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İ“TİH“ÂNÜげL-HAV) FÎ-İLMİげL-KELÂM 

 

‘ahﾏâﾐ ve ‘ahîﾏ Allahげıﾐ Adıyla 

Haﾏd Âleﾏleriﾐ ‘aHHi Allahげa mahsustur. Allahげıﾐ salâtı ise NeHî Muhaﾏﾏed 

Efendimize, Oげﾐuﾐ pâk ehl-i beytine ve hepsi seçilﾏiş birer [hidâyet]1 rehber[i] 

olaﾐ ashâHıﾐa olsuﾐ. 

İﾐsaﾐlardaﾐ Hir kısﾏı Iehâleti ana serﾏayeleri kıldıklarıﾐdaﾐ oﾐlara dîﾐ-i şerîf 
üzeriﾐde araştırﾏa ve tefekkür ağır gelﾏiştir. Buﾐlar işi hafife alıp kendileri 

taklide meyletmişler ve usûlüddîﾐ üzeriﾐe tedkikte Huluﾐaﾐ kişilere de sapkıﾐlık 
ithaﾏıyla dil uzatmaktan geri durmaﾏışlardır. Buﾐlar, hareket, sükûﾐ, Iisiﾏ, 
araz, reﾐkler, oluşlar, Iüzげ, tafra, Bârî Teâlâげﾐıﾐ sıfatları giHi hususlarda 
koﾐuşﾏaﾐıﾐ Hidけat ve dalâlet olduğuﾐu saﾐﾏışlardır. 

Deﾏişlerdir ki: さBu, hidâyet ve irşad yolu olsaydı, evvelâ NeHî –sallallâhu aleyhi 
ve âlihî ve selleﾏ– olﾏak üzere Oげﾐuﾐ hulefâ ve ashâHı bu hususu söz koﾐusu 
ederlerdi.ざ  

[İddiâlarıﾐa delil olarak da] şuﾐu söyleﾏişlerdir: さNeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî 
ve sellem– dîﾐî ﾏeseleler hakkıﾐda ihtiyaç duyulaﾐ her şeyi söyleﾏeksiziﾐ ve 

kâfî ﾏiktarda izahâtı beyan Huyurﾏaksızıﾐ vefat etﾏeﾏiştir. Allah ‘asûlü, diﾐî 
ﾏeselelerde ve Müslüﾏaﾐları Allah –azze ve celle–げye yaklaştırıp Oげﾐuﾐ 

azâHıﾐdaﾐ uzaklaştıraIak hususlarda, keﾐdisiﾐdeﾐ soﾐra hiç kiﾏseye 
söyleﾐeIek Hir söz Hırakﾏaﾏıştır. Zikrettiğiﾏiz mevzularda Allah ‘asûlü –
sallallâhu aleyhi ve selleﾏ–げdeﾐ rivayet gelﾏediğiﾐe ﾐazaraﾐ aﾐlıyoruz ki bu 

hususuﾐ ﾏevzuuﾐu açﾏak Hidげat, araştırﾏasıﾐı yapﾏak da dalâlettir. Şayet 
Huﾐda Hir hayır olaydı NeHî –sallallâhu けaleyhi ve âlihî ve selleﾏ– ve ashâHı Hu 
hayrı elleriﾐdeﾐ kaçırﾏazlar ve buna dair mutlaka sarf-ı kelâﾏ ederlerdi.ざ 

[Delil getirﾏe ﾏakaﾏıﾐda] Hir de şuﾐu söyleﾏişlerdir:  

さBurada sadeIe iki ihtiﾏal vardır; ya Huﾐu Hildikleri hâlde sükûtu ihtiyar etﾏişler 
veyahut da Hilﾏeyip Iâhili kalﾏışlardır. Şayet bunu bildikleri hâlde 
koﾐuşﾏadılarsa, oﾐlarıﾐ sükûtu terIihleri giHi Hiz de sükûtu terIih etﾏeli, bu 

ﾏevzua dalﾏaktaﾐ kaçıﾐdıkları giHi Hiz de kaçıﾐﾏa yoluﾐu seçﾏeliyiz. Şayet 
                                                           
1 Köşeli paraﾐtez içiﾐdeki Hütüﾐ ifadeler, metnin –eﾐ azıﾐdaﾐ Heﾐiﾏ aﾐladığıﾏ 

kadarıyla– aﾐlaşılﾏasıﾐı kolaylaştırﾏaya ﾏâtuf olarak tarafıﾏdaﾐ ekleﾐﾏiştir. 
(M. Y.) 



Huﾐu hiç Hilﾏedilerse, oﾐlarıﾐ yaptıkları giHi bize de lâyık olaﾐ, bilmemektir; 

çüﾐkü dîﾐ-i ﾏüHîﾐe dair Hir Hilgi olsaydı, bundan aslâ Iâhil kalﾏazlardı. Hâsılı, 
her iki ihtiﾏale göre de, bu konuda, koﾐuşﾏak Hidげat, deriﾐleşﾏek dalâlettir.ざ 

İşte oﾐlarıﾐ, usûlüddîﾐe dair tefekkürüﾐ terkiﾐe delil olarak öﾐe sürdükleri 
şeyler, Hu sözlerden ibarettir. 

(Şeyh EHuげl-Hasen –radıyallâhu aﾐh– deﾏiştir ki,) bu reddiyeﾐiﾐ üç veIhile 
IevaHı vardır: 

 

1- Birinci Cevap: 

Ayﾐı suâli oﾐlara karşı şu şekilde uyarlaﾏak ﾏüﾏküﾐdür: NeHî –
sallallâhu aleyhi ve âlihi ve selleﾏ–: さBu hususta koﾐuşﾏa ve araştırﾏa 

yapaﾐ herkesi Hidけatçi ve sapkıﾐ olarak yaftalayıﾐざ şekliﾐde Hir söz de 
sarf etﾏeﾏiştir. Bu hâlde siziﾐ de Allah ‘asûlü –sallallâhu aleyhi ve 
âlihî selleﾏ– tarafıﾐdaﾐ söyleﾐﾏeﾏiş Hu sözü söyleﾏeﾐiz ve Oげﾐuﾐ 
tarafıﾐdaﾐ dalâletle ithaﾏ edilﾏeﾏiş kişiyi dalâletle suçlaﾏaﾐız, 
Hidげatçi ve sapkıﾐ olﾏaﾐızı gerektirir. 

 

2- İkiﾐIi Cevap:  

NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ–, Iisiﾏ, araz, hareket, sükûﾐ, 
Iüzげ ve tafra gibi konularıﾐ hiç Hiriﾐde alenen koﾐuşﾏaﾏış olsa dahî 
Huﾐları Hilﾏiyor değildir. Bu durum, sahâHe-i kirâﾏıﾐ fakih ve âliﾏleri 
içiﾐ de geçerlidir. )ikri geçeﾐ Hu ﾏeseleleriﾐ asılları heﾏ Kurげâﾐ-ı 
Kerîﾏげde heﾏ de “üﾐﾐet-i NeHeviyeげde, ﾏufassalaﾐ değilse de iIﾏâleﾐ 

mevcuttur. 

 Meselâ さhareketざ, さsükûﾐざ ve Hu ikisiﾐe dair kelâﾏ: Bu ikisiﾐiﾐ aslı 
Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげde mevcut olup Huﾐlar tevhîde delâlet ederler. 
İItiﾏâけ ve iftirak da ayﾐı şekilde. Yıldızıﾐ, ayıﾐ ve güﾐeşiﾐ Hatışıﾐa 
ve Hir ﾏekâﾐdaﾐ Haşka ﾏekâﾐa hareket ettirilﾏesine dair İHrahiﾏ 
Halîlullah –salevâtullahi aleyhi ve selâﾏihi– kıssasıﾐı ele alalım. O, 

bunlara bakarak, Rabbi –azze ve celle– içiﾐ Huﾐlarıﾐ Iâiz kabul 

edileﾏeyeIeği, batan ve Hir ﾏekâﾐdaﾐ Haşka ﾏekâﾐa iﾐtikal eden 

varlıklarıﾐ asla ilâh olaﾏayaIağıﾐı delillendirﾏiştir. 



 Meselâ, tevhîdiﾐ usûlüﾐe dair kelâﾏ: Bu da Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげdeﾐ 
alıﾐﾏıştır. Allah Teâlâ Huyurur:  

ْف⌒یْل∠وْ  ∠ラهْ⌒ک∠ا∠ْヨد∠ت∠اْۚهْ∠ٰالْ⌒ْآ ل∠ف∠س∠ ⊥ْ ٰہ ْا َا ٌۃْا⌒  

さEğer her ikisiﾐde ふyerde ve gökteぶ Allahげtaﾐ Haşka taﾐrılar 
olsaydı, oﾐlarıﾐ ikisi de harap olup giderlerdi. ざ2 

Bu kelâﾏ-ı ilâhî veIiz Hir şekilde Allahげıﾐ tek ve şerîksiz olduğuﾐuﾐ 
deliliﾐe işaret etﾏektedir. KelâﾏIılarıﾐ tevhîdiﾐ teﾏâﾐuけ ve 
teğâlüHle delillendirilmesine dair kelâﾏlarıﾐıﾐ ﾏürâIaat ﾐoktası 
hep Hu âyet-i kerîﾏedir.  

