletin diğer kademelerinde istihdam edildiği de olmuştur. Bu kimseler vazifeden
alınmalarını gerektirecek herhangi bir işte bulunmadıkları sürece görevlerine devam
etmişler ve genelde görevde terfi ettirilmişlerdir.
Endülüs’te kıraat arz ve telkin yoluyla öğretilirken burada yaygın olarak okutulan kıraat
ise Nâfî kıraatidir. Nâfî kıraatinin yaygın olmasında Endülüs’e kıraat ilmini ilk getiren
Ğazî b. Kays’ın ve Mâlikî mezhebinin kurucusu Mâlik b. Enes’in İmâm Nâfî’nin
talebelerinden olması ile Endülüs’te Mâlikî mezhebinin yaygın olmasının rolü büyüktür.
Endülüs’te ilk zamanlar kıraat hususunda çok fazla bir gelişme yoktur. Çünkü
Endülüs’ün kıraate dair temeli daha ziyade Mısır’a dayanır ve buradaki birikimler de
Şia’nın bir kolu olan İsmaililer’in olumsuz bakış açısı sebebiyle sınırlı kalmıştır.
Endülüs’ün dikkate değer biçimde kıraatte ön plana çıkması İbn Mücahid
sonrasındadır. Bu durumun oluşmasındaki ana etken ise Moğol saldırıları sonucunda
Doğu’daki birikimin yok olmasıdır.
Kıraate ilmine dair yapılan ilmî yolculukların bahsi geçen bölgede oluşan birikim
açısından rolü büyüktür. Zira Endülüs’teki birikim Endülüs’ten Doğu’ya giden talebeler
ya da tersine Doğu’dan Endülüs’e gelen âlimler vasıtasıyla oluşmuştur. Zamanla
Endülüs’ün kendi içindeki beldeler arası ilmî seyahatlerle bu birikim daha da gelişmiş
İbn Beşküvâl, es-Sıla, c. 3, s. 826. Ebû Dâvûd Süleyman b. Necâh, Kurtuba’da doğmuş ve fakat Dâniye ve
Belensiye’de yaşamıştır. Ebû Amr ed-Dânî’nin en önde gelen öğrencisidir ve hocasının eserlerinin rivayet
etmiştir. Kendisi de çok sayıda kıraat talebesi yetiştiren Süleyman b. Necâh’ın yirmi altı adet eseri vardır.
Bu teliflerden bazıları Mushaf imlasına dairdir. Abdurrahman Çetin, “Süleyman b. Necâh”, DİA, İstanbul
1994, c. 10, s. 119.
106 İspanya’nın güneydoğusundaki Mürsiye (Murcia), beş asır kadar İslâm hâkimiyetinde kalmıştır. Bu
dönemde iktisadî hayatın yanı sıra ilmî manada da Endülüs’teki merkezlerden biri olmuştur. Mehmet
Özdemir, “Mürsiye”, DİA, İstanbul 2006, c. 22, s. 56-58.
107 Adıgüzel, XI. Asırda Endülüs’te İlmî Hayat, s. 144-145.
108 İspanya’nın kuzeydoğusunda, Zaragoza idarî bölümüyle Aragon özerk bölgesinin merkezinde bulunan
Saragusta, İslâm hakimiyetinde kaldığı sürece Endülüs’ün en önemli yerleşim şehirlerinden kabul
edilmiştir. Câsi el-Ubûdî, “Sarakusta”, DİA, İstanbul 2009, c. 36, s. 113-115.
105
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ve bunun sonucunda Endülüs; kıraat alanında önemli âlimleri ve eserleri aracılığıyla
İslâm dünyasına damga vurmuştur. Bu meyanda bölgede şekillenen yedi kıraat beş asır
boyunca kıraat müfredatını oluşturmuştur. Endülüs’teki kıraat birikimi konusunda
zikredilmesi gereken hususlardan biri de Mushaf imlasına dair Endülüs’te oluşan
birikimdir. Bahsi geçen ilimle alakalı bölgede geniş bir edebiyat oluşmuş; Dânî’nin
Muknî’si gibi bölgede konuyla ilgili yazılan birçok kitap alanda temel kaynaklar arasında
kabul edilmiştir.
Endülüs’teki kıraate dair oluşan birikimde Endülüslülerin bu ilme verdiği değerin rolü
büyüktür. Yörede kıraat ilmine fıkıh için yol gösterici gözüyle bakılması, üzerinde ittifak
edilen kıraat vecihlerinin korunması işinin kutsal bir görev şeklinde telakki edilmesi,
Endülüs emirlerinin kıraat âlimlerine özel ilgisi ve desteği vs. hususlar Endülüslülerin
bu ilme verdiği değere etkide bulunmuştur. Kıraat ilmine verilen değerin
büyüklüğünden olsa gerek yöredeki meşhur âlimlerin birçoğu kıraatle bir şekilde
meşgul olmuş ve bu ilimle iştigal eden âlimler için özel vakıflar kurulmuştur. Yine
bölgedeki camilerde imamlık yapacak kişilerin iyi bir kıraat eğitimi alması istenmesi ve
bu durum ulu camilerin imamlığı için daha fazla önemsenmesi bu ilme verilen değerin
göstergelerindendir.
Endülüs’teki başlıca kıraat ilim merkezlerine gelince bunlar Kurtuba, İşbiliye, Gırnata,
Dâniye, Mürsiye ve Sarakusta’dır. Bu şehirlerden Kurtuba’da Mekkî b. Ebî Talib,
İşbiliye’de Saîd b. Yahyâ, Gırnata’da Ebû Ca‘fer İbnü’l-Bâziş, Dâniye’de Ebû Amr edDânî ve Süleyman b. Necâh, Mürsiye’de Ali b. es-Sadefî ile Sarakusta’da Ebû Ömer
Ahmed b. Muhammed Me‘âfirî Talemenkî, kıraat ilminde ön planda olan isimlerdir.
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Dünya ve bilhassa Avrupa, birkaç yüzyıl boyunca, Müslüman hekimlerin tıp
alanına yaptığı büyük katkılardan yararlanmıştır. Bu katkılar sadece teknik becerilere
değil, aynı zamanda ünlü Müslüman doktorların tıbbi etik oluşturmadaki rolüne de
dayanıyordu. İslam medeniyetinin önde gelen pek çok hekimi meslek etiği ile ilgilendi,
bunlar arasında er-Ruhavî ve er-Râzî (Rhazes) gibi hekimler de bulunuyordu. Her ikisi
de, binlerce yıl önce tıp etiği üzerine en eski ve en kapsamlı kitapları yazdı.1,2 İslam tıp
etiği, tıbbî ve bilimsel alanlarda, özellikle de insan hayatı ile ilgili olanlarda etik ve ahlakî
konular hakkında İslamî rehberlik anlamına gelmektedir. İslam biyoetiği, Kuran (tüm
Müslümanların kutsal kitabı) ve Sünnet (Peygamber Muhammedin söz ve fiillerine
dayanan İslam hukukuna dair görüşleri) temelleri üzerine kurulmuş olan Şeriatin (İslam
Hukuku) bir uzantısıdır. İslam biyoetiğinin ana temeli, tüm hüküm ve eylemlerin İslam
hukukuna uygun olması gerektiğidir.3
Kur'an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in hadisleri, hekimlerin ve cerrahların ahlak ve
davranış tarzını oluşturmuştur. Muhammed Peygamber, hastalıklara çare arama ve rıza
göstermenin önemi ile ilgili pek çok kural ortaya koymuştur. Fıkıh âlimleri, pratisyen
hekimlerin tedavi ve uygulama yapmaya ehil ve lisanslı-yetkili olmalarını zorunlu
tutmuştur. Yetkili değilse, aynı zamanda hastanın veya vasisinin rızasını almalıdır, aksi
takdirde sorumlu tutulacaktır.3 Abdülmelik bin Habib el-Endülüsî (ö. 238/853),4 “Tıbb-ı
Nebevi” adlı kitabında, hekimin yetkin, lisanslı olması ve hastanın rızasını alması
gerektiğini, aksi takdirde sorumlu olacağını vurgulamaktadır. “Tıbb-ı Nebevi”5 adlı
kitabında İbnü’l Kayyim, insan davranışları ve etiği ile ilgili kapsamlı detaylar ortaya
koymuş ve hekimin işini en iyi şekilde yürütmek için iyi eğitimli, uyanık ve istekli olması
gerektiğini vurgulamıştır.
Batı dünyasındaki biyoetik ilkeleri, 1979 yılında “Biyomedikal Etik İlkeleri”6 isimli
kitaplarında Amerikalı filozof ve biyoetikçiler Beauchamp ve Childress tarafından
geliştirilmiş ve ana hatlarıyla ortaya konmuştur. “Biyoetik ilkeler” kavramı o zamandan
beri, İslamî sağlık sisteminde bulunmayan tamamen “Batılı” bir yenilik olarak kabul
edilmiştir. Bu biyoetik prensipler: özerkliğe saygı, yararlılık, zarar vermeme ve adalettir.
Söz konusu prensipler, Müslüman hukukçular tarafından İslam hukuku alanına girdiği
için meşrulaştırılmış ve Kur'an ayetleri tarafından da desteklenmiştir. Bununla birlikte,
ayrıntılarda, özellikle özerklik konusunda birçok farklılık vardır.3

Bin Yıl Önce İslam Tıp Etiği
Hem er-Ruhavî hem de er-Râzî (Rhazes), bilgilerini Helenistik tıp geleneğinin
temaları üzerine kurmuş ve İslamî geleneklerle birleştirmiştir. Aslında, tıp etiği ile ilgili
en eski ve en kapsamlı kitaplardan biri, muhtemelen İslam'ı kucaklayan bir Hıristiyan
olan İshak bin Ali er-Ruhavî'nin “Edebü’t-Tabib” (Hekimler için pratik etik) ismini
almıştır.7 Ruhavî, Ebu Bekir Razi’nin çağdaşıdır ve IX. yüzyılın ikinci yarısında
yaşamıştır. Bu kitap, 1967'de Martin Levey (Amerikan Felsefe Topluluğu Zabıtları)1
tarafından İngilizceye çevrildi. er-Razi de “Ahlaku’t-Tabib” (Tıbbi Etik)2 adında
tamamen tıbbi etiğe hasredilmiş bir kitap yazmıştır. Bin yıldan fazla bir zaman önce iyi
organize edilmiş bir kitapta böyle görüşler oluşturmak oldukça önemlidir. Ayrıca, bu
fikirler günümüzde geçerliliğini korumaktadır ve birçok etik tıp kuralında da yer
bulmaktadır.
er-Ruhavî, Aristoteles, Sokrates, Galen ve Hipokrat'tan alıntı yapsa da, kendi
görüşlerini desteklemek için İslamî gelenekleri de kullandı.7 Bu, insanlık kültürünün bir
parçası olarak dikkate alınan ve İslam'la çelişmeyen herhangi bir bilginin Allah’ın bir
rahmeti olarak kabul edilmesi gerektiği anlamına gelen ayırt edici bir İslami
paradigmayı göstermektedir.1 Bu kitap: 1. Bir hekimin inanması gereken sadakat, inanç
ve uyma zorunluluğu olan etik kurallar; 2. Hekimin vücudunun bakımı; 3. Hekimin
kaçınması ve dikkat etmesi gerekenler; 4. Hekimin hastalara talimatları; 5. Hastanın
ziyaretçilerine davranışı; 6. Bir hekimin göz önünde bulundurması gereken basit ve
bileşik ilaçlar; 7. Bir doktorun hastalara veya başkalarına ne sorduğu; 8. Hasta ve sağlıklı
insanların doktora inanma zorunluluğu; 9. Hastanın doktorun talimatlarına uyması
gerektiğini gösteren sözleşme; 10. Hastanın hizmetkârlarıyla olan davranışı; 11.
Hastanın ziyaretçileri ile ilgili davranışları; 12. Tıp mesleğinin saygınlığı; 13. İnsanlar bir
doktora yeteneklerine göre saygı duymalıdır; 14. Hekimlerle ilgili tuhaf olaylar; 15. İlaç,
uygun nitelikte ve ahlaki karaktere sahip olanlar tarafından uygulanmalıdır; 16.
