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SUNUŞ
Doğru bilgi ve inanç
Üniversiteler; şehirlerin gelişimine, kalkınmasına ve çağdaşlaşmasına katkı sağlayan en
önemli kurumlardır. Üniversiteleri, akademisyenleri şehre çekmek, şehir sakinleriyle buluşturmak
gerekir.
 	
Şehirlerin akla gelen ve gelmeyen bütün sorunlarına yönelik alanlarda önemli çalışmalar
yapılması bizlere düşen önemli bir görevdir. Zira Mimar Sinan’ın dediği gibi; “Şehri imar ederken,
nesli ihya etmeyi ihmal ederseniz, ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri imha eder!"
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, “18. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı
ve Halkın Soruları Bağlamında Günümüz İnanç Problemleri" konulu anlamlı bir sempozyum
gerçekleştirdi. Öncesinde Bağcılar Belediyesi olarak bize bu hayırlı sempozyumun paydaşlarından
biri olmamız teklif edildi ve tereddüt etmeden kabul ettik. Bağcılar Belediyesi olarak her yıl,
tarihi, sosyal ve kültürel konularla birlikte dini konularda da ulusal ve uluslararası konferans ve
sempozyumlar düzenliyoruz.
Allah yeni neslin iyi yetişmesi konusunda nasip ettiği görev sayesinde bizleri vesile kıldı.
Eğer inancımıza, ahlakımıza, milletimize, vatanımıza, bayrağımıza bir sakıncası olmadığı takdirde her
projeye destek olmaya gayret ediyoruz.
Belediye olarak son dört yılda Aliya İzzet Begoviç, Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Medya
ve 100. Yılında Balkan Savaşları konulu dört sempozyum düzenledik. Yine bu yıl Haziran ayı başında
Uluslararası Gümüşhanevi Sempozyumu’nu düzenleyeceğiz. Bir ilçe belediyesi olarak bunlar önemli
hizmetlerdir diye düşünüyorum.
Kelam Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydın, sempozyumda yaptığı konuşmada son
yıllarda sempozyum ağırlıklı akademik çalışmaların artışından duyulan memnuniyeti ifade ederek
şöyle dedi: “İnsanın ahrete götüreceği en önemli hizmetlerden birisi de ilme yaptığımız hizmetlerdir.
Bu anlamda sadece kaldırım yatırımı değil manevi yatırım da yapılmalı. Taşlar eskiyecek ama bu
sempozyumdan çıkacak kitap kıyamet kopana kadar devam edecek."
Evet, bizim de belediyecilik anlayışımızın temeli de bu zaten; “önce insan”.
İnsana hizmet; beşikten mezara kadar her döneminde insana hizmet….
İşte, Prof. Dr. Aydın’ın ifade ettiği gibi, sempozyumda konuşulan konular ve ortaya atılan yeni
fikir ve bilgilerin kıyamete kadar okunup devam etmesi için kitap haline getirelim dedik.
Elinizdeki bu kitabın fikir ve ilim dünyamıza katkı sunması dileğiyle hürmetlerimi arz
ediyorum.
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Lokman ÇAĞIRICI
Bağcılar Belediye Başkanı

Çok kıymetli Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız, Dekan Yardımcımız, Anabilim Dalı
Başkanımız, birbirinden değerli ve çok kıymetli hocalarım, öğrenci arkadaşlarım;
Öncelikle, hepinizi Allah’ın selamıyla selamlıyorum: Allah’ın selamı, rahmeti, bereketi ve
mağfireti üzerinize olsun inşallah.
Bu kadar güzide bir topluluğun önünde konuşabilmek biraz maharet ister. Arkadaşlar bir şeyler
yazmışlar; ama ben oraya hiç bakma niyetinde değilim. Doğaçlama bir konuşma yapmak istiyorum.
15 yıllık bir belediyeci olarak, birkaç konuya değinmenin faydalı olacağı inancındayım. Öncelikle,
Bağcılar’daki güzelliklerin temelinde, meslektaşımız olan Feyzullah Kıyıklık ağabeyimizin emeğinin
bulunduğunu belirtmeliyim. Bu vesileyle bir hakkı iade etmek istiyorum. Kendisi bizleri yanında
sekiz yıl başkan yardımcılığı yapma şerefine nail etti. Bunu içimden gelerek söylüyorum. Altı yıldır
da belediye başkanı olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Bağcılar’da iyi bir tohum atıldı, sulaması da
iyi yapıldı. İnşallah Rabbim bizleri, bundan sonraki süreçte, özellikle yeni neslin yetişmesine vesile
kılacak hizmetler nasip eder. Belki ilim ya da bilim adamı olamadık, belki kendimizi birçok konuda
yetiştiremedik; ama “Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir” düsturu gereği, güzel bir şeylere vesile
olabiliyorsak, bunun heyecanını yaşamanın gayreti içerisindeyiz. Ben arkadaşlarıma özellikle şunu
ifade ediyorum; “Bir yerden bir teklif geliyorsa onu mutlaka değerlendirin. Eğer inancım, ahlakım,
vatanım, milletim ve bu ülkenin bayrağı için bir sakınca barındırmıyorsa o işin içerisinde mutlaka olun”
diye talimatım vardır.
Bir İmam-Hatiplinin evladı olmanın onurunu ve bir İmam-Hatipli olarak yetişmenin şerefini
taşıdığımı özellikle ifade edeyim. İmam-Hatiplinin 1980’li yıllardaki durumunu hocalarımız çok iyi
bilirler. O dönemde zorla verilen bir İmam-Hatipliyken –şahsım olarak söylemiyorum, bir dönem o gözle
bakılıyordu–; Rabbim bize, mezun olduğum 1985 yılında İmam-Hatip’e girmenin ayrıcalık olduğu bir
dönemi de göstermişti. İnişli çıkışlı bir dönemden sonra Rabbimiz bize bu günleri de gösterdi. Öncelikle
hamd ve şükrediyoruz. Kimsenin inancı ve imanıyla ilgili bir derdimiz yoktur; bu noktada, baskıdan
ziyade herkesin inancını yaşadığı bir ülkenin hedeflendiği dönemleri de idrak etmiş bulunuyoruz. Bu
konuda emeği geçen çok kıymetli hocalarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
Diyeceğim şu ki; Mevlana’nın “Bir neslin geleceğini günümüzdeki nesil hazırlar” diye çok
güzel bir sözü vardır. Eğer bizler, bu dönemdeki neslin yetişmesinde bir emek sarfedebilir ve iyi bir
neslin hazırlanmasında bir katkımız bulunabilir ise, bir sonraki nesillerin hizmetlerinde de herhalde bir
sevabımız, hasenatımız olabilir diye düşünüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak, altı yıl önce, ilk belediye
başkanlığı dönemimizde –ki önceki dönemlerde gerçekten çok çileler çekilmişti– belediyecilik ve
eserler konusunda neler yapabileceğimizi arkadaşlarımızla oturup değerlendirdiğimizde, öncelikle şunu
ön plana çıkarmaya çalışmıştık: Çok güzel bir çevre oluşturabilir ve eserler yapabiliriz; ama o çevreyi
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koruyup söz konusu eserleri dolduracak bir neslin yetişmesini sağlayacak bir sosyal kültür toplumu
oluşturamadığımızda hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bunun sonucu olarak, “Her yıl bir uluslararası
sempozyum” dedik. Bunun ilkini de –ama tabii her birinin bir mazisi vardır– Bosna Hersek’i ziyaret
ettiğimizde yapmıştık. Aliya İzzetbegoviç’in vefatının dördüncü yılıydı; Bosna’da Hırvat, Sırp
ve Boşnaklardan oluşan güçlü bir yönetim vardı. Ve maalesef, son Osmanlı olarak zikrettiğimiz ve
Avrupa’nın göbeğindeki savaş esnasında bile insanlık ve barış dersi veren Aliya İzzetbegoviç, orada,
diğer Sırp ve Hırvat liderler gibi suçlu pozisyonuna düşürülmüştü. Ve vefatının dördüncü yılı olmasına
rağmen, tek bir konferans ve panel dahi düzenlenememişti. Arkadaşlarımıza, “Vefatının beşinci yılında,
biz bunu Türkiye’de çok rahat yapabiliriz” dedik. İlk uluslararası sempozyumumuz, “Vefatının Beşinci
Yılında Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu”ydu. Bu bizim için bir şeref vesilesi olup, bu sayede, bir vefa
borcunu ödemenin mutluluğunu da yaşamış olduk. Daha sonra, Kazakistan’da Hoca Ahmet Yesevi’yi
ziyaret ettiğimizde, kabri başında bir tablo görmüştük. Orada diyordu ki: “Anadolu’yu mayalayanlar,
Anadolu’nun Müslümanlaşmasında emeği olanlar diye baktığımızda, Mevlana, Yunus Emre, Hacı
Bektaşi Veli, Hacı Bayram-ı Veli’yi verir.” Bir kökten gelindiğini orada gördüğümüzde, etnik yapı
olarak gerçekten çok farklı, her görüş, inanç ve mezhepten insanın yaşadığı Bağcılar’da “Uluslararası
Hoca Ahmet Yesevi Sempozyumu” ile devam etmeye karar verdik. Salonda herkesin sahip çıktığını
gördüğümüzde “İyi ki de yapmışız!..” dedik. Alevisinin, Sünnisinin, Türk’ünün, Kürd’ünün orada “Benim
atam!” diye heyecanlandığını görmek gerçekten güzel bir duyguydu ve bu, Bağcılar için güzel bir sonuç
getirdi. Daha sonra “Bab-ı Âlî’den Bağcılar’a, Küreselden Yerele” başlıklı medya sempozyumuyla
devam ettik. Bu arada, görsel ve yazılı medyanın %60-70’e yakınını Bağcılar’ın oluşturduğunu da
ifade edeyim. Orada da farklı bir konum elde ettik. Dördüncü uluslararası sempozyumumuz da “Balkan
Savaşları”ydı. Bu sempozyumların her biri, aynı zamanda bir ilk olma özelliğini taşımakta olup, her
seferinde “İyi ki de yapmışız!..” dedik.
Ecdadın Çanakkale ortak paydasında nasıl buluştuğunu anlatırken, Kurtuluş Savaşları ile
Çanakkale’nin daha iyi anlaşılabilmesi için Balkan Savaşlarının mutlaka irdelenmesi gerektiğini gördük.
Çanakkale’de verdiğimiz 253.000 şehidin Balkan Savaşlarındaki sayısı; resmî 650.000, gayr-i resmî
1.500.000’dur. Balkan Savaşları sırasında zulümden kaçıp gelen insanların, Cumhuriyetin kuruluşundan
sonra inanç zulmünü bu kez bu ülkede yaşamış olmaları da kıyaslama açısından çok çok önemliydi.
O sempozyumda bunları da dinleme fırsatı bulduk. O sırada, aklıma, rahmetli babamdan dinlediğim,
o dönem ahırlarda okunup anlatılan konular gelmişti. Oradaki büyüklerimiz, Balkanlardaki zulüm
ve inanç baskısından kaçarken, burada aynı zulme düşmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söylerlermiş.
Ve Rabbim nasip etti, şimdi buradan sizleri bir sempozyuma daha davet etmiş olayım; önümüzdeki
hafta, doğumunun ikiyüzüncü yılı vesilesiyle Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi sempozyumumuzu
gerçekleştireceğiz inşallah.
Ben konuya girecek değilim; çünkü üstadları burada. Ama tabanda yaşamış olduğumuz
sıkıntılardan bir-iki noktaya özellikle değinmek istiyorum. Bağcılar’da bugün 90 cami ile 90 okul vardır.
Belediyecilik hizmeti yürütelim derken, balicisinden, tinercisinden veya ahlaki deformasyona uğramış
çocuklardan koruma adına cami ve okul bahçelerini demir korkuluklarla çevirdik. Ancak, çocuklar cami

8

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

ve okul bahçelerinden uzaklaştığı gibi, nerede olduklarının da farkında değiliz. Bodrum altlarında, bina
aralarında ve tehlikeli yerlerde yaramazlık yaparlarken hiç olmazsa gözünün önünde oluyorlardı.
Şimdi, bununla ilgili de güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Bir defa, Bağcılar’daki cami
bahçelerinde imam lojmanı bırakmıyoruz. Ben orada yetiştim ve oradaki sıkıntının da ne olduğunu çok
iyi bilirim. Maalesef, tüm masrafları kendisi ödüyor olmasına rağmen, cemaatin oradaki dedikodulardan
etkilenmesi üzüntü vericidir. Diğer taraftan, –affedersiniz– şadırvan ve tuvalet kokusuyla yetişen bir
nesil olmaması adına, Bağcılar’daki lojmanların tamamını, çok yakın yerlerdeki dairelere taşıdık. Ve
oraları bahçe haline getirdik. Artık camiler de kentsel dönüşüme girdi. İkisini bitirdik, sekiz tanesini de
hazırlıyoruz. Ve çevre binaları da satın alarak, bahçeli ve avlulu yeni camiler oluşturmanın heyecanını
yaşıyoruz. Doksan cami ile doksan okulumuzun çevre düzenlemesi bitti. Şimdi bir kavgamız daha vardır
ki, yakında medyaya düşer. Camilerin altındaki ticarethaneleri boşaltıyoruz. Şu andaki kavgamız bu!..
Arkadaşlar mahkemeye verdiler. Olsun, çünkü biz yaptığımız işin doğru olduğuna inanıyoruz. Dede ile
torun mutlaka camide buluşmalıdır. Bu neslin kurtuluşunda bunun çok önemli olduğuna inanıyorum.
Onun için, camilerin altını kütüphane, günübirlik misafirhane ve güvenli internetler şekline dönüştürerek,
çocukları camiler ile buluşturmayı hedefliyoruz. Bir dahaki sefere o çocuk dedesiyle camiye girecektir.
Bunu inşallah başaracağız; iki tanesini boşalttık, diğerlerini de boşaltacağız. Bir hesap yaptım; camilerin
altındaki dükkânlardan elde edilen gelir, yılda 300.000 lira. Bakın, yılda 300.000 lira. Benim camilere
harcadığım meblağ ise, yılda 25.000.000 lira.
Buna nerden başladığımı da kısaca söyleyeyim, fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir gün
Bağcılar Merkez camiinde, Neslibey Özkan hocamız, Allah razı olsun, hutbede gıybet ve dedikodudan
bahsederken, yanımdaki arkadaş, bir yandan hutbeyi dinliyor, bir yandan da “Caminin altındaki
kuyumcu, cami derneğindeki adamın akrabasıymış” diyordu. Altı sene önce o anda karar vermiş ve
“Artık, bu işlerin ve dedikoduya sebebiyet verecek şüpheli şeylerin ortadan kaldırılması lazım. Bunu da
bitireceğiz. Ve camiler, Allah’ın evi olarak tüm gençlere ve çocuklara hizmet edecek mekânlar olacak”
demiştim.
Ben tekrar, bu işe vesile olan İstanbul milletvekilimiz İsmet Uçma ağabeyimize çok çok teşekkür
ediyorum. O bize, biz de buraya vesile olduk. Her zaman diyorum ki, para bulabiliriz, bulunur, ama akıl
bulunmuyor. Akıl sizden, para bizden; hiçbir problem yok. Yeter ki, Allah’ın yeryüzünde yarattığı en
seçkin varlık olan insana hizmet için bir fırsat bulalım.
Hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.
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Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı
B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm. el-Hamdü l’illâhi rabbi’l-‘âlemîn. Ve’s-salâtü ve’s-selâmu ‘alâMuhammedin ve ‘alâ-âlihî ve ashâbi-hî ecma‘în.
Saygıdeğer Belediye Başkanımız; kelam ilminin Türkiye’de Yüksek İslam Enstitülerinde, İlahiyat
Fakültesinde ilk başlatıcısı mevkiinde olan kıymetli hocalarım; Bekir Topaloğlu, Saim Yeprem, Emrullah
Yüksel ve Şerafettin Gölcük hocalarımız... Hepsine saygılar sunuyorum. İlahiyat fakültelerinin değerli
Kelam Anabilim Dalı öğretim üyelerinin her birini de saygıyla selamlıyorum.
Sözlerime başlarken, Cenab-ı Hakk’ın bu toplantımızı hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum.
Ayrıca, bu toplantıya davet edildiğim için de, organizasyonu yapanlara şükranlarımı sunuyorum.
Değerli arkadaşlarım!
Bilindiği gibi, Din İşleri Yüksek Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, tabiri caizse, akademik
cephesini teşkil etmektedir. Ve bu kurulun görevi, kanunda, “toplumu din konusunda aydınlatmak”
şeklinde tarif edilmiştir. Kurul, bu görevini; dinin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve sahih
sünnet ile İslam ümmetinin 14 asırlık ilmî birikim ve tecrübesini göz önünde bulundurarak yapmakta ve
kendisini böyle yapmaya mecbur hissetmektedir. Bu sebepledir ki, aynı yöntem ve amaçla bilgi üreten
ilahiyat fakültelerimizle her zaman ve her konuda işbirliğine büyük önem vermektedir. Kurul olarak,
hem fakültelerimizin bilimsel çalışmalarını takip ediyor hem de çeşitli vesilelerle gerçekleştirdiğimiz
toplantılara fakültelerimizin alan uzmanlarını davet etmeye gayret ediyoruz. Ne yazık ki, bu davetlerde,
tüm arkadaşlarımızın katılımını sağlamamız mümkün olamayabiliyor. Bu çerçevede, mesela 20 Haziran
2012 tarihinde “İsa’nın Nüzulü ve Mehdilik”, 14 Mart 2013 tarihinde ise “Dinde Bâtınî Yorumların
Yeri” konulu çalıştaylar oldu. Başta kelam hocaları olmak üzere, ilgili alanlardaki akademisyenleri davet
ederek, katkılarından azami ölçüde yararlanmaya çalıştık. Din İşleri Yüksek Kurulu olarak, bundan
sonra da, elbette siz değerli hocalarımızdan istifade etmeye devam edeceğiz.
Kıymetli öğretim elemanları!
İslami ilimlerin; İslam’ın anlaşılması, İslam toplumlarının hayatını İslam’a göre inşa etmesi,
İslam medeniyetinin oluşturulması, geliştirilmesi ve benzeri hususlarda çok önemli fonksiyonlar icra
ettiğinden ve etmeye devam edeceğinde kuşku yoktur. Tefsirden hadise, fıkıhdan kelama kadar İslami
disiplinler, birbirini tamamlayan ve birbirine yardım eden ilimler olarak önem ve önceliklerini her zaman
korumuşlardır. Dinî hükümlerin taksiminde söz konusu edilen iman-amel-ahlak üçlemesinde imanın
ayrıcalıklı bir konuma sahip olması ve diğer hükümlerin onun üzerine bina edilmesi gerçeği dikkate
alındığında, iman ve itikad alanına yoğunlaşan akaid ve kelam ilminin ayrıcalıklı bir yeri bulunduğunu
ifade etmek gerekir. Kelam ilmini, bize, “Allah-ü Teâla’nın Yüce Zatından, ilahi sıfatlarından,
mebde’ ve meâdın mümkinât ile ilgili bulunan ahvalinden İslam kanunlarına göre bahseden ilimdir”
diye ilk öğreten, merhum Ali Aslan Aydın hocamızdır. Allah rahmet eylesin! Bu anlamda bilgi üreten
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akademisyenler olarak, sizler, gerek İslam’ın inanç konularının anlaşılmasında, gerekse de toplumun bu
alanlardaki problemlerinin tespit edilip giderilmesinde büyük hizmetler gerçekleştiriyorsunuz.
Her yıl düzenlenmekte olan ve bu yıl da 18.’si gerçekleştirilen Kelam Anabilim Dalları
Koordinasyon Toplantıları; bir bakıma, bu hizmetlerin yıllık değerlendirmelerinin yapıldığı ve daha
nitelikli bir hizmet ortaya koyabilmek için istişarelerde bulunulduğu toplantılar olması açısından son
derece önemlidir. Bu toplantıların aynı zamanda temel bir konu etrafında ve sempozyum niteliğinde
yürütülmesi ayrı bir güzellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sene sempozyum konusunun “Halkın
Soruları Bağlamında Günümüz Kelam Problemleri” biçiminde belirlenmiş olması bizim açımızdan ayrı
bir öneme sahiptir. Çünkü biz, Din İşleri Yüksek Kurulu olarak, dinin diğer alanlarıyla alakalı olduğu
kadar, inanç konularıyla ilgili olarak da sürekli toplumun sorularına muhatap olmaktayız. Esasen biz,
kurul olarak, halkın bize gönderdiği sorulardan yola çıkarak, toplumumuzu inanç konularında daha
çok bilgilendirip sorularına cevap teşkil etmek üzere “inanç eserleri serisi” başlıklı bir yayın faaliyeti
gerçekleştirmeye karar vermiştik. Bu amaçla, 25.1.2011 tarihinde, değişik fakültelerimizden kelam
hocalarını bir araya getirerek bir çalıştay düzenlemiş ve burada, bu serinin kategorilerini yöntem, dil
ve üslup üzerinden belirlemiştik. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hocamızın editörlüğünde yürütülmekte
olan bu seri, memnuniyetle belirteyim ki, tamamlanmak üzeredir. Hatta bunlardan iki tanesi de yayına
gönderilmiş bulunmaktadır.
Değerli bilim adamları!
Din İşleri Yüksek Kurulu, halkın dinî konularla ilgili soru ve sorunlarının nabzını tutmaktadır.
Çünkü her gün ülkemizin her yanından, ayrıca yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan ve vatandaşımız
olmayan insanlardan telefon, mektup ve maillerle yüzlerce soru gelmektedir. Bu soruların bir bölümü,
inanç konularıyla ilişkilidir. Bir fikir vermek üzere ifade etmem gerekirse, Ocak 2011’den 2013 Nisan’ının
sonuna kadar, sadece maille gelen soru sayısı 97.816’dır. Bu soruların 5.177’si, yani %5,29’u inanç
konularına aittir. Tuttuğumuz istatistiklerde inanca dair soruların %9,29’u Allah inancı, %3,37’si melek
inancı, %5,29’u kitaplara iman, %13,85’i ahiret inancı, %4,19’u kader inancı, %61,50’si de genel anlamda
inanç konularıyla alakalıdır. Cinsiyet açısından soruların %72,96’sı erkeklerden, %26,77’si kadınlardan
gelmektedir. Eğitim seviyesi bakımından, ilköğretimin %5,83, ortaöğretimin, %30,89, önlisansın
%4,24, lisansın %39,77, lisansüstünün ise %50,63 olarak şekillendiği gözlemlenmektedir. Görüldüğü
gibi, inanç konularının her alanıyla ilgili olarak toplumun her kesiminden sorular gelmektedir. Burada
şunu da ifade etmeliyim ki, kurulumuz, diğer alanlarda olduğu gibi, inanç alanlarıyla ilgili olarak da sık
sorulan soruları tespit edip, standart metinler oluşturmuş ve bunları kendi arasında kategorilere ayırarak,
bir kısmını halka açık web sayfasına yüklemiş, bir kısmını da sadece uzmanların yararına sunmuştur.
Bir bölük soru ve cevabı ise, yalnızca Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bünyesinde bırakılmıştır. Bu da,
herhangi bir sakıncadan dolayı değildir. Aynı zamanda, Türkiye’nin hangi ilinden hangi konularda çok
soru geliyor, hangi ilin hangi ilçesinden geliyor, yurt dışının neresinden hangi konularda sorular geliyor,
biz, bunların da hepsini tespit ediyoruz. Sistemimiz buna müsait hale getirilmiştir.
Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu toplantıdan, Kurul’umuzun yararlanacağı çok şeyler