Bir de şu âyet-i kerîﾏelere Hakalıﾏ: 

ゅہ  اتََخذَ  َم ّٰ  ヱَ  َخベَヤَ  ِبَمゅ ِاٰلہ   کہل   ゆَ هَ ذَ لَ  ِاذًا ِاٰلہ   ن  مِ  َمعَہہ  َکゅنَ  َمヱَ  َヱ ゅلَد   ِمن   ا
ؕ   ض  بَع   َعヤٰی ヰہュ  ضہ بَع   لَعََل   

 さAllah hiç Hir evlât ediﾐﾏeﾏiştir. Oﾐuﾐla Hirlikte hiçHir taﾐrı da 
yoktur. ふÖyle olsaydıぶ Hu takdirde elHette her taﾐrı keﾐdi 
yarattığıﾐı ふsürüklerぶ götürür ve elHette kiﾏi kiﾏiﾐiﾐ üstüﾐe çıkıp 
ふgaleHe edipぶ yükselirdi. ...ざ3 

  ュَا اヱہヤََجع  ِ ٰ ؕ   ヰ  ュِ َعヤَی   ベہ اۡلَخヤ   فَتََشゅبَہَ  ボِہ  َکَخヤ   َخボَヤہヱا شہَرَکゅٓءَ  ِّ  

さ... Yoksa Allahげa Oげﾐuﾐ yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular 

da bu yaratma kendilerine birbirine benzer ﾏi görüﾐdü? ...ざ4 

İşte Allahげıﾐ tevhîdiﾐe dair ﾏütekelliﾏleriﾐ kelâﾏı, zikrettiğiﾏiz bu 

âyet-i kerîﾏelere ﾏürâIaat etﾏektedir. Tevhîdiﾐ furûu ve adaletle 

ilgili sâir kelâﾏlar da, ayﾐı şekilde hep Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげden 

alıﾐﾏıştır. 

 Ölüﾏdeﾐ soﾐra diriltﾏeﾐiﾐ imkâﾐ ve iﾏkâﾐsızlığıﾐa dair kelâﾏ da 

ayﾐı şekildedir. Gerek Araplar gerekse diğer ﾏilletlerdeﾐ akıl 
sahiHi kişiler bu mevzuda ihtilâfa düşüp Huﾐuﾐ iﾏkâﾐıﾐı şaşkıﾐlıkla 
karşılaﾏışlar ve Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげiﾐ Heyaﾐıﾐa ﾐazaraﾐ şöyle 
deﾏişlerdir:  

                                                           
2 EﾐHiyâ ヲヲ. 
3 Müげﾏiﾐûﾐ Γヱ. 
4 ‘aげd ヱヶ. 



ہَرابゅً کہنヱ ゅََ  نゅَِمت   َءِاذَا بَِعید   َرۡجع   ポَ ٰذلِ ؕ   ت  

さÖldüğüﾏüz ve Hir toprak olduğuﾏuz vakit ﾏi ふtekrar hayata 
döﾐeIek ﾏişiz?ぶ Bu, ふihtiﾏaldeﾐぶ uzak Hir döﾐüştür.ざ5 

 َヰ تَ َهیゅ  َتゅヰَ َهی ゅنَ  ِلَمヱَعدہヱتہ  

さTehdit oluﾐageldiğiﾐiz o şey (kaHirdeﾐ dirilip çıkarılﾏaﾐız ve 
hesap görﾏeﾐizぶ ne kadar uzak, ne kadar uzak!ざ6  

َرِمیュ   یَ هِ  ヱَ  ِعَظュゅَ ال   یِ ی ح   َمن   قゅَلَ   

さ... «Bu çürüﾏüş keﾏiklere kiﾏ Iaﾐ vereIek?» dedi.ざ7 

  ュاَیَِعدہکہ   ュِاذَا اَنَکہ   ュ ِمت  َヱ   کہن  ュہ ہَرابゅً ت خ   اَنَکہュ   ِعَظゅًمヱ ゅَ  ت َرجہヱنَ م   

さÖldüğüﾐüz ve Hir toprak, Hir keﾏik olduğuﾐuz vakit siziﾐ 
mutlaka (diri olarak kabirlerinizden) çıkarılﾏış olaIağıﾐızı ﾏı vaad 

(ve tehdit) ediyor o?ざ8 

Allah Teâlâ, oﾐlarıﾐ Hu tür sözleriﾐe IevâHeﾐ, ölüﾏdeﾐ soﾐra 
tekrar diriltﾏeﾐiﾐ iﾏkâﾐıﾐı delillendirme sadedinde bunun aklen 

ﾏüﾏküﾐ oluşunu teげkid etﾏiştir. ‘asûlüﾐe öğretip telkiﾐ 
Huyurduğu üzere, iﾐkârIılarıﾐ diriltmeyi iﾐkârıﾐa karşı, Huﾐlarıﾐ iki 

ayrı gruHuﾐa iki ayrı delil suﾐﾏuştur. Bu gruplardan biri ilk 

yaratﾏayı kaHul ettiği hâlde ikiﾐIisiﾐi iﾐkâr etﾏekte; diğer grup ise 

âleﾏiﾐ kıdeﾏiﾐi ふve HöyleIe yaratﾏaﾐıﾐ aslâ vuku Hulﾏadığıﾐıぶ 
iddia etmektedir. 

İlk yaratﾏayı kaHul ettiği hâlde ikiﾐIisiﾐi iﾐkâr edeﾐe:  

َ اَن   الَِذی ヰゅَ ِیییہح   قہل   ゅلَ  َهآَشヱَََمَرۃ   ا   ؕ  

さふHaHîHiﾏぶ de ki: «Oﾐları ilk defa yarataﾐ dirilteIek. ...»ざ9 

 َヱ  هہ َヱ ایَب   الَِذی ہベ  َュَ َخヤ  ال   دَؤہ ؕ   ہِ َعヤَی   ヱَنہ ه  اَ  ヱَ هہ  ヱَ  یہِعیدہہہ  ث  

                                                           
5 Kaf 3. 
6 EﾐHiyâ ンΑ. 
7 Yâsîﾐ ΑΒ. 
8 EﾐHiyâ ンヵ 
9 Yâsîﾐ ΑΓ. 



さO, ilkin ﾏahlûkatı yaratıp soﾐra oﾐu ふöldürdükteﾐ ve tekrar 
dirilttikten sonra) iade edeIek olaﾐdır ki Hu, Oげﾐa göre pek 
kolaydır. ...ざ10  

ゅَکَم   ュنَ  بَدَاَکہヱدہヱتَعہ  

さ... İlkiﾐ sizi yarattığı giHi, yiﾐe Oげﾐa döﾐeIeksiﾐiz.ざ11 

âyetleriyle hüIIet suﾐulﾏuştur. Allah Teâlâ Hu âyet-i kerîﾏelerle, 
benzeri evvelce yapılﾏaﾏış Hir fiili işleyeﾐ kişiﾐiﾐ bu fiili tekrar 

işleﾏeye daha ﾏuktedir olduğu, Huﾐuﾐ oﾐa çok daha kolay 
geleIeği gibi iﾐsaﾐlar arasıﾐda Hiliﾐeﾐ hususlara dikkat çekﾏiştir. 
Ve fakat şu da var ki, Bârî –Ielle seﾐâühû ve tekaddeset esﾏâühû– 

içiﾐ Hir şeyiﾐ yaratılﾏasıﾐda [zorluk ﾏevzuHahis olﾏadığı giHi] 
kolaylık [bile] aslâ ﾏevzuHahis değildir. [Çüﾐkü Hir şeyiﾐ daha 
kolay olﾏası öHürüﾐüﾐ daha zor olﾏası ﾏaﾐâsıﾐı içerir ve Allah 

Teâlâ her türlü zorluktan ﾏüﾐezzehtir. Buna istinaden] さVe hüve 
ehveﾐü けaleyhiざ lâfz-ı kerîﾏiﾐdeki さhiざ zaﾏîrinin, yaﾐi さHu oﾐa 
daha kolaydırざ ifadesiﾐdeki さoざ zaﾏiriﾐiﾐ [doğrudaﾐ Allah 
Teâlâげya râIi olﾏayıp] さAllahげıﾐ kudretiyle yaratﾏasıざ ﾏaﾐâsıﾐdaﾐ 

kiﾐaye olduğu söyleﾐﾏiştir. [Âyet-i kerîﾏeﾐiﾐ tefsîri şudur:] 
Diriltme ve tekrar yaratma, siziﾐ her Hiriﾐiziﾐ gözüﾐde, ilk 

yaratıştaﾐ daha kolay ve daha hafif görüﾐür. Çüﾐkü ilk yaratışta 

[insan olgunlaşıﾐIaya dek] doğuﾏ, terHiye, göHeğiﾐ kesilﾏesi, 
kuﾐdaklaﾐﾏa, dişleriﾐ çıkﾏası vs. giHi ağrılı ve ﾏeşakkatli hâller 
vardır. Tekrar yaratma ise bir anda oluverir ve Hu süreçleriﾐ hiç Hiri 
yaşaﾐﾏaz. İşte Hu, ilk yaratışı kaHul edeﾐ gruHa karşı suﾐulﾏuş 
hüIIettir. 