Akreditasyon için hekimlerin muayenesi; 17. Krallar doktorların yolsuzluğunu ortadan
kaldırabilir ve insanları doğru ilaçlara yönlendirebilir; 18. Kendilerini doktor olarak
adlandıran şarlatanlara karşı uyarı gerekliliği; 19. İnsanların, kendilerine zarar
verebilecek hatalı alışkanlıkları; ve 20. Bir doktorun hastalık dönemlerine hazırlanmak
için sağlık dönemlerinde nelere dikkat etmesi gerektiği.1,7
Bölüm başlıklarının açıkça gösterdiği gibi, Edebü’t-Tabib sadece mesleki etik bir el
kitabı değil, aynı zamanda kişisel hijyen, hasta-doktor ilişkisi ve hatta meslek ile devlet
arasındaki ilişkiler hakkında önemli bilgiler içermektedir. er-Ruhavî’nin çalışması, İslam
düşünürlerinin farklı gelenek ve felsefeleri bir İslam söylemine dahil etme kabiliyetini
göstermektedir. Edebü’t-Tabib, mesleki sorumluluk ve etik ikilem sorunlarının tıpta
yeni olmadığı gerçeğinin muhteşem bir örneğidir. 1,7
İkinci kitap, Ebu Bekir Muhammed b. Zekeriye er-Râzî'nin (865-925)8 yazdığı
“Ahlaku’t-Tabib” (Tıbbi Etik) dir. er-Râzî, kesinlikle İslam altın çağının en önde gelen
tıp bilim adamlarından biridir. Tıptaki otoritesi ve başarıları sayesinde “Arapların
Kalinos’u” unvanını aldı ve saygın bir filozof olmasının yanı sıra, Müslüman dünyasının
en büyük hekimi ve İslamî tıbbın babası olarak kabul edildi. Ünlü bir hekim olmanın
yanı sıra er-Râzî'nin ansiklopedik bir bilgin olduğu bilinmektedir. Toplamda 200'den
fazla kitap ve çeşitli konularda yazılar yazmıştır.
“Ahlaku’t-Tabib” adlı kitabında er-Râzî, İslam tıbbında etiğin ilk modelini
sunmuştur. Hekimin sadece kendi alanında uzman olması değil, aynı zamanda rol
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model olmasının da önemli olduğunu hissetmiştir. Tıp etiği konusundaki fikirleri üç
kavrama ayrılmıştı; hekimin hastalara karşı sorumluluğu, kendisine karşı olan
sorumluluğu ve ayrıca hastaların hekimlere karşı sorumluluğu. er-Râzî'ye göre, akılda
tutulması gereken ilk şey, bir doktorun çalışmaya devam etmesi, bilimsel bilgiyi
ilerletmesi ve tıp eğitimine bağlılığını sürdürmesi gerektiğidir. Doktorların erdemli
olmalarını ve kibirden uzak durmalarını önerir, çünkü filozofa göre, tedavide en önemli
nokta, hekimin kendisini hastalarına adaması ve onları sevmesidir. Buna ek olarak,
doktorlar görünümlerine dikkat etmelidir. Giysileri ve saçları düzgün ve temiz
olmalıdır.
Hekimin hastalara karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki hastalara kibar
davranmak, kaba ya da saldırgan olmamak, yumuşak konuşmak, şefkatli ve mütevazı
davranmaktır. er-Râzî, ikinci görevin hastalarının tedavisi sürecinde öğrendikleri sırrı
saklamak olduğunu vurgulamaktadır. er-Râzî'nin öne sürdüğü bu ilke, Hipokrat
Yemininde yer almaktadır. Diğer bir görev ise, hastayı psikolojik olarak teşvik etmektir.
Hekim, hastalıklarından iyileşme umudu bile olmayan hastaları teşvik etmeli ve bu
umudu onlara aşılamalıdır. Hastaları olumlu düşüncelere çekmek, modern psikoloji
biliminde önemli bir yöntemdir.
er-Râzî'ye göre, hekimin hastalarına karşı başka bir görevi de, zenginliğine
bakmadan hastaları eşit bir şekilde tedavi etmektir. Hekimin amacı, tedaviden sonra
alacağı para değil tedavi olmalıdır. Hekimler, zenginlikleri iyileştirmekten çok daha
fazla fakir ve evsizleri tedavi etmeye istekli olmalıdır. er-Râzî, prenslerin, soyluların ve
kadınların iyiliğini önemseyen doktorlar için epey üzülmüştü, zira doktorların
diyetlerini kısıtlama veya tıbbi tedavi alma emirlerine uymadılar, bu yüzden doktor
olmayı zorlaştırmışlardı.2,8 er-Râzî ayrıca doktorların kadınları tedavi ederken daha
dikkatli olmalarını önermektedir. Kalinos’dan bir cümle alıntı yapmaktadır: “Hekim
içtenlikle Tanrı'ya bağlı kalmalı; sadece güzel ve çekici kadınları tedavi ederken, sadece
bakması gereken yerlere bakmalı ve kesinlikle başka yerlere bakmaktan kaçınmalıdır.”2
Diğer taraftan hastanın da hekime karşı görevleri vardır. er-Râzî'ye göre,8 bir hastanın
yerine getirmesi gereken ilk şey, doktora kibar davranmak ve nazikçe konuşmaktır. Bu
noktada er-Râzî, Hipokrat'ı sözlerini alıntılayarak desteklemektedir: “Hekiminizi bulun
ve ona ihtiyacınız olmadan önce onu hazırlayın.”
Şehirleri ve kırsalı dolaşan, kocakarı ilacı ve kürlerini satan şarlatanlara ve sahte
doktorlara saldırmıştır. Aynı zamanda, çok iyi eğitimli doktorların bile tüm tıbbi
sorunlara cevap veremediği ve tüm hastalıkları iyileştiremediği veya her hastalığı
iyileştiremediği konusunda uyarmıştır.2 er-Râzî'ye göre,8 “Doktorlar Allah'a bağlı olmalı
ve O'ndan çare ummalıdır. Kendisinde yüce bir güç olduğunu ve çalışmalarının
tedavinin sebebi olduğunu asla düşünmemelidir, aksi takdirde Allah onu bu şekilde
derde deva olmaktan alıkoyacaktır.”2,8
Sonuç olarak, 1000 yıldan daha önce yazılmış ilk İslamî tıp etiği kitaplarını takdim
ettik. Bu, İslâm âlimlerinin tıp etiğinin batıdaki yazılardan çok daha önce tıp etiği
ilkelerini ortaya koymadaki rolünü açıkça göstermektedir.
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or several centuries, the world, and particularly
Europe has benefited from the great contributions
brought about by Muslim physicians in the field of
medicine. These contributions were not only based
on technical skills but also on the role of eminent
Muslim physicians in establishing medical ethics.
Many prominent physicians of the Islamic civilization
involved themselves with professional ethics; among
them were al-Ruhawi, and al-Razi (Rhazes). Both wrote
the earliest and most thorough books on medical ethics
over a thousand years ago.1,2 Islamic medical ethics
refers to Islamic guidance on ethical or moral issues
relating to medical and scientific fields, in particular,
those dealing with human life. Islamic bioethics is
an extension of Shari’ah (Islamic law), which is itself
based on 2 foundations: The Qur’an (the holy book of
all Muslims) and the Sunna (the aspects of Islamic law
based on the Prophet Muhammad’s words or acts). The
fundamental basis of Islamic bioethics is that all rulings
and actions must fall in accordance with Islamic law
(Shari’ah).3
The Quran and sayings of the Prophet established
morality and mode of conduct of physicians and
surgeons. The Prophet Muhammad gave many rules
regarding seeking remedy, and the importance of
consent. The Islamic jurisprudents required from the
practitioner to be competent and obtain licensed to
practice. He also should get the consent of the patient or
his guardian if he is not competent, otherwise he would
be liable.3 Abdul Malik ibn Habib Al-Andalusi (d238
H/853 cc)4 in his book “Tibbi Nabawi” stressed that the
physician should be competent, licensed, and should
obtain the consent of the patient, otherwise he would be
liable. Ibn Al Qayim in his book “Tibbi Nabawi”5 made
comprehensive details pertaining to human behavior

and ethics, and stressed that the physician should be
well trained, alert, and keen on getting his job carried
out in the best way.
The principles of bioethics in the Western world
were developed and outlined in 1979 by 2 American
philosophers and bioethicists, Beauchamp and Childress
in their book “Principles of Biomedical Ethics”.6 The
concept of bioethical principles has since been regarded
as a purely “Western” innovation, which is absent in the
Islamic health care system. These bioethical principles:
autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice
have been legitimized by Muslims jurists as falling into
the sphere of Islamic law, and have also been supported
by Qur’anic verses. There are, however, many differences
in the details, especially regarding autonomy.3
Both Al-Ruhawi, and Al-Razi (Rhazes) built their
knowledge upon themes from the Hellenistic medical
tradition and incorporated it with Islamic traditions.
In fact, one of the earliest and most thorough books
on medical ethics is entitled “Adab al-Tabib” (Practical
Ethics of the Physician) by Ishaq ibn Ali al-Ruhawi, a
Christian who probably embraced Islam.7 Al-Ruhawi
was a contemporary to Abu Bakr Al-Razi and lived in
the second-half of the ninth century A.D. This book
was translated to English by Martin Levey in 1967
(Transactions of the American Philosophical Society).1
Al-Razi has also written a book fully devoted to medical
ethics called “Akhlaq al-Tabib” (Medical Ethics).2 To
establish such opinions in a well organized book over
a thousand years ago is quite significant. Besides, these
ideas still maintain their validities nowadays and are laid
down in several ethical codes of medicine.
Although Al-Ruhawi quoted Aristotle, Socrates,
Galen, and Hippocrates to support these ideals, he used
Islamic traditions, as well, to further support his points.7
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This shows a distinguished Islamic paradigm that any
knowledge considered as part of the culture of humanity
and does not contradict with Islam, should be accepted
as a mercy from God.1 A glance at the chapters in Adab
al-Tabib will reveal how thorough and comprehensive
this book is: 1. The loyalty and faith in which a physician
must believe, and on the ethics he must follow; 2. Care
of the physician’s body; 3. What the physician must
avoid and beware of; 4. The directions of the physician
to the patients; 5. The behavior of the patient’s visitors;
6. The simple and compound drugs, which a physician
must consider; 7. What does a physician ask the patients
or others; 8. The necessity for ill and healthy people to
have faith in the physician; 9. The agreement that the
patient must follow the instructions of the physician;
10. The behavior of the patient with his servants; 11.
The behavior of the patient with his visitors; 12. The
dignity of the medical profession. 13. The people must
respect a physician according to his skills; 14. Peculiar
incidents concerning physicians; 15. Medicine must
be practiced by those who have a suitable nature and
moral character; 16. Examination of physicians for
accreditation; 17. The kings may remove corruption
of physicians and guide the people to proper medicine;
18. The necessity of warning against quacks who call
themselves physicians; 19. Faulty habits of people, which
may hurt them; and 20. What a physician must observe
during periods of health in order to prepare for periods
of illness.1,7 As the chapter titles clearly illustrate, Adab
al-Tabib is not only a manual of professional ethics, but
contains important information on personal hygiene,
patient-doctor relationship, and even comments on
the relation between profession and the government.
Al-Ruhawi’s work demonstrates the ability of Islamic
thinkers of incorporating different traditions and
philosophies into an Islamic discourse. Adab al-Tabib
is a magnificent illustration of the fact that problems of
professional responsibility and ethical dilemmas are not
new to medicine.1,7
The second book is “Akhlaq al-Tabib” (Medical
Ethics) written by Abu-Bakr Muhammad ibn Zakariyya
al-Razi (865-925).8 Al-Razi is surely one of the most
prominent medical scientists of the Islamic golden
age. He earned the title “Galen of Arabs” thanks to
his authority and achievements in medicine, and was
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considered the father of Islamic medicine, the greatest
physician of the Muslim World, as well as a respected
philosopher.2 In addition to being a famous physician,
Al-Razi is known for being an encyclopedic scholar. In
total he wrote over 200 books and treatises on a variety
of subjects.
In his book “Akhlaq Al-Tabib,”8 he presented the
first model for ethics in Islamic medicine. He felt that
it was important not only for the physician to be an
expert in his field, but also to be a role model. His
ideas on medical ethics were divided into 3 concepts;
the physician’s responsibility to patients and to self,
and also the patients’ responsibility to physicians.2
According to Al-Razi,8 the first thing to bear in mind
is that a physician should continue studying, advancing
scientific knowledge, and maintaining a commitment to
medical education. He recommends that physicians be
virtuous and refrain from conceit because, according to
the philosopher, the most important point in treatment
is the dedication of physician’s himself to his patients
and to love them. In addition to this, physicians should
pay attention to their appearances. The clothes and hair
should be neat and clean.
The physician has duties to the patients. The first of
which is to treat the patients kindly, not to be rude or
aggressive but soft-spoken, compassionate, and behave
modestly.8 Al-Razi stresses that the second duty is to
keep the secret they have learnt during the treatment
process of their patients. This principle, put forward by
Al-Razi, takes place in the Hippocratic Oath. Another
duty is to encourage the patient psychologically. The
physician should encourage the patients even who have
no hope of recovering from their diseases and instill this
hope in them. To inculcate positive ideas into patients
is an important method in modern psychology science.