11

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

çıkacağına eminim. Bu toplantılar hakikaten önemlidir ve biraz önce Sayın Anabilim Dalı Başkanımız
tarafından da ifade edildiği gibi, bize yöneltilen sorular zaten buraya intikal etmiş bulunmaktadır. Ben,
Yüce Allah’tan, toplantının verimli olmasını diliyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum.
Bendeniz ayrılmak zorunda kalacağım; ama Kurul’umuz üyelerinden Prof. Dr. Ramazan Altıntaş –
kendisi aynı zamanda kelam öğretim üyesidir de– ve Prof. Dr. İlyas Üzüm arkadaşlarımız bu oturumları
sonuna kadar da takip edeceklerdir. Hepinize hayırlı cumalar ve hayırlı bir toplantı diliyor, saygılar
sunuyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Abdullah TIRABZON
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı
E‘ûzü b’illâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Muhterem Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı hocamız, muhterem Belediye Başkanımız, muhterem
hocalarımız ve değerli katılımcılar… Cümleten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sayın Dekanımızın, üniversite dekanlar toplantısına katılması sebebiyle, kendisinin adına 'hoş
geldiniz' konuşması yapmak için karşınızda bulunmaktayım. Özellikle böyle önemli bir konunun
gündeme geldiği bu toplantının fakültemizde yapılması bizim adımıza büyük bir kazançtır. Biz bundan
dolayı büyük onur duyuyoruz. Ayrıca buradan çıkacak sonuçların toplumumuza, ilim dünyasına büyük
katkılar sağlamasını ümit ediyor, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.
Selam ve saygılarımla.
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Prof. Dr. Ömer AYDIN
İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Başkanı
Sayın Belediye Başkanım, Sayın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanım, pek muhterem hocalarım,
sevgili öğrenciler;
Hepiniz toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz…
Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı benim ve akranlarımın doktora yaptığı
dönemlerde başlamıştı. Bu toplantıların fikir babalığını yapan hocalarımız şu anda ön saflarda
oturmaktadırlar. Herhalde, 18 rakamını görünce, içlerinden “Biz onsekiz yıl önce çok güzel bir tohum
atmışız” diye geçiriyorlardır ve bununla da ne kadar övünseler azdır. Çünkü, o dönemin gençleri olarak,
bizler, bu kelam toplantılarının bereket ve faydasını çok gördük. Ve bizden sonraki nesillerin de faydasını
göreceğini düşünüyorum. O ilk kelam toplantısında ben de bir tebliğ sunmuştum. Bugünden baktığımda,
o dönem benim için çok güzel gelen bu tebliği, yarım yamalak, eksik ve çok da beğenmediğim bir tebliğ
olarak değerlendiriyorum. Oturum başkanı sayın hocamız Prof. Dr. Saim Yeprem, tebliğimi bitirdikten
sonra beni teşvik edici ve övücü öyle bir konuşma yapmıştı ki, o gün aldığım bu teşvikli konuşmanın
hızıyla bu noktaya kadar geldim. O gün hocamla böyle bir anımız olmuştu. Acaba ne diyecekler diye
çok heyecanlandığım o tebliğden sonra, hocamız, İstanbul’a döndüğünde, akranım olan asistanına
“İstanbul İlahiyat’ta bir genç var, Yrd. Doç., onunla tanış” demiş. Bütün bunlardan hareketle, bu kelam
toplantılarının biz kelamcıların hayatında özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Nitekim, bende öyle
özel bir yeri vardır.
Kelam Anabilim Dalları Toplantısı, başlangıçta iki aşamalı olup daha çok anabilim dalının özel
konuları, meseleleri ve sorunları ile ilgiliydi. Bunları yıllardır tartışa tartışa iyi bir noktaya geldik. Son
yıllarda ise, daha çok sempozyum ağırlıklı düzenlenmeye başlandı; kelamcı hocalarımız, bu akademinin
de, çalışmalarını bir şekilde halka ve topluma sunması gerektiğini düşündüler. Belirttiğim gibi, artık
bu toplantılar, genelde sempozyum ağırlıklı yapılmaktadır. Bu toplantımızda da, Kelam Anabilim
Dalları’nın sorunlarına sadece tek bir oturumu, bu akşamki son oturumu ayırdık. Bugün ve yarın devam
edecek diğerleri ise tamamen sempozyum konumuzla ilgilidir.
Takdir edersiniz ki, ilahiyat fakülteleri akademik bir konumdadır. Dinle ilgili olması hasebiyle
toplumun belli kesimleri tarafından zaman zaman Diyanet ve müftülüklerle karşılaştırılsa da, biz
biliyoruz ki ilahiyat fakülteleri, üniversite bünyesinde yer alan akademik kurumlardır. Ve doğal olarak,
buradaki kelamcıların dili de akademik olacaktır. Elbette ki, akademinin doğası gereği burada farklı
görüşler de tartışılacaktır; bu böyledir ve böyle de olmalıdır. Onun için, toplumun bazı kesimlerince
akademiye yöneltilen haksız eleştirilere –evet, bunlara haksız eleştiri diyorum– fazla kulak asmamak
gerekir. Ancak, tamamen de kulak tıkanmamalı; orta bir yol bulunmalıdır. Bizler, yalnızca geçmişi tekrar
edip duracaksak, varlığımızın sebebi nedir? Araştırmayacak, hakkın ve hakikatin peşinde koşmayacak;
eskilerin tabiriyle, tahkik âlimi olmayacak ve mukallid olarak devam edeceksek bu kurumlarımız
niçin vardır? Hükümetimizin çabalarıyla, ilahiyatların sayısı bugün galiba 84’e ulaşmış bulunuyor; bu
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işlerle yakından ilgilenen Saim hocam daha iyi bilirler. Soruyorum, bu çabalarımız niye? Akademik
kurumları ne diye açıyoruz? Elbette ki, bu konular araştırılsın ve tartışılsın diye. Herkesin farklı
gördüğü noktaların olması tabiidir. İşte bu toplantımızda da, hem bu kürsüde, hem de aralardaki özel
konuşmalarımızda iki gün yoğun bir kelam bombardımanı olacak; hemen hemen tüm kelam konuları
ikişerli-üçerli konuşmalarda gündeme gelecektir. Arkadaşlarımız, meseleleri halkın soruları bağlamında
ele alacaklardır.
Konuşmacılarımız ve tebliğcilerimiz arasında tecrübeli hocalarımız olduğu gibi genç
arkadaşlarımız da vardır. Ben, bu güzel çeşni ve uyumdan çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum.
Hepiniz Türkiye’nin çeşitli vilayetlerinden buraya geldiniz. Hatta aramızda, bizleri hiçbir zaman yalnız
bırakmayan emekli hocalarımız da var. Kendileri, ilim adamlarında emeklilik hayatı ve emeklilik
diye bir kavram olmadığını; zaten müslümanın hayatında böyle bir kavrama yer olmadığını bize her
sene ispat etmektedirler. Allah onlardan razı olsun. Biz kendilerini her zaman baş tacı olarak gördük.
Emeklilik diye bir şey tanımayan bu hocalarımız da memleketlerinden kalkıp buralara kadar geldiler,
bizlere şeref verdiler. Kendilerini her zaman bekliyoruz. Onlar, toplantılarımızın en güzide ve en değerli
varlıklarıdır... Tecrübelerinden her zaman istifade ediyoruz.
Sizler de, işlerinizi güçlerinizi bırakıp buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz, şeref verdiniz.
İnşallah, bu zahmetlere değecek bir program olur.
Bu arada biz de, gücümüz yettiği ve aklımız erdiği oranda, kelamcı hocalarımızın geçen seneki
Malatya toplantısında almış oldukları kararlar doğrultusunda iyi bir çalışma yapmaya çalıştık. Ancak,
bu çalışmalarımızda mutlaka eksikliklerimiz olmuştur. Bunlardan dolayı şimdiden özür diliyor ve
muhtemel hatalarımız için affınızı istirham ediyoruz. Şurası da bir gerçektir ki, organizasyon zor bir iştir.
Ama, ben Rabbime hamd ve şükrediyorum ki, bu organizasyon bizim için nisbeten kolay oldu. Evet,
rahat değilse bile kolay olmuştur. Bunun da en büyük müsebbibi Bağcılar Belediyesi’nin ilme verdiği
önemdir. Bunu da, yalnızca bu toplantıyı destekledikleri için söylemiyorum. Yıllardır yaptığım gözleme
göre, bizim Avrupa yakasında Bağcılar Belediyesi bu tür ilmî faaliyetleri desteklemekte ve bununla da
yetinmeyerek bizzat kendileri de ciddi toplantılar tertip etmektedirler. Nitekim, düzenledikleri birçok
toplantıya dinleyici veya konuşmacı olarak katılmışımdır. Bilindiği üzere, insanın ahirete götüreceği
en önemli şeylerden biri de ilim ve ilmî hizmetleridir. Yani sadaka-i câriye ve sâlih evlatla birlikte ilme
yaptığımız yatırımdır. Dolayısıyla, bu anlamda, sadece kaldırım değil, manevi yatırımlar da yapanların bu
tip çalışmalarını teşvik etmemiz ve desteklememiz lazımdır. Taşlar eskiyecektir; ama, şu sempozyumun
neticesinde çıkacak kitap belki de binlerce yıl kalacak, yani kıyamete kadar devam edecektir. Bu hizmet
bir de Allah yolunda olunca, artık maneviyatının ve bereketinin büyüklüğü düşünülemez. O bakımdan
ben Bağcılar Belediyesi başkanı sayın Lokman Çağırıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Yardımcıları Yavuz
Subaşı, Osman Güneş ve çok değerli kültür müdürleri Kenan Gültürk Beylere, gayret ve yardımlarından
dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Yine, kendim ve arkadaşlarım adına, bu sempozyumun hazırlanmasında
büyük katkıları olan İstanbul milletvekilimiz sayın Dr. İsmet Uçma’ya çok teşekkür ediyorum. Son olarak,
sempozyum düzenleme kurulunda çok değerli gayretleri görülen ve kurula yardımcı olan hocalarımıza
da teşekkür etmek istiyorum. Başta Prof. Dr. Metin Yurdagür hocamız, hiç erinip üşenmeden, kalkıp
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her defasında karşı’dan bize gelerek öncülük ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Heyetimizde
olmamasına rağmen, Prof. Dr. Ramazan Altıntaş hocamızın da çok güzel katkıları oldu. Diyanet’e
gelen soruları bize tasnif edilmiş bir halde gönderdi. Yani “Alın, size hazır yapılmış pasta” demiş oldu.
Biz de bunları, tebliğ şeklinde hazırlamaları için kelamcı hocalarımıza sunduk. Bu bakımdan, sayın
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş’a da çok teşekkür ediyorum. Yine, Din İşleri Yüksek Kurulu başkanı Prof.
Dr. Raşit Küçük hocamızla, fikirlerini aldığımız Din İşleri Yüksek Kurulu’ndaki –şu anda isimlerini
hatırlayamadığım– diğer hocalarımızın da hepsine teşekkür ediyorum. Ve nihayet, mesai arkadaşlarım
Doç. Dr. Ramazan Yıldırım, Prof. Dr. Muhammed Aruçi ve Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal Beylere ve genç
olmaları hasebiyle bu işin gerçekten maddi yükünü çeken Muhammed Yuşa Yaşar kardeşimizle Ali Fikri
Yavuz Bey’e teşekkür ediyorum. Fakültemiz idaresine de, katkıları için teşekkürlerimi arzediyorum.
Unuttuğum şahıs ve kurumlar var ise, kendilerine teşekkürlerimle birlikte özür beyan ediyorum.
Buralara kadar geldiniz; ben, daha fazla uzatmadan, sözü protokol konuşmalarına, kendilerinden
istifade edeceğimiz çok değerli hocalarımıza bırakmak istemiyorum. Dolayısıyla, zamanı biraz daha
dikkatli kullanmak adına, sözlerimi burada tamamlıyorum. Siz katılımcıların hepsine teşekkür ediyor,
saygılarımı sunuyorum, sağolun, varolun.
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BİRİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ramazan Altıntaş

Tebliğ: Allah’ın Zatına Yönelik Şüpheler ve Çıkış Yolları
Prof. Dr. İbrahim Coşkun (Necmettin Erbakan Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Günümüz Kadının İtikâdî Gündemi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu (Sakarya Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Din İşleri Yüksek Kurulu’na Sorulan İtikadî Sorular (2006-2010)
Dr. Fatih Kurt (Diyanet Hac ve Umre Daire Başkanı)

GENEL MÜZAKERE
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Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ:
Saygıdeğer katılımcılar, birinci oturumu açarken hepinize en içten saygı ve muhabbetlerimi sunar,
bu oturumun hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim.
Küreselleşme politikalarının hızlanması ve çağımızdaki iletişim devrimi ile birlikte inanç
konularında da bir yoğunlaşmanın yaşandığına tanık olmaktayız. Gerek sosyal medya, gerekse de Din
İşleri Yüksek Kurulu kanalıyla inançla ilgili çok sayıda soru yöneltilmektedir. Burada irdelenecek
sorular, bize gelenlerin yalnızca bir kısmını oluşturmaktadır. Biz, bize gelen soruları, geleneksel
kelam anlayışımızda olduğu gibi uluhiyyet, nübüvvet ve meadla ilgili olmak üzere tasnif ederek
ilahiyat fakültelerimize gönderdik. Umarım, toplantıdan çıkacak sonuçlar, kurul olarak, bize yöneltilen
soruların cevaplandırılmasında fayda sağlayacak; sadece bizim değil, halkımızın inanç konusundaki
sorularına cevap vermede ve onları tatmin etmede de yol gösterici olacaktır. Bu oturumda, üç değerli
bilim adamımız, bilgileriyle katkı sağlayacaklardır. Her birine yirmişer dakika vereceğiz. Geriye kalan
vaktimizde, hocalarımızın, sunulan bildirilerle alakalı müzakerelerine yer vereceğiz. Şimdi sözü,
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. İbrahim Coşkun hocamıza bırakıyoruz.
Kendisi bize, Allah’ın zatına yönelik kimi şüpheler ve çıkış yolları konusunda bilgi verecektir.
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Allah’ın Zatına Yönelik Şüpheler ve Çıkış Yolları

Prof. Dr. İbrahim Coşkun

Teşekkür ediyorum. Sayın başkan, muhterem hocalarım, kıymetli katılımcılar… Hepinizi saygıyla
ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’ın rahmeti bereketi üzerinize olsun.
Benim tebliğimin başlığı “Allah’ın zatına yönelik kimi şüpheler ve çıkış yolları”dır. Soruları genel
olarak muhataplarımı dikkate alarak üç gruba ayırdım. Soruların bir kısmı modern çağda ortaya çıkan
ateist, pozitivist, materyalist düşüncelerden kaynaklanmaktadır. İkinci kısım sorularda ise; bir kısım
bilgi eksikliğinden dolayı zaman zaman her insanın içerisine düşebileceği şüphelerle ilgili. Soruların
diğer bir kısmı ise pedagoji ve çocuk eğitim psikolojisi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olamadıkları için
kimi anne ve babaların çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocuklarının kendilerine yönelik sorulara
doğru yanıt verebilmek için bizden yardım talebinde bulundukları sorulardır.
İlahi dinlerde Allah’a iman konusunun ayrı bir önemi vardır. Çünkü Allah’a iman, inanç esaslarının
odağı, yani aslıdır. Bütün iman esasları Allah’a imana dayanır. Bu bakımdan Allah’a imanda meydana
gelen bir şüphe bütün inanç sisteminin sarsılmasına neden olacağı için bu konuda ortaya atılan şüphe ve
tereddütlerin giderilmesinin ayrı bir önemi vardır. İnsan inanç konusunda sağlam bir karara varmadıkça
ve Allah düşüncesinde belli bir görüşe ulaşmadıkça hiçbir konuda sağlıklı karar veremez. İnsanın Allah
ve kâinatla olan ilişkisini açıklayan ve onun kâinattaki yerini belirleyen tutarlı ve evrensel bir inanca
ihtiyacı açıktır. Bu itibarla Allah inancı İslam’da bütün sistemin odağını oluşturur. Diğer bütün ilkeler
bu yüksek mefhumun etrafında örülmüştür.
Pedagojik anlamda kendisini yeterli görmediği için çocukların anne ve babalara yönelttiği sorular
ile ilgili olarak kelamcılar yardımcı olabilir. Neler önerebileceğimiz konusuna dikkat çekerek ikinci
konuya geçeceğim.
“Allah kiminle ve nerede kalıyor? Allah nasıl bir varlıktır?” gibi sorular anne babalara soruluyor.
Çocukların bu gibi sorunlarını önemsemek ve dikkate almak gerekir. Çünkü gençlik yılları üzerinde
araştırma yapan araştırmalar; çocukluk yıllarında dini konulara eğilimin yüksek olmasına rağmen,
bu eğilimin sağlıklı bir yönlendirme olmazsa zamanla azaldığına gittikçe daha az öğrenme isteğinin
olduğunu bir kısmının da inkâra kadar yöneldiklerini gösteriyor. Onun için çocukların sorularını
önemsememiz gerekir. Fıtratlarında var olan tevhid inancını düzgün bir şekilde muhafaza edebilmemiz
için başta anne babalar ve öğretmenler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir.
Öncelikle bu sorular ebeveynlere sorulmaktadır. İtikad, din, kâinatın yaratıcısı ve hayat gibi
konularda ebeveynin verdiği cevaplar ve gösterdiği tavırlar çocuğun inançlarının şekillenmesinde
büyük önem taşımaktadır. Eğer anne-baba batıl inanca sahipse çocuklarına verdikleri cevaplar da yavaş
yavaş onları kendileri gibi düşünmeye yöneltir. Aileden sonra çocukların karşılaştıkları ikinci sosyal
çevre okuldur. Çocuklar altı yedi yaşlarına ulaştıklarında onların sosyal çevresine okul dâhil olmaktadır.
Kendileriyle irtibatlı olan anne baba, öğretmen ve arkadaş çevresi onları etkilemektedir. Bu konularda
anne-babalara pedagojik, psikolojik ve ergen psikolojisiyle ilgili bilgilerin aktarılması gerekmektedir.
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Eğitim sistemimizi genel olarak dikkate alarak bunun önemli bir ihtiyaç olduğunu burada vurgulamalıyız.
Şu sorulara dönecek olursak; “Allah nerededir?” din psikolojisi ve din eğitimcilerinin bu
konudaki bazı tespitleri şöyledir: ilk çocukluk döneminde çocuklarda Allah tasavvuru antropomorfik
bir özellik arz eder. Onlar henüz mücerred kavramları anlayacak durumda olmadıkları için kavrama
kabiliyetleri ancak görünen şeylere yöneliktir. Bu itibarla çocuğa Allah’tan bahsedildiğinde o, Allah’ı
zihinsel sınırlar içerisinde hayal ederek yine kendilerine has bir takım yorumlar yaparak öğrenecektir.
Onun için biz bu konuda çocukların sorularını doğru cevap vererek yanıtlamalıyız. Yani Allah’ın
mekândan münezzeh olduğunu, Allah’ın mekânının cisminin olamayacağını söylemeliyiz. Ama elbette
bunu anlamayacaklardır. Biz onun bildiği örnekler vererek anlamasını sağlayabiliriz. Gözümüzün
duyu organlarımızın sınırlı olduğunu anlatabiliriz. Onları ikna edinceye kadar cevap vermeye devam
etmeliyiz. Din eğitimcilerin bu konulardaki eserlerinden haberdar olmamız gerekir. Onların bu konularda
yazdıkları eserlere baktığımızda öncelikle dikkat çeken şu başlıkları hatırlatarak bu soruları bitirmek
istiyorum: Öncelikle sorulara çocuk mantığı ile yaklaşmamız, çocuk neyi sormuşsa ona cevap vermemiz,
korkutarak değil öncelikle sevdirerek, severek eğitmemiz gerekir. Yani Allah’ın korkulacak bir varlık
değil çocukları, bütün varlıkları seven bir varlık olduğunu öğretmemiz gerekir. Allah’ın sevgisini ve
rahmetini yedi yaşına kadar anlatmalıyız. Bu konuda bir tespitte, çocukları dine sokma ve dinsiz yapma
başlığı altında deniliyor ki; ‘Çocuklarınızın dinsiz olmasını istiyorsanız Allah’ı korkulacak bir varlık
olarak tanıtmanız yeterli.’ Görüyoruz ki bizde bu yanlışlar hayli fazla yapılmaktadır. Anneler babalar
çocuklarına karşı yaramazlık yaptıklarında ‘Bu şekilde yaparsan Allah seni yakacak’ şeklinde korkuya
yönelik ifadeler kullanması çocukların zihin dünyasında büyük tahrifata yol açmaktadır. Tepkiler
çocuğun tecrübe ve anlayışına göre ayarlanmalıdır. Verilecek cevaplarda samimi olunmalıdır. Şu tespit
de yapılmaktadır: Eğer cevabını bilmediğimiz bir soruyla karşılaşırsak, bilmediğimizi itiraf edip daha
sonra çocuğu ikna edici cevaplar bulunması daha doğrudur.
Önemli olan soru sorma yeteneğini canlı tutmaktır. Bu iştiyakını sürdürmesini sağlayarak özellikle
varlıklar üzerinde derin düşünmeye alıştırarak nedensellik kavramı çerçevesinde ilahi sebebin Allah
olduğunu öğretmemiz gerekmektedir.
Bu dönemde çocuklara somuttan soyuta doğru, nedensellik ilkesi çerçevesinde Allah’ın
zamandan, mekândan, münezzeh olduğunu öğretmeliyiz. Ergen psikolojisi büyük bir önem arz ediyor.
Çünkü ergenlik geçici bir bunalım dönemidir. İmanla ilgili kararsızlık ve çatışmalar en çok bu dönemde
ortaya çıkar.
Çocuklar bu dönemde kendisini ispat etmek için anne babasıyla tartışmalara girer. Allah ve dinle
alakalı tartışmalara ve inkâra gidebilir. Diğer dinlerle kıyasa gidebilir. İşte bu noktada anne-babamın
ergen psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması ve çocuğunu yönlendirmesi gerekir. Çünkü çocuk 17-18
yaşına geldiğinde bu çatışmaları bırakıp sorularına cevap bulduğu hatta anne babasından daha dindar
olduğunu görülür. Bu durumda sorulara sabırla cevap vermemenin daha iyi olduğu ortaya çıkmış olur.
İkinci grup sorulara geldiğimizde çağımız istisnai bir durum arz etmektedir. Her çağda dinsizler
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ve ateistler olmuştur. Ancak modern çağda bu sayı hayli kabarmıştır. Bu etkilerin İslam ülkelerini
etkilediğini ve bu etkinin devam ettiği bilinmektedir. Bu sorular çerçevesinde; “Allah her şeyi yarattı
peki Allah’ı kim yarattı?”,“Ben görmediğim şeye inanmam” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Selefiler bu
sorulara duyarsız kalmayı hatta onlardan uzaklaşmayı tavsiye ederler. Bu konuda da şu hadisi kullanırlar;
Ebu Hureyre’den rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Sizden birine şeytan gelir
de ‘ruhu kim yarattı şunu kim yarattı’ der, nihayet ‘Allah’ı kim yarattı’ der. Şöyle bir durumda kalan
Allah’a sığınsın ve mekânı terk etsin.”1 Diğer bir hadiste “Bir gün gelecek ayağını ayağının üstüne atıp
kibir içinde ve her meseleyi halletmiş gibi bunu Allah yarattı şunu Allah yarattı peki Allah’ı kim yarattı
diyenler ortaya çıkacak.”2 buyurulmaktadır.
Razi’ye göre Selefilerin bu yaklaşımı doğru değildir. O bu hadisi şu şekilde yorumlar: Bazıları
hadisin zahiri anlamını dikkate alarak başta uluhiyyet meselesi olmak üzere bu konulara girmenin nazar
ve istidlal etmenin doğru olmadığına hükmetmişlerdir. Fahrettin Razi kolay yolu seçerek terk etmek
yerine mutlaka mantıki cevaplar verilmesi gerektiğini, kelamcıların yolunun da bu olması gerektiğini
savunur.
Sorulara gelecek olursak:“Allah her şeyi yarattı haşa Allah’ı kim yarattı?” Bu konuda
tartışanlardan bir kısmı diyor ki Allah da sebeplerden bir sebeptir. Ve Allah’ı meydana getiren öyle bir
sebep vardır ki Allah ona göre müsebbeptir. Yani sonuçtur. Bu yanlış bir kanaatin neticesidir. Temelinde
de yaratılanın, yaratanı bilmemesine işaret etmektedir. Yaratıcının vasıflarının bilinmesi insan için en
büyük mükellefiyettir. Fıtri olan Allah inancının tevhide göre oluşturulabilmesi için ergenlik dönemine
kadar her insan enfüs ve afakta gösterdikleri deliller üzerinde düşünerek adım adım tevhide göre imanını
güçlendirmesi gerekir. Ama Ahmet Emin’in ifade ettiği gibi bu kolay bir iş değildir. Hakiki mücahitler
ancak tevhid üzere hayatlarını sürdürebilirler. Yani bu ifadeyle de en büyük cehdin ve gayretin tevhid
üzere yaşamanın teşkil ettiğini ifade etmektedir.
Bu sorularda görüldüğü gibi basit bir mantıkla hareket edenler maddiyatlarının dışında manevi
olarak Allah’ı düşünemedikleri için gerçekte de olamayacağı kanaatini taşırlar. Bu noktada pozitivizmi
iyi bilmemiz ve pozitivizmi şüphesi olan gençlere iyi anlatmamız gerekir.
“Ben görmediğim şeye inanmam. Biz niçin Allah’ı göremiyoruz?” Sorusuna pozitivistlerin
iddiaları üzerinden temellendirecek olursak bu soru çağlar boyu sorulmuştur. Hz. Musa’ya firavunun,
Hz. İbrahim’e Nemrut’un sorduğu ve Peygamberimizin de bu sorulara muhatap olduğu bilinmektedir
Materyalist dünya görüşüne sahip olanlar Allah’ın varlığına ilişkin delili ortaya koymaktan ziyade,
onun varlığına ilişkin bilginin imkânını sorgulamakta ve mümkün görememektedir. Ancak Allah’ın
varlığını doğa bilimlerinin yöntemi olan deneysel yolla delillendirilemeyeceği zaten her mümin için
bir gerçektir. Kâinattaki tüm eserlerin, bir müessirinin olmadığını savunmak mantıkla uyuşmaz. Bu
noktada duyu organlarımızın kısıtlı olduğu anlatılabilir. Gözümüzün kulağımızın algılama oranlarıyla
1
2

Müslim, İman, 134.
Müslim, İman 136: Buharî, Bcd’u’l-halk 11.