Heﾏ ilk heﾏ de ikiﾐIi yaratışı iﾐkâr edeﾐ ve âleﾏiﾐ kıdeﾏiﾐi iddiâ 
eden gruba gelince; oﾐlarıﾐ şüphesi şu şekilde oluşﾏuştur: さBiz 

hayatı nemli ve sıIak, toprak taHiatlı olaﾐ ölüﾏü de kuru ve soğuk 
buluruz. Bu hâlde ﾐasıl olur da hayat ile toprak ve uﾐ ufak olﾏuş 
kemikler bir araya gelerek âheﾐkli Hir yaratﾏa vuku HulaHilir? 

Oysa iki zıt aslâ Hir araya geleﾏez.ざ İşte oﾐlar yaratﾏayı Hu 
Iihetteﾐ iﾐkâr etﾏişlerdir. 

                                                           
10 ‘ûﾏ ヲΑ. 
11 Aけrâf ヲΓ. 



Yemin olsun ki, iki zıt aslâ Hir tek Hir ﾏahalde, tek bir cihette ve 

mahalde bulunan mevcudda bir araya gelmez. Fakat iki zıttıﾐ 
Hitişik olarak iki ﾏahalde Huluﾐﾏası ﾏüﾏküﾐdür. Allah Teâlâ, 
Huﾐlara karşı da şu hüIIeti arz Huyurﾏuştur:  

َ  الَشَجرِ  نَ مِ  لَکہュ   َجعَلَ  لَِذیاَ  ہュ  اَن   آفゅَِذَ  نゅًَرا َضرِ خ  ال  ن   ت تہヱِقدہヱنَ  ہہ م ِ  

さO, yeﾏyeşil ağaçtaﾐ siziﾐ içiﾐ Hir ateş çıkaraﾐdır. İşte Hakıﾐ 

ふateşiぶ ondan ふçakıpぶ alıyorsuﾐuz.ざ12  

BöyleIe Allah –azze ve celle– oﾐlarıﾐ Hu husustaki görüşleriﾐi, 
Hütüﾐ hararet ve kuruluğuﾐa rağﾏeﾐ ateşiﾐ, soğuk ve yaş olaﾐ 
ağaçta vukuu giHi, görüp bildikleri bir duruma çevirﾏiştir. Çüﾐkü 
bu, hayatıﾐ toprakla ve kuruﾏuş keﾏiklerle Hitişik Hir hâlde 
HuluﾐaHileIeğiﾐin ve âheﾐkli Hir yaratışıﾐ ﾏevIudiyetiﾐiﾐ delîlidir. 
Bu isHatıﾐ akaHiﾐde ise HiriﾐIi yaratışıﾐ iﾏkâﾐıﾐı, âhiretteki ikiﾐIi 
yaratışıﾐ iﾏkâﾐıﾐa delil kılﾏış ve şöyle Huyurﾏuştur:  

ゅلَ  آنَ بَدَا   َکَمヱََا   ヤَخ  ベ  نہِعیدہہہ  

さ... İlk yaratışa ﾐasıl Haşladıksa, yiﾐe oﾐu iade edeIeğiz. ...ざ13 

 Yiﾐe ﾏeselâ, her hâdisiﾐ Hir HaşlaﾐgıIı olduğuﾐa dâir kelâﾏIılarıﾐ 
sözü ve HöyleIe oﾐlarıﾐ さHer hareketiﾐ evveliﾐde ﾏutlaka Hir 
başka hareket, her güﾐüﾐ evveliﾐde ﾏutlaka Hir Haşka güﾐ vardır.ざ 
diyen Dehrîleri ve さHer parçaﾐıﾐ ﾏutlaka yarısı vardır ve Hu 

[Hölüﾐﾏe] soﾐsuza dek sürer gider.ざ iddiâsıﾐın sahiplerini 

reddetmeleri... Bu reddiyenin aslıﾐı da ‘asûlullah –sallallâhu 
aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efendimizin hadîs-i şerîfleriﾐde 
buluyoruz. Allah ‘asûlü –sallallâhu aleyhi ve selleﾏ–:  

さ– ふKeﾐdiliğiﾐdeﾐぶ Hulaşﾏa ve uğursuzluk yoktur.ざ Huyurduğuﾐda 
Hir Bedevî: 

                                                           
12 Yâsîﾐ Βヰ. 
Şu darH-ı ﾏesel, Araplar arasıﾐda yaygıﾐ olduğuﾐdaﾐ Araplar Hu âyet ﾐâzil olur olﾏaz 
oﾐuﾐ kesiﾐ hüIIet Hildireﾐ ﾏaﾐâsıﾐı çok daha iyi aﾐlaﾏışlardır: さFî-külli şeIeriﾐ ﾐâruﾐ 
ve’stemcedi’l-ﾏerhu ve’l-afâr / Her ağaçta ateş vardır; fakat ﾏerh ve afârda daha 
çoktur.ざ Merh ve afâr ağaçları, keﾐdisiﾐdeﾐ çakﾏak Hile yapılaHileﾐ aşırı dereIede yaﾐıIı 
iki ağaçtır. 
13 EﾐHiyâ ヱヰヴ. 



さ–Peki, Ieylâﾐ giHi Hir deveﾐiﾐ uyuz develer arasıﾐa karışıp soﾐra 
uyuz olﾏası ﾐasıl Hir iştir?ざ diye sorﾏuş.  

NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– ise IevâHeﾐ:  

さ–İlkiﾐe kiﾏ Hulaştırdı?ざ14 Huyurﾏuştur. 

Bu Ievaptaki aklî hüIIeti heﾏeﾐ kavrayaﾐ Bedevî ise ﾏutﾏaiﾐ 
olﾏuş ve susﾏuştur. [Buradaki aklî hüIIet şu veIhiledir: Her ﾐe 
kadar uyuz hastalığı HulaşıIı Hir hastalık ise de nihaî ﾏaﾐâda 

ﾏeﾐşeiﾐde HulaşıIılık değil さyoktan yaratmaざ söz koﾐusudur.] 

İşte Hiz de, her hareketiﾐ evveliﾐde ﾏutlaka Haşka Hir hareket 
olduğuﾐu zaﾐﾐedeﾐ kişiye karşı: deriz ki: さEğer Höyle olsaydı, hiç 
bir hareket hâdis olaﾏazdı [meydana gelemezdi], çüﾐkü ﾐihâyeti 
olﾏayaﾐ [ezelî olaIağı cihetle] hâdis olaﾏaz.ざ 

 Bir Haşka rivayete göre Hir adaﾏ:  

さ–Yâ ‘asûlallah! Benim karıﾏ siyahî Hir çoIuk doğurdu.ざ diyerek, 

Hu çoIuğuﾐ keﾐdiﾐdeﾐ olﾏadığıﾐı iﾏa etti.  

NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– ise sual buyurdu: 

さ–“eﾐiﾐ Hir deveﾐ var ﾏı?ざ 

さ–Evet var.ざ 

さ–Reﾐgi ﾐe?ざ 

さ–Kızıl.ざ 

‘asûlullah –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem– şu sualle devam 

buyurdu: 

さ–Peki, reﾐgiﾐde alaIalık var ﾏı?ざ 

さ–Evet, alaIalık var.ざ 

                                                           
14 Buhârî, KitâHüげt-TıH, 54.  

Buhârîげde ardarda kaydedilﾏiş Huluﾐaﾐ iki ayrı rivâyet burada tek bir hadîs-i 

şerîf şekliﾐde aktarılﾏıştır. İlk rivâyetiﾐ sadeIe さBulaşﾏa ve uğursuzluk yokturざ 

kısﾏı Huradakiyle uyuşurkeﾐ ikiﾐIi rivâyet sadece さBulaşﾏa yokturざ şekliﾐde 
Haşlaﾏakta ve Hurada aktarıldığı şekliyle devaﾏ etﾏektedir. AﾐIak bedevîﾐiﾐ 
sorduğu soruda da kısﾏî lâfız farklılıkları olﾏakla Hirlikte ﾏefhuﾏ ayﾐıdır. 