To Al-Razi,8 another duty of the physician to his
patients is to treat the patients equally regardless of
their wealth. The aim of the physician should not be
the money he will get after treatment but the cure.
Physicians should be even more eager to cure the poor
and homeless than curing the rich. Al-Razi felt great
pity for physicians who took care for the well being of
princes, nobility, and women, because they did not obey
the doctor’s orders to restrict their diet or get medical
treatment, thus making it most difficult being their
physician.2,8 Al-Razi also recommends that physicians
be more careful while treating women. He quotes one
of Galen’s sentence: ‘Physician must adhere to God
sincerely; he should only look at where he has to while
curing beautiful and attractive women, and strictly
avoid from looking at other parts”.2 On the other hand,
the patient has also duties to the physician. According
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to Al-Razi,8 the first thing for a patient to fulfill is to
treat the physician kindly and to talk gently. Al-Razi, in
this point, supports Hippocrates by quoting his words.
‘Find your physician and prepare him before you need
him’.
He attacked charlatans and fake doctors who roamed
the cities and countryside selling their nostrums and
“cures”. At the same time, he warned that even highly
educated doctors did not have the answers to all medical
problems and could not cure all sicknesses or heal
every disease.2 According to Al-Razi,8 “physicians must
depend on Allah and expects cure from Him. He must
never think that his mighty and work are the reasons,
otherwise, Allah shall prevent him from such cure”.2,8
In conclusion, we presented the first 2 books of
Islamic medical ethics, written over 1000 years ago.
This clearly demonstrated the role of Islamic scholars in
laying down the principles of medical ethics, well before
Western writings.
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Grace Davie’nin, Religion in Modern Europe: A Memory Mutates adıyla kaleme aldığı
ve 2000 yılında Oxford Üniversitesi yayını olarak çıkan kitap, Akif Demirci tarafından,
Modern Avrupa’da Din başlığıyla Türkçeye çevrilmiştir. 2005 yılında Küre Yayınları
tarafından basılan kitapta Grace Davie sekülerleşme teorileri karşısında Avrupa’da
dinin konumunu ve Avrupa’ya has olan dindarlık tipolojilerini konu edinmekte bu
bağlamda dinin Kilise, eğitim, kültür, hukuk ve medya gibi kurumlarla ilişkisini
irdelemektedir.
Hem niteliksel hem de niceliksel sosyolojik verilerin kullanıldığı çalışmada, niteliksel
veriler konusunda tarihsel boyuta özel bir önem verilmiştir. Zira Davie’ye göre, tarihsel
boyut anlaşılmaksızın ne bir bütün olarak Avrupa’daki din ne de Avrupa milletlerinin
dini yaşantısı anlaşılabilir.
Davie’ye göre 21. yüzyılın şafağında yükselen Avrupa hızla değişmektedir. Dini bir
bakış açısından bakıldığında, Avrupa’da yirminci yüzyıldaki en önemli evrimlerden
biri, Hıristiyan olmayan inançların artan temsili olmuştur. Avrupa yerini ‘Avrupa
Dinlerine’ bırakmaktadır. Artık kıta Avrupası, Yahudi topluluklarına ek olarak,
Müslümanların, Sihlerin Hinduların ve Budistlerin önemli orandaki temsiline ev
sahipliği yapmaktadır.
Davie’nin tespitine göre Avrupa’da dini aidiyetler kısaca; Katolikler, Protestanlar,
Karışık çeşitlilik ve laik bölgeler şeklinde gruplandırılabilir. Dini azınlıklar olarak; halen
Batı Avrupa’da bir milyon civarında Yahudi yaşamaktadır. En geniş toplulukları
Fransızlar (500-600.000) ve İngilizler (300.000) teşkil eder. İslam Avrupa’daki en önemli
öteki-inanç nüfusudur. Muhafazakâr tahminler altı milyon rakamını öngörmektedirler.
Müslümanlar batı Avrupa nüfusunun yaklaşık %3’ünü teşkil etmektedir. Davie, İslam
ile tarihi bakımdan Hıristiyan bir Avrupa arasında (ne şimdi ne de gelecekte) barış dolu
bir birlikteliğin olmayacağı düşünmektedir.
Davie, sekülerleşme tezlerinin Avrupalı bir çerçevede geliştiklerini ve bu tezlerde,
Avrupa’nın dini hayatının küresel dindarlığın ilk prototipi gibi düşünüldüğünü ifade
etmektedir. Söz konusu tezlere göre sekülerleşme modernleşmenin ayrılmaz bir
parçasıdır ve dünya modernleştikçe kendiliğinden sekülerleşecektir. Avrupa’nın
sekülerleşme konusunda bugün yaptığını diğer ülkeler yarın yapacaklardır.
Amerika’nın farklılığı ise, sekülerleşme konusunda bir istisna oluşuyla açıklanabilir.
Çeşitli sekülerleşme tezlerini değerlendiren Davie, Avrupa bağlamında bu tezlere
çeşitli eleştiriler yöneltmektedir. Davie’nin özgün yaklaşımında; ister Avrupa’da, ister
başka bir yerdeki –bilhassa niceliksel olmayan- sekülerleşme süreçleriyle ilgili yargılara
ihtiyatlı yaklaşılmalıdır. Avrupa Değerler Çalışması sonuçları dini fenomenlerin
karmaşıklığını ve bireyin (aslında bir milletin) dini hayatının tek boyutundan daha
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fazlasını hesaba katmanın gereğini ortaya çıkarmıştır. Örneğin Batı Avrupa ülkelerinde
kurumsal dinin gerilemesi, dinden vazgeçildiği şeklinde yorumlanamaz. Bu ülkeler,
yeni biçimiyle dindarlığı ahlak boyutuyla yaşamaktadırlar. Bu bağlamda Davie, modern
Avrupa’da dindarlığı; intisap etmeden inanmak (İngiltere ), inanmadan intisap etmek
(İskandinavya) şeklide tipleştirerek açıklamaktadır. Örneğin İskandinavların asıl
inandıkları şey, mensup olmaktır. Her birinin kendi ulusal kiliselerine üyelikleri,
Kuzeyli kimliğin önemli bir parçasını teşkil eder.
Davie’ye göre Avrupa’da din kurumsal boyutunda zayıflasa da, geleneksel dini
hafıza çeşitli şekillerde korunmaya devam etmektedir. Davie’nin Avrupa’nın dini
yapısını açıklamada kullandığı ‘hafıza’nın farklı varyasyonları vardır. Bunlar;
a. Vekil hafıza; Çoğunluğun adına bir azınlığın geleneği sürdürmesi.
b. İstikrarsız hafıza; Geleneğin farklı biçimlerde algılanması.
c. Aracı hafıza; Mesaj taşıyıcısı olarak medya.
d. Alternatif hafızalar; Başat inanç geleneklerinin kendi içlerinde ve aralarındaki
anlaşmazlıkları, modern Avrupa’da Hıristiyanlık dışındaki inançların tedrici
kurumsallaşması; daha geleneksel dini formlar yerine kutsala ilişkin alternatif odakların
ortaya çıkması.
e. Sembolik hafızalar; milenyum ve yıldönümlerinin önemi.
f. Sönük hafıza; belirli dini hafızaların hep beraber silinmeye yüz tutması.
g. Kopuk ve/veya yeniden keşfedilen hafıza; hafıza silsilesinin zamanla kırılması
veya kopması, uygun şartlar sağlandığında kendini yenileyebilmesi.
h. Çatışan hafıza/hafızalar; Ulusal hafıza karşısında Avrupalı hafıza.
ı. Dönüşen hafıza; 21. Yüz yılda Avrupalı dinlerin yeniden yapılanmayı sürdürmesi.
Davie’nin tespitlerinden öyle anlaşılmaktadır ki önemli sayıda Avrupalı, kiliselerinin
bir bütün olarak halkın lehine bazı görevleri vekâleten yerine getirdiğinin farkında
olarak, kiliselerinden yakınmak yerine onlara minnet duymaya devam etmektedirler.
Özellikle İngiltere’de halk kiliseye devam veya dini ahlaka uymaya isteksiz ama dini
geleneğin sürdürülmesi için, din adamlarını yakından takip etmektedir. Öte yandan bu
şekilde vekâleten iş görme, geleneksel hafızanın kesintiye uğramasına yol açabilir.
Davie’ye göre Avrupa’nın kurumsal kiliselerinin etkinlikleri oldukça azalmış ancak
sosyal gerçekliğin farklı düzeylerinde oldukça belirgin bir rol oynamaya devam
etmektedirler. Kurumsal olarak güç kaybeden sadece kiliseler değildir. Avrupa’da başat
kamusal kurumlara güven azalmıştır. Siyasi partiler, ticari birlikler vs. de savaş
sonrasının bir gerçeği olarak zayıflamışlardır. Orta ve Doğu Avrupa kiliseleri ise
istisnadırlar. Bu kiliseler Komünizm ile mücadele etmişler, sonrasında ise sivil toplumda
önemli boşlukları doldurmuşlardır.
Davie, göre Batı Avrupa’nın çoğu bölgesinde kiliseler önemli sayıda okulun sahibi ve
yöneticisi olarak eğitim alanında etkin olmayı sürdürmekte olduğunu ifade etmektedir.
Ona göre özellikle İngiltere ve Galler’de kilise okulları diğerlerinden daha başarılı
olmaktadırlar. Finlandiya’da öğrencilerin % 97’si Luther’ci Kilise’ye bağlı dersleri takip
etmektedirler. İtalya’da da durum benzer şekildedir. Kilise üyesi olmayan çocuklar bile
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söz konusu dersleri takip etmektedirler. Bu da Avrupa’nın bazı bölgelerinde resmi
kilisenin hâkimiyeti ve ulusal kimliğin oluşturulmasındaki şekillendirici etkisini
yansıtmaktadır. Katolik okulları, Katolik hafızanın kaynağı olarak görülmekte, düzenli
şekilde dini pratikleri olmayan Katolikler bile çoğunlukla çocuklarının inancıyla ilgili
bilgi edinmesini umarak çocuklarına Katolik eğitimi sağlamanın yollarını
aramaktadırlar.
Davie’nin vardığı sonuçlara göre ortalama insan ömrünün uzaması, Avrupa’da
dindarlığı olumlu etkilemiştir. Yaşlıların dindarlığı, dindarlık modelleri üzerinde açık
bir etkiye sahip olmuştur. Bu, dindarlık uygulama düzeyini ve başka düzeylerdeki
inancı korumak şeklindedir. Kadınlar erkelerden daha fazla yaşamaktadırlar ve söz
konusu dindarlık eğilimi kadınlarda erkelerden daha fazladır. Dini hafızanın
korunmasında ve aktarılmasında kadınlar hayati bir rol oynamaktadırlar. Özellikle
çocukları üzerindeki etkileri düşünüldüğünde bu rolleri daha da önem kazanmaktadır.
Davie’ye göre bütün Avrupa’da kiliselerde kadınlar erkeklerden daha fazladır. Bu
durum kiliselerin geleneksel cemaatlerinde olduğu gibi, gençlerin anlık toplantılarında
da aynı şekildedir. Ayrıca kadınlar özel ibadet konusunda erkeklerden daha
duyarlıdırlar. Bunun niçin böyle olduğu tartışmalı bir konudur. Eğer sosyalleşmeleri ve
toplum içindeki yükümlülükleri sebebiyle kadınlar erkeklerden daha dindarlarsa,
dindarlıklarının, toplumun evrilmesiyle değişeceği de muhtemeldir. Ama eğer kadınlar
yapıp ettikleri dolayısıyla değil de, sırf kadın olmaları dolayısıyla erkeklerden daha
dindarlarsa farklılığın ortadan kalkması daha zor olabilir.
Uzun zamandan beri okullarda din eğitiminin verilmediği Fransa’da bile 1997’de
papa tarafından kutlanan Aşai Rabbani’ye bir milyonun üzerinde gencin katılması,
Davie’ye göre, Avrupa gençliğinde dini bilgi cehaletinin had safhada olmasına karşın,
dini faaliyetlerin bazı şekilleri hala onların ilgisini çekebildiğini göstermektedir. Ona
göre bu durum Avrupa’da bir istikrarsız hafıza örneği olarak, geleneksel dindarlığın bu
şekliyle varlığını sürdüremeyeceğini göstermektedir.
Medya’nın Avrupa’da yüz yıllardır var olan dini kalıpların etkisini bir taraftan
artırırken diğer taraftan deforme ettiğini belirten Davie, Avrupa’nın dini hafızalarının,
(bir aracı hafıza örneği olarak) medya tarafından belli sınırlar içinde büyük değişiklik,
müdahale ve sansüre tabi tutulmuştur.