21

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

ilgili bir takım deneyler örnek verilebilir. Bu konuda kelam kitaplarında da mantıki bir takım delillerde
güzel cevaplar verilmiştir. Fahreddin Razi müşebbihe ve mücessimeye cevap verirken Allah’ın neden
görülemeyeceğini de uzun uzun anlatmıştır.
Üçüncü grup sorular bilgi eksikliğini gidermek için sorulmuştur. Şüpheci yaklaşımın taklitten
tahkike ulaşmada önemli bir argüman olduğu belirtilmelidir. Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadiste
ashaptan bir grup Hz. Peygamber’e şöyle dediler; “İçimizde öyle şeyler hissediyoruz ki herhangi
birimiz bunu söylemeyi büyük günah addeder.” Rasulullah “hakikatten öyle bir şey hissettiniz mi?”
diye sorup “evet” cevabını alınca “bu imanın ta kendisidir” buyurur.3 Yine “ashaptan biri peygambere
gelerek içimde öyle şeyler hissediyorum ki onu söylemektense yanıp kömür olmayı tercih ederim”dedi.
Peygamber buyurdu ki; “Kulun imanını taklitten tahkike yükselten Allah’a hamd olsun.”4 Demek ki
bu tür şeyleri normal kabul etmemiz gerek. Bunlardan hareketle tahkiki imana ulaşmayı hedeflememiz
gerekir. Bu noktadaki bazı sorular: “Vahdeti vücut tevhid inancıyla bağdaştırılabilir mi? Allah’a âşık
olunur mu? Allah âşık olur mu?” gibi sorular yer almaktadır.
Gerçekten de iletişim çağında ve küresel çağda yaşıyoruz. Artık avam havas ayrımı yok.
Herkes bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Onun için herkesin bu sorularla muhatap olacağını
düşünerek onlara önce toleranslı düşünmenin öğretilmesi gerekmektedir. Bu soruların ilk tarihlerden
beri ortaya çıktığını, eserler yazıldığını, bu konuda sübut ve delalet bakımından zannî bir inanç delili
kurulursa bu konuda ortaya çıkan ihtilafları normal kabul etmemiz gerektiğini soruyu soranlara
aktarmamız gerekir. Onların bu toleransı yakalamaları gerekir. Allah’a aşk konusuna kelamcılar olumlu
yanıt vermemektedirler. İlk dönem tasavvufçuları da aşk kelimesinin maddi duyguları ifade ettiği,
muhabbetullah, hubbullah gibi kelimelerle ifade etmemiz gerektiğini söylemektedirler. Cenabı Hakk’ı
zatı değil zatının delilleri üzerinden düşünerek imanımızı güçlendirmek, yasaklarından uzaklaşma ve
itaat etme konusunda gerçekleşir. Ama sonraki dönem tasavvufçularına baktığımızda aşk kelimesinin bu
kelimelerle yer değiştirdiği görülür. Bu nokta da insanları uyarmaktan başka çaremiz bulunmamaktadır.
İlk dönem sufilerin vahdeti vücut anlayışlarını kelamcılar eleştirmezler. Ancak tasavvuf tarihinin ikinci
dönemini oluşturan tasavvufi dönemle birlikte bir sistem kurma çabasına girildikten sonra ortaya çıkan
bazı kavram ve düşünceler İslam akaidine zıt bir takım düşünceleri de beraberinde getirdiği görülür.
Burada şu hususa dikkat çekilmelidir. Spinozanın panteizmi ile ikinci dönem tasavvufçuların vahdeti
vücudu arasında derin farklar vardı. Bu yönüyle vahdeti vücut anlayışının bütünüyle İslam’a aykırı
olduğunu söylememiz kolay gözükmüyor.

3
4

Müslim, es-Sahîh, el-İman, 60; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 456.
Ebû Dâvûd, es-Sünen, el-Edeb, 109; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I, 240.
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Günümüz Kadınının Îtikadî Gündemi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Terzioğlu
GİRİŞ
Bu tebliğin konusunu Din İşleri Yüksek Kurulu’na elektronik posta yoluyla gelen ve kadınların
sorduğu itikâdî içerikli soruların analizi oluşturmaktadır. Sorular elektronik posta yoluyla ulaştığından
soru soran kadınlar, yaş, eğitim durumu, medenî hali, sosyo-kültürel durumu gibi değişkenlerden
hareketle değerlendirilmemiştir. Ancak bu durum, bir açıdan da bizi sorulan meselelerde daha bağımsız
düşünmeye ve yalnızca soruya ve o soruyu soran kadınların inanç dünyasının arkasındaki tarihsel
ve psiko-sosyal gerçekliklere eşit düzlemde yönelmeye sevketmiştir. Soruların içeriği ele alınırken
cinsiyet ayrımından hareket ederek erkeklerin sorduğu sorularla mukayese etmek suretiyle de temel
bazı noktalara temas edilebilirdi. Biz çalışmamızda hedef olarak bunu koymadığımızdan, birkaç küçük
detay dışında her hangi bir karşılaştırmaya gitmeksizin bağımsız olarak kadınların itikâdî gündemine
bakış yapılmıştır.
Araştırmamıza konu olan itikâdî sorular, ilgili kurumun 2012 yılı başından 2013’ün ilk iki ayına
kadar aldığı toplam 976 sorudan oluşmaktadır. Yani bunların oldukça yakın bir dönemde kadınları meşgul
eden konular olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle bu soruları temel itikadî başlıklar altında toplayıp
ana kategori ve alt kategori başlıklarıyla detaylandırarak frekans (soru adedi) ve yüzde dilimlerini
oluşturduk ve bunları da tablolarla görselleştirdik. Tebliğimizin ilk bölümünü bu veriler oluşturmaktadır.
İkinci bölümde ise soruların üslup ve içeriklerinin bizi yönlendirdiği hususlar değerlendirmeye tabi
tutulmuştur. Buna göre onların arkasında yatan sâikleri ortaya koymak bakımından belli başlıklar
verilmiştir. Bunların; duygusal yaklaşım, detaycı yaklaşım, sorgulayıcı yaklaşım, merhamet eksenli
yaklaşım ve gizemci yaklaşım şeklinde olmasını uygun gördük.
Şüphesiz insanın yaratılışını kendi varlığına delil sayan Allah Teâlâ1 onu tek bir nefisten
yarattığını, ondan da eşini yarattığını beyan etmiştir.2 Her iki cinsin sahip oldukları akıl ve irade, maddî
olanı manevî olanın hizmetine vermeyi hedefleyen insânî sorumluluk ekseninde amacına ulaşır. Kadın
ve erkeğin ilâhî kelâm’da “birbirlerinin dostu”3olmakla vasıflandırılmalarının her türlü mukayesenin
üstünde görülmesi yerine, tarih boyunca -çoğu zaman- onlar kadının aleyhine kıyaslamaların oluşturduğu
sıkıntılı atmosferi yaşamışlardır.4 Kadın ve erkek, insan olmanın ortak paydasında bilen, yapıp eden,
değerleri duyan, tavır takınan, önceden gören, isteyen, özgür, tarihsel, ideleştiren, kendini bir şeye
adayan, çalışan, eğiten ve eğitilebilen, devlet kuran, inanan, sanat yaratan, konuşan varlıklardır ve
biyo-psişik bir varlık olma temel antropolojik özelliklerini paylaşırlar.5 Bu geniş ortak paydaya rağmen
1
2
3
4
5

el-Mü’minûn 23/ 12-14; el-Hicr 15/26; er-Rûm 30/20; İnsân 76/2; el-Mürselât 77/ 20-22, vd.
en-Nisâ 4/1; el-A’râf 7/189; ez-Zümer 39/ 6.
et-Tevbe 9/ 71.
Konuya dair bazı referanslar şöyledir: Ateş, Ali Osman, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yayınları,
İstanbul 2001; Tuksal, Hidayet Şefkatli, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümü, Kitabiyat Yayınları,
Ankara 2001; Çelik, Mustafa, Uydurma Hadislerle Kadın Aleyhtarlığı, Ölçü Yayınları, İstanbul 1995.
Takiyettin, Mengüşoğlu, Felsefî Antropoloji: insanın varlık yapısı ve nitelikleri, İstanbul, 1988, 13.
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aralarındaki ontolojik farklılıklar, kimi hak ve sorumlulukları, eşya ve olaylara bakış açıları, duygu ve
düşünceleri, hedefleri ve hareket kabiliyetleri gibi pek çok alanda onları farklılaştırmaktadır.
Çalışmamızda günümüz kadınının itikâdî gündemini ortaya koyarken bir yandan işte bu temel
farklılığın bir tarafının (kadınlar) meselelerini tespit etmek suretiyle onların itikadî gündemine genel
bir projeksiyon tutmayı ve bu yolla da onların duygu ve inanç dünyasını gündeme taşımayı hedefledik.
Nihâî amacımız ise kadının itikadi konulara bakışında müessir olan âmilleri ve onların îtikat konularının
alanını hangi açılardan genişlettiklerini ortaya koymak için bir ön hazırlık oluşturabilmektir. Daha sonra
konu ile alakalı yapılabilecek çok değişkenli ve yerine göre mukayeseli çalışmaların açtığı düşünce
zemininden yürüyerek, kadının dindeki konumuna (daha çok fıkhî argümanlarla oluşturulan - kadının
şahitliği, örtünmesi, miras durumu, vs.- mevcut söyleminin yanında) onun itikâdî bakış açısını da
ekleyerek yeni yorumlar getirmek mümkün olabilecektir.
I. KADINLARIN SORDUĞU İTİKÂDÎ SORULARIN İÇERİK ANALİZİ
Tablo 1. Soruların Ana Kategori Değişkenine Göre Dağılımı

Ana kategori

Gruplar
Ulûhiyyet
Nübüvvet
Sem’iyyât
Farklı inançlar ve mezheplerle ilgili
sorular
Kadınlarla ilgili sorular
Tasavvuf ve manevî/derûnî tecrübe
Bid’at, hurafe ve bâtıl inançlar
Diğer
Toplam

Frekans(n)
282
84
228

Yüzde (%)
28,9
8,6
23,4

37

3,8

22
52
167
104
976

2,3
5,3
17,1
10,7
100,0

Konuya dair bazı referanslar şöyledir: Ateş, Ali Osman, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan
Yayınları, İstanbul 2001; Tuksal, Hidayet Şefkatli, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümü,
Kitabiyat Yayınları, Ankara 2001; Çelik, Mustafa, Uydurma Hadislerle Kadın Aleyhtarlığı, Ölçü Yayınları,
İstanbul 1995. Takiyettin, Mengüşoğlu, Felsefî Antropoloji: insanın varlık yapısı ve nitelikleri, İstanbul, 1988, 13.
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Tablo 2. Ulûhiyyet Kategori Değişkenine Göre Dağılımı
Gruplar

Ulûhiyet
Kategori

Allahın varlığı ve varlık
delilleri ile ilgili sorular
Allah-insan ilişkisi bağlamlı
sorular
İman-küfür ilişkisi
çerçevesindeki sorular
İman-kurtuluş ile ilgili sorular
“Çocuklarımıza Allah’ı nasıl
anlatabiliriz?” Soruları
Kader
Toplam

Frekans(n)

Yüzde
(%)

46

16,3

69

24,5

54

19,1

28

9,9

7

2,5

78
282

27,7
100,0

Kadınların Ulûhiyet Kategori Değişkenine göre 46’sı (%16,3) Allahın varlığı ve varlık delilleri
ile ilgili sorular, 69’u (%24,5) Allah-insan ilişkisi bağlamlı sorular, 54’ü (%19,1) İman-küfür ilişkisi
çerçevesindeki sorular, 28’i (%9,9) İman-kurtuluş ile ilgili sorular, 7’si (%2,5) “Çocuklarımıza Allah’ı
nasıl anlatabiliriz?” soruları, 78’i (%27,7) Kader olarak dağılmaktadır.
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Tablo 3. Nübüvvet Kategori Değişkenine Göre Dağılımı
Gruplar
Nübüvvet Kategorisi

Peygamberlik ve
peygamberler
Kutsal kitaplar
Toplam

Frekans

Yüzde
(%)

44

52,4

40
84

47,6
100,0

Nübüvvet konulu soruların 44’ü (% 52,4) Peygamberlik ve peygamberler, 40’ı (% 47,6) kutsal
kitaplarla ilgilidir.

Tablo 4. Sem’iyyât Kategori Değişkenine Göre Dağılımı
Gruplar
Semiyyat
Kategori

174

Yüzde
(%)
76,3

54

23,7

228

100,0

Frekans(n)

Ahiret
Melek, cin ve şeytan inancı
çerçevesindeki sorular
Toplam

Kadınların Sem’iyyât Kategori Değişkenine göre 174’ü (%76,3) Ahiret, 54’ü (%23,7) Melek, cin
ve şeytan inancı çerçevesindeki sorular olarak dağılmaktadır.
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Tablo 5. Farklı İnançlar ve Mezhepler Kategori Değişkenine Göre
Gruplar
Frekans(n)
Yüzde (%)
Karma İnancı, Reiki İnancı,
19
51,4
Farklı inançlar ve
Reenkarnasyon Ezoterizm
mezhepler
Oniki imam ve Alevîlik
18
48,6
Kategori
Toplam
37
100,0
Farklı İnançlar ve Mezheplerle İlgili Sorular Kategori Değişkenine göre 19’u (%51,4) Karma
inancı, Reiki inancı, Reenkarnasyon, Ezoterizm, 18’i (%48,6) On iki imam ve Alevîlik olarak
dağılmaktadır.

Tablo 6. Tasavvuf ve Manevî/Derûnî Tecrübe Kategori Değişkenine Göre Dağılımı
Tasavvuf ve Manevî tecrübe
Kategorisi

Gruplar
Tasavvuf/Tarikat
Manevî/ Derûnî tecrübe
Toplam

Frekans(n)
31
21
52

Yüzde (%)
59,6
40,4
100,0

Tasavvuf ve Manevî/Derûnî Kategori Değişkenine göre sorular; 31’i (%59,6) Tarikat, 21’i
(%40,4) Manevî/derûnî tecrübe olarak dağılmaktadır.
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Tablo 7. Diğer Kategori Değişkenine Göre Dağılımı
Gruplar

Diğer
Kategori

Rüyaların anlamları ile ilgili
sorular
İsimlerin insanlar üzerindeki
etkisi(çocuklara isim koyma)
konulu sorular
Toplam

Frekans(n)

Yüzde
(%)

51

49,0

53

51,0

104

100,0

Diğer Kategori Değişkenine göre sorular; 51’i (%49,0) Rüyaların anlamları ile ilgili sorular, 53’ü
(%51,0) İsimlerin insanlar üzerindeki etkisi(çocuklara isim koyma) konulu olarak dağılmaktadır.

KADINLARIN İTİKÂDÎ SORULARININ ÜSLUP ve İÇERİK
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Kur’ân’da kadın ve erkek Allah’a kul olma,6 Allah’ın halifesi olma,7 emaneti yüklenme,8
hidayete erme ve doğru yolu bulma,9 ahirette eşit muameleye tâbî tutulma10 ve toplumları ıslah eden
davranışlarda bulunma11 açısından ortak bir zemini paylaşmaktadırlar. Kısaca Allah-kul ilişkisi olarak
tanımlayacağımız bu düzlem dışında ise cinsiyet farklılığının biyolojik, psikolojik, sosyolojik vs. pek
çok ayrı rengi sebebiyle bazı görev ve sorumluluklarda ayrışmayı gerekli kılması söz konusudur.
Kadın sorularının analizine geçmeden önce şunu da açıklıkla ifade etmek gerekir ki; aslında kadın
veya erkek olsun, cinsiyet sadece genlerle belirlenmiş biyolojik bir nitelikten ibaret değildir. Bunun
yanı sıra toplumsallaşmanın da bir ürünüdür. Günlük yaşamın parçası olarak sürekli yeniden yapılanan
bir kendilik projesidir. Cinsiyetler arası ilişkilere yönelik kültürel değişimler ise, devlete ilişkin siyasi
dönüşümlerden farklı olarak daha yavaş, belki daha az çarpıcı, ama daha çok tortu bırakan bir tarih
6
7
8
9
10
11

el-Bakara 2/21; en-Nisâ 4/1, 170; Yûnus 10/ 3, 57; el-Fecr 89/15-16.
el-Bakara 2/30; el-En’âm 6/ 165 vd.
el-Ahzâb 33/ 72.
er-Ra’d 13/ 21; İbrahim 14/ 52; en-Nahl 16/ 44.
Âl-i İmrân 3/ 9; el-Enbiyâ 21/ 1; ez-Zilzâl 99/ 6-7.
en-Nisâ 4/ 124.
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izlemektedir.12 Her ne kadar cinsiyet psikolojisiyle ilgilenen uzmanlar cinsiyet farklılıklarıyla ilgili
yaygın varsayımlardan çoğunun gerçekte ciddi temellerden yoksun olduğunu iddia etseler de belli
alanlarda belirleyiciliğini teslim etmişlerdir.13 Çünkü cinsiyet insanın giyim kuşamından, duygularını
ifade etmesine ve hayat tarzına kadar pek çok alanda etkin rol oynamaktadır.14 Din fenomeni mevzu
bahis olduğunda da cinsiyet farkına dayalı algılama biçimlerinden bahsetmek doğal bir sonuç olarak
kendini göstermektedir. Şüphesiz konu ile ilgili yapılabilecek kapsamlı, detaylı ve mukayeseli
araştırmalardan sonra kadınların ve erkeklerin inanç dünyasına dair daha somut ve anlamlı sonuçlara
ulaşmamız mümkün olacaktır.
Tebliğin birinci bölümünde ele alınan itikadî soruların sayısal değerleri ve dağılımlarından sonra
bu ikinci bölümde ise soruların içerik ve üslubundan hareketle kadınların itikâdî gündemine dair bazı
genel değerlendirmelere gidilecektir.
Duygusal Yaklaşım:
Başta iman etme olmak üzere her türlü dini algılama ve yaşama biçimlerinde rasyonel süreçler
duygusal süreçlerle iç içe yol alır. Klasik literatürümüzden günümüze kadar imanın en yalın ifadeyle
“tasdik” olarak anlaşılması durumunda bile içinde şüphelerin bulunmaması hali ve boyun eğerek kabul
etme şerhlerinin konulması söz konusudur.15 Tasdik, duygu altyapısından da beslenerek davranışa,
yaşam biçimine ve dünya görüşüne dönüşmektedir. İnsanın, Yaratıcı’nın varlığını beş duyu ile algılaması
gerçekten zordur. Ancak insan duygusal yargılama ile yaratıcısının varlığını hisseder ve O’na inanır.16
Şüphesiz kadında duygusallık, bilimsel, kültürel, dini vs. hemen bütün platformlarda onlar
üzerinden yapılan tanımların belirleyicilerinden biri olmuştur. Bu duruma kadın açısından eksi-artı
değer yüklemekten ziyade, duygusallığı kadının algılama biçimine rengini veren unsurlardan biri olarak
görmek gerekmektedir.17 Ayrıca duygusallık yalnızca onlarda var olan annelik içgüdüsüyle de izah
edilemez, zira kadınların kalp ve gönül tarafı her zaman aktif ve etkindir. İnsanla hem kalp ve gönülle
direk irtibatı olan öğüt yoluyla, hem de yine gönülle dolaylı irtibatı olan hikmet yoluyla konuşan Kur’an18
karşısında kadınlar en az erkekler kadar duyarlıdırlar.19 Kadınların inanç kabulünde de duygusal ve hissî
12
13
14
15

16
17
18
19

Göle, Nilüfer, Modern Mahrem, s. 14, İstanbul, 1991.
Atkinson, Rita L.; Atkinson Richard C.; Hilgard, Ernest R.; Psikolojiye Giriş, (trc. Kemal Atakay), II, s. 718, İstanbul,
1995; Cüceloğlu, Doğan, İnsan ve Davranışı, s.388-389, İstanbul, 1996.
Cinsiyet ve fonksiyonları ile ilgili olarak bk. Deborah Lupton, Duygusal Yaşantı: Sosyo Kültürel Bir İnceleme, Ayrıntı
yay. İstanbul, 2002, s. 158.
Teftâzânî, Sa’deddin, Şerhu akâidi’n-Nesefî, (nşr. Ahmed Hicazî Sakka), Kahire, 1988, s.81; Tehânevî, Muhammed
b. Ali, Keşşâf, “İman” md.,I-III, Kalküta, 1862; Sırrı Paşa, Nakdü’l-kelâm, İstanbul, 1324, s.262-271, İmanın duygu
boyutu ile ilgi olarak ayrıca bk. İbnTeymiyye, İman Üzerine, (trc. Salih Uçan), İstanbul, 1985, s. 119, Toshihiko Izutsu,
İslam Düşüncesinde İman Kavramı, (trc. Selahattin Ayaz), İstanbul, 1984, s.209; İlhami Güler, Kur’ân’da İmanın ve
İnkarın Ahlâkî ve Bilişsel (Kognitif) Temelleri, İslâmiyât, I/ 1, 1998, s. 9.
Nevzat Tarhan; mutlak teslimiyetten kaynaklanan coşku, dinginlik, iç huzuru ve gönül rahatlığının devamında mantıkî
çıkarsamaların geleceğini ve bu hisse hitap eden bir gücün varlığına dayanarak nedensellik bağının kurulacağını söyler,
İnanç Psikolojisi, İstanbul, 2009, s. 29-30.
Tarhan, Nevzat, Kadın Psikolojisi, İstanbul, 2005, 254-255.
el-Bakara 2/44; Âl-i İmran 3/65; el-En’âm 6/50; el-Kamer 54/17,22,32.
Amuli, Cevâdî, Celâl ve Cemal Aynasında Kadın, (trc. Ejder Okumuş), İstanbul, 1995.