さ–Bu ﾐasıl olur?ざ 

さ–Belki soyundan birine çekﾏiştir.ざ 

Bunun üzeriﾐe ‘asûlullah –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– 

şöyle Huyurdu: 

さ–Ve Helki seﾐiﾐ çoIuğuﾐ da seﾐiﾐ soyuﾐdaﾐ Hiriﾐe çekﾏiştir.ざ15 

İşte Hu, Hir şeyi keﾐdi benzerine ve dengiﾐe irIâ etﾏe olup, Allah 

Teâlâげﾐıﾐ ‘asûl-i Ekremiﾐe öğrettiği şeylerdeﾐdir ve benzerlik ve 

deﾐkliğe dair diğer hüküﾏleriﾏizde Hiziﾏ içiﾐ de Hir esastır. 

Bu esasa binaen –hâşâ–: さAllah Teâlâ ve Tekaddes, yaratılﾏışlara 
benzer ve O Iisiﾏdir.ざ diyeﾐ kişiye şöyle Ievap veririz: Eğer Allah 
Teâlâ varlıklardaﾐ herhaﾐgi Hir şeye Heﾐzeseydi, bu benzerlik ya 

Hütüﾐ Iihetlerdeﾐ ya da Hazı Iihetlerdeﾐ olurdu. Eğer Hütüﾐ 
cihetlerden benzerlik olursa, her Iihetteﾐ Oげﾐuﾐ da ﾏuhdes 
olﾏası lâzıﾏ gelirdi. Eğer Hazı Iihetlerdeﾐ benzerlik olursa, 

[Heﾐzediği şeyiﾐ her Iiheti ﾏuhdes olduğuﾐdaﾐ] yine bu benzerlik 

haysiyetiyle, Heﾐzediği kadarıyla [yaﾐi o Hazı Iihetlerle] muhdes 

olﾏası lâzıﾏ gelirdi. Çüﾐkü birbirine Heﾐzeyeﾐ iki şeye dair hüküﾏ, 

Heﾐzerlikleriﾐiﾐ Huluﾐduğu ﾐoktada ayﾐıdır. Muhdesin [kısﾏeﾐ 
veya külliyeﾐ] kadîﾏ, kadîﾏiﾐ de [kısﾏeﾐ veya külliyeﾐ] muhdes 

olﾏası ise iﾏkâﾐsızdır. [Bu hâlde Allah Teâlâげﾐıﾐ yaratılﾏışlara 
Heﾐzeﾏesi aslâ ﾏüﾏküﾐ değildir.] Allah Teâlâ ve Tekaddes 

Hazretleri, katげî Hir ifadeyle:  

ء  َشی   ヤِہ  َکِمث   سَ لَی    

さOげﾐuﾐ ふHeﾐzeri olﾏak şöyle dursuﾐぶ benzeri gibisi ふdahîぶ 
yoktur.ざ16 Huyurﾏuştur.  

Bir Haşka âyet-i kerîﾏede ise şöyle Huyurﾏuştur: 

 َヱ  ۡュَا لَہہ  یَکہن   لヱًہヘاََحد   کہ  

さHiç Hir şey Oげﾐuﾐ deﾐgi (ve benzeri) değildir.ざ17 

                                                           
15 Buhârî, KitâHüげt-Talâk 26. 
16 Şûrâ ヱヱ. 
17 İhlâs ヴ. 



 さCisﾏiﾐ Hir ﾐihayeti vardır ve Iüz[-i ferd] ﾏüﾐkasiﾏ olﾏaz.ざ 

sözüﾐüﾐ aslı ise Allah Teâlâげﾐıﾐ şu kavl-i kerîﾏidir:  

 َヱ  َنَ َصی  اَح   ء  َشی   کہلゅ ِفی ہہ   ュゅِبین   ِاَم مہ  

さ... Biz her şeyi apaçık Hir kitapta ふyazıpぶ sayﾏışızdır.ざ18 

Nihayeti olﾏayaﾐ şeyiﾐ sayılﾏası ﾏuhâldir. Tek olaﾐ şeyiﾐ de 

Hölüﾐﾏesi ﾏuhaldir; zira Hu hâlde さiki şeyざ olﾏası îIaH eder ve 

haHer verildiği üzere sayı olﾏak bu ikisi içiﾐ de geçerlidir. 

 Bir fiilin Muhdis Teâlâげﾐıﾐ ﾏaksadı ve ihtiyârı yöﾐünde meydana 

gelmesinin zorunlu ve fakat Allahげıﾐ buna mecbur kalmaktan 

ﾏüﾐezzeh oluşuﾐuﾐ aslı da, Allah Teâlâげﾐıﾐ şu kavl-i kerîﾏidir: 

ہュ  اَفََرَءی   ہم   َمゅ ت ؕ   نہヱنَ ت  

ہュ  َءاَن   ِلボہヱنَ ゅخَ ال   نہ نَح   اュَ   نَہہ ヤہボہヱتَخ   ت  

さふEğer siz, Hir ﾏeﾐideﾐ yaratıldığıﾐızı iddiâ ediyorsaﾐız,ぶ O hâlde 

(rahimlere) dökﾏekte olduğuﾐuz (o) meni nedir? Bana haber 

verin. Onu siz mi ふdüzgüﾐ Hir iﾐsaﾐぶ sûretiﾐe getiriyorsuﾐuz; 
yoksa ふo sûrete getiripぶ yaratanlar Biz miyiz?ざ19 

[Bu kavl-i kerîﾏe karşılık iﾐkârIılar] çok isteﾏeleriﾐe rağﾏeﾐ 

çoIuğu yarataﾐıﾐ keﾐdileri olduğuﾐu hüIIetle iddiâ etﾏeye güç 
yetireﾏeﾏişlerdir. BöyleIe oﾐlara ihtar edilﾏiştir ki, Hâlık Teâlâ 

kendisi Huﾐa ﾏeIHur olﾏadığı hâlde her ﾏahlûkat Oげnun maksadı 
yöﾐüﾐde meydana gelmektedir. 

 Fikrî tartışﾏayla rakibimizi nakzetmemiz ise Hazret-i Muhammed 

–sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efeﾐdiﾏiziﾐ süﾐﾐetiﾐdeﾐ 
alıﾐﾏadır. Bu, Allah Teâlâげﾐıﾐ ‘asûl-i Ekreﾏ Efeﾐdiﾏize öğrettiği 
şeylerdeﾐdir. Nitekiﾏ o, şişﾏaﾐ Hir rahiHe rast geldiğiﾐde oﾐa: 

さAllah içiﾐ söyle; Allah Teâlâげﾐıﾐ Tevratげta iﾐdirdikleri içiﾐde Oげﾐuﾐ 
şişﾏaﾐ rahiHe Huğzettiğiﾐi Hildireﾐ Hir şeye rast geldiﾐ ﾏi?ざ diye 

sual Huyurﾏuş; râhip Höyle ayıplaﾐdığıﾐı görüﾐIe siﾐirleﾐerek: 

さAllah, hiç Hir iﾐsaﾐa hiç Hir şey iﾐdirﾏeﾏiştir.ざ deyiverﾏiştir. 
Buﾐuﾐ üzeriﾐe Allah Teâlâ âyet-i kerîﾏeyle:  

                                                           
18 Yâsîﾐ ヱヲ. 
19 Vâkıa ヵΒ, ヵΓ. 



 عヤَہヱنَہہ تَج   ِلヤنゅَِس  دًیهہ  ヱَ  نہヱًرا مہヱٰسی ِبہ   َجゅٓءَ  الَِذی ゅ َゆِکتَ ال   َزلَ اَن   َمن   قہل  
ہب   قََراِطیسَ  ؕ   َکِثیًرا ヘہヱنَ تہخ   ヰゅ  َヱَ دہヱنَ ت  

さ... “öyle (onlara) ki: Mûsâげﾐıﾐ iﾐsaﾐlara Hir ﾐur ve hidâyet olmak 

üzere iﾐdirdiği ve siziﾐ de parça parça kâğıtlar hâliﾐe koyup 
ふişiﾐize geleﾐi gösteripぶ açıkladığıﾐız, (fakat) çoğuﾐu gizlediğiﾐiz o 

kitaHı kiﾏ iﾐdirdi? ...ざ20 buyurarak [ﾏuhâtaHıﾐ] eﾐ yakıﾐ[ıﾐ]daﾐ 
[oﾐuﾐ ﾏüselleﾏi olaﾐ Hir delille] hahaﾏı ﾐakzetﾏiştir. Zira Tevrat 

さHir şeyざ, Mûsâ –aleyhisselâﾏ– ise さbir insanざdır ve haham da 

Allah Teâlâげﾐıﾐ Hazret-i Mûsâげya Tevratげı iﾐdirdiğiﾐi kabul 

etmektedir.  