Davie’ye göre Avrupa’da, hayatını herhangi bir kurumsal kiliseye veya inançsal
duruma referansla sürdürmeyen Avrupalıların oranı % 30 civarındadır. Ona göre
Avrupa’da en az inanç kadar inançsızlık da tarihi gelenek ile boyanmıştır. Bazı
Avrupalıların inanmadıkları Tanrı, başka bir formülasyondan çok daha fazla YahudiHıristiyan bir Tanrı’dır. Davie’nin dini uygulamalardaki değişimler açısından ilginç
bulduğu bir faktör de modern Avrupa’nın bazı kesimlerinde, bilhassa Protestan
Kuzeyde cenaze yakılmasının şaşırtıcı biçimde (%70 civarında) popülerleşen bir işleme
dönüşmesidir.
Davie, Avrupa’da ikinci dünya savaşı sonrasında dini açıdan iki önemli değişme
olduğunu ifade etmektedir; Hıristiyanlığın etkisindeki belirgin azalma ve hızlı bir
şekilde yükselen alternatif imkânlar. 1960’lı yıllar kiliseye karşı muazzam bir meydan
okumayı beraberinde getirmiştir. Bu dönemde otoritenin bütün kurumsal yapıları köklü
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bir şekilde sorgulanmış ve seküler optimizm tüm zamanların en yüksek seviyesine
ulaşarak çok çekici bir alternatif oluşturmuştur.
Avrupa’da yaşanan dinsel dönüşümler kapsamında ortaya çıkan yeni dini
hareketlere de dikkat çeken Davie’ye göre Opus Dei (Katolik Kilisesindeki yeni
muhafazakâr hareketlerin duayeni) ve Communione e Liberazione( Hıristiyan inancının
ortak-yaşam dışında sürdürülmesinin otantik özgürleşmenin temeli olduğunu
savunanlar) Avrupa’nın yeni dini hareketleri içinde en önde gelenleridir.
Davie’ye göre Avrupa’da hac, 20. Yüz yılın sonlarında oldukça popüler olmaya
başlamıştır. Bu durumda seyahat imkânlarının gelişmesi ve kültürel miras endüstrisinin
katkısı vardır. Avrupa’nın geçmişteki trajedilerini hatırlatan ve ulusal kimlik vurgusu
ve dini öğretiyi bir anlamda birleştiren mekânlar olarak anıtlar ve mezarlar da gittikçe
artan bir ilgiye mazhar olmaktadırlar. Tarihi dini yapıların (ortak hafıza olması
dolayısıyla) korunması konusunda laikler de dindarlar kadar hassas davranmaktadırlar.
Davie, Hervieu Leger gibi, geçmişte sosyolojik düşünceye hâkim olan (dindarlık
parametresi olarak) kiliseye devam gibi, düzenli pratikler üzerindeki tarihi vurguyu
reddetmektedir. Ona göre bu anlayış, modern Avrupa dinini uygun bir şekilde anlamak
için gittikçe daha az kullanışlı hale gelmektedir; dolayısıyla söz konusu pratiklerdeki
düşüş, gittikçe karmaşıklaşan resmin bir parçası olmaktan başka bir şey değildir.
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Salime Leyla Gürkan, tarih boyunca üzerinde en çok tartışılan ve hala tartışılmaya
devam eden Yahudi tarihi üzerine yazılmış objektif bir eser niteliğindeki bu eserini
okuyucularının beğenisine sunmaktadır. Yazarın eserinde belirttiği gibi yaşandığı
konum ve kültür bağlamında en çok konu muhatabı olması gereken İslam dünyasında
eserlerin verilmiş olması gerekirken müstakil olarak ve bütün yönleriyle kendi
kaynaklarından hareketle hazırlanmış Yahudi Tarihini anlatan akademik bir çalışma
olarak bu eksikliği gidermeye yönelik olumlu ve başarılı bir eser olmuştur. Batı
dillerinde oldukça zengin bir Yahudi literatürü mevcut iken Türk dünyasında bu
çalışmaların yapılması uzun bir geçmişe gitmemektedir. Bu eser tarihsel gelişimini
dikkate alarak Yahudiler üzerine dini kavram ve uygulamalarını, diğer toplum ve
dinlerle ilişkilerini, ibadet ve toplumsal yapılarını birincil kaynak ve akademik
çalışmalar yardımıyla ortaya çıkarmaya çalışması eseri dikkate değer ve takdire şayan
bir yönü olduğunu göstermektedir. Yazar, Yahudi tarihini dışardan bakış acısıyla
Yahudilikle ilgili bugüne kadar değinilmemiş konulara değinmesi yanlış veya farklı
algılanan konulara getirdiği nesnel bilgiler ışığındaki açıklamaları, işlediği konu
bölümlerini gerekli ve yeterli ayrıntılar sunarak Yahudi tarihi konusunda okuyucuya
bilgi sunmaktadır. Okuyucuda haz uyandıran yalın, sade ve açık anlatımıyla
anlatımların eserin sıkılmadan ve konular arasında bir kopukluk olmadan okunması
yazarın ve eserin işlediği konunun başarısının bir simgesi olarak gösterilebilir.
Eserin önemli ve farklı olan taraflarından biri de yazarın asıl konunu dışında ama
konuyla ilgisiz olmadığını düşündüğü konuları veya farklı uygulamalarını veya
açıklayıcı bilgi gerektiren konuları işlediği dipnotlarla esere yoğunluk katması da
yadsınamaz. Ayrıca eserde işlediği konuların birbiriyle ilişkisini gösteren bölümler
arasında bağlantılar sağlayan bilgi parantezleri kullanması eserde bir bütünlük
olduğunu göstermektedir. Kitapta anlatılan konuyla ilgili kullandığı haritalar ve geçen
kelimelerin anlamlarının geçtiği sözlüklerin yer aldığı son bölüm eseri okuyan
okuyucudaki bilgi eksikliğini gidermek ve var olan/oluşan bilginin pekişmesi açısından
önemli eklemeler olarak önem atfetmektedir. Kitabın sonunda yer alan ve Yahudi
tarihini bir kronoloji ve bütünlük içerisinde görmemizi sağlayan Yahudi tarih
kronolojisi de yazarın esere kattığı ayrı bir katkıdır. Ama eser yazımı esnasında yazarın
birkaç bölümde düştüğü tekrar hatası eserin akıcılığında bir sorun teşkil etmektedir.
Eserde ayrıca aynı konunun bütün Yahudi cemaatlerindeki uygulama farklılıklarını
kaynak göstererek açıklaması Yahudiliğin yaşayış hayatındaki farklılığını
göstermektedir.

Azize KAPLAN
Eser, kısaltmalar, yazarın önsözü, giriş üç bölüm, kronoloji, haritalar, sözlük,
bibliyografya ve indeksten oluşmaktadır.
Önsöz eserin yazılmasına duyulan ihtiyaç, eserde izlenilen yöntem üzerinde
durularak kısa bir teşekkür bölümünden oluşmaktadır.
Giriş bölümünde yazar amacını, konuyu ve sınırlarıyla birlikte işlenecek konulara
değinmiştir.
“Tarihi süreç” başlığı altında birinci bölümde yazar kutsal kitap dönemiyle
başlayarak geleneksel Yahudiliğin merkezinde bulunan “Tanrı-Tevrat –İsrail
üçlemesinde çok önemli yer edinen kutsal kitap külliyatının oluşumu ve aşamaları
konusunda ayrıntılı akademik bilgiler içeriyor. Kutsal kitabın önemi ve bu konuyla ilgili
tartışılan konulara değinerek Yahudi peygamberler hakkında da geniş bilgilere yer
vermektedir. Tarihi süreç içinde Yahudi peygamberlerden ve onların Yahudi dininin
oluşmasında oynadıkları öneme değinmektedir. Yahudilik tarihini İsrailoğulları’nın
Musa tarafından kurtuluşundan kurtarıp mısır ‘dan Sina’ya getirmelerinden başlatarak
orada Tanrı ile ahitleşmelerinin ardından devam eden Krallık, Sürgün, İkinci mabed,
Talmud dönemlerinde olgunlaşıp Rabbinik ve Orta Çağ Yahudi düşüncesiyle bugüne
gelen dini sistemin teşekkülünü açıklamaya çalışmaktadır.
“Ikinci mabed” başlığı altında bir din olmakla birlikte bir topluluk olarak anlam ifade
eden Yahudiliğin sistemleştiği dönem olarak önemli olan dönem hakkında verilen
bilgiyle birlikte şu anki Yahudiliğin temel taşların bu dönemde atıldığı Yahudi tarihi
açısından önemli ve kötü olayların yaşandığı bir dönem olarak anlatılıyor.
“Talmud dönemi” bölümünde Talmud literatürünün kapsamı ve oluşumu hakkında
verdiği bilgilerle Yahudi kutsal metinlerinin yazım ve konuları hakkında bilgiler
içeriyor.
“Yahudi-İslam diyaloğu ve Avrupa –Osmanlı etkisi bölümlerinde “Yahudilerin
etkileme ve etkilenme konusuna diğer din toplumlarla ola ilişkilerine değinerek
Yahudiliği daha iyi anlama ve anlatma çabası içerisinde olduğu bir bölüm olmaktadır.
“Modern Yahudi oluşumları” bölümünde şu anda var olan Yahudi cemaatlerine ve
işlevlerine değinerek Yahudiliğin uygulamadaki farklılıklarını dikkate çekiyor.
Yahudilliğin, Yahudi toplumundan ayırt edilemeyeceği tezini savunarak Moder n
Yahudi toplumların gittikçe yozlaşma ve değişim tehlikesi altında olduğu
vurgulanmaktadır.
İsrail ve diaspora bölümünde seçilmişlik ve vaat edilen toprak sloganıyla Yahudiliğin
üstlendiği misyona değinilerek tanrı ile ahitleşme konusuyla ilintili olarak İsrail
devletini varlığının önemine vurgu yapılıyor.
İşlenen üç bölümden ikinci olan bölümde daha çok Yahudiliğin Teolojik boyutu ele
alınmaktadır. İnanç esasları, bölümünde Yahudi dini hukuku nu ifade eden “halaha”
kavramından yola çıkarak Yahudiliğin belli bir amentüsü olmasından ziyade pratiğe
önem veren bir din olduğunun altı çizilmektedir.
“Tevrat” bölümü Yahudi kutsal metinlerinin ayrıntılı tasvir ve açıklaması yapılarak
her birinin önemi ve taşıdığı anlam anlatılmaktadır.

Dicle İlahiyat Dergisi (DİD) Cilt: XIX, Sayı: 2017/2

190

YAHUDİLİK
“Tanrı” bölümünde Tanrı’nın varlığından çok tekliği ve doğru ibadet biçimi
üzerinde durulur. Yahudilikte tek Tanrı inancı olmakla birlikte Yahudilere özgü ve özel
tanrı inancı (monolatrist)görüşü de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Antropomorfizim
(Tanrı’yı insan biçiminde düşünme) olgusu da nazara verilmektedir. Yahudilikte Tanrı
isminin telafuzuna verilen öneme dikkat çekilerek Y-H-V-H sigasının önemi üzerine
durulmuştur.
“İsrail” bölümünde İsrail in hem kutsal toprak hem kutsal topluluk olarak
algılanmasının önemine değinilmiştir. Ayrıca Yahudilikte bir kutsiyet atfeden Kudüs,
Siyon Dağı ve Mabetlere değinilmiştir.
“Peygamberlik”alt başlığında Yahudiler kendilerine gelen peygamberlerin özel ve
farklı olduğu üzerinde dururlar. Peygamberlik İbrahim ile başlamış Musa ile
mükemmelliğe ulaşmış ve Ezra ile sona ermiştir. Atık peygamber yerine dini
bilen,yorumlayan din adamı (RABBİ) figürü öne çıkmıştır.
“Ahiret inancı” bölümünde Sistemli bir ahiret anlayışları yoktur. Fazla da
literatürlerinde bilgiye rastlanmaz.
Mesihçilik bölümü Mesih tarafından yabancı boyunduruğundan kurtarıp Filistin
topraklarında dini ve siyasi bağımsızlık kazanmak suretiyle eski ihtişamlarına
kavuşmalarına yönelik inanç olarak ifade edilerek Mesih beklentisinin hala revaçta
olduğu vurgulanmaktadır.
Ve son olarak “Kabala “bölümünde Mistisizm, kutsal taht, büyü, yaratıcının
büyüklüğü ve mahiyeti üzerinde çalışılan ve Yahudiliğin esrarengiz ve merak
uyandıran yönünü belirtmiştir. Anlayışları üzerinde ayrıntılı durularak her biri
hakkında bilgiler verilmektedir. Teolojik boyutunda inançtan çok pratiğe ve yapılış
şekline önem verildiği üzerindeki bilgiler bize Yahudiliğin bilgiden çok pratiğe önem
verdiğinin yani edim dini olduğunun kanıtını göstermektedir.