29

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

olmalarının rolü büyüktür. Bir müslümanla evlendikten sonra İslâm’ı seçenlerin duygusal motifle ihtida
etme ihtimali daha fazladır. Kadınlarda bu motifin oranı %90 iken, erkeklerde %56’dır.20
Araştırmamıza konu olan kadınların itikâdî sorularında bu duygu durumunun pek çok örneği
vardır. Ulûhiyet başlığı altında sorulan toplam 282 adet sorudan kader mevzuundan sonra en fazla dilimi
69 soruyla Allah-insan ilişkisi bağlamlı sorular oluşturmaktadır. Dua etmenin, hamd ve şükrün, tövbe
ve pişmanlığın bu iletişimdeki yerini merak eden sorularla karşılaşmaktayız. İnsanın Allah’ı görüpgöremeyeceği (bu bağlamda peygamberlerin de O’nu görüp göremeyeceği) hususundaki soruların pek
çoğunda bunun büyük bir beklentiyle sorulmuş sorular olduğunu görüyoruz: “Cennette cemalullah
görülecek mi, kadınlar da görebilecek mi?” sorusu burada hatırlanabilir. Kendileri hakkında “kadınlar
da görecek mi?” notunun düşülmesi şuuraltında adeta kendi konumunu değerli bulmayan bir bakış açısı
hissettirmektedir. “Allah’ı sevmek ne demektir, Allah için sevmek ne demektir?” gibi soruların yanında
Allah’ı hakkıyla sevebilmek, her şeyden daha çok sevebilmek adına neler yapmak gerektiğini soran
kadınlar da olmuştur.
Kadın duygusallığının en fazla hissedildiği sorular sem’iyyât bahislerinden ahiret ve süreçleriyle
alakalı sorularıdır. 228 adet sem’iyyât üst başlıklı sorunun 174 tanesi de ahiret konusu ile ilgilidir. Esasen
kişide ölüm kaygısı kadın erkek tüm insanlarda farklı tezahürlerle kendini göstermektedir. Konu ile ilgili
Batıda yapılan araştırmalarda kimi ilim adamları bunu insan için yaşam enerjisini tüketen olumsuz
bir durum olarak değerlendirirken21 kimileri de ölümün ve acının bile anlamlı olduğunu, ölümün
hayata anlam kattığını ifade etmişlerdir.22 Düşünce tarihimizde, özellikle İslam filozofları ve varoluşçu
düşünürler, ölüme ve ölüm bilincine olumlu anlamlar yüklemişlerdir. 23
Kadın sorularında ölüm kaygısı, ölüm ötesi süreçler ve ölen yakınlarıyla alakalı sorular yoğunlukla
dikkati çekmektedir. Ölüm sonrası hayat, kabir hayatıyla başlayarak cennet-cehennem süreçlerine dair
pek çok başlığa ilişkin detaylı sorular yöneltilmiştir. Soruların büyük bir bölümü ise ölen kimseyle bir
şekilde iletişim içinde olma istek ve özlemiyle sorulmuştur. Bunlardan bazıları şu şekildedir: “Mezara
gittiğimizde yakınımız bizi görür mü, okunan Kur’ân’dan, yapılan dualardan ve onun için verilen
sadakadan istifade eder mi, ruhu gezer mi, evine gelir mi, vasiyetlerine hassasiyet gösterilmezse ne
olur, eşyaları ne yapılmalı?”, “3 Ekim’de nişanlımı kaybettim, 25 yaşında 40 gün hastanede yattı, kalp
yetmezliği vardı, çok acı çekti. Çektiği acılar günahlarının kefareti olmuş mudur bilemeyiz ama Allah
ona kabir azabı çektirmesin diye ne yapabilirim, eşyalarını vermek istemiyoruz, dinen bir sakıncası var
mıdır?”
Yukarıdaki sorulardan da anlaşılan odur ki; ahiret süreçleri ile ilgili sorularda kadınlar kendileri
kadar yakınlarının ölümüyle de ilgili kaygılar taşımakta, kaybettiği yakınlarını ise hayatın içinde adeta
yaşayan bir insan gibi konumlandırmaktadır.
20
21
22
23

Köse, Ali, Neden İslam’ı Seçiyorlar?,s.82, İstanbul, 1997.
Irvin Yalom, Varoluşçu Psikoterapi, (çev. Z. İ. Babayiğit), 3. Baskı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2001, s. 70.
Viktor E. Frankl, The Doctor&The Soul: From Psychotherapy to Logotherapy,: Vintage Books, New York, 1973, ss. 62-63.
Osman Necati, ed-Dirâsâtü’n-nefsâniyye inde’l-ulemâi’l-müslimîn, Daru’ş-şurûk, Kahire 1993, s. 90; Ahmed
Muhammed Abdu’lhâlik, Galagu’l mevt, alemu’l-ma’rife, Kuveyt, 1998, s. 191.
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Detaycı Yaklaşım:
“Ensar kadınları ne iyi kadınlardır, hayâları kendilerinin fakih olmasını engellememiştir.”24 Hz.
Aişe’nin bu ifadeleri Hz. Peygamber döneminde kadınların eğitim alması ve ilim öğrenmesi hususundaki
rahatlığını anlatması bakımından ilgi çekicidir. Kaynaklar kendisinin de Hz. Peygamber’den 2210
hadis rivayet ettiğini ifade etmektedir.25 Oysaki geçmişten günümüze kadınların mağduriyet yaşadığı
önemli bir alan bilgilenme ve eğitim ihtiyacıdır. Hemen bütün toplumlarda yakın tarihimize kadar
kadının sosyal hayatın içerisinde bir varlık gösterememiş olmasının altında yatan amillerden birisi de
işte bu mahrumiyettir. Dolayısıyla kadınların kendi çağlarının kültürel etkinliklerine katılmaları çok az
olmuştur.26 Biz burada kadınların eğitimi gibi başlı başına ve uzun bir konunun kritiğini yapacak değiliz.
Ancak taradığımız kadın sorularında onların dini konularda detaylı bir şekilde bilgilenme ihtiyacı ile
soru sorduklarını müşahede ettiğimizi belirtmek isteriz. Aşağıda bu kabil soruların içeriği ve kendi
içinde oluşturduğu konsepti vermeye çalışacağız.
Daha çok bilgilenmeyi isteyen ve olabildiğince somut bir üslup ve içerikte cevaplar arayan sorular
bu başlık altında değerlendirilmiştir. Zira kadınların sorularının bir kısmında yoğunlukla meselelerin
detaylarına dair bir ilgi ve merak bulunmaktadır. Allah’ın nasıl bir varlık olduğu, zamandan ve mekândan
münezzeh oluşunun keyfiyeti, isimlerinin anlamı gibi O’nu tanımaya yönelik soruların yanında şirke
götürücü söz ve fiiller sorulmuş, vesvese ilegelenkötü düşünce ve ifadelerin küfre götürücülüğü ile
gafletle söylenen bazı sözlerin inanç açısından tehlikesi merak edilmiştir. Örneğin aşağıda verilen soru,
bu hususa işaret etmektedir:
“Merhaba hayırlı akşamlar, bir konuda size tekrar danışmak istiyorum, ben inançlı bir insanım
fakat son zamanlarda inancımda eksilme var, kalbimde bir şey var sanki beni engelleyen, ne zaman dua
etsem dinle ilgili bir şeyler yapsam gözlerim doluyor ve kalbim sıkışıyor, içerden bir ses sanki yapma
diyor, kafamda bir sürü kötü düşünceler oluşuyor, çıkmaza girdim. Bu konuda bana yol gösterecek bir
öneriniz var mı? Ben inancımdan kopmak istemiyorum.” Bazan bu sorular günlük hayatlarındaki bir
durumla da ilintilendirilmektedir: “Nedensiz yere estetik yaptırmak veya hava koşullarından şikâyet
etmek şirke girer mi?” diye sorulmuş oyuncak kitre bebek imalatı yapan bir kadın da bunun şirkle
alakası olup olmadığını, zira yaptıkları bebeklerin neredeyse insana bire bir benzediğini söylemiştir.
Kadınlar genel anlamda insanın niçin yaratıldığı, neden imtihan edildiği sorularının yanında
kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmasının ne anlama geldiğini de sormaktadır.
Meleklerin nasıl varlıklar olduğu, insanlarla iletişimleri, nerelerde bulunup nerelerde
bulunmadıkları, görülüp görülmeyecekleri gibi sorular da sorulmuştur.Şeytan ve cinlerle ilgili olarak
ise insanlara nasıl tesir edebilecekleri, nerelerde yaşadıkları sorulmakta, onlardan nasıl korunmamız
gerektiği hususunda tavsiyeler istenmektedir. Kutsal kitapların indiriliş sebepleri, süreç içinde bozulma
sebepleri, merak edilen konular arasında yer almaktadır. Kur’ân’ın neden Arapça indiği ve orjinalinin
24
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Buhârî, İlim, 50.
Fayda, Mustafa, “Aişe maddesi”, TDV. İslâm Ansiklopedisi, II, s. 204.
Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn, I, s. 30, İstanbul, 1941; Kanad, H. Fikret, Pedagoji Tarihi, İstanbul, 1948, I, 46-56;
Rullman, Marit, Kadın Filozoflar, (çev. Tomris Mengişoğlu), s. 73, İstanbul, 1993.
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bozulmadan günümüze gelmesini somut olarak ispatlamanın mümkün olup olmadığı, ilk inen sure
(Alak suresi’nin ilk inen ayetler olması sebebiyle böyle kabul ediliyor olmalı) Alak suresi olmasına
rağmen Kur’ân-ı Kerîm’in ilk suresinin neden Fatiha suresi olduğu, kıyamet alametlerinden dabbetü’larz, ye’cüc me’cüc, mehdî, âraf ve Hz. İsâ’nın kıyamete yakın gökten inip inmeyeceği gibi konular bilgi
almak amacıyla sorulmuştur.
Daha çok görsel medyadan veya tanıdık vasıtasıyla edinildiği anlaşılan bilgilerle kafa karışıklığı
yaşayan kadınların sorduğu sorular arasında bazı popüler inanç ve akımlar da vardır. Kadınlar; karma,
reiki, reenkarnasyon, ezoterizm konularında İslam dini açısından bilgilenmek istemektedirler. Bu
sorulardan birisi şudur: “Ezoterizm ve parasosyolojinin İslamiyet’teki yeri nedir? Son zamanlarda
bunlarla ilgili kitaplar geçti elime ve kafam karışmaya başladı. Bu kitapları ne kadar ciddiye almalıyım,
imanımın tehlikeye düşmesini istemiyorum ama mantıksız da gelmiyor. Bunlarla ilgili araştırma yapmak
istiyorum, ne zaman dur demeliyim? İnşallah kafam fazla karışmadan sizden yanıt alabilirim.”
Sorgulayıcı Yaklaşım:
Önümüze sunulan bir meselede hemen kabul veya ret yoluna gitmeksizin anlamaya çalışmak ve
varsa olumlanacak veya reddedilecek bir durum, iyice araştırıp sorguladıktan sonra tavır belirlemek
Kur’ânî bir tavsiyedir.27 Ancak konu ile ilgili eksik veya yanlış bilgiler zaman zaman bu sağlıklı düşünme
ve kanaat oluşturma zemininden bizleri uzaklaştırabilmektedir. Kadınların sorgulayıcı yaklaşımlarına
Kur’ân’dan ve İslâm tarihinden pek çok örnekler vermek mümkündür. Mücadale Sûresi’nin ilk
âyetlerinde bahsi geçen “Peygamber’e kocasının durumundan şikâyet eden kadın”,28“halifeliği
döneminde mihraptan kadınlara verilecek mihirle ilgili kanaatini bildirirken Hz. Ömer’e itiraz eden
ve Nisa Suresi’nin ilgili âyetlerini29 hatırlatan kadın”30 ve yine Hz. Aişe’nin olaylar karşısında kararlı
ve sorgulayıcı yapısı31sorgulayıcı kimlikleriyle öne çıkan kadınlara İslâm tarihinden verilecek örnekler
cümlesindendir. Günümüz kadınlarının modern dünyanın düşünce dinamiklerinin de tesiriyle dine,
hayata ve insana karşı bakışlarındaki değişkenleri okumak açısından yapılacak araştırmalarda fetva
sorularının etüt edilmesi de önemli katkı sağlayacaktır.32
Kadın sorularının bir kısmında bu sorgulayıcı tutumu yansıtan bir üslup dikkati çekmektedir. Bu
şekilde sahip oldukları kanaatleri doğrulatmak veya konu ile ilgili yaygın kanaate itirazlarını ifade etmek
için sorgulayıcı bir üslupla meramlarını anlattıkları gözlenmektedir. Biz de bu tip soruları bu başlık
altında toplamayı uygun bulduk. Sorgulayıcılık vasfını taşıyan soruları genel anlamda dört başlık altında
toplamak mümkündür. Konusu kader olan sorular, bu soruların ilk grubunu oluşturmaktadır. Kadınların
en yoğun soru sordukları konulardan birisini oluşturan kader mevzuu (78 soru) kendi içinde Allah Teâlâ
27
28
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30
31
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el-İsrâ 17/36; el-Kehf 18/22; el-Hücürât 49/6,12; en-Necm 53/ 27-28.
el-Mücadele 58/1.
en-Nisâ 4/20-21: “Bir eşin yerine başka bir eşi almak isterseniz, birincisine bir yük altın vermiş olsanız bile ondan bir
şey almayın. İftira ederek ve apaçık günaha girerek ona verdiğinizi geri alır mısınız?...”
el-Askalânî, İbn Hacer, el-İsâbe fî temyîzi’s-sahâbe, c. IV, s. 283,Mısır, 1939. Konu ile ilgili olarak bk. Bolelli,
Nusreddin, Kadınların Hadis İlmindeki Yeri, (basılmamış doktora tezi), İstanbul, 1991.
Konu ile ilgili olarak bk. Demirel, Harun Reşit, Hz. Aişe ve Siyaset, (Hadis-Haber ve Tarihî Bilgiler Işığında), Yüzüncü
Yıl İlahiyat Fakültesi Dergisi, ‘2000, c. III, sayı: 3, s. 123-148.
Meriç, Nevin, Fetva Sorularında Değişen Kadın Yaşamı, İstanbul, 2004, Elest Yayınları.
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ile alakalı boyutuyla sorulanlar ve kader algısının muhatabı olan insan açısından sorulanlar olmak üzere
iki soru kalıbı içinde karşımıza çıkmaktadır. “Allah bizi neden imtihan ediyor, ne yapacağımızı zaten
önceden bilmiyor muydu” şeklinde ilk grup kader sorularından başka ikinci grup soruların daha da
çeşitlendiğini görüyoruz. Soruların genel muhtevası: Ecel-kader ilişkisi, hastalık-tedavi-kader ilişkisi,
intihar-kader ilişkisi, nasip ve kader kavramlarının karşılaştırılması, rızık-kader ilişkisi ve evlilik-kader
ilişkisi bağlamında sorulmaktadır. “Yaptığımız her davranışın kaderle bir bağlantısı var mı, kaderin
değişen ve değişmeyen tarafları var mı, hep sıkıntılı bir hayatım oldu, suçum neydi, bu kader midir?”
gibi sitem psikolojisiyle sorulmuş sorular da vardır.
Sorgulayıcı üslupla sorulan ikinci grup sorular, konusu kısaca “kadının dindeki konumu”
diyebileceğimiz türden sorulardan oluşmaktadır. 22 soruyla bütün soruların %2,3 lük bölümünü oluşturan
bu sorular toplam içinde kayda değer bir yekün oluşturmamaktadır. Kanaatimizce kadının dindeki
konumunun sıklıkla dini, siyasî, bilimsel, popüler vs. pek çok platformda yazılması, konuşulması ve
tartışılması sebebiyle konuya karşı muhtemel bir kanıksanmışlık sözkonusudur. Ancak sorulan soruların
tamamında zihinlerdeki istifhamları giderebilecek açıklamalar istenmekte ve içinde sitem ve serzenişler
olan bir ifade tarzı ile sorular yöneltilmektedir: “Kadından peygamber olur mu, mürşit olur mu, kadın
eşinin rızasını almadan cennete giremezmiş, bu doğru mu, kadın neden kocasına itaat etmek zorundadır,
Kur’ân’da neden erkeklerin daha üstün olduğu yazılıdır, bu ne demektir, neden onlara cennette huriler
verilmektedir, neden kadınların mezarları daha derindir? vs.” Bu sorular daha da ileri taşınarak “Allah
kadınları sevmiyor mu, Allah, erkek olabilir mi?” tarzında istisnâî yaklaşımlar da sergilenmektedir.
Kadınlar camilerde kendileri için ayrılan yerlerin uygunsuzluğundan ve cami cemaatinin onlara
karşı tutumlarından rahatsızlık duyduklarını ifade eden ve sorudan çok şikâyette bulunan ve yardım
isteyen diyaloglara da girmektedirler.
Bu başlıkta üçüncü grup sorular Allah’a kullukta tarikat veya cemaat tabir edilen gruplara
mensubiyetin ve şeyh, mürşit olarak tanımlanan kimselere bağlılığın zorunlu olup olmadığını öğrenmek
amacıyla yöneltilmektedir. “Tarikat Kur’ân’da geçiyor mu, mürşidi düşünmek günah mı, şeyhin
sahtesi ile gerçeğini nasıl ayırmak lazım, devrin imamı veya çağın müceddidi diye bir şey var mı?”
gibi doğrudan sorulan soruların yanında yine tarikat yapılanması altında insanlardan psikolojik baskıyla
para toplanmasını şikâyet eden ifadeler vardır. Sorgulayıcı üslupla sorulan dördüncü grup sorular ise
Alevilik ile ilgilidir. Bu soruların önemli bir kısmı Alevi-Sünni evliliklerinin dinen uygun olup olmadığı
noktasında sorulmakta ve talep edilen evliliğin desteklenmesi istenerek bunun için yardım talep
edilmektedir.
Yukarıdaki kategorilere girmemekle beraber bu başlık altında değerlendirebileceğimiz “din
seçiminde kesin ve katı kurallar koyan Allah, insanların inançlarından kolay vazgeçemediğini bildiği
halde neden yeni dinler getirerek diğerlerini kötülemiştir?”, şarap ve huri temsilleriyle anlatılan cennet
nimetlerine telmihle “dünyada yasak olan şeylerin ahirette ödül olarak verilmesi bir çelişki içerir mi?”
şeklinde bir takım mukayeseli sorular soran kadınlar da olmuştur.
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Merhamet Eksenli Yaklaşım:
Hiç şüphesiz kadınların sahip olduğu şefkat ve merhamete Kur’ân’da işaret eden pek çok
ifadeler vardır. Allah Teâlâ kız çocuklarını (hâşâ) O’na isnad edenleri yererken, kadınların naifliğine ve
yumuşaklığına da dikkati çekmektedir. “Süs içinde yetiştirilip savaş edemeyecek olanı mı istemiyorlar?
(Onları Allah’ın parçası mı sayıyorlar?)”33buyurmuştur. Seyyid Kutup Sebe melikesinin savaştan ve
yıkımdan hoşlanmayan, güç ve sertlik yerine yumuşak davranma silahını tercih eden kadınlık yönüne
telmihle, Neml Suresi’nin ilgili ayetlerinden delil getirir: “Ben (şimdi) onlara bir hediye göndereyim de
bakayım elçiler ne (gibi bir sonuç) ile dönecekler”34 Kadınların merhamet ve şefkati annelik sıfatıyla
birleştiğinde ise bütünüyle diğergam bir hal alır.35 Hz. Musâ’nın annesinin merhameti anlatılırken;
“Musâ’nın annesinin yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı”36 denilmekte, Musâ’yı sandığın içinde
bulan Firavun’un karısı için ise; “Belki bize bir faydası dokunur, ya da onu evlat ediniriz”37şeklindeki
açıklamasıyla ondaki merhamete dikkat çekilmektedir. Hz. Musâ’nın annesi’nin kendi kızı için
“Musâ’nın kız kardeşi”38 ifadesini kullanması, yine Hz. Harun’un kardeşi için “ey annemin oğlu”39
ifadesini kullanması “ey benim ana gibi şefkatli ve merhametli olması gereken kardeşim” şeklinde tefsir
edilmiştir.40
Kadınların sorularından bir kısmında daha çok işte bu merhamet duygusundan beslenen korumacı
ve savunmacı bir üslup ve yaklaşım dikkati çekmektedir. Çocuklarına Allah’ı nasıl anlatacakları
konusundaki müşkülleri ile onlara isim koyma konusundaki titizlikleri bu korumacı ve savunmacı
üslubun en çok kullanıldığı soruları oluşturmaktadır. Kadınlar daha çok 5-12 yaş arası çocuklarına
Allah’ın varlığını anlatmak istediklerinden doğru bir dil ve yol ile bunu yapmak için yardım talebinde
bulunmakta, bazı kadınlar ise bizzat çocuklarının Allah’ın varlığı ve sıfatlarıyla ilgili sorularına muhatap
olduklarını ifade etmektedirler. “7 yaşındaki kızım sık sık soruyor: Anne Allah’tan önce kim vardı?
Allah nasıl oldu?”, “Merhaba sayın yetkililer. Benim 6 yaşında bir oğlum var. Bana Allah’ın yüzünü
niçin göremediğimizi sordu. En güzel cevap onun anlayabileceği şekilde nasıl olabilir? Şimdiden
teşekkürler...”
İsimlerin insanlar üzerinde müspet-menfi tesirlerinin olduğu düşüncesi halk arasında kabul gören
bir düşüncedir. Bu kabulden hareketle 53 kadın çocuğuna koyacağı ismi sormakta veya planladığı bir
isim varsa bunun dinimiz açısından uygun olup olmadığını merak etmektedir. Bu başlığa giren sorularda
çocuğun henüz doğar doğmaz kendisine verilen isimle beraber Müslüman kimliğine girmiş olacağı
düşüncesinin bu hassasiyetin gösterilmesine sebep olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Öte yandan
ismin Kur’ân’da geçen bir kelime olup olmadığı önemsenmekte, verilen ismin “çocuğa ağır gelmesi”
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ez-Zuhruf 43/18.
en-Neml 27/35; Kutub, Seyyid, et-Tasfîru’l-fennî fi’l-İslâm, s. 303-304, Mısır, 1966.
Tarhan, Nevzat, a.g.e.,s. 303.
el-Kasas 28/10.
el-Kasas 28/8-9.
el-Kasas 28/11.
Tâ hâ 20/94.
en-Nesefî, Ebu’l Berekât Abdullah ibn. Ahmed, Tefsîru’n-Nesefî, III-IV, s. 63, Mısır, ts.,; es-Sâbûnî, Muhammed Ali,
II, s. 245, Safvetü’t-tefâsir, Beyrut, 1981.
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olarak tanımlanan muhtemel menfi etkisinden çekinilmektedir. Kadınların çocuklarının isimleriyle
ilgili duyarlılıklarında ahirette insanların isimleriyle çağrılacaklarına dair Hz. Peygamber’in uyarı ve
tavsiyesinin de etkisi görülmektedir.41
Kadınlar yine aynı merhamet eksenli tavırla Allah’a inanmayan yakınlarını ve tanıdıklarını imana
davet etmek için nasıl bir yol takip etmek gerektiği ve konu ile ilgili gerekli bilgilenmeyi nasıl elde
edeceklerini sormaktadırlar. Bununla beraber inancı sebebiyle bizzat ailesi tarafından baskı altında
tutulduğunu söyleyen kadınlar da vardır. “Ailemin mâlesef ateistlik derecesine ulaşan inançsızlıkları
mevcut. İslam’a son derece karşılar ve beni de bu yoldan alıkoymaya çalışıyorlar. İslâmî yönde bir
hayat sürmemem için ellerinden geleni yapıyorlar, ibadetlerime engel olmaya çalışıp örtünmeme de
karşı çıkıyorlar. Ben elimden gelen her şeyi yaptım, ama vazgeçiremedim. Aynı evde yaşadığımız için de
bir dereceye kadar İslâmiyet’i yaşayabiliyorum. Ne yapmalıyım, gerçekten zor durumdayım.”
Kendisine tebliğ ulaşmamışların ilâhî sorguya muhatap olmaları ve ehl-i kitabın ahiretteki
durumu merak edilmektedir. Bu tür soruların pek çoğunda cevap istemekten ziyade düşüncesini
teyit ettirme amacı sezilmektedir. Örneğin; “Gayri müslimlerin çocukları Müslümanlığı bizden daha
zor öğrenebilirler. Yani bir Müslümanın çocuğu bir Hıristiyan’ın çocuğundan dinimizi öğrenme
konusunda daha şanslı. Bu haksızlık değil mi? Değilse bunu nasıl açıklarsınız?”diye sorulmaktadır.
“Hıristiyanların, Yahudilerin cennete ya da cehenneme gidecekleri nasıl belirlenir? Kişi Hıristiyan bir
ailede doğuyorsa ve Müslümanlıktan bîhaberse bu kişiler cehenneme mi gidecek? Hıristiyan olupta
çok fazla iyilik yapan, düzgün yaşayan insanlar var, onlara ne olacak?” gibi soruların yanında Tevrat
ve İncil’in tahrifi hususunda ehl-i kitabın bizim gibi düşünmediklerini ifadeyle onların mazur görülüp
görülmeyeceği de sorulmuştur.