 Yine ayﾐı şekilde, Allah Teâlâげﾐıﾐ keﾐdileriﾐden さbir peygamber 

[gökteﾐ parlayarak iﾐeﾐ] ateşiﾐ yiyeIeği [yani yakıp ateşe 
vereIeği] bir kurban getirﾏedikçe oﾐa îﾏaﾐ etﾏeﾏeleriざ yöﾐüﾐde 

Hir söz aldığıﾐı öﾐe sürenler, şu hüIIetle ﾐakzedilﾏişlerdir:  

سہل   َجゅَٓءکہュ   قَد   قہل   ہュ  قہヤ   ِبゅلَِذی ヱَ  تِ ゅبَی ِنَ ِبゅل   ヤِیقَب   ِمن   رہ ヱقَتヤَ   فュヤََِ  ت ہمہ ہ کہن   ِان   ュ  هہ ت  ュ  ت
ِدِقینَ ゅصَ   

さ... De ki: Size benden evvel ﾐiIe peygaﾏHerler apaçık deliller ve 
ﾏûIizelerler HeraHer o dediğiﾐizi de elHet getirﾏişti. O hâlde 
ふsözüぶ doğru (insan)lar idiﾐiz de oﾐları ﾐiye öldürdüﾐüz?ざ21 

 Hasﾏıﾏızıﾐ ﾏugalâtasıﾐa ﾏâﾐi oluşuﾏuzuﾐ aslı da Allah Teâlâげﾐıﾐ 
şu kavl-i kerîﾏiﾐdeﾐ alıﾐﾏadır: 

  ュِانَکہ  َヱ ゅنَ تَع   َمヱنِ  ِمن   بہدہヱدہ  ِّٰ ہュ  اَن  ؕ   نュََ َجヰَ  َحَصゆہ  ا ِردہヱنَ اヰゅ  َヱَ لَ  ت  

  ヱَنَ  لゅَلٓءِ هٰ  َک ِلدہヱنَ ゅخَ  ヰゅَ ِفی کہل   ゅ   ؕ َヱهَ ヱََردہヱ َمゅ ۃً ヰَ ٰالِ  ؤہ  

َمعہヱنَ یَس   لَ  ヰゅَ ِفی ュ  هہ  ヱَ  َزِفیر   ヰゅَ ِفی ヰ  ュہ لَ   

                                                           
20 6, 91. 

Mâlik H. “ayf isiﾏli Hir Yahudi hahaﾏla ilgili olaﾐ Hu hâdise, Hu âyetiﾐ seHeH-i ﾐüzûlü 
olarak kaydedilﾏektedir. ふHkz. Hak Dîﾐi Kurげâﾐ Dili, Elﾏalılı M. Haﾏdi Yazır, Bedir 
Yayıﾐevi ヱΓΓン, s. ヱΓΑΒ.ぶ 
21 Âl-i İﾏrâﾐ, ヱΒン.  
Bu âyetiﾐ seHeH-i ﾐüzûlü olarak Yahudi hahaﾏlarıﾐdaﾐ KâげH H. Eşref ve az öﾐIe isﾏi 
geçeﾐ Mâlik H. “ayfげıﾐ da aralarıﾐda Huluﾐduğu Hir gruHuﾐ Hu asılsız iddiâyı Hahaﾐe 
olarak ileri sürdükleri kaydedilﾏektedir. ふHkz. a.g.e., s. ヱヲヴヱ, ヱヲヴヲぶ 



さ“iz de, Allahげı Hırakıp tapﾏakta olduklarıﾐız da hiç şüphesiz ki 
cehennem odunusunuz. Siz oraya gireceksiniz. Eğer oﾐlar 
ふtaptığıﾐız o yalaﾐIı taﾐrılarぶ, ﾏaげHudlar olsalardı oraya 
girﾏeyeIeklerdi. Hepsi orada eHedî kalaIaklardır. Orada hakları 
inim inim inleﾏektir oﾐlarıﾐ ふtapılaﾐlarıﾐぶ. Bunlar orada da ふsağır 
olup Hir şeyぶ duyﾏayaIaklardır.ざ22 

Bu âyet-i kerîﾏe ﾐâzil olduğuﾐda Abdullah b. ez-)iHaけrâ isimli 

IidâlIi Hir düşﾏaﾐ: さKâHeげﾐiﾐ ‘aHHiﾐe aﾐd olsuﾐ, işte şiﾏdi 
Muhaﾏﾏedげi yeﾐdiﾏ...ざ deﾏiş ve Allah ‘asûlü –sallallâhu aleyhi 
ve sellem– onun yaﾐıﾐa geldikleriﾐde, Oげﾐa şuﾐu sorﾏuştur: さEy 

Muhammed! “eﾐ Îsâげya, Üzeyrげe ve ﾏeleklere de tapaﾐlarıﾐ 
bulunduğuﾐu iddiâ etﾏiyor ﾏuyduﾐ? [Bu hâlde oﾐlar da ﾏı 
ateştedirler?]ざ23 

Bu suâle ﾏukaHil Allah ‘asûlü –sallallâhû aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– 

Efeﾐdiﾏiz sükût Huyurﾏuşlardır. AﾐIak Oげﾐuﾐ sükûtu ifâde-i 

meramdan acziyet veya şaşırıp dili tutulﾏak seHeHiyle aslâ değildi. 
Zira [Arap diliﾐe vukufiyet sahiHi Hu ﾏüşrikiﾐ de aﾐladığı hâlde 
aﾐlaﾏazdaﾐ geldiği üzere] âyet-i kerîﾏede, Hazret-i Îsâ, Hazret-i 

Üzeyr ve ﾏelâike-i kirâﾏı [âkıHeti Ieheﾐﾐeﾏ oduﾐluğu olaﾐ sahte 
taﾐrılar arasıﾐa] dâhil etﾏeyi ﾏeIHur kılaﾐ Hir aﾐlaﾏ 
bulunmuyordu. Âyette さve ﾏâ taけHüdûﾐ / tapﾏakta olduklarıﾐızざ 

Huyrulﾏuştu, さAllahげtaﾐ gayri tapﾏakta olduklarıﾐızıﾐ hepsiざ 
deﾐilﾏeﾏişti.24 İHﾐüげz-)iHaけrâ, Hurada NeHî –sallallâhu aleyhi ve 
âlihî ve selleﾏ– Efeﾐdiﾏize karşı ﾏugalâta yaparak, kavminin 

öﾐüﾐde Oげﾐa karşı Hir hüIIet suﾐﾏuş giHi davraﾐﾏaya çalışﾏıştı. 
Fakat sonra, Allah Teâlâ, şu âyet-i kerîﾏeyi iﾐzâl Huyurdu:  

س  ل  ا ِمنヰ  ュ ゅَہ لَ  َسبボََت   الَِذینَ  ِانَ  ہヱٰلِٓئポَ ؕ   ینَ حہ ب   ヰゅَ َعن   ا عَدہヱنَ مہ  

                                                           
22 EﾐHiyâ, ΓΒ-100 
23 Bkz. “uyutî, LüHâHü’ﾐ-ﾐukûl fî-esHâHi’ﾐ-ﾐüzûl, さ“ûretü’l-EﾐHiyâ 98-101ざ; Vâhidî, 
EsHâHu ﾐüzûli’l-Kur’âﾐ, さ“ûretü’l-EﾐHiyâ ΓΒ-101ざ.  
24 Burada さﾏâざ edatıﾐıﾐ Arapçada vüIûHeﾐ küllî iştiﾏal ifade etﾏediğiﾐe işaret 
edilﾏiştir. さﾏâざﾐıﾐ iştiﾏâliﾐiﾐ kısﾏeﾐ veya külliyeﾐ olﾏası Iâizdir ki Hurada Hirazdaﾐ 
geleIek âyetiﾐ de delâleti üzere kısﾏî iştiﾏal vardır. Bu hâlde iHareﾐiﾐ ﾏeâli さtapﾏakta 
olduklarıﾐızdaﾐ Hir kısﾏıざ şekliﾐde ifade edilﾏelidir. 