Son bölüm olan üçüncü bölümdeki pratik boyut Yahudiliğin temel yapı taşları olan
ve onları nesiler boyunca bir arada tutan dini kurallara uymaya verdikleri önemi
gösteren bilgilere ve bunların dayandığı kutsal metin pasajları hakkındaki bilgilere
götürmektedir. Bu bölümdeki dini kurallar - doğum ergenlik, evlilik ve ölüm – yeme /
içme (koşer) ve temizlik – günah / kefaret ve etik - ibadet ve bayramlar - kadının konumu
- yabancıların dine kabulü - yahudi olmayanlarla münasebet adındaki alt başlıklara
ayrılarak her biri hakkında Yahudi inacında uygulama konusundaki hassasiyete ve
öneme dikkat çekilmekte kadın ve diğer din müntesiplerine karşı olan bakış açısı gözler
önüne serilmektedir.
Sonuç olarak bu kitap Yahudilik konusunda bir başlangıç kitabı olarak okunabileceği
gibi akademik olarak yapılan çalışmalarda faydalanılabilecek eserler arasında
zikredilmeyi hak ediyor.
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Ahmet Taşğın, Türkmen Aleviler-Diyarbakır ve Çevresindeki-, Konya: Çizgi Kitabevi
Yayınları 2013, ss.236. ISBN:978-605-5022-28-0
Şüphesiz bir meseleyi doğru çözmek için öncelikle doğru anlamak gerekir. Bu yazıda
günümüz Türkiye’sinde hala sorun olarak kalan Alevilik konusunu doğru anlamak
üzerine kurgulanan nadir çalışmalardan birinin, Ahmet Taşğın’ın “Türkmen AlevilerDiyarbakır ve Çevresindeki-” isimli eserinin, tanıtımı yapılmıştır. Kitap giriş, Diyarbakır
ve çevresindeki Alevilerin inanç, ibadet, kurum ve sosyal ilişkilerinin incelendiği
“Diyarbakır ve Çevresindeki Türkmen Alevileri” ve “Alevi Dini Hayatına Etki Eden
Faktörler” başlıklarıyla iki ana bölüm, sonuç ve değerlendirmeden oluşmaktadır. Ayrıca
anket formunun eklendiği eserde mülakat verilerinin oluşturduğu yetmiş yedi adet
tablo bulunmaktadır.
Giriş bölümünde araştırmanın konusu ve problemi, amacı, önemi, yöntem yani
kavramsal çerçeve, varsayım, kapsam ve sınırlılıklar, veri derleme ve değerlendirme
başlıkları yer almaktadır. Bu bölümde yazar konunun ilginçliği üzerinde durmuştur.
Türkmenlerin Diyarbakır ile nasıl bir ilişkisi olabileceğinden bahsetmiştir. Yazar,
çalışmanın konusu bakımından bu kitabın bir yönüyle Alevileri bir yönüyle
Türkmenleri konu edindiğini söylemiştir. Popüler olarak tartışılan Kürt meselesinin,
Güneydoğu’nun -özelde Diyarbakır’ın- Kürtlerle özdeşleştirilmesinin bölgede yaşayan
Türkmenlerin varlığını yadsır duruma geldiğini tartışmıştır. Yüzyıllardır bölgede
yaşayan Türkmenlerin nasıl olur da kısa bir süre içinde eridikleri üzerinde de
durulmuştur. Kitapta daha sonra Alevilerin dini ve sosyal yapısı hakkında bilgi verilmiş,
Diyarbakır ve çevresindeki Alevilerin ise bunun dışında ayrıca değerlendirilmesi
gerektiği belirtilmiştir.
Esere göre Diyarbakır’daki Türkmen Aleviler gittikçe düzenlerini ve hiyerarşilerini
kaybetmektedirler. Diyarbakır gittikçe Türkmen bir şehir olmaktan Kürt bir şehre
dönüşmekte, bu da Diyarbakır’ın tarihi, coğrafi ve demografik yapısının görülmesine
engel olmaktadır. Bununla birlikte Türkmen Alevilerin Sünnilik, Şiilik, Kürtlük
değerlerinin arkasında yok olmaya yüz tutmalarına rağmen varlıklarını nasıl
korudukları dikkat çekicidir. Sonrasında yazar, Türkmen adının ne demek olduğunu,
nerelerde ve hangi anlamlarda kullanıldığını açıklamış ve Diyarbakır’daki
Türkmenlerin Bozulus Türkmenlerinden olduğunu söylemiştir. Yazar Yörük-Türkmen
karşılaştırması da yapmıştır. Ayrıca Türkmen Alevilerin bölgede nerelerde yaşadığı ile
ilgili bilgi de verilmiştir.(s. 15)

Sabri AKMAN
Kitabın giriş bölümünde Oğuz Boylarıyla Alevi Ocaklarının sosyal yapısı arasındaki
ilişki üzerinde de durulmuştur. Anadolu Aleviliğinin nasıl oluştuğu, hangi bölgelerden
ve tarihsel süreçlerden geçtiği anlatılmıştır. Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki
siyasi gelişmelerden bahsedilmiş, Kızılbaş ifadesi Safevilere bağlı özel bir grubun
adıyken Osmanlılar süreç içinde hem kendi sınırları içinde kalan Safevi bağlılarına hem
de Safevi Şiilerine bu adı vermiştir. Osmanlı sınırları içinde kalan ve Kızılbaş olarak
ifade edilen Türkmenler sosyal ve dini yapılarını korurken Safevi sınırları içinde kalan
Sünniler zamanla Şiileşmiştir. Yazara göre Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasındaki
rekabet, başta ekonomik ve siyasi alanlardayken zamanla din ön plana çıkarılarak
Sünnilik ve Şiilik propaganda aracı haline getirilmiştir.(s. 19) Osmanlı Devleti ve Safevi
Devleti arasındaki mücadele Anadolu’daki konar-göçer Türkmen boylarını olumsuz
etkilemiş ve dini-sosyal farklılaşmaya itmiştir. Bu farklılaşmanın bir tezahürü olarak da
Alevilik oluşmuştur. Yazar, Osmanlı Devleti’ndeki Alevi-Bektaşi yapılanmasının
gelişimini de tarihsel süreç içerisinde ele almıştır. 16. yüzyıldan itibaren Kızılbaş ismi
kullanılırken son yüzyılda Alevi ismi yaygınlık kazanmıştır.
Aleviler Osmanlı Devleti’ne karşı tepkilerinden dolayı Cumhuriyet’e ve Mustafa
Kemal’e destek vermişlerdir. Ama tek parti durumu bunu sorgulamalarına sebep olmuş,
1950’de yapılan seçim sonucunda seçilen tüm Alevi milletvekilleri Demokrat Parti’den
seçilmiştir. Demokrat Parti döneminde Hacı Bektaş Tekkesi restore edilip hizmete
açılmış ve bundan sonra her yıl ulusal ve uluslararası Hacı Bektaş’ı Anma Etkinlikleri
yapılmıştır. 1960’tan sonraki özgürlük ortamı Alevilere daha fazla serbestlik alanı
sağlamıştır. 1980 öncesi siyasal çekişmeler ve dünya çapında dini-kültürel değerlerin
gündeme gelişiyle farklı kültürel topluluklar kendilerini ifade etme olanağı bulmuştur.
Böylece Alevilik daha çok gündeme gelmiş ve kamusal alanda görünür olmuştur.
Yazar incelediği Diyarbakır ve çevresindeki Alevilerin Osmanlı Devleti’nden önce de
bölgede yaşadıklarını, hatta Anadolu’daki ilk yerleşim yerlerinin Diyarbakır Bölgesi
olduğunu belirtmiştir. Bunların Cengiz istilasıyla sürüklenmiş olan Yesevi geleneğinden
gelen topluluklar olduğunu söylemiştir. Diyarbakır ve çevresinin tarihsel önemini
anlatmakla beraber esas olarak bu kitap bölgede yaşayan Türkmen Alevilerin dini
hayatını incelemiştir. Yazar, dini kurumlarının işlevsizleşmesiyle Sünnileşen
Türkmenleri göstererek kültürel hayatın korunmasında dinin etkisine göndermeler
yapmıştır. Ayrıca, özellikle modernleşme sürecinde Alevilik kurumlarındaki
değişimleri de incelemiştir.
Yazar, dini-sosyal gruplar üzerine yapılan çalışmaların az olması sebebiyle böyle bir
çalışmaya yöneldiğini söylemiş. Ayrıca yazara göre istismar edilen Alevilik konusunda
tarafsız bir çalışmanın da önemli olduğu ifade edilmiştir. Çalışmanın oluşum sürecinde
yazar, Alevilerin dini törenlerine katılıp, gözlem, mülakat, anket gibi teknikleri
kullanmıştır.
Kitabın ana bölümde yazar ilk olarak araştırmaya katılan 311 kişinin olgusal
kimlikleri (cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu, meslek, ikamet yeri, hangi
Alevi ocağına bağlı olduğu, dedenin olup olmama durumu gibi) hakkında bilgi
vermiştir. Burada dikkat çeken bazı bilgiler birisi Diyarbakır ve çevresinde
okullaşmanın en hızlı olduğu yerlerin Alevi köyleri olduğunun belirtilmesidir.(s. 43)
Örneklem grubundakilerin Alevilik tanımında görülüyor ki modernleşmeyle birlikte
bir değişim yaşanmıştır. Modern dünyanın Alevileri kendilerini Kızılbaş olarak
görmemekle beraber Aleviliği bir mezhep olarak da kabul etmemektedirler.(s. 47)
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görülmekte, yaş azaldıkça da kültür ve yaşam tarzı olarak görülmektedir. Alevilik esas
olarak inanç üzerine kurulu batini ve sembolik bir dil ile oluşmuş tarikat formundadır.
Alevilerin Ali ve Ehlibeyt merkezli bir inanç sistemleri olup, Aleviler Sünnilerin
inançlarında yanlışlık olduğunu söylemektedirler. Bununla beraber farklı etkenler
dolayısıyla Sünnilerle iletişime geçtikçe kendi inanç sistemlerini sorgular hale
gelmişlerdir. Bu iletişim sonucunda Sünnilerle ortak bir inanç olduğuna dair bir fikir
kurabilmişlerdir.(s. 77) “Alevilik nedir?” diye sorulduğunda Aleviler, Ali inancı
çerçevesinde oluşturulan tarihsel arka planı anlatamamakta, onun yerine Aleviliği
kurumlar üzerinden ifade etmek zorunda kalmaktadırlar. (s. 109)
Geleneksel Aleviliğin azalmış olması ve pozitivist eğitimin uygulanması sonucunda
kentlerde yaşayan Alevilerin dini kimliklerinden uzaklaştığı görülmüştür. Eğitim
imkanlarının artmasıyla Aleviler farklı bilgilerle yüzleşmişlerdir. Bu durum sonucunda
geleneksel bilgileriyle karşılaştıkları yeni bilgiler çatışmıştır. Kentlerdeki Aleviler artık
dedenin otoritesini sorgulamaya başlamışlardır. Uzun süre içe kapalı olan fakat farklı iş
kollarının aracılığıyla Sünnilerle iletişime geçen Alevilerde Sünni inanç ve ibadetleri de
görülüp Alevilikten uzaklaşma gerçekleşmiştir. Geleneksel Alevilikte sözlü mitolojik
aktarım varken modernleşmeyle başka bilgi kaynakları oluşmuş ve bu durum dedenin
sihrini bozup içsel bir çatışmaya sebep olmuştur. Sonuçta Aleviler sekülerleşmişlerdir.(s.
72) Kent ortamının yapısından dolayı Aleviliğin sosyal ilişkilerinde de gerileme
olmuştur.