Gizemci Yaklaşım:
Tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de mistik ve gnostik düşüncelerin, bâtinî açıklamaların
yanında bid’ât, hurâfe ve bâtıl inançlar da insanların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu kadim
ilgileri dinî, coğrafî, sosyo-kültürel pek çok amille izah etmek mümkündür. Bilindiği gibi Orta Çağ
Avrupası’nda olduğu gibi Cahiliye Araplarında da büyücülüğün kadınlarda daha yaygın bir uğraşı olduğu
kanaati vardır42 ve bizim tefsir kitaplarımıza da benzer ifadelerle girmiştir.43 Kadınların bu meselelere
daha duyarlı ve daha ilgili olduğunu söylemek ise başlı başına bir iddia ve araştırma konusudur.
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Ebû Dâvûd, Edeb, 69.
İbn. Aşûr, Tefsîrü’t-tahrîr ve’t-tenvîr, XXX, s. 628, Tunus, 1984; “13. yüz yıl Avrupa’sında geçmiş Hıristiyan
kültürünün de etkisiyle bir çok kadın şeytanla ilişkisi var diye veya büyücülük ithamıyla diri diri yakılmış ya da suda
boğulmak suretiyle katledilmiştir.” Akdemir, Salih, Tarih Boyunca ve Kur’ân-ı Kerîm’de Kadın, İslâmî Araştırmalar
Dergisi, c. IV, s. 263, Ankara, 1991.
Felak Suresi’nde geçen “neffâsât” kelimesinin müennes çoğul olmasını yorumlayan bazı müfessirler bunu büyü
yapan kadınlara teşmil etmişlerdir. Örnekler için bk. Râzî, Fahreddin, Mefâtihu’l-ğayb, XXXII, s. 195, Beyrut, 1985;
Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 301, Beyrut, 1977; Kutub, Seyyid, Fî zilâli’l-Kur’ân, VI, s. 4007,Beyrut, 1985;Elmalılı
Hamdi ise tefsirinde ayetin “dişi ve erkeği, hatta fertleri ve toplumları içine almak üzere “nefisler” şeklinde takdir
edilmesi de mümkündür” yorumunu yapmıştır, Hak Dini Kur’ân Dili, IX, s. 6386, İstanbul, ts.
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Araştırmamızda bid’at, hurafe ve bâtıl inançlar genel başlığı altında topladığımız sorulara gelince,
bu sorular birbirinden farklı pek çok çeşitle karşımıza çıkmaktadır. Bu başlık altında toplam 167 soru
sorulmuş ve soru çeşitlerinin fazlalığı sebebiyle belli alt başlıkların oluşturulması mümkün olmamıştır.
Bütün bu sorulara ilave olarak rüyaların muhtemel anlamları üzerine sorulan sorular ve kadınların bazı
manevî tecrübelerine dair soruların da içine dâhil edildiği bu grup sorular için biz “gizemci yaklaşım”
vasıflamasını uygun gördük. Zira bu soruların hemen tamamında konu ile ilgili bilgi altyapısından
ziyade amatörce bir ilgi ve merakın olduğu söylenebilir.
Gizemci sorular olarak tarif ettiğimiz bu sorularda astroloji, burçlar, büyü, muska, nazar değmesi,
karabasan, yıldız düşüklüğü, vampirler, astral seyahat, kurşun dökme, bebek kırklama, ebcet hesabı,
ölenlerin 7 si, 40 ı ve 52 si gibi günlerin dini açıdan bir anlamının olup olmadığı gibi çeşitli başlıklar
bulunmaktadır. Safer ayının kaza, bela ve sıkıntı ayı olduğuna dair bazı yargıların sorulması, maya
takvimi ve 21 Aralık 2012 tarihinin popüler kültürdeki yansımalarıyla ilgili sorular ve türbe ziyaretleri
ile ilgili merak edilenler, soru olarak yöneltilmiştir. “Hamileyken mezarlığa gidilir mi, türbelere gidilir
mi, soğan kabuğu yakılmazmış, bu doğru mu, kapı eşiğine oturmak uğursuzluk mu getirir, Kur’ân
ayetlerini kolye veya muska olarak taşımanın anlamı nedir?” şeklinde birbirinden bağımsız pek çok
soru yöneltmişlerdir. Soruların hemen tamamında meseleye yabancı bir duruş ve sorulan meseleyle
henüz karşılaşmanın veya duymanın tereddüdüyle gerçeğini öğrenme arzusu gözlenmektedir.
Bilindiği gibi rüyalardan ve göreni açısından rüyanın anlamından Kur’ân’da bahsedilmektedir.
Peygamberlerden Hz. İbrahim’in, Hz. Yusuf’un ve Hz. Peygamber’in gördüğü rüyalar burada
hatırlanabilir.44 Kadınların gördükleri rüyalardan etkilendikleri ve bunların günlük hayatları için bir
anlamının olduğuna dair inançları sebebiyle yaklaşık 51 soru sormuşlardır. İstihare geleneğine bağlı
olarak görülen rüyanın bağlayıcılığı, rüyaların başkasına anlatılmasının doğru olup olmadığı da
sorulmuştur. Bazı kadınlar ise rüya yoluyla ölenlerle haberleşmenin mümkün olup olmadığını sormuştur.
Değişik sesler duymak, farklı zamanlarda sık sık ezan sesi duymak, görüntüler görmek, geceleri
uykuda rahatsız edilmek, sabah uyandığında ellerinin kınalanmış olduğunu fark etmek gibi bazı sıra
dışı tecrübelerinin anlamını soran kadınlar olmuştur. Bunların psikolojik alt yapısı olması bir yana, bu
durumların dinimizce bir anlamının olup olmadığı kendilerince merak edilmektedir.
SONUÇ
2012 yılının başından 2013 yılının ilk iki ayı süresinceDin İşleri Yüksek Kurulu’Başkanlığı’na mail
yoluyla gelen sorulardan kadınların sorduğu itikadî içerikli 976 sorunun nitelik ve nicelik bakımından
yapılan incelemesinde şu sonuçlara varılmıştır:
Uluhiyyet alanındaki sorularda; Allah-insan ilişkisi boyutunda daha çok hamd, şükür, tövbe,
pişmanlık, vesvese sebebiyle küfre girme korkusu, söz ve fiillerinde şirke düşme endişesi ve dua etme
ile ilgili sorular yoğunlukta olup; Allah’a iman hususunda daha çok Allah-insan ilişkisi eksenli bir
anlamlandırma ve duygusal alt yapısı güçlü bir söylem dikkati çekmektedir.
44

Yusuf 12/ 4-6; İbrahim 14/ 37; el-İsrâ 17/ 60; el-Fetih 48/ 27.
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Sem’iyyat bahislerinden ahiret konusuyla alakalı sorularda bu konunun, en fazla kaybedilen
yakınlarla ilgili sorular noktasından sorulduğu gözlenmektedir. Kaybedilen yakınların ölüm ötesi
hayatına dair merak ve kaygı eksenli sorular, bir açıdan kadınların ölümü kabullenmede zorlandıklarına
işaret etmektedir. Nitekim ahiret hayatının varlığını sorgulayan hiçbir sorunun olmaması bu tespiti
desteklemektedir.
Farklı inançlar ve mezheplerle alakalı sorularda kadınların konuya yabancı bir duruş sergilemekte
oldukları ve genel olarak itikâdî mezheplerle ilgilenmedikleri gözlenmektedir. Yalnızca Alevilikle ilgili
sorular, bu mezhep mensuplarının inançlarının yeterince bilinmediği, bundan kaynaklanan bir kafa
karışıklığı yaşandığını göstermektedir. Dolayısıyla Aleviliğin halk arasında bilinen yönlerinin dışında
doğru bir şekilde tanıtılması istenmektedir. Soruların önemli bir bölümü Alevî-sünnî evliliklerinin dini
açıdan sıhhati olarak görülmekte olup bu konu sosyolojik bir probleme de ışık tutmaktadır.
Kadınların kader konusuyla ilgili soruları onların bu konuda mutlak teslimiyetçi bir duruş
sergilemediklerini göstermektedir. Daha çok kaderde insanın iradesiyle Allah’ın iradesi arasındaki
ilişkinin niceliği ile kaderin değişmeyen boyutu varsa bunun neleri kapsadığının sorulması bundandır.
Bazı kadınlar dini yaşama noktasında ve ahiret kurtuluşu için tarikat veya cemaat mensubiyetinin
zorunluluğu iddiası ile karşılaşmışlar ve bunu sorgulamaktadırlar. Bu konunun alanının ne kadar olduğu
ve tesiri etüt edilmelidir.
Kadının dindeki konumuna dair sorulardaki sitem ve serzeniş içerikli bir üslubun seçilmesi ve
açık ve net ifadelerin kullanılması bu konuda bilgilenme ve itminanın yetersizliğini göstermektedir.
Kadınlar çocuklarına koyacakları ismin dine uygun olup olmadığını merak etmekte ve çocuğun
Müslüman kişiliğine etkisine inanmaktadırlar. Bunun yanı sıra çocuklarına Allah’ı nasıl anlatacakları
hususunda yardım talebi sözkonusudur. Bu konu bir bakıma Din Eğitiminin ve Din Psikolojisi’nin alanı
olarak değerlendirilebilse de Ulûhiyet temel başlığının en temelde Kelâm disiplinin konusu olması
sebebiyle konuya duyarlı davranmak, en azından ortak çalışmalara kapı aralayacaktır.
Bid’at, hurâfe ve bâtıl inançlar konusunda daha çok popüler kültürün ve görsel medyanın etkisinde
kalındığı anlaşılmakta, ancak büyük ölçüde ciddi kaygılarla değil, basit bir merak anlayışıyla meselelere
yaklaşıldığı gözlenmektedir. Kadınlar görsel medyanın tesirinde kalmakla birlikte bu konularda sağlıklı
bilgiyi Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan alacaklarını ifade eden soru kalıplarıyla iletişim kurmuşlardır.
Peygamberlerle ilgili sorularda problem içeren noktaların sorulmasından ziyade genel
bilgilendirme isteyen sorular sorulmuş, kutsal kitaplarla ilgili olarak en fazla tahrif sebepleri merak
edilmiştir. Hz. Peygamber’le ilgili olarak ise şefaati ve rüyada görülmesinin imkânı sorulmaktadır.
Çağımızda dini anlama noktasında peygamberin örnekliğinin önemine binaen bu konularda sorulan
soruların yoğunluğu ve içeriği anlam taşımaktadır. Dolayısıyla genelde nübüvvet müessesesi, özelde
de Hz. Peygamber’in nübüvveti konusunun kadınlar tarafından detaylı bir şekilde sorulmaması, devam
eden çalışmalarda bu konunun dikkate alınmasını gerektirmektedir.
Özetle kadınların itikadî gündemlerine dair ipuçları diyebileceğimiz bu tespitler onların
perspektifini doğru okumamıza ve kadının dindeki konumunu yeniden yorumlamamıza katkı sağlayacak,
diğer yandan da kadınlar ölçeğinde toplumumuzun din algısının olumlu ve olumsuz yanlarını tespit
etmemize yardımcı olacaktır.
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Din İşleri Yüksek Kuruluna İntikal Eden İtikadî Sorular (2006-2010)

Dr. Fatih Kurt

ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının dini ihtiyaçlarını gidermek, onların dinle ilgili sorunlarını
çözümlemek amacıyla kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan Din İşleri yüksek Kurulu,
öncelikle halk arasında yaygınlaşan inanç ve ibadetlerde oluşabilecek sorunları çözmenin yanında,
kendisine yönlendirilen bilgi içerikli soruları çözümlemek görevini üstlenmiştir. Bu doğrultuda ilgili
birime çok sayıda soru yöneltilmiş ve bunlar yanıtlanmıştır. 2006-2010 yılları arasında Din İşleri
Yüksek Kurulu’na 236.000 adet elektronik yolla sorular gelmiştir. Tevcih edilen sorular arasında seçilen
7000 itikad/akaid ile bağlantılı olarak bütün sorular kelâm ilmi verileri doğrultusunda tasnif edilmiştir.
Ana temalar, kendi içerisinde sorunun yöneltildiği yurt dışı-yurt içi, yurt içindense il ve ilçe bazında
değerlendirmeye alınmıştır. Bunlara ilave olarak da eğitim, yaş ve cinsiyet boyutları incelenmiş ve
değerlendirilmiştir.
Yukarıdaki veriler doğrultusunda kelâm literatüründe “Usul-i selase” denilen, ‘Uluhiyyet’,
‘Nübüvvât’ ve ‘Sem´iyyât’, üç ana bölüm içerisinde konu işlenmiştir. Her bölümü ilgilendiren sorular
söz konusu bölüm başlığının altında alt başlıklarda değerlendirilmiştir.
Günümüz insanının küreselleşmenin de etkisiyle Dünya’nın farklı yerlerinde var olan akımlardan
etkilendiği, inanç konularındaki bilgi eksikliğinin vatandaşlarımızın sorularında ortaya çıktığı ve TV,
Radyo ve gazete gibi iletişim araçlarında işlenen konuları ve Dinin temel inanç esaslarından olmayıp
zamanla halk inançları haline gelen konuları güvenilir bir kurum olarak gördükleri Din İşleri Yüksek
Kurulu’na çözüm merkezi olarak sıkça sordukları görülmektedir.
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GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyetinde tarihten gelen tecrübesi ile demokratik idari yapısı gereği, çoğunluğu
Müslüman olan halkının dini ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, resmi statüde Başbakanlığa bağlı olarak
Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.1
Kurum, halkın dini ihtiyaçları arasında yer alan ibadetlerin yerine getirilmesi amacıyla din
görevlisi istihdam etmek yanında, dini suallerini yanıtlamak, merak ve kaygılarını gidermek maksadıyla
bir kurul oluşturmuştur. Din İşleri Yüksek Kurulu adıyla oluşan bu birim, doğrudan veya iletişim
araçlarıyla kendilerine ulaşan soruları yanıtlamaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı, dini soruları değerlendirmek ve onları yanıtlamak amacıyla, Din İşleri
Yüksek Kurulu’nu teşkil etmiştir. Bu doğrultuda yurtiçi ve yurt dışında bulunan yurttaşlarımızın dini
sorularını ilgili kuruma yöneltmektedirler. Yoğun bir talep olduğu dikkate alınırsa, Müslümanların
ciddi anlamda dini sorunlarının mevcudiyetinden bahsedilebilir. Birime yöneltilen soruların önemli bir
kısmı, inanç alanıyla ilgilidir. Bu konuda ciddi anlamda kaygılar bulunduğu anlaşılmaktadır. Yapılacak
olan çalışmalarda esas olmak üzere halkın inanç konularındaki bilgi düzeyi ve sorunlarının tespiti
önemli görünmektedir. Bu anlamda çalışmamızın, Müslüman halkımızın inanç sorun ve sorularının
belirginleşmesi ve daha sonra da giderilmesine yönelik çalışmalara kaynaklık edeceği düşüncesindeyiz.
Çalışma, günümüz Müslümanlarının güncel dini/akaid ve kelâm muhtevalı soruları ciddi veri
tabanına dayılı bilimsel verilere sahiptir. Zira söz konusu tarihler arasında yaklaşık 7000 değişken
tarafından İslam inanç esaslarını ilgilendiren 17444 tane elektronik ortam sorusu yöneltilmiş ve
kurum da bunlara cevaplar vermiştir. Kuruma yöneltilen soruların mahiyet ve içeriği günümüzdeki
Müslümanların, inanç/akaid sorunlarını ihtiva etmesi nedeniyle, çalışma bir tür güncel kelâm
niteliğindedir. Çalışmamızdaki ana hedefimiz, güncel inanç, akaid/kelâm problemlerinin tespiti
amacıyla alan/saha çalışması yapmak ve günümüz araştırmacılarına malzeme sunmak suretiyle onların
çabalarına hedefler tayin etmek ve ufuklar açmaktır. Bu amaçla 2006-2010 tarihleri arasındaki süreçte
Türklerin dini/itikadi gündemlerinin ne olduğu, daha çok hangi alanlarda yoğunlaşıldığı, genel itibarıyla
akaid konularıyla ne derecede ilgilendiklerinin tespitine yönelik olan bu çalışma, ana hatlarıyla ülkemiz
Müslümanlarının inanç sorunlarını tespit etmeye yöneliktir.
Çalışma, içerik itibarıyla Yeni İlm-i Kelâm döneminin kapsam alanı dâhilinde olduğu görülmektedir.
Bu itibarla doğrudan kelâm ilmiyle bağlantılı olan çalışma aynı zamanda günümüz Müslümanlarının
inanç sorunlarını tespite yönelik bilimsel verilere sahiptir. Ayrıca, Kurum ve kurula yöneltilen soruların
alanlara yönelik niceliği, aynı zamanda bilgi düzeyi doğrultusundaki niteliği, eğitim düzeyine göre ve
yaş durumu dağılımına göre, ilgi alanları, hangi konuların öncelik teşkil ettiği, Türkiye toplumunun
zihin yapısı, algılama boyutu ve inanç bağlamındaki tepki düzeyinin nasıllığı ve niceliği açısından
önemli veriler sunacak olan bu soruların değerlendirilmesi kelâm ilmi açısından önemli görünmektedir.
İtikad ve inanç alanıyla ilgili tasnif edilen sorular, kendi içerisinde yeniden bir sınıflandırılmaya
1

İrfan Yücel, “Diyanet İşleri Başkanlığı”, DİA, IX, 460.
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tabi tutularak, kelâm literatüründe “Usul-i selase” denilen, ‘Uluhiyyet’, ‘Nübüvvât’ ve ‘sem’iyyât’
konularının incelendiği bölüme uygunluk tarzında yeni bir tasnif daha gerçekleştirilmiştir. Bu haliyle
de ciddi bir oran ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan tasnif doğrultusunda çalışma boyutuyla paralel olarak
bu üç alan da kendi içerisinde ayrı bir sınıflandırma gerçekleştirilerek, çalışmamızda değerlendirilmiş
ve işlenmiştir.
Araştırma alanımızda kullanılan bilgi ve belgeler, doğrudan ilk kaynak olan ilgili kurumdaki
sorular arşividir. Bu bağlamda söz konusu sorulara herhangi bir zorlayıcı engel olmaksızın, rahatlıkla
ulaşılmış ve birinci elden sorular görülmüştür.
TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Bu başlık altında öncelikle dağılım ölçütleri kullanılarak
verilerin özetlenmesi sağlanacak tablo, çizelge ve grafikler yardımı ile verilerin organizasyonu ve
sunumu üzerinde durulacaktır. Bu bölümde İslam Akaidi ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığına
mail yoluyla 2006-2010 yılları arasında soru soranların cinsiyeti, eğitim durumları, yaşı ve soruların
nereden sorulduğu gibi konularda özellikle frekans değerlerinin tanıtılması hedeflenmektedir.
Nereden sorulduğu konusu öncelikle yurtiçi ve yurtdışı şeklinde tasnif edilmiş, sonra da yurtiçi il, ilçe
düzeyinde değerlendirilmiştir.
Soruların Frekans Değerleri: Sayısal istatistikler gösteren aşağıdaki tabloya göre İslam akaidi
ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığına mail yoluyla toplam 7000 kişi soru yöneltmiştir. Daha önce de
ifade edildiği üzere söz konusu 7000 değişkene ait sorular belirtilen tarihler arasında yöneltilen soruların
tümü anlamına gelmemektedir. Bu sorular İslam inanç esaslarını ilgilendirdikleri için araştırmamıza
konu teşkil etmiştir. Zira araştırmanın amacı İslam Kelâmının konusunu teşkil eden inanç esasları ile
ilgili soruları söz konusu etmektir.
Sayısal İstatistikler
Frekans Sayısı
Geçerli
Toplam Kitle sayısı
Geçersiz

7000
0

2.1. Öğrenim Durumu Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri
Araştırmanın konusunu teşkil eden ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimine dijital soru
gönderenlerin eğitim durumlarını bilme başta araştırmacı olmak üzere konuyla ilgilenen herkesin işini
kolaylaştıracaktır.
Tablo 1’de soru yöneltenlerin eğitim durumları, frekans ve yüzde oranları görülmektedir. Buna
göre “Hiç okula gitmedim” diyenler 8 kişi olup, %0,1 oranındadır. İlköğretim mezunu olduğunu
ifade edenler ise 814 kişi olup %11,6 oranı ile temsil edilmektedir. Lise mezunları ise 1999 kişi olup,
%28,6 oranındadır. Üniversite mezunu olduğunu söyleyenler 3846 kişidir. Bu ise %54,9 oranına denk
gelmektedir. Lisansüstü eğitim gördüğünü ifade edenler 333 kişi ile %4,8 oranındadır. Bu verilere
göre soru sahipleri özellikle üniversite mezunları grubunda yoğunlaşmaktadır. En az soru gönderenler
hiç okula gitmediğini ifade edenlerdir ki bu beklenen, tabii bir durumdur. Zira çoğunlukla teknolojiyi
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kullanabilme belli bir eğitim ile mümkün olabilmektedir. En çok soru yöneltenler ise Üniversite
mezunlarıdır. Bunun birçok nedenleri olabilir. Öncelikle fikri veya inanç konularının yoğun bir şekilde
tartışıldığı ve gündemde tutulduğu dönem üniversite yıllarına denk gelmektedir. İkincisi tartışmalı
konuların eğitimle yakın bir ilişkisi bulunmaktadır. Üniversite ortamında veya sonrasında geçirdiği
eğitim sürecinde edindiği bir takım kazanımlar onu araştırmaya itmekte ve inançla ilgili sorunların
çözümlenmesinde en yetkin kurum olarak gördüğü Diyanet İşleri Başkanlığına yönelmektedir. Nitekim
3846 kişi ve %54,9’luk bir oranla soruların yarısından fazlasının üniversite mezunlarına ait olması
tesadüfî değildir.