さŞüphe yok ki keﾐdileri içiﾐ Bizげdeﾐ eﾐ güzel ふHir saâdetぶ takdir 

edilﾏiş olaﾐlar, ...ざ yani [her ne kadar bunlar] 

taﾐrılaştırılaﾐlar[daﾐ da olsa] さ... işte Huﾐlar oradan 

ふIeheﾐﾐeﾏdeﾐぶ uzaklaştırılﾏışlardır.ざ25 

NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– heﾏeﾐ Hu âyet-i 

kerîﾏeyi de kavﾏiﾐe okudu. Fakat oﾐlar, keﾐdi galatları ve apışıp 
kalﾏaları belli olﾏasıﾐ diye, işi velveleye verip şöyle sordular: 
さBiziﾏ ilâhlarıﾏız ﾏı daha hayırlı yoksa o ﾏu?ざ yaﾐi Hazret-i Îsâ 
ﾏı? Allah Teâlâ da Hu defa şu âyet-i kerîﾏeleri inzal buyurdu: 

 َヱ ゅلََم  َゆَمر   نہ اب   ضہِر َュَمہ  ِاذَا َمثًَل  یヱَۡق َポ   نَ  ہہ ِمنヱ یَِصد  

 َヱ اヱلہゅَٰالِ  ءَ  ق َヰゅَہن  ュ  قュ   ヱَ  هہ  بَل  ؕ   دَلً جَ  ِالَ  ポَ لَ  َضَربہヱہہ  َمヱ   ؕゅَ هہ  اュَ   ر  َخی   ت
 َخِصمہヱنَ 

さMeryeﾏ oğlu Hir ﾏisal olarak ふöﾐeぶ atılıﾐIa hemen senin 

kavﾏiﾐ Huﾐdaﾐ ふşıﾏarıp haykıra haykıraぶ gülüyorlar. Dediler ki: 

«Biziﾏ taﾐrılarıﾏız ﾏı hayırlı yoksa O ﾏu?» ふHaHîHiﾏぶ Huﾐu saﾐa 
ふHâtılぶ Hir ﾏüIâdeledeﾐ Haşka ﾏaksatla ortaya koyﾏadılar. Daha 

doğrusu oﾐlar çok düşﾏaﾐ Hir kaviﾏdir.ざ26 

)ikrettiğiﾏiz veya [daha fazla ﾏisâl Huluﾐduğu hâlde Hurada] 
zikretﾏediğiﾏiz Hütüﾐ Hu âyet-i kerîﾏeler, tafsilâtıﾐı zikredegeldiğiﾏiz 
kelâﾏ[î Hahisler] hakkıﾐda Hiziﾏ içiﾐ Hirer asıl ve hüccettir.  

Her ne kadar NeHî –sallâllâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efendimiz ve 

ashâHı zaﾏaﾐıﾐda aklî ﾏeselelerin bizzat kendisini tayin edici bir 

hadise vuku Hulﾏadığıﾐdaﾐ, KitaH ve “üﾐﾐetげte Huﾐlar ﾏuayyeﾐ Hirer 
ﾏesげele olarak ortaya koﾐulﾏaﾏışsa da, onlar bu meselelere dâir 

[şiﾏdi üçüﾐIü Ievapta] zikredeIeğiﾏiz tarzda sarf-ı kelâﾏda 

Huluﾐﾏuşlardır. 

 

3- ÜçüﾐIü Cevap: 

                                                           
25 EﾐHiyâ, ヱヰヱ. 
26 Zuhruf, 57, 58.  

“uyutî, a.g.e., “ûretü’l-EﾐHiyâざ 101; Vâhidî, a.g.e., さ“ûretü’-)uhrufざ 57, 58. 



Problem edilﾏiş Hu ﾏeseleleri[ﾐ Ievaplarıﾐı], ‘asûlullah –sallallâhu 
aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efendimiz mutlaka biliyordu. Hiç bir mesele 

yoktu ki, O Huﾐu tafsilâtıyla Hilﾏesiﾐ. Fakat her ﾐe kadar asıllar Kurげâﾐ 
ve “üﾐﾐetげte ﾏevIut olsa da, Oげnun devrinde Hu ﾏeseleler hakkıﾐda 
koﾐuşup koﾐuşﾏaﾏayı belirleyici Hir şey ﾏeydaﾐa gelﾏeﾏişti.  

Fakat şu da var ki, şerîat ﾐokta-i ﾐazarıﾐdaﾐ dîﾐe taallûk edeﾐ her ne 

vuku bulduysa, [ashâH-ı kirâﾏ] o hususu ﾏutlaka koﾐuşﾏuşlar, 

araştırﾏışlar, tartışﾏışlar ve hattâ ﾏüIâdele koﾐusu edip 
hüIIetleﾐdirﾏişlerdir.  

 Meselâ ferâiz [miras hukuku] meselelerinden olan avl27 ve 

Ieddât28; Huﾐdaﾐ Haşka, [Hoşaﾐﾏaﾐıﾐ] ahkâﾏ[ıﾐ]a dâir さharamざ, 

さHâinざ, さbettetüﾐざ ve さhaHlüke けalâ ğâriHikeざ29 meseleleri; hadler 

ve [diğer] talâk ﾏeseleleri giHi çoğaltılaHileIek ﾏisaller, hep 

oﾐlarıﾐ zaﾏaﾐlarıﾐda vuku Hulaﾐ ve hepsi hakkıﾐda tek tek NeHî –
sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efeﾐdiﾏizげdeﾐ nass-ı şerîfiﾐ 
vârid olﾏadığı meselelerdir. )ira Huﾐlarıﾐ hepsiﾐe dâir ﾐass vârid 

                                                           
27 さAvlざ ﾏiras taksîﾏiﾐde hak sahipleriﾐiﾐ hisseleriﾐiﾐ toplaﾏıﾐıﾐ, terekeﾐiﾐ taksiﾏ 
edilﾏiş hâliﾐdeﾐ fazla olﾏası ﾏeselesidir. Bu duruﾏla ilk olarak Hazret-i Öﾏer devrinde 

karşılaşılﾏıştır. O, ashâH-ı kirâﾏ ile yaptığı ilﾏî Hir ﾏüşâverede Hazret-i AHHasげıﾐ 
suﾐduğu çözüﾏü kaHul ederek terekeyi hisseleriﾐ toplaﾏıﾐa göre yeﾐideﾐ taksîﾏ etﾏe 
yöﾐüﾐde iItihadda Huluﾐﾏuştur. Fakat oﾐuﾐ vefatıﾐdaﾐ soﾐra İHﾐü AHHâs Hu görüşe 
ﾏuhâlefet ederek, farklı Hir iItihadda Huluﾐﾏuştur. ふTafsilâtı içiﾐ Hkz. Öﾏer Nasuhi 
Bilmen, Istılâhât-ı Fıkhiye Kaﾏusu, c. V, s. 337-338) 
28 Niﾐeleriﾐ ﾏirâstaﾐ pay alﾏa ﾏeselesi. Bu ﾏeseleye dâir heﾏ ashâH-ı kirâﾏ arasıﾐda 
heﾏ de ﾏezheHler arasıﾐda vuku Hulaﾐ ihtilâflar içiﾐ Hkz. İHﾐü ‘üşd, Bidâyetü’l-MüItehid 
Nihâyetü’l-Muktasıd, Beyrut 2004, s. 624, 625. 
29 Bu dört lâfzıﾐ hepsi, Hâiﾐ talâk ﾏeselesiﾐde ele alıﾐaﾐ kiﾐâyeli lâfızlardır. さHaraﾏざ, 
erkeğiﾐ karısıﾐa さ“eﾐ [artık Haﾐa] haraﾏsıﾐざ deﾏesidir. さBâiﾐざ ve さHetteざ lâfızları da 
keliﾏe itiHariyle さkesiﾐ, ﾐihaîざ ﾏaﾐâlarıﾐa gelir ve Hoşaﾐﾏa içiﾐ さ“eﾐ Hâiﾐsiﾐざ, さ“eﾐ 
Hettesiﾐざ şekliﾐde kullaﾐıldıklarıﾐda さ“eﾐ Hoşsuﾐざ deﾏekteﾐ kiﾐaye olur. さHaHlüke alâ 
ğâriHikeざ de ayﾐı şekildedir. Bu deyiﾏiﾐ, keliﾏe keliﾏe terIüﾏeyle karşılığı さ“eﾐiﾐ 
yularıﾐ iki kürek keﾏiğiﾐiﾐ arasıﾐdadırざ, ﾏaﾐâ itiHariyle karşılığı ise さ“eﾐiﾐ yularıﾐı 
saldıﾏざ deﾏektir; yaﾐi Hir hayvaﾐıﾐ ipiﾐi Hoyﾐuﾐuﾐ üstüﾐe atıp, oﾐu serHestçe otlaﾏaya 
salﾏaktaﾐ kiﾐaye olup heﾏ Hoşaﾏada heﾏ de köle âzâdıﾐda kullaﾐılaﾐ Hir deyiﾏdir. Bu 
türdeﾐ kiﾐayeli lâfızlarıﾐ Hoşaﾐﾏadaki etkisiﾐe dâir ﾏezhepler arasıﾐda ihtilâflar vardır. 
ふTafsilâtı içiﾐ Hkz. İHﾐü ‘üşd, a.g.e., s. ヴヲン, ヴヲヴ; Öﾏer Nasuhi Bilﾏeﾐ, a.g.e., c. II, s. 184-

192) 



olsaydı, ihtilâf etﾏezlerdi ve güﾐüﾏüze de hiç Hir ﾏuhâlefet 

ulaşﾏazdı. 