Topluma liderlik etmek, talipleri bilgilendirmek, manevi güçleriyle taliplerin
sorunlarını çözmek, inanç ve kültürü aktarmak gibi görevleri yerine getiren dedelere
sahip olan Alevilerde inanç seviyesi daha yüksektir. Dede on iki imam soyundan geldiği
için inançların sürdürülmesinde olmazsa olmazdır.(s. 63) Eserde dedelik dışında
Alevilik kurumları olarak müsahiplik ve düşkünlük de ele alınmıştır. (s. 105) Alevilerin
tarım ve ticaret dolayısıyla Sünnilerle kurduğu iletişim sonucunda ortaya çıkan
ihtiyaçların Alevi kurumları tarafından karşılanamaması üzerine kurumlara duyulan
saygı azalmıştır. Alevi algısında müsahiplik ve düşkünlükten ziyade dedelik kurumu
ön plandadır. Dedelik Aleviliği ayakta tutan direk olarak görülmektedir. Ancak güncel
dini tavırda dedeliğin sadece Sünniliğin karşıtlığı üzerine kurulması ve bu zıtlıktan
kaynaklı olarak farklı bir şey üretememesi Aleviler arasında dedeliğe olan güveni
azaltmaktadır.(s. 111) Her ne kadar dedelik kurumu eleştirilse de bir Alevi kendisine bir
dede tutmak zorundadır. Çünkü dede kabul etmemek Sünnileşmek demektir.(s. 86)
Her Alevi bir ocağa bağlıdır ve başka bir ocağa da kendi başına bağlanamaz.(s. 63)
Alevi ocaklarına bağlılık modernleşmeyle azalmakla beraber Alevi inançlarının
devamlılığında, ocaklar etkili olmuşlardır. Ocaktan uzaklaştıkça Alevilerdeki grup
birliği bozulup Sünnilere yakınlaşma gerçekleşmiştir.(s. 80) Modernleşmeyle birlikte
Aleviler artık geleneklerinden farklı olarak kendilerini ocaklara bağlı olarak
tanımlamamaktadır, bu da onlara sorumluluktan uzaklaşma imkanı vermektedir.(s.
122)
Alevilerde kadının ayrı bir yeri vardır. Kadın, Alevi söylencelerinin başat
unsurudur.(s. 61) Kadınlar sosyal bir imkan olarak gördükleri için cem törenlerine
erkeklere oranla daha fazla katılım göstermektedirler.(s. 84) Fakat inanç boyutunda
kadınlara verilen önem uygulamalarda görülmemektedir. Kırsal kesimlerdeki
Alevilerin kadınlara yönelik tutumu Sünnilerle aynıdır. Bununla beraber modernleşme
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sürecinde Alevi toplulukları arasında kadınlara verilen önem tekrar öne çıkmıştır.(s.
106)
Aile ortamında dini inançların yaşanmasından dolayı Alevilerde inanç tutumu,
evlilerde bekarlardan daha yüksek çıkmıştır. Bunda evlilikle gelen sorumluluğun dini
boyutta da olması ve cem törenlerinin evlileri merkeze alarak yapılmasının da etkisi
vardır.(s. 75) Alevi ibadetlerinde en yüksek katılım ev hanımlarında görülürken en az
katılım da öğrencilerde görülmüştür. Öğrenciler için söylem olarak Alevi olmak, Alevi
kimliği için yeterlidir. Artık gelenekte olduğu şekliyle inancın devamı için ibadetin şart
koşulması yerine, ibadetlerini yerine getirmeden de Alevi olunabileceği algısı
gelişmiştir. Alevilik artık bu aşamada folklorik bir içeriğe dönüşmüştür.(ss. 89-92)
Modernleşmeyle birlikte Alevilerde en önemli aktarım biçimi çocuğun aileden görmesi
ve okuyup araştırma şeklindeki yöntemlerdir.(s. 54)
Eserde Alevi ibadetlerinden cem, oruç, kurban gibi ibadetler ele alınmıştır.(s. 84)
Esere göre geleneksel yapıdan uzaklaştıran meslekler ve eğitim düzeyinin yüksekliği
Alevilik inanç ve ibadetlerine yönelik tutumları azaltmaktadır. Laik eğitimde dinin
sosyal ortamdan uzaklaştırılması, çoğu Alevi öğrencinin başka şehirlerde
okumalarından dolayı ibadetleri yapacak yer bulamayışları, 1950’den itibaren kentlere
yapılan göçlerle geleneksel ortamdan kopuş, şehirlerdeki ilişki biçiminin
bireyselleşmeye yol açması gibi diğer etkenlerden dolayı da Alevi ibadetlerinde azalma
görülmüştür.(ss. 93-94)
Yeni kuşak geleneksel Aleviliği yeniden ele alıp 1980 sonrasında Alevi uyanışının
hazırlayıcısı olmuşlardır. Bu bağlamda nefesler önemli yer tutar. Bu dönemde nefesler
geleneksel formundan uzaklaşıp siyasi işlevler kazanmıştır.(s. 87)
Kitabın ana bölümünün son kısmında Alevilerin kendi kendileriyle ve Sünnilerle
olan sosyal ilişkilerinden bahsedilmektedir. Esere göre Aleviler, Sünnilere göre daha az
geleneksel ve cinsiyete dayalı davranış kalıplarından daha uzak topluluklardır.(ss. 126128)
Eserde görülüyor ki bazı Alevi toplulukları, Sünnilerle toplumsal alanda gelişen
ilişkiler sonucunda Sünnilere olan dini eleştirilerini sosyal alana kaydırarak kendilerinin
dışlandığını söylemektedirler.(s. 133) Ayrıca özellikle kırsal kesimlerde bir dedeye ya da
ocağa bağlı olan Alevilerin Sünnilere karşı olumlu tutumlarının düşük olduğu da
görülmüştür.
Modernleşmeyle birlikte kentlerde inançlarının sürdürülme imkanı daralan
Alevilikte, folklorik unsurlar olarak kalan cem ve semah gibi törenlerin uygulanmasına
devam edilmektedir. Artık dedenin yerini Alevi aydınları almıştır. Bu dönemde bazı
Alevi aydınlarının İslamiyet ile Sünniliği bir tutup Aleviliği Sünnilik dışı yani İslamiyet
dışı tuttukları da görülmüştür. (s. 150)
Bütün bunlarla birlikte modern eğitim süreçlerinde Alevi gençlerinin Sünnilerle
sosyal ilişkiler kurması, çeşitli meslek kollarıyla Alevilerin Sünnilerle yoğun ilişkiler
içine girmesi, kentleşme sonucu Alevilerin komşuları olan Sünnileri daha yakından
tanıma fırsatı bulmaları sonucu Alevilerle Sünniler arasında olumlu ve yeni ilişki
biçimleri gelişmektedir. Hatta Alevi geleneğinde Sünnilerle evlilik düşkünlük sebebi
olmasına rağmen, bazıları siyasi ve ideolojik ortaklıktan kaynaklı olsalar da, Alevi-Sünni
evlilikleri bile gerçekleşmektedir.
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TÜRKMEN ALEVİLER-DİYARBAKIR VE ÇEVRESİNDEKİSonuç olarak “Türkmen Aleviler-Diyarbakır ve Çevresindeki” isimli eser Türkmen
Aleviliğinin tarihsel sürecini; modernleşmeyle birlikte gerçekleşen inanç, ibadet, kurum
ve sosyal ilişkilerdeki değişimi ve son olarak günümüz Alevilerinin durumunu anlatan
alan araştırmasına dayalı konuyla ilgili dikkate değer bir çalışmadır.
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Canan Seyfeli, Ermeni Kilisesi’nde Sakramentler, Konya: Çizgi Kitabevi, 2015, ss. 560.
Dünya nüfusunun geneline yayılmış dinlerden biri olan ve iki bin yıllık geçmişe sahip olan
Hıristiyanlık dininin teolojisi tarihsel süreç içerisinde şekillenmiştir. Yaşayan kadim Hıristiyan
Kiliselerden biri olan Ermeni Kilisesi’nin teolojisi de Hıristiyanlığın bütünlüğü içerisinde
gelişim göstermiştir.
Eserde, Ermeni Kilisesi’ne göre Hıristiyan teolojisinin merkezinde yer alan, Hıristiyan
yaşamında inanılanı ortaya koymada gözlemlenebilir bir yerde duran ve Hıristiyan
ayinlerinden olan sakramentler işlenmiştir. Bu çalışmada Ermeni Kilisesi’nde inanç ve
uygulama boyutu olan sakramentlerin inanç boyutunun ön plana çıkarılması hedeflenmiştir.
Ermeni Kilisesi’nde sakramentlerden hareketle Hıristiyan sakramentler teolojisinin de
tarihsel süreci ortaya konmuştur. Bu doğrultuda çalışma Hıristiyanlıkta sakrament fikrinin
oluşumunda Kutsal Kitap’taki “Mesih sırrı”nın sakramentlere dönüşmesiyle tarihsel süreç
içinde gerçekleştiği sonucuna ulaşmıştır. Bu dönüşüm de özellikle Aziz Pavlus’un Yeni
Antlaşma’da İsa Mesih’in sır olmasını açık etmesiyle başlamıştır. (s. 54) İsa Mesih’in sır olma
durumu ve buna dair inanç ilk dönemde uygulaması açık olan Evharistiya üzerinden
açıklanmış ve yaşanmıştır. Böylece “Mesih sırrı” İsa Mesih teolojisinde bulduğu anlamla diğer
tüm inanç ve uygulamalara dağılırken sakrament fikrinin, sakramentler teolojisi ve
doktrininin gelişimini sağlamıştır. Evharistiya ile başlayan sakrament fikri sakramental
gelişimini Vaftiz ve Mühürleme, ardından Tövbe ve Ruhban Takdisi ve son olarak Evlilik ve
Hasta Yağı şeklinde sürdürmüş ve tamamlamıştır. Sakrament fikri Aziz Agustin’de yedi
sakramentin hepsi inanca dayalı görünmeyen bir sırrın uygulamada yer alan bir işaretinin
bulunması anlamıyla ifade edildiğinde tamamlanmıştır.(s. 66) Bu açıdan bakıldığında
sakramentler teolojisine ilişkin bu sonuçlarıyla eser dikkate değerdir.
Dikkate değer diğer bir konu eserin yaklaşım biçimidir. Eserde inanılanı olduğu gibi ortaya
koyma hedeflenmiştir. Bu doğrultuda çalışma alan araştırmasıyla desteklenerek yapılmıştır.
Böylece bugünkü inanılanı görerek olduğu gibi anlamaya dayalı bir çalışma yapılmıştır.
Eserin başka bir yönü Ermeni Kilisesi’nde sakramentler konusunun Ermenice ve kısmen
Batı dillerinde yapılanlar da dahil olmak üzere ilk defa bu genişlikte ve bu yaklaşım biçimiyle
çalışılmış olmasıdır. Çalışma, sakrament fikri ve teolojisinin önce genel Hıristiyanlıkta ve
Ermeni Kilisesi’ndeki gelişimi Mesih ve Mesih sırrı fikrinden hareketle işlenirken Kutsal Kitap
ve Kilise Babalarının eserleri yanında Ermenice klasik metinler ve modern araştırmalar
kullanılmış ve her dönemi kendi kaynağından hareketle ortaya koyma hedeflenmiştir.
Ermeni Kilisesi’nde Sakramentler adlı eser Giriş, Yedi Bölüm ve Sonuçtan oluşmaktadır.
“Giriş”te çalışmanın konusu, amacı, mantığı ve gereği, metod ve kaynakları belirtildikten
sonra Ermeni Kilisesi’nde sakrament fikrinin anlaşılmasını kolaylaştırma amacıyla
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Hıristiyanlıkta kurtuluş doktrini ve sakramentler fikri ele alınmıştır. Kurtuluş planında İsa
Mesih ve kilisesine iman ile kilisede imanlı yaşamı sağlayan sakramentler vurgulanmıştır.
Mesih sırrından sakramentler teolojisine geçiş Kutsal Kitap ve Kilise Babalarının eserlerine
göre ortaya konmuştur. Ermeni Kilisesi’nde sakrament fikrinin tarihsel süreci ele alınırken
erken dönem Hıristiyanlıkta Ermeni geleneğini sürdürdüğü sonraki gelişmelerde ise konuyu
Katolik Kilise merkezli takip ettiği belirlenmiştir.