Öğrenim Durumu

Tablo 1: Öğrenim Durumu ile İlgili Frekans ve Yüzde Oranları
Sıklık
Yüzde
Geçerli Yüzde

Yığılımlı Yüzde

Okula Hiç gitmedim

8

,1

,1

,1

İlkokul/ilköğretim okulu

814

11,6

11,6

11,7

Lise
Üniversite
Lisansüstü
Toplam

1999
3846
333
7000

28,6
54,9
4,8
100,0

28,6
54,9
4,8
100,0

40,3
95,2
100,0

2.2. Cinsiyete Göre Frekans Değerleri
Aşağıdaki tabloda (Tablo: 2) görüldüğü gibi araştırmaya konu teşkil edecek 7000 soru sahibinin
1982 kişisi kadınlardan, 5018 kişisi ise erkeklerden oluşmuştur. Buna göre konuyla ilgili soruların
%23,3’ü kadınlardan, %71,7’si erkekler tarafından sorulmuştur.
Bu tabloya göre dijital ortam araçlarını kullanmak suretiyle Diyanet İşleri Başkanlığına yöneltilen
soruların oranları bakımından kadın ve erkek grupları arasında ciddi bir fark bulunmaktadır. Yaklaşık
olarak soruların sadece üçte biri kadın nüfusa ait bulunmaktadır. (Kadın, %28,3: Erkek %71,7)
Bu durum aslında Türkiye’de veya yurt dışında yaşayan Müslümanların kadın ve erkekler
açısından bir takım değerlendirmeleri hatıra getirmektedir. Özellikle kadınların erkeklere göre daha az
soru yöneltmeleri onların inançlar açısından erkeklere göre daha az problemlerle karşılaştıklarını akla
getirse bile pratik hayatta bu düşüncenin pek tutarlı olmadığı göz ardı edilmemelidir. Soruların benzerliği,
toplum yapısı ve insanların basın, yayın ve diğer kitle iletişim araçları kullanarak ortaya koyduğu
problemlerin aslında kadın-erkek arasında ortak problemler olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Kadın ve erkek grupları arasında bu derecede büyük bir uçurumun bulunması başka nedenlerden
dolayı olmalıdır. Nitekim akla ilk gelen ve günlük hayatta da açık bir şekilde görülen neden, kadın
nüfusunun erkek nüfusa göre teknolojiyi daha az kullanmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle
Anadolu’da kadın erkek arasında, dijital iletişim araçlarını kullanma konusunda bir eşitlik henüz
sağlanamamıştır.
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CİNSİYET

Tablo 2: Cinsiyete Göre Frekans ve Yüzde Oranları
Sıklık Dağılımı

Yüzde

Geçerli Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

Kadın

1982

28,3

28,3

28,3

Erkek

5018

71,7

71,7

100,0

Total

7000

100,0

100,0

2.3. Yaş Değişkeni İçin Frekans Ve Yüzde Değerleri
Tablo 3’te dijital soru sahiplerinin yaşlarına göre oluşturdukları gruplar, frekansları ve yüzdelik
oranları görülmektedir. Burada öncelikle grupları oluştururken göz önüne alınan kriterleri ve nedenlerini
söz konusu etme gereği bulunmaktadır.
Birinci grup hariç ilk dört grupta Türkiye’deki eski eğitim sistemine uyarak oluşturulmuştur.
Sorular 2006-2010 yılları arasına ait olduğu için zorunlu olarak eski eğitim sistemindeki yaş esas
alınmıştır. Sonraki beş grupta ise hayattaki dönemsel değişiklikler esas alınmıştır. Yani gençlik, olgunluk,
emeklilik veya yaşlılık gibi kriterler göz önünde tutulmuştur.
Tablo 3’e göre 10 yaş ve altı grubu oluşturan toplam 20 kişi (%0,3) Diyanetin ilgili birimine
elektronik ortamda soru yöneltmiştir. Burada önemli bir hususu ifade etmek gerekmektedir. O da şudur:
10 yaş ve altı grubun inanç esasları konusunda problemlerini dijital ortamla ifade etmesi veya sorunlarının
çözülmesi konusunda istekli bir davranış sergilemesi pek beklenen bir durum değildir. Ancak özellikle
ikinci gruptakilerin de kahir ekseriyetinin dâhil olduğu büyük bir kesim ilgili birimlerden sadece yardım
istemektedirler. Zira bunlar okullarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde kendilerine verilen
dönem ödevlerini yapmak amacıyla sorularını dijital ortamla en yetkili makama göndermek suretiyle
iyi bir ödev hazırlamayı planlamaktadırlar. Nitekim birinci ve ikinci yaş grubundakilerin birçoğu bu
durumu açıkça ifade etmektedirler. 11-14 yaş arasındakilerden oluşan ikinci grup ise 266 kişiden (%3,8)
oluşmaktadır. 15-18 yaş arasındakileri oluşturan grup ise 597 kişi olup %8,5 oranındadır. 19-24 yaş
grubu ise 1839 kişiden oluşmaktadır ki bunun oranı %26,3’tür. 25-34 yaş grubunu ise 2419 kişi temsil
etmektedir. Bu grubun oranı ise %34,6’dır. 35-44 yaş grubu ise 1336 kişiden (%19,1) oluşmaktadır.
45-54 yaş grubu 431 kişiden (%6,2), 55-64 yaş grubu 75 kişiden (%1,1) ve 65 ve üzeri yaş grubu 17
kişiden (%0,2) oluşmaktadır. Buna göre en yüksek oran 2419 kişi ve %34,6 ile 25-34 yaş grubuna aittir.
En düşük oran (17 kişi, %0,2) ise 65 yaş ve üzeri gruba ait bulunmaktadır.
Bu durumun birçok nedeni vardır: Öncelikle yaşlı kesimin dijital ortam kullanma alışkanlığının
bulunmaması veya bu alışkanlıkları olanların da İslam inançları ile yakından ilgilenmemesi hatırda
tutulmalıdır. İkinci olarak toplumda belki de en az nüfus oranına sahip olanlar yaşlı kesimdir. Ayrıca uzun
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Bölünmüş Yaş Grupları

yıllar boyunca etrafında yeterince bilirkişi vasfını kazanmış dostlarının olabileceği de unutulmamalıdır.
Ancak hepsinden önemlisi inançlar hususunda şüphe ve tartışma yerine yaşının bir gereği olarak ibadet
ve sağlam bir inanca sahip olma isteğinden kaynaklandığı da hatıra gelmektedir.
Tablo 3: Bölünmüş Yaş Grupları, Frekans ve Yüzde Oranları
Sıklık
Yüzde
Geçerli Yüzde Yığılımlı Yüzde
10 yaş ve aşağısı
20
,3
,3
,3
11-14 Yaş Grubu
266
3,8
3,8
4,1
15-18 Yaş Grubu
597
8,5
8,5
12,6
19-24 Yaş Grubu
1839
26,3
26,3
38,9
25-34 Yaş Grubu
2419
34,6
34,6
73,4
35-44 Yaş Grubu
1336
19,1
19,1
92,5
45-54 Yaş Grubu
431
6,2
6,2
98,7
55-64 Yaş Grubu
75
1,1
1,1
99,8
65 Yaş ve üzeri
17
,2
,2
100,0
Toplam
7000
100,0
100,0

Kitle
sayısı

2.4. Soruların Yurtiçi Ve Yurtdışına Göre Dağılımı
İslam inanç esaslarını ilgilendiren ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimine yöneltilen dijital
ortam sorularının yurtiçi ve yurtdışı tasnifi tablo 4’te görülmektedir. Buna göre yurtiçinden toplam
6620 kişi soru yöneltmiştir ki bu tüm soruların %94,6’sını teşkil etmektedir. Yurtdışından ise 380 kişi
–ki bu %5,4’lük bir oranı oluşturmaktadır- dijital ortam sorusu yöneltmiştir. Bu veriler soruların kahir
ekseriyetinin ülke içinden geldiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Diyanet İşleri
Başkanlığı birimleri, İslam inançları konusunda ortaya çıkan sorunları çözme konusunda öncelikle
ülke içindeki Müslümanlara yönelik yayın, eğitim vb. faaliyet yürütmelidir. Ancak yurtdışından gelen
sorulara bakıldığında ise her kıtadan ve coğrafyadan soru geldiği gorulmektedirki buda, Dunyanın
neresinde olursa olsun insanımızın Din İşleri Yüksek Kuruluna danışma ihtiyacı içerisende olmaları
kurula duyulan ihtiyaç ve verilen önemi göstermektedir.
Tablo 4: Soruların Yurtiçi ve Yurtdışına Göre Frekans ve Yüzde Oranları
Sıklık
Yüzde
Geçerli Yüzde
Yığılımlı Yüzde
Yurtiçi
6620
94,6
94,6
94,6
Yurtdışı
380
5,4
5,4
100,0
Total

7000

100,0

100,0

2.5. Soruların İl ve İlçelere Göre Frekans ve Yüzde Oranları
Diyanet İşleri Batşkanlığının ilgili birimine gönderilen dijital ortam sorularının il veya ilçelere
göre dağılımı bu başlık altında toplanmıştır.
Öncelikle araştırmamıza konu olan ve SPSS ortamına aktarılan soruların 6620’si yurt içinden
380’i ise yurtdışından sorulmuştur. Tablo 5’te ilgili birime gelen soruların il ve ilçe bazında frekans ve
yüzde oranları verilmiştir. Buna göre illerden gelen soru sayısı 4234 (%60,5), ilçelerden gelen soru sayısı
ise 2386 (%34,1)’dir. Burada bir husus hatırlatılmalıdır. O da şudur: Soru merkezleri tespit edilirken
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Büyükşehir statüsünde olan ve özellikle İstanbul, İzmir, Bursa gibi bitişik bulunan ilçeler il düzeyinde
kabul edilmiştir. Ancak merkezden ayrı olanlar ise ilçe ktategorisinde değerlendirilmiştir. Bu nedenle
il düzeyindeki sorular daha fazladır. Tablo 5’te sistem dışı görülen 380 rakamı ise yurtdışından gelen
sorulardır.

Yurtiçi

Tablo 5: Sorulduğu İl veya İlçeye Göre Frekans ve Yüzde Oranları

Yurtdışı

İl
İlçe
Toplam
Toplam

Genel Toplam

Sıklık
4234
2386
6620
380

Yüzde
60,5
34,1
94,6
5,4

7000

100,0

Geçerli Yüzde
64,0
36,0
100,0

Yığılımlı Yüzde
64,0
100,0

Soruların il bazında dağılımına burada girilmemekle birlikte incelendiğinde Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın ilgili birimine İslam inançları ile ilgili olarak soru yöneltmeyen il bulunmamaktadır. Bu
ise bir bakıma Diyanet İşleri Başkanlığı’nın din ile ilgili hususlarda güvenilir kurumlardan biri olduğunu
açık bir şekilde göstermektedir. Ayrıca böyle bir kuruma ne derecede bir ihtiyaç olduğunu ortaya
koymaktadır. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gereksiz olduğunu ve kaldırılması gerektiğini
iddia edenlerin gerekçelerinin geçersiz olduğunu da ispatlamaktadır.
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BİRİNCİ BÖLÜM
ULÛHİYYET BAHİSLERİ
(Allah’a, Kader ve Kazaya İman)
1. ALLAH’A İMAN
İslam’ın temel inanç esaslarından birincisi Allah’ın varlığına ve birliğine inanmaktır. Allah
Teâlâ’nın varlığına ve birliğine inanmak ve O’nu sıfat ve isimleriyle tanımaktan ibarettir. Allah’a
iman, bütün dinlerin temelidir. Allah’a inanma, O’na dayanma ve ibâdette bulunma ihtiyacı, insanda
yaratılıştan vardır. O halde bu konuda, Allah’ın zâtı, imanın lüzumu, isimleri, sıfatları, ispat-ı vacib
delilleri gibi üst başlıklar oldukça önemlidir. Nitekim konun tam anlaşılabilmesi ve sorunların yerinde
tespitlerle kaynaklarının bulunabilmesi amacıyla sorular bu çerçevede başlıklandırılmış ve tasnife tabii
tutulmuştur.1
1.1. Allah’a İmanın Lüzumu
İslam inanç esasları açısından “Allah’a iman” inanç esasları içinde daima en başta sayılmıştır. Bu
bağlamda Kelâm ilminin bir numaralı konusu olagelmiştir. Konunun sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na dijital ortamda yöneltilen sorulardan Allah’a
iman ile ilgili olanlar en temelde belli kategorilere ayrılmıştır.
Aşağıdaki (Tablo 1’de) görüldüğü üzere ana başlıkla ilgili olarak toplam 417 adet soru
yöneltilmiştir. Konunun daha detaylı analizlerinin yapılabilmesi amacıyla söz konusu ana başlık altında
birtakım kategoriler oluşturulmuştur. Bunlardan ilki Allah’a imanın gerekliliği, Allah’a niçin inanıldığı,
Allah’ın akılla nasıl tanınabileceği veya bulunacağı ve insanların bu konuda nelerden sorumlu olduğu
ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bu kategori 312 soru -ki bunun geçerli yüzdesi %74,8’dir- ile sekiz
kategori arasında en çok soru yöneltilen konudur. İkinci alt başlık veya kategoriyi, Allah’a imanın birey
ve toplum üzerindeki etkisi ve müminlerin neden kötülük yaptığı ile ilgili sorular oluşturmaktadır. Bu
konuda 13 soru yöneltilerek yetkililerden cevaplar istenmiştir. Üçüncü kategori ise “Allah’a imanda
şüphem var, nasıl giderebilirim?” şeklinde ifade edilebilecek sorulardan meydana gelmektedir. Konuyla
ilgili 66 soru (%15,9) yöneltilmiştir. “İlahi din mensuplarının aynı Allah’a mı inandıkları” konusunda
yöneltilen sorular dördüncü kategoriyi oluşturmaktadır. Bunların frekans değeri ise 4’tür. Allah’ın
bizi sevdiğini nereden biliyoruz? Neden acı çektirir? O’nu sevmeli miyiz, O’ndan korkmalı mıyız?
Şeklindeki sorular ise beşinci kategoriyi oluşturmaktadır. Bu konudaki sorular ise 15 olup yüzde oranı
%3,6’dır. Altıncı kategoriyi, “Hıristiyan bir bayanla evlenmenin mesuliyetinin olup-olmadığına yönelik
sorular (2 adet), yedincisinde “Allah’a küfreden birinin idam edilip-edilmeyeceğine dair sorular (3
adet) ve sekizinci kategoride “İmanlı ama kötü ahlaklı birinin Cennete; iyilik yapan fakat kafir birinin
Cehenneme gitmesi adil midir?” (2 adet) şeklinde yönetilen sorulardan oluşmaktadır.
1

Bekir Topaloğlu, “Allah”; DİA, 1989, XX, 471-473.
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Tablo 1: Allah’a İmanın Lüzumu ile İlgili Soruların Frekans ve Yüzde Değerleri
Allah’a imanın lüzumu ile ilgili Soruların Kategorileri
Allah’a imanın gerekliliği, Allah’a niçin inanırız?
Akılla Allah’ı nasıl tanırız, nelerden sorumluyuz?
Allah’a imanının birey ve toplum üzerindeki etkisi,
mümin neden kötülük yapar?
Allah’a imanda şüphem var, nasıl giderebilirim?
İlahi din mensupları aynı Allaha mı inanıyorlar?
Allah’ın bizi sevdiğini nereden biliyoruz? neden acı
çektirir? Onu sevmeli miyiz korkmalı mıyız?
Ataist bir bayanla evlenmenin mesuliyeti var mıdır?
Allah’a küreden biri idam edilmeli midir? Suudi
Arabistan
İmanlı kötü birinin Cennete, İyilik yapan bir kafirin
Cehenneme gitmesi adil midir?
Grup İçi Soru Sayısı
Diğer Sorular
Toplam Soru Sayısı

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

312

4,5

74,8

74,8

13

,2

3,1

77,9

66
4

,9
,1

15,8
1,0

93,8
94,7

15

,2

3,6

98,3

2

,0

,5

98,8

3

,0

,7

99,5

2

,0

,5

100,0

417
6583
7000

6,0
94,0
100,0

100,0

1.2. Allah’ın Zâtı
Kelâm ilminde Allah’a iman konusunda en önemli meselelerden biri Yaratıcının zâtı konusudur.
Bu konudaki sorular en kadim insanlık tarihinden beri insan zihnini meşgul edegelmiştir. Allah’ın zâtı ile
ilgili sorular, gerek inananların yaratıcıyı merak etmeleri ve tanımak istemeleri gerekse inanmayanların
inananları şüpheye düşürmek veya sıkıştırmak istemeleri amacıyla üretilmiştir. Kelâm bilginleri
açısından sorular kimden ve ne amaçla gelirse gelsin mutlaka cevap verilmeye değer bulunmuştur.
Evrensel bir dinin müntesiplerinin bundan başka bir yol tercih etmeleri de düşünülemez. Bu nedenle
Kelâm ilminde İspat-ı Vacibin yanında Allah’ın zâtı ile ilgili konular dikkate değer bir şekilde gerek
Kur’an ve Sünnet gerekse aklın verileri çerçevesinde yerini almıştır. 2
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında yöneltilen
soruların Allah’ın zâtı ilgili olanlar toplam 571 adettir. Ancak bu soruların detaylı incelemelerinin
veya analizlerinin yapılabilmesi amacıyla alt kategorilere ayrılıştır. Bu nedenle birbirine yakın bulunan
sorular aynı kategoride toplanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda ana başlık altında toplam 14 alt kategori
oluşturulmuştur:
1. Allah’ın zâtı ile ilgili olarak yöneltilen soruların kategorilerinden ilki, Yüce Yaratıcının
zâtı, nasıl olduğu, niceliği, nerede olduğu/yukarıda olup-olmadığı, sureti, Zaman-mekân-insan
ilişkisi, cinsiyeti, sonsuzluğu gibi konulardan oluşmaktadır: Bu kategoride özellikle günümüz
açısından Vehhabilik veya Selefilik’in de etkisiyle en çok gündeme gelen sorulardan ilki Allah’ın nerede
2

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s.124-139; Cüveynî, eş-Şamil, nşr. Ali Sami en-Neşşar, İskenderiyye: el-Mearif, 1969, s. 115;
İzmirli İsmail Hakkı, Yeni İlm-i Kelâm, s. 204-218.
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olduğu ile ilgilidir. Mesela bunla ilgili olarak şöyle bir soru yöneltilmiştir. “Allah nerededir? sorusuna
genel de “Rahman zamandan ve mekandan münezzehtir. O’na mekan isnad edilemez” diye bir cevap
verilir. Yalnız hadislere baktığımızda, misalen Veda Haccında Efendimiz “Sahit ol ya RAB!” derken
işaret parmağıyla semayı gösterdiği rivayet edilir. Yine Miraç’ta yedi kat gökleri yükselip geçtikten
sonra sınır diye tabir edeceğimiz “sidreyi müntehaya” kadar gelmiştir. Bundan sonra Cebrail’den
ayrılarak bir vasıta ile Allah Tealanın katına yükselmiştir. Sahih olarak rivayet edilen bu hadisten
Allah’ın göklerin üzerinde olduğu manası çıkmıyor mu? “Rahman arşa istiva etti” (Taha: 5) ayeti de
bir nevi sanki buna işaret ediyor seklinde. Yine bu manayı destekler şekilde “En üstte olan Rabbi’nin
adını tesbih et”(Ala/87:1) ayeti var. Daha da net bir açıklama şu hadiste geçmekte. Peygamber (s.a.v)
bir câriye’ye: “Allah nerede” diye sormuş, câriye: “Semâdadır”, diye cevap vermiş. Bu sefer: “Ben
kimim?” diye sormuş, câriye yine: “Sen Allah’ın Rasûlüsün” deyince, Peygamber (s.a.v) “Sen bunu
azad et, çünkü o mü’min birisidir” demiştir. (Buhari) Yukardaki ayet ve hadislere göre “Rahman arş
istiva etti” ayetini Rahman arş üzerindedir seklinde anlamak doğru mudur? Bu manaya göre”Allah
mekândan münezzehtir” sözü ne kadar doğru bir ifadedir?
Bir başka soru ise şöyledir: “Böyle bir soruyu düşünmek bile günah mıdır? Hani bazı sorular
vardır ki Allah nasıl oldu nerden var oldu onu kim yarattı? gibi sorular günah ya onun gibi bir günah
taşırsa düşünmeyeyim” Yine “Allah nasıl bir varlıktır o nasıl yaratıldı?” denilmektedir. Yukarıda ifade
edildiği üzere bu sorulardan bir kısmı gerçekten işin mahiyetini anlamak veya öğrenmek amacına
yöneliktir.
Konuyla ilgili birçok soru bulunmaktadır, bir-iki örnek daha zikrettikten sonra içerik analizleri ve
istatiksel veriler söz konusu edilecektir. Mesela “Sormaktan hayâ ediyorum ama bulunduğum ortamda
bahsi geçtiği için soruyorum. “Allah’ım bu soruyu sorduğum için beni affet” demekten başka çarem
olmadığı için soruyorum. Nefsim duydu şimdi onu teskin edemediğim için soruyorum. Sorum:Bütün
noksanlıklardan beri olan Yüce Yaratıcımızın (haşa) cinsiyeti nedir? Cinsiyet söz konusu değilse hem
kalbimi hem ruhumu hem de aklımı duyurabilecek bir açıklaması var mı? (Ya Rabbi bu soruyu sorduğum
için beni affet)”.
Çeşitli vesilelerle sorulduğu anlaşılan sorular gerek yurtiçi gerekse yurtdışı kaynaklı olarak
yöneltilmiştir. Mesela Yüce Yaratıcının cinsiyet konusunda sorular ifade edilirken zorlanılsa bile bir
şekilde ifade edilerek Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan cevap istenmiştir. Bunun en güzel örneklerinden
biri şöyledir: “Soru: Allah’ın bazı isimlerini erkeklere isim olarak kuruyorlar. (Baki, cabbar, gafur ...vs)
Hiç kızlara isim olarak koyulduğunu görmedim. Allah’a erkek veya dişi diyemeyeceğimize göre Allah
erkek mi acaba gibisinden bir soru? Acayip bir soru ya.... Nasıl cevap vereceğim?” Bu bağlamda söz
konusu hususlardan oluşan bu ilk kategori, Allah’ın zâtı konusunda oluşturulan kategoriler arasında
en çok soru yöneltilen gruptur. Nitekim ilk kategorideki sorular 241 adet olup, kategori içi geçerli
oranı %42,2’dir. Bu da Allah’ın zâtı ile ilgili soruların neredeyse yarıya yakınının Allah’ın zâtı ile ilgili
olduğunu göstermektedir.
2. Allah’ın zâtı ile ilgili olarak en çok soru yöneltilen ikinci kategori ise Allah’ın neden
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Kur’an’da “biz” diye hitap ettiği veya Ona siz denilip-denilmeyeceği, ayette “Ben” yerine “Allah”
demesinin anlamı ve kendisi için neden “O” diye hitap ettiği gibi soru ve konulardan oluşmaktadır:
Yurtiçi ve yurtdışından çeşitli ülkelerden özellikle başka kültürlerle karşılaşan Müslümanların bu tür
sorular yönettikleri anlaşılmaktadır. Bir başka soru ise konu detaylandırılmadan şöyle sorulmaktadır:
“Kur’an’da Cenab-ı Allah “biz” tabirini neden kullanmaktadır?” Yine konuyla ilgili olarak “Kur’an
mealinde Allah (cc), neden “ben” yerine genellikle “biz” diye hitap ediyor?” şeklinde mealler söz
konusu edilerek aynı soru yöneltilmiştir. Bu bağlamda söz konusu kategoride yer alan konularla ilgili
olarak 93 adet soru bulunmaktadır. Bunların grup içi geçerli oranı ise %16,3’tür.
Allah’ın zâtı ile ilgili soruların kategorileri aşağodaki tabloda verilmektedir..