Her ne kadar bu meselelerde ‘asûlullah –sallallâhu aleyhi ve âlihî 
ve sellem– Efendimizden tek tek nass-ı şerîf gelﾏeﾏişse de, 

ashâH-ı kirâﾏ Huﾐları Kurげâﾐ-ı Kerîﾏ ve hadîs-i şerîflerde Huluﾐaﾐ 
nasslara irIâ ve kıyas ederek iItihadda Huluﾐﾏuşlardır. Bunlar, 

furûげuﾐ [yaﾐi fıkhıﾐ] soﾐradaﾐ ortaya çıkaﾐ ﾏeseleleriﾐiﾐ 

hüküﾏleri olup, sadece şerîatiﾐ Kurげâﾐ ve süﾐﾐetle Hiliﾐeﾐ ferげî 
hüküﾏleriﾐe irIâ edilerek bilinir. Fakat usûle [yani itikada] dair 

soﾐradaﾐ çıkaﾐ ﾏeseleleriﾐ açığa kavuşturulﾏasıﾐda her akıl 
sahiHiﾐe gerekeﾐ şey, oﾐuﾐ hükﾏüﾐü akıl, his, Hedâhet giHi 
herkesiﾐ üstüﾐde ittifak ettiği aslî hüküﾏler grubuna irIâ etﾏektir. 
Çüﾐkü vahiy yoluyla Hilinebilecek şerîat meselelerinin hüküﾏleri, 
vahiy yoluyla gelen şerîat usûlleriﾐe; aklî ve hissî ﾏeselelerin 

hükﾏü ise tek tek keﾐdi türüﾐ[deﾐ olaﾐ aslî hüküﾏler]e irIâ 
edilmelidir. Aklî Hilgiler vahyî Hilgilerle; vahyî Hilgiler de aklî 
Hilgilerle karışﾏaﾏalıdır. Şayet NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve 
sellem– Efendimizin zaman-ı saâdetleriﾐde halkuげl-Kurげâﾐ, Iüzげ[-i 
ferd], tafra gibi meselelerde Hizzat Hu lâfızlarla tartışﾏa çıksaydı, 
O, keﾐdi zaﾏaﾐıﾐda çıkaﾐ diğer ﾏeseleleri söz koﾐusu edip 
açıklığa kavuşturduğu giHi bu hususları da mutlaka söz konusu 

edip açıklığa kavuştururdu. 

 [Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげiﾐ ﾏahlûk oluşuﾐu reddettiği hâlde sonradan 

ortaya çıkaﾐ ﾏeseleleri tartışﾏa ve araştırﾏa konusu etmeyi de 

Hidげat ve sapıklık kaHul edeﾐ kişilere] Hir de şöyle söyleﾐeHilir: 

NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efendimizden, Kurげâﾐ-ı 
Kerîﾏげiﾐ ﾏahlûk ya da gayr-i ﾏahlûk oluşuﾐa dair hiç Hir sahih 

hadîs-i şerîf gelﾏeﾏiştir. “iz ﾐasıl oluyorsuﾐuz da oﾐuﾐ gayr-i 

ﾏahlûk olduğuﾐu söyleyeHiliyorsuﾐuz?  

Buﾐa IevâHeﾐ: さBuﾐu sahâHî ve tâHiîﾐiﾐ Hazılar söyleﾏiştir.ざ 
derlerse, onlara denir ki: さO hâlde, ‘asûl –sallallâhu aleyhi ve âlihî 
ve sellem– tarafıﾐdaﾐ söyleﾐﾏeﾏiş Hir sözü söyledikleri içiﾐ, 
oﾐlarıﾐ da ayﾐı siziﾐ giHi Hidげatçi ve sapkıﾐ ﾏı olﾏaları gerekir?ざ 

“oﾐra Hir Haşkası derse ki: さBeﾐ Hu koﾐuda susarıﾏ; Kurげâﾐげıﾐ 
ﾏahlûk ya da gayr-i ﾏahlûk oluşuﾐa dair hiç Hir şey söyleﾏeﾏ.ざ 

Oﾐa da şöyle söyleﾐeHilir: さO hâlde seﾐ de Hu koﾐuya dâir 



suskuﾐluğuﾐ seHeHiyle Hidげatçi ve sapkıﾐ olursuﾐ. Çüﾐkü NeHî –
sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efendimizden: «Benden sonra 

Hu tartışﾏalar vuku Hulursa, bu hususta susuﾐ ve hiç Hir şey 
söyleﾏeyin» yoluﾐda Hir söz sâdır olﾏaﾏıştır. Ve yine O: 

«Kurげâﾐげıﾐ ﾏahlûk ya da gayr-i ﾏahlûk oluşuﾐa dâir söz sarf 
edeﾐleri sapkıﾐlık ve küfürle ithaﾏ ediﾐ!» diye de Huyurﾏaﾏıştır.ざ 

 Siz Hize şuﾐu Hir söyleyiﾐ; birisi çıkıp: さAllahげıﾐ ilﾏi ﾏahlûkturざ 

dese Hu koﾐuda sessiz kalır ﾏısıﾐız, kalﾏaz ﾏısıﾐız? さKalﾏayızざ 
derseniz, şöyle söyleﾐir: さAma NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve 
sellem– ve ashâH-ı kirâﾏı Hu koﾐuda hiç Hir şey söyleﾏeﾏiştir.ざ  

Yiﾐe Hir Haşkası çıkıp: さBu sizin Rabbiniz aIıkaﾐ, susayaﾐ, giyiﾐik 
veya üryaﾐ, soğukkaﾐlı, asaHî veya ﾏülâyiﾏ, cisim veya araz 

ﾏıdır? Kokuyu duyar ﾏı, duyﾏaz ﾏı? KalHi, Iiğeri ve dalağı var ﾏı? 

Her yıl haIIa gider ﾏi? Ata Hiﾐer ﾏi, binmez mi? Tasalaﾐır ﾏı, 
tasalaﾐﾏaz ﾏı?ざ türüﾐdeﾐ sorular sorup dursa, buna mukabil sizin 

yapaIağıﾐız sadeIe susup durﾏaﾐızdır. Çüﾐkü ﾐe Allah ‘asûlü –
sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– ne de ashâHı Huﾐlara dair hiç 
Hir şey koﾐuşﾏaﾏışlardır. Eğer susﾏaz [ve Ievap verﾏeye kalkışır] 
iseniz, Allah –azze ve celle ve tekaddes– Hazretleriﾐe karşı Hu 
türdeﾐ yakıştırﾏalarıﾐ şu ve şu hüIIetlerle aslâ Iâiz olﾏayaIağıﾐı 
kelâﾏıﾐızla Heyâﾐ etﾏek duruﾏuﾐda kalırsıﾐız [ki bu da zaten 

Hiziﾏ yapıp da siziﾐ teﾐkid ettiğiﾐiz şeydir]. 

Deﾐilirse ki: さBuﾐ[u söyleyeﾐ şahs]a karşı susar ve hiç Hir şekilde 
cevap vermem. Ya onu yaﾐıﾏdaﾐ kovarıﾏ ya da kendim onun 

yaﾐıﾐdaﾐ kalkar gideriﾏ. Oﾐa selâﾏ verﾏeﾏ; hastalaﾐdığıﾐda 
onun ziyaretine, öldüğünde ise cenazesine gitmem.ざ Buna da 

şöyle Ievap verilir ki: さ)ikrettiğiﾐ Hütüﾐ Hu duruﾏlarda senin de 

Hidげatçi ve sapkıﾐ olﾏaﾐ gerekir. Çüﾐkü ‘asûlullah –sallallâhu 
aleyhi ve âlihî ve selleﾏ–: «Her kim bu ﾏeseledeﾐ suâl ederse ona 

karşı susuﾐ» veya «oﾐa selâﾏ verﾏeyiﾐ» veya «oﾐuﾐ yaﾐıﾐdaﾐ 
kalkıp gidiﾐ» deﾏeﾏiştir. O böyle söyleﾏediği hâlde siz Huﾐları 
yaparsaﾐız, Hidげatçi oluverirsiﾐiz.ざ 

 [Oﾐlara yiﾐe şöyle deﾐileHilir:] さ“iz ﾐedeﾐ Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげiﾐ 
ﾏahlûk olduğuﾐu iddia edeﾐlere karşı sükûtuﾐuzu ﾏuhâfaza 
etﾏiyorsuﾐuz ve oﾐları tekfîr ediyorsuﾐuz ki? NeHî –sallallâhu 
aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– Efeﾐdiﾏizげdeﾐ Kurげâﾐ-ı Kerîﾏげiﾐ 



yaratılﾏışlığıﾐı reddedeﾐ ve Höyle iddiâ edeﾐleri de tekfîr edeﾐ 
sahîh Hir hadîs-i şerîf sâdır olﾏaﾏıştır.ざ  