Eserde sakramentlerin tek tek ele alındığı yedi bölüm girişteki aynı sistematik kurgu
üzerine kurulmuştur. Bu temelde her bir sakramentin gelişim süreci sakramentler teolojisinin
gelişim sürecine paralel olarak iki tarihsel döneme ayrılarak işlenmiştir. Öncelikle
Hıristiyanlıkta sakramentler teolojisinin uygulama boyutunun genel hatlarının şekillendiği V.
yüzyıla kadarki dönem ile bu tarih sonrası bağımsız kilise statüsüne geçen Ermeni Kilisesi’nde
her bir sakramentin doktrin olarak kabul edildiği tarihsel dönem olarak işlenerek bütünsel bir
yaklaşım sunulmuştur. Sakramental teoloji öncelikle Kutsal Kitap’ta, Kilise Babalarının
eserlerinde, geleneğin uygulama biçiminde ve ardından Ermeni Kilisesi tarihinde ele alınarak
işlenmiştir. Ermeni Kilisesi’nde geleneksel uygulamalar sakrament fikrini ortaya koysa da
yedi sakramentin hepsini ele alıp değerlendiren, dolayısıyla sakramentler teolojisinden bütün
olarak ilk bahseden Grigor Tat’evatsi (1346-1409) olmuştur.(ss. 72, 75)
Birinci Bölüm “Vaftiz” başlığı altında ele alınmıştır. Vaftiz, Hıristiyanlık dinine girişin ilk
adımı olarak görüldüğünden ilk sırayı teşkil etmiştir. Kutsal Kitap’ta sakramentlerden
uygulaması en açık olanı vaftiz olup onun sakrament olarak tanımlanması, sakrament
tanımının özel olarak yapıldığı Evharistiya üzerinden ve tarihsel olarak onun hemen ardından
gerçekleşmiştir. Bunun da sırrani bir ayin olan evharistiya ritüeline katılma şartının vaftizli
olmayı gerektirmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.(s. 107) Kutsal Kitap’ta vaftiz ile ilgili
açık ifadeler ve vaftizin anlamlarının Yeni Ahit metinlerinde yer aldığı, ancak Eski Ahit
metinlerinde ise vaftize işaret eden sembolik anlamların bulunduğu belirtilir. Kutsal Kitap’a
dayalı olan su vaftizi, ruh vaftizi ve ateşle vaftiz arasından su vaftizinin Yeni Ahit metinlerinde
diğerlerine göre daha açık olduğu ifade edilir. Kutsal Kitap’ta anlamı belirgin olmayan ateşle
vaftiz, Ermeni Kilisesi’nde anlamı daha belirgin şekilde ifade edilmiştir. Kilisede ateşle vaftiz,
Kutsal Ruh’un alınması olarak kabul edilir. Ateşin yakıcılığı ile Kutsal Ruh’u almayla
insandaki kötülüklerin yakılması yönünden benzerlik kurulur.(s. 92)
Ermeni Kilisesi’nde vaftizin sakrament şeklinde tanımlanması klasik Ermeni
kaynaklarında açık olmamakla beraber sakrament için kullanılan “h’orhurd” terimiyle
ilişkilendirildiği görülmüştür. Bununla beraber Ermeni Kilisesi’nde vaftizin sakramental
gelişiminin yine evharistiya üzerinden gerçekleştiği belirtilmiştir.(s. 114) Agat’angeğos’un
eserinde, vaftizin uygulama ve anlamlarına dayalı bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler Ermeni
Kilisesi kurucusu Aziz Grigor’un vaftiz uygulamasını doğal su kaynaklarında yaptığı
ardından vaftizliye kutsal yağ boşalttığı ve vaftizin bedeni ve ruhu yıkayan, kurtuluşu
sağlayan günahları bağışlayan, kefaret, ışık verici, yenileyici, aydınlatıcı, doğum anlamları ile
ilgili hususları barındırır.(ss. 116-117)
İkinci Bölüm “Mühürleme” başlığıyla işlenmiştir. Ermeni Kilisesi’nin bu sakramenti dine
girişte vaftizin tamamlayıcısı olarak kabul etmesi ve alan kişinin Kutsal Ruh’un tapınağına
dönüşerek İsa Mesih’teki yaşamının canlılık kazanması anlamından dolayı ikinci sırada yer
vermesi söz konusudur. Bundan dolayı eserde bu sakrament ikinci sırada, vaftizden sonra ele
alınmıştır.
Mühürlemenin ritüel boyutuna dair işaretler Yeni Ahit metinlerinde “üzere el koyma” ile
“meshetme” şeklinde olduğu ifade edilmiştir.(s. 180) Yeni Ahit metinlerinde “üzere el koyma”
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ile “ Kutsal Ruh’u alma/verme” ilişkisi açık şekilde yer almaktadır. Ancak mühürleme ile
“meshetme” ilişkisine dair açık veriler bulunmamaktadır. Eser bu konu ile ilgili daha açık
bilgileri Kilise Babalarının eserlerinden hareketle ortaya koymuştur.
Eser, mühürlemenin Kutsal Ruh ve meshetme arasındaki ilişkisini Ermeni kaynaklara
dayandırarak ifade eder. Kilise kaynaklarında su ve Ruh’tan doğumun birbirini tamamlayan
iki vaftiz olduğuna dikkat çekilir. Bu anlamda Kutsal Ruh’un vaftizin ana rahmi olduğuna
dair ifadeler kullanılır. Bununla birlikte Aziz Grigor’un mühürlemeyi ayrı bir sakrament
olarak değerlendirdiğine dair açık bilgiler bulunmamakla beraber onun vaftizden sonra kutsal
yağı vaftizlinin üzerine boşattığına dair bilgiler Agat’angeğos’un eserine dayandırılır ve
böylelikle mühürleme ritüelinin vaftiz ritüelinin ardından üzere yağ boşaltma şeklinde
olduğu fikrine ulaşılır.
Erken dönem din adamlarından Kat’oğikos Aziz Sahak (387-439)’ın kanunlarında
mühürlemede kullanılan yağın kutsanmış yağ olan miron olduğu, günümüzde de mühürleme
ritüelinde miron yağının kullanıldığı belirtilir.(s. 189) Mühürleme ritüelinde yağlanan
uzuvların ve diğer kiliselerle farklılıkların neler olduğu yazılı kaynaklar ile görüşme yapılan
din adamlarının ifadeleri doğrultusunda çalışmada ortaya konmuştur.
Üçüncü Bölümde “Tövbe” sakramenti işlenmiştir. Tövbe vaftizden sonra işlenen
günahlardan Tanrı’dan af ve bağışlanma dileme ve arınma anlamına gelmektedir. Bu
çalışmada Hıristiyanlıkta tövbe sakramentinin gelişiminin insanın günaha düşme potansiyeli
ile af ve bağışlanma dileme temelleri üzerinden kurulduğu ifade edilir. Vaftiz ve mühürleme
ile Kutsal Ruh’un tapınağı olan kişinin günah işlemesiyle Kutsal Ruh’un işlevselliğinin
engellendiği ve kişinin İsa Mesih’in bedeni olan Kilise’den uzaklaştığı ifade edilir. Kutsal
Ruh’un kişide işlevselliğinin kazanması tövbe ritüeliyle sağlanabilir.
Eserde, ilk dönemde tövbe sakramentindeki pişmanlık, itiraf, bağışlanma ve kefaret
ritüellerinde din adamının rolüne dikkat çekilir. Ermeni Kilisesi’nde bireysel ve toplu
tövbenin uygulandığına ancak bireysel tövbenin yok denecek kadar az olması sebebiyle
kilisede ayrı bir itiraf bölümünün bulunmadığı da belirtilmiştir. Ermeni Kilise tarihinde
tövbenin sakramental gelişimi V.-XV. yüzyıllar arasına tarihlendirilen Ermenice kaynaklarla
ortaya konmuştur. Ermeni Kilisesi’nde geleneksel uygulama olarak tövbenin sakrament
şeklinde ifade edilmesi Grigor Tat’evatsi (1346-1409) tarafından yapıldığı ifade edilmiştir.
“Evharistiya” Dördüncü Bölüme başlık olmuştur. Evharistiya sakramenti sakramentlerin
tarihsel sürecini belirlemede olduğu gibi bir Hıristiyanın hayatında da başat rol oynarken
vaftizle kiliseye giren ve İsa Mesih’in bedeni olan kişinin evharistiyada İsa Mesih’le bir olup
onda yaşamasının zirvesini ifade eder. Eserde Hıristiyan teolojisi ve geleneğinin
biçimlenmesinde merkezi rol oynayan sakramentler fikrinin evharistiya üzerinden kurulduğu
ileri sürülmüştür. Bu merkezi öneminden kaynaklı evharistiyanın “Son akşam yemeği”,
“Rab’bin sofrası”, “komünyon”, “kutsal kurban”, “ kutsal ve tanrısal litürji”, “kutsal sırlar”,
“çok kutsal sır”, “kutsal ayin” şeklinde en fazla isimlendirilen ayin olduğu da ifade edilir.
Ermeni kaynaklarda yer alan birçok isimlendirmeye de yer verilir. İsa Mesih’in havarileriyle
yediği son akşam yemeği ve yemekte meydana gelen gelişmeler evharistiya sakramentinin
temelini oluşturur. Eser, evharistiyada “son akşam yemeği” ile “ekmek bölme ve kase”yi
sakramenti ilgilendiren iki husus olarak değerlendirir ve Yeni Ahit metinlerinde bu konularla
ilgili hususlara dikkat çeker.
Bu çalışmada evharistiyanın Mesih sırrı, İsa Mesih’in bedeni ve kanını alarak tek beden
olma ile Tanrı’nın kurtuluş planı fikri ile ilişkisi gibi hususların erken Ermeni kaynaklarında
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görüldüğü ileri sürülmüştür. Ermeni din adamlarınca evharistiyanın tartışma konusu
yapılmayan tek sakrament olarak görüldüğüne dikkat çekilir. Ermeni Kilisesi evharistiya
ritüelinde ekmek ve şarabın gerçekten Mesih’e dönüştüğünü kabul eder. Ayrıca geleneksel
uygulamalarda kullanılan şaraba su katılmamaktadır. Evharistiya’nın Hıristiyan yaşamını
kuşatıcı özelliğinden dolayı önemli bir inanç ve ritüel olduğuna vurgu yapılır. Evharistiya bu
öneminden kaynaklı uzun bir ritüel olarak icra edilir.
Eserin Beşinci Bölümünde “Evlilik” sakramenti ele alınmıştır. İsa Mesih’le birlikte faklı bir
bakış açısının geliştiği toplumsal düzende var olan evlilik, Eski Ahit geleneğinde de yer
edinmiştir. Hıristiyanlıkta İsa Mesih ile birlikte evlilik konusu farklı bir bakış açısıyla gelişim
göstermiştir. Bu bağlamda Pavlus’un sözlerinin evliliğin biçimlenmesinde önemli bir etken
olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca evlilik ile Mesih fikri arasındaki ilişkinin gelişiminin II.
yüzyıl itibariye Kilise Babalarının eserlerinde görüldüğü belirtilmiştir.
Evlilik sakramenti diğer sakramentler gibi Eski Ahit metinleriyle ilişkilendirilmede farklı
bir yerde durmaktadır. Bu anlamda Yaratılış kitabında insanın yaratılışı ile ilgili ifadelerin
Hıristiyan teolojisinde evlilik sakramentine kaynaklık ettiği vurgulanır. Yaratılışta insan,
Tanrı’nın suretinde erkek ve dişi olarak yaratılmış ve kutsanmıştır. Hıristiyanlık teolojisi
insanın yaratılıştaki kutsallığını kaybetmeden önceki haline dönme planı çerçevesinde
kurulmuştur. Evlilik ile ilgili temel ifadeler Yaratılışta Adem’in kaburga kemiğinden kadının
yaratılması ve adamın annesini ve babasını bırakarak karısına bağlanması, ikisi tek beden
olması sözleriyle ilişkilendirilmiştir. Sakramentler teolojisinin temel fikri olan insanların İsa
Mesih’te tek beden olması ile yaratılıştaki “ikisi tek beden olacak” ifadesi arasında paralellik
kurulmuştur. Eserde, Yeni Ahit metinlerinde Mesih sırrı’na benzetilerek tanımlanan tek
sakramentin evlilik olduğu dolayısıyla sır anlamı yüklenen tek sakrament olduğu ifade
edilmiştir. (s. 345)
Eserde Yeni Ahit metinlerinde Pavlus’un evliliği Mesih ve kilisesinde “tek beden” olma
fikriyle ilişkilendirmesi evliliğin sakramental şekillenişinin temeli olarak görülür.
Eserde Ermeni Kilisesi’nde “taç sakramenti” şeklinde ifade edilen evliliğin Hıristiyan
cemaatinin korunması ve yeryüzünde Tanrı’nın evlatlarının yaşamı devam etmesi amacı
taşıdığı ifade edilmiştir. Ermeni Kilisesi’nde evlilik töreni nişan ve nikah töreninden oluşur.
Kilise inancında nişan, kişilerin birbirleriyle evleneceği sözü verdiği ve niyetlerini belirttiği bir
törendir. Evlilik töreni, öğüt ve sorular, yüzüklerin kutsanması ve el verme, söz’ün kutsanması
ve evliliğin kutsanması ritüellerini barındırır. Bu ritüellerin ardından eskiden evde,
günümüzde ise kilisede icra edilen tacın kaldırılması ritüeliyle de evlilik töreni tamamlanmış
olur.
Bu çalışmada evlilik ritüeli göksel düğün olarak sembolize edilir. Göksellik ile Tanrı’nın
yaratılışta Adem ve Havva’yı birleştirmesinin yanısıra ahirette/cennette Mesih’le göksel birlik
olarak sembolize edilir. Göksel düğün ile İsa Mesih’in güvey, Kilise’sinin ise gelin olmasıyla
ilişkilendirilmesi söz konusudur. Bu şekilde benzetme Aziz Pavlus tarafından yapılmıştır. Bu
da Mesih öğretisi üzerine dayalıdır. Ermeni Kilise kaynaklarından “XII. yüzyılda Davit
Gandzakenti ‘… ev Cenneti- göğü, güvey Mesih’i, güveyin babası göksel Baba’yı, gelin Kilise’yi,
gelinin babası elçileri, ve peygamberleri ve bütün toplananlar kutsal melekleri sembolize eder.’”(s. 368)
sözlerinde ev ile düğün mekanı olan kilise anlatılır.