Allah’ın Zâtı ile ilgili Soruların Kategorileri

Tablo 2: Allah’ın Zâtı ile İlgili Soruların Kategori, Frekans ve Yüzde
Oranları
Allah nedir, nasıldır, nerededir, sureti nasıldır? Yukarıda mıdır?
Zaman-mekân-insan ilişkisi, Cinsiyeti, sonsuzluğu ne demektir?
Allah’ın boyu ne kadardır? Büyüklüğü, dengi var mıdır?
Allah’ı neden göremiyoruz, Görebilecek miyiz, Görebilen var mıdır,
Kudret sahibi ise neden kendini göstermiyor? Konuşulabilir mi?
Allah’ı kim yarattı? veya nasıl var oldu?
Allah neden Kur’an’da “biz” diye hitap ediyor? veya Ona siz denilir
mi? ayette Ben yerine Allah diyor? Neden O diyor?
Allah insan olarak dünyaya gelebilir mi?
Allah kendini yok edebilir mi?
Allah kendisi gibi birini veya daha büyük birini yaratabilir mi?
Kıramayacağı bir sütün yaratabilir mi?
Tevhid nedir? Tevhid-şehadet birbirinden ayrılır mı?
Allah rüyada görülür mü? Peygamberimiz Miraç’ta Allah’ı görmüş
müdür?
Allah’ın bizimle beraber olması ne demektir? Şah damarından
daha yakın olması ne demektir?
Allah için sevinmek-üzülmek geçerli midir?
Vahdet-i vücut ne demektir.
Allah’ı soyutlamak mümkün mü?
Grup İçi Soru Sayısı
Diğer Soru Sayısı
Toplam Soru sayısı

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

241

3,4

42,2

42,2

4

,1

,7

42,9

41

,6

7,2

50,1

38

,5

6,7

56,7

93

1,3

16,3

73,0

4
4

,1
,1

,7
,7

73,7
74,4

38

,5

6,7

81,1

90

1,3

15,8

96,8

4

,1

,7

97,5

6

,1

1,1

98,6

2
4
2
571

,0
,1
,0
8,2

,4
,7
,4
100,0

98,9
99,6
100,0

6429

91,8

7000

100,0

1.3. Allah’ın Varlığının Delilleri
Kelâm ilminde Allah’ın varlığının delilleri ispat-ı vacip delilleri olarak kavramsallaştırılmıştır.3
Bu açıdan bakıldığında söz konusu delillerin birkaç grup veya başlıkta incelendiği görülecektir. Kelâm
kaynaklarında farklı deliller bulunmakla birlikte bunlardan en çok kullanılanları sırasıyla şöyledir:
Kur’an’da İsbât-ı Vâcib
3

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 227-248.
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Fıtrat Delîlî
Hudûs Delili
İmkân Delili
Nizâm Delili
Kabûl-i Âmme (Beşer Tarihi) Delili
İhtira Delili
Hareket Delili
Kemâl Delili
Namütenahi Delili
Asrımızda Allah’ın Varlığına Dair İleri Sürülen Yeni Deliller.4
Bu başlıklar altında işlenen bütün konular Yüce Yaratıcının varlığının delillerini inanmayanlara
ispat edip onları ilzam etmek, inanların ise imanlarını güçlendirmek amacına matuftur. Bu bağlamda
2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na gönderilen dijital
ortam sorularından bir kısmı Allah’ın varlığının delilleri ile ilgili bulunmaktadır. Tablo 5’e göre Allah’ın
varlığının delilleri ile ilgili olarak meydana getirilen hemen bütün kategorilerde sorular gönderilmiştir.
Konuyla ilgili tüm kategorilere ait soruların genel toplamı 380 adettir. En çok “Allah’ın varlığının
delilleri nelerdir, teist, ateist ya da nihiliste Allah’ı nasıl ispatlarız?” şeklinde sorular gelmiştir. Bu
kategoriyi ilgilendiren toplam 234 adet soru bulunmaktadır ki bunların grup içi geçerli oranı %61,6’dır.
İkinci olarak sorular, Allah’ın varlığı konusunda akla gelen veya tartışmalarda ileri sürülen iddiaların
ortaya çıkardığı vesveselerden kurtulma yolunu öğrenme amacına yöneliktir. “Allah’ın varlığı
konusundaki vesveseden nasıl kurtulurum?” şeklinde bir kategori oluşturularak benzer sorular burada
gruplaştırılmıştır. Bu kategoride 61 soru bulunmaktadır ve grup içi geçerli oranı %16,1’dir.
Üçüncü grupta toplanan sorular ise “Asrımızda Allah’ın varlığının delilleri”ne yöneliktir. Bu
grupta da 38 soru bulunmakta ve grup içi geçerli oranı %10’dur. Bunlardan sonra sıklık sırasına göre
ispat-ı vacib konusunda Fıtrat Delili 16 adet, insan kendi aklı ile Allah’ın varlığını bulup-bulamayacağı
15, Nizam Delili 6, Beşer Tarihi 4, İhtira Delili 2, Namütenahi 2 ve Burhanü Temanü konusunda 2 adet
olmak üzere toplam 380 soru bulunmaktadır. Bu tür soruların genel toplam içindeki oranı ise %5,4’tür.

4

Bekir Topaloğlu, İslâm Kelâmcılarına ve Filozoflarına Göre Allah’ın Varlığı, İsbat- Vacib, Ankara 1992; A.mlf.,
“Allah”, DİA, s. 475-478.
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Tablo 3: Allah’ın Varlığının Delilleri ile İlgili Soruların
Frekans ve Yüzde Oranları
Geçerli
Sıklık Yüzde
Yüzde
Fıtrat Delili
16
,2
4,2
Nizam Delili
6
,1
1,6
Beşer Tarihi
4
,1
1,1
İhtira Delili
2
,0
,5
Namütenahi
2
,0
,5
Asrımızda Allah’ın varlığının delilleri
38
,5
10,0
İnsan kendi aklı ile Allah’ın varlığını bulabilir mi?
15
,2
3,9
neden varlığı kendindendir ve başkaları bulunamaz?
Allah’ın varlığının delilleri nelerdir, teist, ateist ya
da nihiliste Allah’ı nasıl ispatlarız? Bunlarla dostluk
234
3,3
61,6
yapılabilir mi?
Allah’ın varlığı konusundaki vesveseden nasıl
61
,9
16,1
kurtulurum?
Burhanü Temanü
2
,0
,5
Grup içi Soru Sayısı
380
5,4
100,0
Diğer Sorular
6620 94,6
Genel Toplam
7000 100,0

Yığılımlı
Yüzde
4,2
5,8
6,8
7,4
7,9
17,9
21,8
83,4
99,5
100,0

1.4. Allah’ın İsimleri
İsim kelimesinin çoğulu olan ‘esma’ ile ism-i tafdil siğasıyla şekillenen ve ‘en güzel’ anlamlarına
gelen hüsna kelimesinden oluşan esma-i hüsna, naslarda Allah’a nispet edilen isimleri içermektedir.5
Konuyla ilgilenen İslam bilginlerine göre Kur’an-ı Kerim’de Allah’a nispet edilen esma-i hüsna yüzden
fazladır. Bunun yanında birçok rivayette farklı isimlerle Allah adlandırılmıştır.6
Kur’an ve hadislerde Allah’a izâfe edilen fiil veya sıfatlardan türetilmiş veya doğrudan Allah’ı
ifâde amacıyla kullanılmış olan isimlerdir. Sayıları 99’la sınırlı olmamasına rağmen meşhur olan rivayet
doğrultusunda 99 tanesi ibadet ve dualarda kullanılır. Bu başlık altında İslâm öncesi inançlarda mabuda
nispet edilen isimler, Kur’ân ve sünnette Allah’a nispet edilen isimler, Allah’ın isimlerinin tevkifîliği
(izne bağlı oluşu), tasnifi, isimlerin tecellileri, benlik ve Esmâ-ı Hüsna ilişkisi ve isimlerin keyfiyeti gibi
birçok konu ele alınmıştır.7
Bütün bunlar göz önüne alınarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na gönderilen
dijital ortam soruları tasnife ve kategorilere tabi tutulmuştur. Böylelikle gerek eğitim-öğretim gerekse
problemlerin giderilmesi konusunda etkili adımların atılabilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda tablo
6’ya göre Allah’ın isimleri ile ilgili olarak söz konusu birime toplam 247 adet soru gönderilmiştir. Ancak
5
6
7

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 158-160, 211-213.
Mesela bk. İbn-i Mâce, Sünen, Duâ, 9; Mâlik b. Enes, Muvatta’, Şi’r, 12. Ayrıca bk. Buhârî,
Sahîh, Tevhîd, 12;
Şurût, 18; Daavât, 83; Müslim, Sahîh, Tevhîd, 5; Tirmizî, Sünen, Daavât, 83; İbn-i Mâce, a.g.e., Duâ, 10.
Mesela, Beyhakî’nin (458/1066) el-Esmâ ve’s-Sıfât adlı eseri, İmam Gazzalî’nin (505/1111) “el-Maksadu’l-esnâ
Şerhu’l-Esmâi’llâhi’l-Hüsnâ” adlı çalışması, Fahreddin er-Razi’nin (606/1210) Levâmiu’l-Beyyinat Şerhu Esmâillahi
Tealâ ve’s-Sıfât adlı kitabı, Metin Yurdagür’ün, Allah’ın Sıfatları Esmâu’l-Hüsnâ adlı eserleri bu konuda kaleme alınmış
bazı çalışmalardır.
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bu soruların benzer özellik taşıyanları aynı grup içinde değerlendirilmek suretiyle 14 ayrı kategori
oluşturulmuştur. Bu kategoriler arasında en çok soru “Esma-i Hüsna’nın ne olduğu, çok zikretme ve
talepte bulunma, Esma-i Hüsna’yı çocuklara isim verme, Türkçeleri, anlamları, ebced ilişkisi ve Esma-i
Hüsna’nın abdestsiz okunup-okunmayacağı” konularından oluşan grupta bulunmaktadır. Bu kategorideki
konularla ilgili olarak toplam 64 soru gönderilmiştir ki bunların grup içi geçerli yüzde oranı %25,9’dur.
İkinci sırada “Allah’ın isimlerinin ne olduğunu, 99 ile sınırlı olup-olmadığını, Kur’an ve Hadislerden
delilleri” konularını içeren grup bulunmaktadır. Bu kategoride de toplam 50 soru bulunmakta ve grup
içi geçerli oranı %20,2’dir. Üçüncü grup ise “Allah’a Tanrı denilebilir mi? Allah’a Tanrı demek günah
mıdır?” şeklindeki soruları içermektedir. Bu kategoride de toplam 49 soru bulunmakta ve grup içi oranı
%19,8 ile temsil edilmektedir. Yukarıdaki üç kategorinin dışında da soru grupları bulunmaktadır.

Allah’ın İsimleri İle İlgili Kategoriler

Bu gruplar ve içerdiği soru sayıları aşağıdaki tabloda net olarak görülmektedir.
Tablo 4: Allah’ın isimleri ile ilgili Soruların Kategorileri ve Yüzde Oranları
Geçerli
Sıklık
Yüzde
Yüzde
Allah lafzı anlamı ve Kur’an’dan önce var mıydı?
28
,4
11,3
İsmi azam
6
,1
2,4
Esma-i Hüsna: çok zikretmek ve talepte bulunmak, isim
64
,9
25,9
takmak, Türkçesi ve ebced ilişkisi, abdestsiz okunur mu?
Allah’a baba diyebilir miyiz?
6
,1
2,4
Allah’ın isimleri nelerdir? 99 ile sınırlı mıdır? Kur’an ve
50
,7
20,2
Hadislerde
Allah’a Tanrı denilebilir mi? Allah’a Tanrı demek günah mıdır?

Yığılımlı
Yüzde
11,3
13,8
39,7
42,1
62,3

49

,7

19,8

82,2

2

,0

,8

83,0

8

,1

3,2

86,2

Kelime-i Tevhid ile Kelime-i şehadet arasında ne fark vardır?

8

,1

3,2

89,5

Allah’ın isimleri neden eril?, insan ismi olarak kullanılabilir mi?

10

,1

4,0

93,5

Allah kelimesi hangi dilde Tevrat ve İncil’de adı nedir? Yahve
veya Yahova doğru mudur?
Celle celalühü’nün anlamı, Kur’an’da varmı? demek zorunlu
mu?

Allah için zaman olmadığına göre es-Sabur ne anlama
geliyor?
Allah’ın sıfatları ile isimleri arasındaki fark?
Allahu Ekber’in anlamı nedir?
Mütekellim Allah’ın isimlerinden midir?
Grup içi Soru Sayısı

2

,0

,8

94,3

8
4
2
247

,1
,1
,0
3,5

3,2
1,6
,8
100,0

97,6
99,2
100,0

Diğer Sorular

6753

96,5

7000

100,0

Genel Toplam

1.5. Allah’ın Sıfatları
Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak
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olduğuna inanması vaciptir. Allah’ın zâtı hakkında vacib olan kemal sıfatlarıyla, caiz sıfatları bilip,
öylece inanmak, zâtını noksan sıfatlardan münezzeh tutmak, Allah’a imanın bir gereğidir. Allah, şanına
lâyık olan bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Allah’ın sıfatlarının hepsi ezelî ve ebedî sıfatlardır. Onun
sıfatlarının başlangıcı da sonu da yoktur. Allah’ın sıfatları diğer varlıkların sıfatlarına benzemez. Her
ne kadar isimlendirmede bir benzerlik varsa da, Allah’ın ilmi, iradesi, hayatı, kelâmı; bizim ilim, irade,
hayat ve kelâmımıza benzemez. Biz Allah’ın zâtını ve mahiyetini bilemediğimiz ve idrak edemediğimiz8
için Allah’ı isim ve sıfatları ile tanırız ve öylece inanırız.
Tarihi süreç içerisinde yapılan bütün tasnif ve çalışmalar göz önüne alınarak Allah’ın sıfatları
konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na gönderilen sorular kendi içerisinde
gruplandırılmıştır. Böylelikle hangi türden soruların daha sıklıkla sorulduğunun tespiti kolaylaşmıştır.
Bu bağlamda Tablo 7’ye göre Allah’ın sıfatları ile ilgili olarak toplam 163 soru gelmiştir. Söz konusu
sorular gruplara ayrıldığında en çok “Allah’ın sıfatlarının ne olduğu ve zâtına izafesi” ile ilgili grupta
toplandığı (76 soru, grup içi geçerli yüzde oranı %46,6) görülmektedir. 26 soru ve %16’lık grup içi
geçerli oran ile subuti sıfatlar ikinci grubu oluşmuştur.
Üçüncü gruptaki sorular ise “Allah’ın vücut” sıfatı ile ilgilidir. Bu türden 21 soru gönderilmiştir ve
grup içi yüzde oranı %12,9’dur. Bu kategoriler dışında Allah’ın sıfatları konusunda hangi konuların ne
kadar sorulduğunu tespit etme amacıyla başka gruplar oluşturmayı gerekli hale getirmiştir. Bu amaçla,
Selbi Sıfatlar ve yaratılmışlara benzememesi (10 adet soru), Cenabı Allah ifadesinin anlamı nedir? Veya
Hazret denir mi? (2 soru), İmamı Azamın “Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını saymak şirktir” sözü ne
anlama gelmektedir? (2 soru), Allah her şeyden müstağnidir.
O halde bizi sorumlu tutmaktan amacı nedir? Niçin ibadetle yükümlü tutuyor? (18 soru), Tefviz
nedir? (4 soru), Allah Kur’an’da Arapça mı konuşmuştur? (Kelâm sıfatı) (2 soru), Namazın 50 vakitten
5 vakte düştüğünü bildiren hadis Allah’ın ilim sıfatına uygun düşer mi? (2 soru) adet sorudan müteşekkil
gruplar oluşturulmuştur. Burada en ilginç olanı aslında İmamı Azama nispet edilen “Allah’ın isimlerini
ve sıfatlarını saymak şirktir” sözünün ne anlama geldiğinin sorulmasıdır. Belki de son zamanlarda
selefiyye taraftarlarının özellikle Ehl-i Sünnet bilginlerini eleştiri konusunda ısrar etmeleri, konun halk
arasında tartışılmasına neden olmuştur.

8

el-En’âm, 6/133.
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Alalh’ın Sıfatları İle İlgili Gruplar

Tablo 5: Allah’ın sıfatları ile ilgili soruların Frekansları ve Yüzde Oranları
,3
,1
,4
1,1

Geçerli
Yüzde
12,9
6,1
16,0
46,6

Yığılımlı
Yüzde
12,9
19,0
35,0
81,6

2

,0

1,2

82,8

2

,0

1,2

84,0

18

,3

11,0

95,1

4

,1

2,5

97,5

2

,0

1,2

98,8
100,0

Sıklık

Yüzde

21
10
26
76

Vücud Sıfatı
Selbi Sıfatlar, yaratılmışlara benzememesi
Subuti sıfatlar, ilim, dilemesi, tekvin
Allah’ın sıfatları ve izafesi
Cenabı Allah ifadesinin anlamı nedir? Veya Hazret
denir mi?
İmamı Azamın “Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını saymak
şirktir” sözü ne anlama gelmektedir?
Allah her şeyden müstağnidir. O halde bizi sorumlu
tutmaktan amacı nedir? Niçin ibadetle yükümlü
tutuyor?
Tefviz nedir?
Allah Kur’an’da Arapça mı konuşmuştur? (Kelâm
sıfatı)
Namazın 50 vakitten 5 vakte düştüğünü bildiren hadis
Allah’ın ilim sıfatına uygun düşer mi?
Grup içi Soru Sayısı

2

,0

1,2

163

2,3

100,0

Diğer Sorular

6837

97,7

7000

100,0

Genel Toplam

1.5.1. Fiilî sıfatları
Kelâmcıların, özellikle de Ehl-i Sünnet Kelâm âlimlerinin, Yüce Yaratıcının kendisiyle
nitelenmesini veya nitelenmemesini eşit kabul ettikleri sıfatlardır. Diğer bir ifadeyle Yüce Allah için
menfî olarak da müspet olarak da kullanılabilen sıfatlara fiilî sıfatlar veya sıfât-ı caizedir.9
Bu tür sıfatların Allah’ın zâtının gereği olmadığı bu nedenle de zâtından zarurî olarak sadır
olamayacağı ifade edilmiştir.
Tablo 8’e göre Allah’ın fiilî sıfatları ile ilgili olarak toplan 58 soru gelmiştir. Bu sorular da kendi
aralarında çeşitli kategorilerde toplanmıştır. Kelâmcıların söz konusu ettiği bütün fiilî sıfatlarla ilgili
olarak soru gelmediği ancak soruların daha çok bir grupta toplandığı görülmektedir. Buna göre en çok
soru “Yaratma Ayette (Yaratanlar) şeklinde çoğul bir ifade niçin kullanılmıştır?” şeklinde ifade edilen
ve Allah’ın yaratması ile ilgili bulunmaktadır. Bu grupta toplam 44 soru bulunmaktadır. Bu ise grup içi
geçerli yüzde oranı olarak %75,9’dur.

9

Mesela bk. Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları Esmaü’l-Hüsnâ, İstanbul, 1984.
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Tablo 6: Allah’ın Fiilî Sıfatları ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzdelik Oranları
Geçerli
Sıklık
Yüzde
Yüzde
Yaratma Ayette (Yaratanlar) şeklinde çoğul bir ifade niçin kullanılmıştır?
44
,6
75,9
Ba’s
6
,1
10,3
Tenim; neden açlıktan ölünüyor?
6
,1
10,3
Ta’zib, Ateşte yakacak mı? Kesin hüküm var mı?
2
,0
3,4
Grıp içi Soru Sayısı
58
,8
100,0
Diğer Sorular
Genel Toplam

6942

99,2

7000

100,0

Yığılımlı Yüzde
75,9
86,2
96,6
100,0

1.5.2. Haberî sıfatları
Kelâm ilminde Allah’ın sıfatları konusunda tartışılan meselelerden biri de haberî sıfatlardır.
Kelâmcılar sadece nasslarda geçen, yalnızca işitme yoluyla ve haberlerle, sabit olan sıfatlara haberî
sıfatlar demişlerdir.10
Diyanetİşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna 2006-2010 yılları arasında dijital ortamla
gönderilen sorulardan Allah’ın haberî sıfatları ile ilgili olanlar ortak özellikleri taşıyanlar göz önünde
bulundurularak gruplara ayrılmıştır. Böylelikle soruların hangi tür sıfatlarda yoğunlaştığı veya hiç
sorulmayan haberî sıfatların tespiti imkanı doğmuştur. Bu bağlamda Allah’ın haberî sıfatları ile ilgili
olarak 29 soru bulunmaktadır. Söz konusu sorular kategorilere ayrılarak tasnife tabii tutulduğunda
bunları üç gruba ayırmak mümkündür. Birinci gruptaki sorular Allah’ın “yed” sıfatı ile ilgilidir. Bu
grupta 11 soru bulunmakta ve grup içi geçerli oranı %37,9’dur. “İstiva sıfatı ise 10 defa sorulmuştır ki
bunun grup içi oranı ise %34,5’tir. Diğer haberî sıfatlar (el, vech vs.) ise 8 defa (%27,6) sorulmuştur.