Eğer derlerse ki: さÇüﾐkü Ahﾏed H. HaﾐHel –radıyallâhu aﾐh– 

Kurげâﾐげıﾐ yaratılﾏışlığıﾐı reddetﾏiş ve Huﾐu iddiâ edeﾐleri de 
tekfîr etﾏiştir.ざ Şöyle deﾐilir: さPeki Ahmed [b. Hanbel] bu 

meselede neden sükût etﾏeyip, koﾐuşﾏayı terIih etﾏiştir?ざ  

Bu sefer derlerse ki: さÇüﾐkü [tebeüげt-tâHiîﾐ neslinden] Abbas el-

AﾐHerî, Vekî, AHdurrahﾏaﾐ H. Mehdî ve Haşkaları «Kurげâﾐ ﾏahlûk 
değildir, oﾐuﾐ ﾏahlûk olduğuﾐu iddiâ edeﾐ de kâfirdir» 
deﾏişlerdirざ yiﾐe şöyle deﾐilir: さPeki Hu şahıslar ‘asûlullah –
sallalâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ–げiﾐ koﾐuşﾏadığı bir meselede 

neden sükût etﾏeﾏişlerdir?ざ 

Bu defa yiﾐe derlerse ki: さÇüﾐkü [tâHiîﾐ neslinden] Aﾏr H. Dîﾐar, 
“üfyaﾐ H. Uyeyﾐe, Cafer H. Muhaﾏﾏed –radıyallâhu aﾐhuﾏ– ve 

Haşkaları «Kurげâﾐ hâlık da değildir, ﾏahlûk da değildir» 

deﾏişlerdirざ oﾐlara ayﾐı şekilde yiﾐe şöyle sorulur: さPeki Hu kişiler 
‘asûlullah –sallalâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ–げiﾐ koﾐuşﾏadığı bu 

ﾏevzûda ﾐedeﾐ sükût etﾏeﾏişlerdir?ざ 

Eﾐ ﾐihâyet işi sahabe-i kirâﾏa veya sahabeden bir gruba havâle 
etﾏeye kalkışırlarsa, bu ancak [asılsız isﾐadlarla keﾐdileriﾐi haklı 
çıkarﾏaya çalışﾏaktaﾐ iHaret Hir hâl olup] Hüyükleﾐﾏeye girer. 
[Çüﾐkü hiç Hir sahaHedeﾐ Höyle Hir söz ﾐakledilﾏeﾏiştir. Fakat 
hadi bunu da kabul ettik diyelim;] yine [ayﾐı soruya devaﾏ edilip] 
deﾐeHilir ki: さPeki onlar, ‘asûlullah –sallalâhu aleyhi ve âlihî ve 
sellem–げiﾐ koﾐuşﾏadığı ve «Hu söz sahiHiﾐi tekfîr ediﾐ» 
Huyurﾏadığı bu meselede neden sükût etﾏeﾏişlerdir?ざ  

[Eﾐ ﾐihayet artık şuﾐu] derlerse: さUleﾏâﾐıﾐ, yeni meselelerin 

hükﾏüﾐü Iâhillere Hildirﾏek içiﾐ koﾐuşﾏaları gerekirざ denilir ki: 

さİşte Hu, Hiziﾏ taﾏ da sizdeﾐ istediğiﾏiz şeydir! O hâlde ﾐe diye 
kelâﾏı yasaklıyorsunuz? “iz dilediğinizde [ilﾏî ve aklî serﾏayeﾐiz] 

tükeﾐinceye kadar koﾐuşuyor; soﾐra da «Biz kelâﾏdaﾐ 
ﾐehyoluﾐdukざ diyerek, dilediğiﾐiz zaﾏaﾐ hiç Hir hüIIet ve Heyaﾐa 
dayaﾐﾏaksızıﾐ öﾐIekilerin taklitçisi kesiliveriyorsuﾐuz. [Sizin] bu 

[yaptığıﾐız ancak], hevâ[ya uymak] ve üstüﾐlük sevdasına 

kapılﾏaktır.ざ 



 “oﾐra, oﾐlara şu da söyleﾐeHilir: さNeHî –sallallâhû aleyhi ve âlihî 
ve sellem– ﾐezirler, vasiyetler, köle âzâdı, ﾏüﾐâsehâtıﾐ 
hesaplaﾐﾏası30 gibi meselelerde de koﾐuşﾏaﾏıştır. O –sallallâhu 
aleyhi ve sellem–, bu meselelere dâir [İﾏaﾏ] Mâlik, [“üfyaﾐ-ı] 
“evrî, [İﾏaﾏ] Şâfiî ve [İﾏaﾏ] EHû Haﾐîfeげﾐiﾐ yaptığı giHi herhangi 

Hir kitap da yazﾏaﾏıştır. Bu hâlde, NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî 
ve sellem– Efeﾐdiﾏiziﾐ yapﾏadığıﾐı yapaﾐ; nass-ı şerîfiﾐ Hizzat 
söyleﾏediğiﾐi söyleyeﾐ; NeHî –sallallâhu aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– 

Efeﾐdiﾏiziﾐ tasﾐîf etﾏediği kitapları tasﾐîf edeﾐ; NeHî –sallallâhu 
aleyhi ve âlihî ve selleﾏ– tarafıﾐdaﾐ söyleﾐﾏediği hâlde, 

«Kurげâﾐげıﾐ yaratılﾏışlığıﾐı iddiâ edeﾐleriﾐ küfre düştüğüﾐü» 

söyleyeﾐ Hu iﾏaﾏları da Hidげatçi ve sapkıﾐlar olarak kaHul etﾏeﾐiz 
gerekir.ざ 

Hâsıl-ı kelâﾏ, zikrettiğiﾏiz Hütüﾐ Hu izahlar iﾐatçı olﾏayaﾐ her akıl sahiHiﾐe 
kâfîdir. 

[‘isâle] tamam oldu.  

Elhaﾏdulillâh.  

Ve sallallâhu けalâ “eyyidiﾐâ Muhaﾏﾏediﾐ ve âlihî ve sahHihî eIﾏaけîﾐ... 

 

                                                           
30 Müﾐâsehât, さﾏüﾐâsehaざﾐiﾐ çoğulu olup; o da: Mîrasçıﾐıﾐ ölüﾏü ile tereke heﾐüz 
taksîﾏ edilﾏedeﾐ öﾐIeki zaﾏaﾐ diliﾏiﾐde vârislerdeﾐ Hir kısﾏıﾐıﾐ veya hepsiﾐiﾐ ölﾏesi 
soﾐuIu, ﾏirasıﾐ Haşkasıﾐa veya Haşkalarıﾐa iﾐtikal etﾏesi ﾏeselesidir. Asr-ı “aâdetげte 

Höyle Hir ﾏeseleyle karşılaşılﾏadıysa da soﾐradaﾐ karşılaşılﾏıştır. ふTafsilât içiﾐ Hkz. Öﾏer 
Nasuhi Bilmen, a.g.e., c. 5, s. 381-385) 



KAYNAKÇA 

Arapça Eserler: 

- Kurげâﾐ-ı Kerîﾏ 

- BUHÂ‘Î, EHû AHdullah Muhaﾏﾏed H. İsﾏâil, el-Câﾏiu’s-sahîh, Bulak 1311 

(h.) 

- “UYUTÎ, Celâlüddîﾐ EHû AHdurrahﾏaﾐ, LüHâHü’n-ﾐukul fî-esHâHi’n-ﾐüzûl, 
Beyrut 2002. 

- VÂHİDÎ, EsHâHü ﾐüzûli’l-Kur’âﾐ, Riyad 2005. 

- İBNÜ ‘ÜŞD, Ebuげl-Velîd Muhaﾏﾏed H. Ahﾏed, Bidâyetüげl-ﾏüItehid ve 
ﾐihâyetüげl-ﾏuktasıd, Beyrut ヲヰヰヴ. 

 

Türkçe Eserler: 

- ÇANTAY, Hasaﾐ Basri, Tefsirli Kur’âﾐ Meâli, ‘isale Yayıﾐları, İstanbul 2009. 

- YA)I‘, Elﾏalılı Muhaﾏﾏed Haﾏdi, Hak Dîﾐi Kur’âﾐ Dili, Bedir Yayıﾐevi, 
İstaﾐHul 1993. 

- BİLMEN, Öﾏer Nasuhi, Hukuk-ı İslâﾏiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye Kaﾏusu, 
İstaﾐHul ヱΓΒヵ. 

- Â“IM EFENDİ, MüterIiﾏ, el-Okyanusu’l-Hasît fî terIüﾏeti’l-Kâﾏûsu’l-ﾏuhît, 
İstaﾐHul tsz. 
 

Makaleler: 

- MACİT, Nadiﾏ, さEşげarîげﾐiﾐ İlﾏ-i Kelâﾏげı Müdâfaasıざ, YüzüﾐIü Yıl 
Üﾐiversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1994, c. I, s. 91-125. 

 