Eserin Altıncı Bölümünde “Ruhban Takdisi” sakramenti ele alınmıştır. Bu sakramentin
kilisenin idaresi ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Hıristiyanlıkta idari anlamda ilk cemaat İsa
Mesih’le başlayan cemaat olduğundan bu sakrament ile ilgili hususlar Sinoptik İncillerde daha
geniş yer almaktadır. Çalışmada ruhban takdisi sakramentinin kilise hiyerarşisi ile rahiplik
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hayatı olmak üzere iki konuyla ilgili olduğuna dikkat çekilmiştir. Kilise hiyerarşisi üç
hiyerarşik rütbe ile ilgilidir. Sakramental anlamda din atama usulü olan ruhban takdisinin
işareti, yetkin birinin adayın üzerine el koyma hareketi yapılmasıdır. Ruhban takdisi
sakramenti “ruhban olarak kutsama ve atama yapma” anlamı barındırır.(s. 413) Eserde
sakramental anlamdaki ruhban takdisinin Mesih’ten kurulmuş üç temel rütbe ve hiyerarşinin
verilmesinde geçerli olduğu ifade edilmiştir. Ruhani anlamda üç temel düzeye denk ancak
idari anlamda alt ve üst rütbelerin sonraki süreçlerde oluştuğu belirtilmiştir. Bu bağlamda
idari anlamda oluşan hiyerarşik rütbelerin cemaate karşı görev ve yetki sorumluluklarında
birbirinde ayrı olsa da üç temel rütbenin yetkilerinde ortak olarak kabul edilmektedir.
Ermeni Kilisesi’nde ruhban takdisinin sakramental gelişimine dönük en eski kaynak Aziz
Grigor’a atfedilen kilise kanunları olduğu ileri sürülmüştür. Bu kaynakta ruhban takdisinde
üç temel rütbe olan episkopos, papaz ve diyakon sırasıyla episkopos sarkavag, k’hana/yerets
terimlerinin kullanıldığı ifade edilmiştir. Ermeni Kilisesi’nde de üç temel hiyerarşik rütbenin
yanı sıra alt ve üst rütbelerinde tarihsel süreçte oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca
Agat’angeğos’un eserinden hareketle ruhban takdisi sakramentinin işareti olan üzere el
koymanın erken dönemde yapıldığına işaret edilir. Ermeni Kilisesi’nde üzere el koymanın
erken dönemde sağ eli koyma şeklinde olduğu ifade edilir. Aziz Sahak’ın kanunlarında ise
kilisenin ruhban takdisine yönelik bakışı, ruhban sınıfının görev, sorumluluk ve yetkileri ile
ilgili genel hususları içermektedir. Bu bağlamda bu eser kilisenin ruhban takdisine yönelik
sakramental ve idari anlamdaki bakışını gösterir niteliktedir.
Ermeni Kilisesi’nde “Hasta Yağı” sakramenti Yedinci Bölümde işlenmiştir. Eserde hasta
yağı sakramentinin tarihsel süreç içerisinde “son yağla meshetme” ile “hasta yağı” üzerinden
iki yönlü gelişim gösterdiği ortaya konmuştur. Ermeni Kilisesi’nin geleneksel uygulaması ise
sakramental kabul edilmeyen “ağot’k’ bjşkut’ean”, yani şifa duasıdır.
Katolik Kilise’nin son yağlamayı sakrament kabul ettiği bir dönemde Grigor Tat’evatsi
(1346-1409) “vercin otzum” adıyla onu yedi sakrament arasında saymıştır. Oysa Ermeni
Kilisesi’nin geleneksel uygulamasında son yağlama yoktur, bu nedenle o Mühürleme
sakramentindeki ilk yağlama ile ilişkilendirilmiş ve son yağlamayı da içinde barındırdığı ileri
sürülerek varlığına inanılan sakramentin uygulamasının da olduğu belirtilmek istenmiştir.
Ayrıca hastalara inanç itirafı uygulamasının varlığı da belirtilerek bu sakramentin itirafbağışlama yönünün de bulunduğu gösterilmek istenmiştir.(s. 528) Bütün bu farklılıklar
Ermeni Kilisesi’nin bu konularda resmi bir karar almamasının da etkisiyle modern dönem
kaynaklarında bir karışıklık oluşmasına yol açmıştır.
Katolik Kilise hasta yağı ile son yağlamayı XX. Yüzyılda birleştirerek yeni bir karar
aldığında Ermeni Kilisesi hasta yağını uygulamaya bazı kaynakların sakramental kabul ettiği
“ağot’k’ bjşkut’ean”, yani şifa duası uygulamasına devam etmekteydi. Ayrıca bu ayinin metni
olmadığı için XIX. Yüzyılda euchelaionu (ek’h’oloyion), yani Ortodoks Kilise’nin hasta yağı
düzenini Ermeniceye çevirmişlerdir. Ermeni Kilisesi’nde Hasta Yağı sakrament kabul
edilirken nadir uygulanan sakrament fikri geliştirilmiştir.(s. 522) Eserde, Ermeni Kilisesi’nde
hasta yağının sakrament olduğunu kabulde etkili olan temel hususun şifa duasına Kutsal
Kitap’ta açık ifadelerle yer verilmiş olması gösterilmiştir.
Eser “Sonuç” kısmıyla tamamlanmıştır. Bu kısımda Hıristiyanlıkta Sakramental Teoloji’nin
uzun bir süreç içerisinde gerçekleştiği ortaya konmuştur. Sakramentler teolojisinin inanç ve
uygulamaların gelişimine paralel gelişim gösterdiği görülmüştür. Bu teolojinin temeli Kutsal
Kitap, yaşanılan gelenek ve Kilise Babalarının eserleriyle oluşmuştur. Sakramentler fikri
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Mesih sırrı ve Mesih öğretisi temeline dayalıdır. Hıristiyanlıkta yedi sakrament doktrini kabul
edilir. Ermeni Kilisesi de sakramental teolojide yer alan yedi sakramenti kabul eder. Bu
sakramentler vaftiz, mühürleme, evharistiya, tövbe, evlilik, ruhban takdisi ve hasta yağıdır.
Eserde, Mesih’in kurduğu Kilise’de yaşam, Mesih sırrı’nda yaşam ekmeği olan
evharistiyayı almayla gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Evharistiya Mesih’te bir olma ve
O’nda yaşamı sağlar. Mesih sırrı’nın temel işareti olan Evharistiyayı alabilmek için vaftizli
olmak gerekir. Hıristiyanlığa giriş sakramenti olan vaftiz, suyla ve Ruh’la vaftiz şeklindedir.
Ruh’la vaftiz Mühürlemedir. Mühürleme suyla vaftiz olanın Ruh’la tasdik edilmesi ve
Mesih’te yaşamadır. Vaftizden sonra işlenen günahların bağışlanması tövbe sakramentiyle
sağlanır.
Ruhban takdisi sakramentinin gelişimi temelde evharistiya ve vaftizle birlikte
gerçekleşmiştir. Mesih sırrı’nı almanın yolu Mesih’ten yetki almış birinin el koymasıyla
gerçekleşir. Bu da elçiler döneminden beri vaftizi uygulayan ve ekmeği kırıp dağıtan liderlerin
var olduğunu gösterir. Üç temel hiyerarşik rütbeden oluşan ruhban takdisinin hem idari hem
de sakramental anlamları tarihsel süreç içerisinde belirginleşmiştir.
Evlilik sakramenti Mesih sırrı’na benzetilmiştir. Bu da ona sakramental anlam
yüklenmesine yol açmıştır. Mesih’te yaşamı güçlendiren sakrament olduğundan zorunlu bir
sakrament değildir.
Ermeni Kilisesi’nde hasta yağı sakramenti diğer sakramentlere göre farklı gelişim
göstermiştir. Katolik Kilise bu sakramenti hastayı yağla meshetme şeklinde bir isimlendirme
yaptığında sakrament gelişimini tamamlamıştır.
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DİCLE İLAHİYAT DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
1- Dicle İlahiyat Dergisi, yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli akademik bir
dergidir.
2- Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerdeki yazıların yayımına Yayın Kurulu karar
verir.
3- Yayın kurulu, 11 (onbir) kişiden oluşur.
4- Dergide telif, tercüme (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin alınmak koşuluyla),
sadeleştirme, edisyon kritik, kitap ve sempozyum değerlendirmeleri vb. bilimsel
çalışmalar yayımlanır. Tercümelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının ½’sini
geçemez.
5- Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere
gönderilmemiş özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır.
6- Yazıların ana başlıktan sonraki kısmına İngilizce başlık; 100-150 kelime arasında
Türkçe ve İngilizce özet; en fazla 7 (yedi) kelime olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar
kelimeler ve makale sonuna yararlanılan eserleri gösteren kaynakça eklenmelidir.
7- Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.
8- Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen yazılar, öncelikle şekil açısından incelenir.
Yayın ve yazım ilkelerine uyulmadığı görülen yazılar, içerik incelemesine tabi
tutulmadan gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara iade edilir. Yayın ve yazım
ilkelerine uyan yazılar, editörün ön incelemesinden sonra konunun uzmanı 3 (üç)
hakeme gönderilir.
9- Yazının gönderildiği her üç hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yazı yayımlanır.
İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde yazı yayımlanmaz. İki hakem olumlu, biri
olumsuz görüş belirtirse, yazı hakkında verilen olumsuz raporun içeriği dikkate
alınarak yazardan yazıyı düzeltmesi istenir ve yazı yayımlanır.
10- Yayımlanmasına karar verilen yazıların hakem raporlarında “düzeltmelerden sonra
yayımlanabilir” görüşü belirtilmişse yazı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazarına
iade edilir. Düzeltmeler yapıldıktan sonra hakem uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı
editör tarafından kontrol edilerek son karar verilir.
11- Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay
içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
12- Sayı hakemlerinin isimleri derginin ilgili sayısında yer alır.
13- Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki çalışma yayımlanabilir.
14- Yayımlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez.
15- Yayımlanan çalışmanın bilimsel, hukuki ve diğer her türlü sorumluluğu yazarına ya
da yazarlarına aittir.
16- Yayımlanan yazıların bütün yayın hakları Dicle İlahiyat Dergisi’ne aittir.
17- Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi Yayın Kuruluna aittir.
18- Yayımlanması istenen yazılar aşağıda belirtilen mail adresine gönderilir:

dicleilahiyatdergisi@gmail.com
Yazışma Adresi: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, İlahiyat Fakültesi
Dergisi, Kampüs Diyarbakır

DİCLE İLAHİYAT DERGİSİ YAZIM KURALLARI
1- Dergimize gönderilen yazıların bütün ekleriyle birlikte dergi formatında toplam 35
sayfayı aşmaması tercih edilir.
2- Makale ile birlikte yazar/çevirmen’e ait iletişim bilgileri de e-postaya eklenmelidir.
3- Her makalenin başına Türkçe ve İngilizce özetleri konulmalı, özetler 100-150 kelimeyi
geçmemeli ve 9 punto Palatino Linotype fontu ile yazılmalı; makalenin ismi Türkçe ve
İngilizce olarak da yazılmalıdır. Ayrıca 7 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler
verilmelidir.
4- Kaynakça yazarın soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.
5- Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri
eklenmelidir. Çalışmada özel bir font varsa font da yazı ile birlikte gönderilmelidir.
6- Sayfa düzeni: A4 dikey boyutunda, kenar boşlukları soldan 3 cm, sağdan 3 cm, üstten
2,5 cm ve alttan 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
7- Yazı biçimi: Metin kısmı Palatino Linotype yazı tipi, punto 11 ve başlıklar sadece baş
harfleri büyük ve bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı tek satır aralıkla, dipnotlar ise
tek satır aralıkla ve metinle aynı yazı tipinde 9 punto ile yazılmalıdır. Arapça metinlerde
Traditional Arabic yazı tipi ve 14 punto kullanılmalıdır.
8- Dipnotlar ve kaynakça İSNAD atıf sistemine göre verilmelidir. İSNAD’ın metin içi
(APA) ya da metin altı sistemi kullanılabilir. İSNAD atıf sistemine aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz.
https://www.isnadsistemi.org/guide/
Not: İSNAD atıf sistemi Zotero’da (dipnot ve kaynakçayı otomotik oluşturan
bilgisayar yazılımı) yüklüdür.

204