Haberî Sıfat
Grupları

Tablo 7: Allah’ın Haberî Sıfatları ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranları
Geçerli
Sıklık
Yüzde
Yığılımlı Yüzde
Yüzde
Yed
11
,2
37,9
37,9
İstiva
10
,1
34,5
72,4
Haberî sıfatlar, el,
8
,1
27,6
100,0
yüz...
Grup içi Soru Sayısı
Diğer Sorular

Genel Toplam

10

29

,4

6971

99,6

7000

100,0

100,0

Beyazizade Ahmed Efendi, İmam A’zam Ebu Hanife’nin İtikadi Görüşleri, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Vakfı Yayınları, 2000, s. 99; Eş’arî, el-İbane, s. 59-69; Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, I, 215 vd.;
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2. KADER VE KAZAYA İMAN
2.1. Kader
Kader ve Kazaya iman konusu daha ilk dönemlerden itibaren tartışma konuları arasında yer almıştır.
Kelâm ilminde konuyla ilgili tartışmalar birçok mezhebin çıkmasına neden olmuştur. Mütekaddimin
dönem Kelâmcılarının en önemli konuları arasında asırlarca yer almıştır. Nitekim özellikle Ehl-i
Sünnetin vasıfları sıralanırken Kaderiye veya Mu’tezile’ye reddiye yazan bilginler bu vasıflarından
dolayı Ehl-i Sünnet arasında sayılma nedeni olarak kabul edilmiştir.11 Kader sözlükte “ölçü, miktar, bir
şeyi belirli ölçüye göre yapmak ve belirlemek” anlamlarına gelmektedir. Istılahta ise “Yüce Allah’ın,
ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini, özellik ve niteliklerini, ezelî ilmiyle bilip
sınırlaması ve takdir etmesi” anlamında kullanılmaktadır. Allah’ın ilim ve irade sıfatlarıyla ilgili bir
kavram olan kader, evreni, evrendeki tüm varlık ve olayları belli bir nizam ve ölçüye göre düzenleyen
ilâhî kanunu ifade eder.12
“Kader ve Kaza”, Allah’ın ilim, irade, kudret ve tekvin sıfatları ile ilişkilidir. Bu nedenle kadere
iman söz konusu sıfatlara inanmak demektir. Hayır ve şer, iyi ve kötü, acı ve tatlı, canlı ve cansız, faydalı
ve faydasız her ne varsa hepsinin Allah’ın bilmesi, dilemesi, kudreti, takdiri ve yaratması ile olduğuna,
Allah’tan başka yaratıcı bulunmadığına inanmak ancak kadere iman etmeyi zorunlu hale getirir.13
Aşağıdaki tabloda (Tablo 8) kaderle ilgili olarak söz konusu kuruma gelen soruların frekans ve
yüzde oranları görülmektedir. Bu sorular genellikle “Kader var mıdır, tanımı nasıldır? Neleri kapsar?
Mutlak ve muallak kader nedir?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu bağlamda tabloda kaderle ilgili toplam
995 soru gönderilmiştir ki bu genel sorular içerisinde %14,2’lik bir oranla temsil edilmektedir. Bu
istatistiksel bilgi aslında konunun ne derecede önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu sorular
öncelikle kader diye bir şeyin olup-olmadığı ile ilgilidir.
İkinci olarak tanımı ve sonra da kaderin neleri kapsadığı ve inkar edilmesi ile ilgili bulunmaktadır.
Mesela “Kader nedir? Bireyin kaderi üzerinde bir etkisi var mıdır? Yaşadığımız olaylar kaderimizin
gerçekleşmesi midir? Kaderde olanlar bireysel çaba ya da dua etmek suretiyle değişebilir mi?” şeklinde
ifade edilen soru bunlardan biridir. İstanbul’dan lisansüstü eğitim seviyesinde bir vatandaşımız
tarafından şöyle sorulmaktadır: “Reformist ya da modernist ya da başka kavramlarla tanınan zâtlar
Mu’tezile fırkasının günümüze uyarlanmış şeklini savunmaktadırlar, tevhid inancını öne alarak kader
konusunu açıktan değil ama kapalı olarak reddetmektedirler, hadisler konusunda haklı olmalarına
rağmen insanları hadislerden uzaklaştırma yoluna da girmektedirler.”
Bir başka soruda şöyle denilmektedir: “Mutlak ve muallâk kader nedir? Örnek verebilir misiniz?”,
Yine sorumluluk açısından “Kader nedir? Sorumluluk ile bağdaştırılması konusunda açıklama
verirseniz sevinirim.”, denilmek suretiyle kader konusu sorulmuştur. Ayrıca kaderin tanımıyla birlikte
11
12
13

Bağdâdî, el-Fark beyne’l-Fırak, s. 162.
el-Furkan 25/2; Yavuz, Yusuf Şevki, “Kader”, DİA, İstanbul: 2001, XXIV, s. 58.
Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 470-492; Cüveynî, el-İrşad, s. 188-203; Nesefi, Ebü’l-Muin, Tebsiratü’l-Edille, II, 173194.
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neleri kapsadığı ile ilgilidir. Mesela “Kader nedir, neleri kapsar? Kaza nedir, neleri kapsar?” şeklindeki
bir soru bunun örneklerinden biridir.
Pratik hayattan da örnekler verilerek kader sorulmuştur. Mesela “Hayatta ne yaşayacağımız
işlediğimiz ve işleyeceğimiz günahlar ve sevaplar belliyken neyi ne zaman nasıl nerde yapacağımız
belliyken kısacası cennete ve cehenneme gideceğimiz belliyken bu dünyaya gelmemizin sebebi nedir?
Eğer bunlar belli değilse kader nedir? Kaderde belli olan nedir?” şeklinde birçok soru bulunmaktadır.
Özellikle kaderin tanımı evlilik hususu dile getirilerek sorulmuştur. Mesela “Kader nedir? Evleneceğimiz
insan belli midir? Evleneceğim diye gidip karşı taraf olmaz diyorsa bu kader değil de nedir? Ya da o
istiyor ben istiyorum olmuyor bir dua var mıdır bu konuda?” denilmektedir.
Son olarak Almanya’dan 21 yaşında, lise düzeyinde eğitimli bir hanımefendi şöyle sormuştur:
“Benim tam bir ay önce babam vefat etti. Benim sorum kader hakkında olacaktı. Çok uğraşıyorum
çok okuyorum anlamaya çalışıyorum ama anlayamıyorum. Kader nedir? Ne zaman belirlenmiştir
kader? İnsan doğmadan mı? Peki, o zaman hayırlı gecelerimizden biri olan “berat gecesi” için niye
bir yıllık kaderin yazıldığı gece diyorlar? Ben babamı hastaneye yetiştiremedim. Ölmesi kaderi miydi
öyle? Yetiştirebilseydim kurtulabilir miydi? Benim bir ablamın çok mutsuz bir evliliği var. Bu kaderi
miydi onun? Böyle mi yazıldı? Ya da yıllar önce hayır evlenmeyeceğim deseydi evlenmez miydi?
Peki, evlenmeyeceğim dememesi mi gerekiyordu kaderi gereği bu günleri yaşaması için? Kaderimizi
yönlendirmek elimizde mi hocam? Ya da tek sadece yazılanı mı yaşıyoruz? Çok uğraşıyorum ama
anlayamıyorum. Ne zaman nerde nasıl öleceğimiz belirli mi? Nerde ne zaman kiminle evleneceğimiz
nasıl bir hayat yaşayacağımız belirli mi?” Bütün bunlar pratik hayatta insanların kader konusunda ne
derece sıklıkla sorunlarla karşılaştığını göstermektedir.

KADER

Tablo 8: Kader ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranı
Geçerli
Kaderle ilgili sorular
Sıklık Yüzde
Yüzde
Kader Var Mıdır, Tanımı Nasıldır? Neleri
Kapsar? Mutlak ve muallak kader nedir?

995

Diğer Sorular

6005

85,8

7000

7000

Toplam
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14,2

100,0

100,0

Yığılımlı
Yüzde
100,0
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2.2. Kaza
İslam inanç esasları açısından aslında kader ve kazaya iman birlikte zikredilir.14 Ancak Din
İşleri Yüksek Kurulu’na sıklıkla kaza ve kader birbirinden bağımsız olarak sorulabilmiştir. Bu nedenle
söz konusu kavramların birbirinden bağımsız olarak değerlendirilmesi araştırmanın doğru sonuçlara
ulaşması açısından daha uygundur.
Sorular kazanın tanımı, mahiyeti, çeşitleri, iman açısından değeri gibi birçok konuyu
ilgilendirmektedir: Mesela İstanbul’dan 23 yaşında ve üniversite düzeyinde gelen bir soruda şöyle
denilmektedir: “Kaza nedir, neleri kapsar?”, Yine Ankara’dan üniversite düzeyinde eğitimli, 21
yaşında bir erkek “Kader ve kaza nedir?” şeklinde sormuştur. Başka bir soruda ise Üniversiteli, 21
yaşında erkek bir öğrenci “Kaza ve kader kavramı nedir?” demektedir. Bütün bu ve benzeri sorular
konunun ne derecede yaygın olarak tartışıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki
tabloya göre konuyla ilgili ilgili kuruma toplan 842 soru gönderilmiştir ki bu, genel soruların %12’sini
oluşturmaktadır.

KAZA

Tablo 9: Kaza ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranı
KAZA
Geçerli
Sıklık Yüzde
Yüzde

Toplam

Kaza nedir? Kaza çeşitleri,
mahiyeti,

842

12,0

Diğer sorular

6158

88,0

7000

7000

100,0

Yığılımlı
Yüzde
100,0

100,0

2.3. Kaza ve Kadere İman
Yukarıda da ifade edildiği üzere Müslümanlar arasında tartışılmaya başlanılan ilk konulardan biri
kader ve kazaya imanın İslam’daki yeri, önem ve mahiyeti olmuştur. Özellikle imanın şartlarından biri
olup-olmadığı konusu Ehl-i Sünnet ve Mu’tezile arasında şiddetli tartışmaların ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Mabed el-Cüheni ile başlayan süreç Kaderiyye, Cebriyye ve Mu’tezile mezheplerinin yanında
diğer mezheplerin de Kader ve Kaza konusunda tavır almalarına neden olmuştur.15
Günümüzde kader etrafında oluşan mezhepler ve konuyla ilgili tartışmalar geçerliliğini yitirmiş
olsa bile yine de konuyla ilgili tartışmaların özellikle oryantalist düşüncenin de etkisiyle bağlamından
kopartılarak tartışılması veya medyaya yansıması sonucunda Müslümanlar konuyla ilgili şüpheye
14
15

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 470-492; İbn Furek, Mücerredü Makâlât, s. 79-90
Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 470-492; Ebü’l-Mu’in en-Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, II, 223-229; Cüveynî, eş-Şamil, s. 3435.
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düşmektedirler. Bu durumda en güvenilir mercii olarak gördükleri Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu’na müracaat etmek suretiyle şüphelerinin izalesini istemektedirler. Mesela İstanbul’dan,
Üniversite düzeyinde 32 yaşında bir Beyefendi “Kaza ve kader imanın şartı ama Kur’an’da geçmiyor
bir tartışma sırasında böyle söyleyen birine cevap vermekte zorlandım. Kur’an, sünnet ve dindeki
yerinden biraz bahseder misiniz?” demektedir. Başka bir soruda ise “Kaza ve kader inancının önemi ve
bu konudaki hadis ile ayetler nelerdir?” denilmiştir. Bu ve benzeri soruların ortak özellikleri Kaza ve
kadere imanın İslam inanç esasları açısından sorgulamaya yönelik olduğu bir kere daha hatırlatılmalıdır.
Tablo 10 söz konusu kuruma gelen ve Kader ve Kaza’ya imanın İslam inanç esaslarından biri
olup olmadığı konusuna yönelik soruların frekans ve yüzde oranlarını göstermektedir. Buna göre 20062010 yıları arasında söz konusu kuruma “kader ve kazaya imanın gerekli olup-olmadığı, Kur’an ve
hadislerdeki durumu veya delilleri” ile ilgili olarak toplam 875 dijital ortam sorusu gönderilmiştir. Bu
sorular genelin %12,5’ini oluşturmaktadır ki bu oldukça yüksek bir orandır.

Kader ve
Kazaya İman

Tablo 10: Kader ve Kazaya İman ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranları
Geçerli
Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde
Yüzde
Kader ve Kazaya iman gerekli mi? Kur’an
ve hadislerdeki durumu

875

12,5

Diğer Sorular

6125

87,5

7000

7000

Toplam

100,0

100,0

100,0

2.4. Kaza ve Kadere İmanla İlgili Problemler
İslam inançları açısından belki de en çok soru barındıran konulardan biri kaza ve kadere imandır.
Gerek pratik hayatta karşılaşılan durumlar gerekse kader ve kazayı iman esaslarından biri saymayanların
ortaya attığı ve şüphe içeren görüşler konuyu sürekli gündemde tutmaya yetmiştir. Buna bir de bilgi
eksikliği veya bir takım amaçlar peşinde olanların ortaya attıkları mesnetsiz iddialar ilave edilirse,
durumun gündemden niçin düşmediği açıkça anlaşılacaktır.
Konu bir başka açıdan da oldukça önemlidir. O da şudur: ilk dönemlerden itibaren kaza ve
kadere imanı inkâr edenlerle, onu iman şartlarından biri olarak görenler birbirlerinden nispeten keskin
çizgilerle ayrılmakta idi. Yani “Ehl-i Sünnetim” diyen birinin kader ve kaza konusundaki tutumu kesin
olarak belli idi. Ancak günümüzde çeşitli saiklerle, bunlar dünyevî veya başka amaçlarla da olabilir,
kaza ve kader konusunda ileri geri konuşabilmektedir. Üstelik bunu basın-yayın aracılığı ile yapınca
halk arasında şüphelere neden olmaktadır. Bu ve benzeri nedenlerle kader ve kaza ile ilgili olarak
birçok problem Din İşleri Yüksek Kurulu’na iletilmiş ve sorunlarının çözümlenmesi istenmiştir. Söz
konusu problemlerin her birini ayrı ayrı değerlendirmek yerini aynı vasıfları taşıyan soruları bir araya
getirmek suretiyle soru grupları veya kategorileri oluşturulmuştur. Bu araştırmanın amaçları açısından
zorunlu bir durumdu. Zira içerik analizleri, frekansları ve yüzde oranları ancak gruplar oluşturulmak
suretiyle bir anlam ifade edecektir.
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Tablo 11: Kadere İmanla İlgili Problemlerin Frekansları ve Yüzde Oranları
Kader değişir-değiştirilebilir mi? Mesela yapılan kötülük, muska-dua-cifr kaderi etkiler mi? Depremkader ilişkisi? Sadaka kaderi değiştirir mi?
Kader bilinebilir mi? Faldan çıkar mı? İnsan yaşamı kaderi midir yoksa iradesi midir?
Alın yazısı, nasip, kısmet ve şans nedir? Kaderle ilgisi, herkes kaderini mi yaşıyor? Hayat kadını
kaderini mi yaşıyor?
İnsan ömrü kısalıp uzayabilir mi?

Kadere İmanla İlgili Problemler

Günahlar da kader midir? Kadere isyan günah mıdır? Kaderden başkası olur mu? İntihar kader mi?
Kader ne zaman yazılıyor? Önceden mi doğum-ölüm? Beratla ilişkisi? Allah yarattıktan sonra mı
bilir? Ruhlar, cennetlik-cehennemlik olarak belli midir?
Kaderi kim tayin? İnsan kendi kaderini tayin edebilir mi? İntihar, sorumlu mu? Fiiller etkiler mi?
Kadere çevrenin etkisi yok mu?
Allah’ın bilmesi ve takdir etmesi ne demektir? Allah sonumuzu biliyorsa neden bizi sınıyor,
çalışmamız, ibadetlerimiz neye yarar?
Evlenilecek kişi kader midir? Yoksa inşan istediğini seçebilir mi?
Ahirette de kader var mıdır?
Kaderi Allah biliyorsa insan niçin yaratıldı ve sorumlu? Kiramen kâtibin meleklerine ne ihtiyaç var?
İnsan niçin sınanıyor?
Kaza ve kader arasındaki farkı ver ilişki nedir?
Çocuğun sakat doğması, hastalığı veya bir kaza sonucu ölüm kader midir? Hastalık kader midir?
İnsanlar niçin eşit değil?
Kader konusunda yanılgılar nelerdir?
Hastalık ve afetler, musibetler, günahlar kader midir yoksa insan yaptıklarından dolayı mı maruz
kalır?
Kadere imanın insan psikolojisine etkileri nelerdir? İsimlerin kadere etkisi?
Ailemizin yapıp ettiğine göre kader tayin edilir mi?
Burç kader ilişkisi nedir? Burçlar kaderi etkiler mi? Ahmed Hulusi doğru mu söylüyor? Astroloji
kader ilişkisi nedir?
Kaderi tenkit dinden çıkarır mı? Kötü söz kahpe kader, Keşke kadere imana engel midir?
Allah geleceği biliyorsa neden Darwin’i yarattı?
Her şey emanetse ben kimim ve neden sorumluyum?
Tanrı bize acı çektirmekten hoşlanıyor mu ki bize bela veriyor? Çocukların suçu ne? Sakatlar
ibretlik mi?
Allah kafiri, isyan edeceğini bilerek niçin yarattı? Azap etmesi adil midir?
Allah her şeyi yarattığına göre her şeyden kendisi sorumlu olmalı değil mi?
Neden Müslüman oldum? Başka ailede olsam yine de Müslüman olur muydum?
Kaza ezeldekine uygun yaratma ise insan sorumluluktan kurtulmaz mı?
Allah gelecekte kendisinin ne yapacağını bilir mi? Değiştirebilir mi?
Hayvanların, bitkilerin ve cinlerin de kaderi var mıdır?
Grup içi Toplam Soru
Diğer Sorular
Genel Toplam
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Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

247

3,5

21,7

21,7

54

,8

4,7

26,4

54

,8

4,7

31,2

61
33

,9
,5

5,4
2,9

36,5
39,4

74

1,1

6,5

45,9

115

1,6

10,1

56,0

131

1,9

11,5

67,5

135
4

1,9
,1

11,9
,4

79,4
79,7

76

1,1

6,7

86,4

5

,1

,4

86,8

31

,4

2,7

89,6

4

,1

,4

89,9

34

,5

3,0

92,9

5
3

,1
,0

,4
,3

93,3
93,6

5

,1

,4

94,0

15
2
1

,2
,0
,0

1,3
,2
,1

95,3
95,5
95,6

7

,1

,6

96,2

9
10
21
1
1
1
1139

,1
,1
,3
,0
,0
,0
16,3

,8
,9
1,8
,1
,1
,1
100,0

97,0
97,9
99,7
99,8
99,9
100,0

5861

83,7

7000

7000

100,0
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2.5. İnsan Fiilleri
Kaza ve kaza ile ilişkili olan ve Kelâmcılar tarafından konuyla ilgili hemen bütün tartışma ve
açıklamalarda gündeme gelen bir takım kavramlar vardır. İlk dönemden günümüze kadar konuyla ilgili
kaynaklarda söz konusu inanç esasıyla ilişkili görülenlerden biri belki de en önemlisi “İnsan fiilî”dir.16
Tablo 12’de Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na dijital ortamla gönderilen
sorulardan “insan fiilî” ile ilgili olanların frekans ve yüzde oranları görülmektedir. Buna göre “insan
fiilî” ile ilgili olarak oluşturulan tüm kategorilerden toplam 1246 soru bulunmaktadır. Bunun genel
sorular içindeki oranı ise %17,8’dir. Bu oran insan fiilî konusunun Müslümanlar arasında ne derecede
sorgulandığının bir göstergesidir. Söz konusu tabloya göre en çok soru, insan fiilleri konusunda
oluşturulan ve “Kader ile irade arasında bir ilişki var mıdır? Çelişki yok mu?” şeklindeki sorulardan
oluşan grupta bulunmaktadır. Toplam 633 defa sorulmuştur ki bunun grup içi geçerli oranı %50,8’dir.
İnsan fiilleri konusunda sorulan ve cevap beklenen soruların yarısından fazlası bu grupla ilgilidir.

İnsan Fiilleri İle İlgili Sorular

Tablo 12: İnsan Fiilleri ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranları
Sıklık

Yüzde

326
79
89
99
633

4,7
1,1
1,3
1,4
9,0

Geçerli Yığılımlı
Yüzde Yüzde
26,2
26,2
6,3
32,5
7,1
39,6
7,9
47,6
50,8
98,4

İnsan kendi fiillerinin yaratıcısı mıdır, kaderimiz elimizde midir?
Halk-kesb: musibetler yapılanların karşılığı mı?
Cebr: istemsiz yaratıldık, sınanıyoruz? Ölüm, aile, eş değiştiremez mi?
İrade nedir ve çeşitleri nelerdir? Külli-cüzi irade
Kader ile irade arasında bir ilişki var mıdır? Çelişki yok mu?
Allah kötü fiillerin karşılığını dünyada niçin vermiyor? Kafiri dünyada
cezalandırmıyor.
Allah neden kendisine ve peygamberine hakaret edilmesine izin vermektedir?
Allah neden hem irade verdi hem de cezalandırıyor?
Allah insanı verdiği sözlerden dolayı sınar mı?
Grup içi Toplam

2

,0

,2

98,6

2
14
2
1246

,0
,2
,0
17,8

,2
1,1
,2
100,0

98,7
99,8
100,0

Diğer Sorular

5754

82,2

7000

100,0

Toplam

2.6. İnsan Hürriyeti
Kader ve Kaza konusu ile ilgili olarak tartışılan konulardan bir diğeri de “İnsanın hürriyeti”
meselesidir. Bu bağlamda Kelâmcılar konuyu ele alıp incelemişlerdir. Konuyla ilgili Din İşleri Yüksek
Kurulu’na gelen dijital ortam soruları vasıflar ve içerik göz önünde bulundurularak tasnife tabii
tutulmuştur.
Buna göre iki grup oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi “insan fiillerinde hür olup-olmadığını
içeren sorulardan, ikincisi ise zorunluluk ve mesuliyet ilişkisini sorgulayan dijital ortam sorularından
oluşmuştur. Mesela İstanbul’dan, üniversite düzeyinde, 25 yaşında bir beyefendi şöyle sormaktadır:
“Kazâyı Cenab-ı Hakk’ın ezelde irade etmiş olduğu ve takdir buyurduğu şeylerin, zamanı gelince
her birisini ezelî ilim, irade ve takdirine uygun bir biçimde meydana getirmesi ve yaratması olarak
16

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 363-446; Nesefi, Ebü’l-Mu’in, Tebsiratü’l-Edille, II, 173-194, 242-249; Cüveynî, el-İrşad,
s. 203-215.
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tanımlarsak, herhangi bir fiilî seçmede insanın hürriyetini devre dışı bırakmış, dolayısıyla yaptığı
günahtan da onu kurtarmış olmuyor muyuz? Zira bu durumda insanın hürriyetinden söz edilememektedir.
Eğer bu şartlarda bile insanı hür kabul edersek, Allah’ın sahip olduğu sonsuz iyiliğiyle başımıza
geleceklere razı olmasını nasıl açıklardınız?”

İnsan Hürriyeti

Tablo 13’de görüldüğü üzere benzer özellik veya içerikteki bütün sorular kategorilere ayrılmıştır.
Söz konusu tabloda frekans ve yüzdelik oranları yer almaktadır. Buna göre “insan fiillerinde hür
müdür?” kategorisinde toplam 515 soru bulunmaktadır bunların grup içi geçerli oranı %97’dir. Cebr
veya zorunlulukla ilişkili olan sorular ise 16 tanedir. Böylelikle “insan hürriyeti” konusunda toplam 531
soru gönderildiği ortaya çıkmaktadır ki bununun genele oranı %7,6’dır.
Tablo 13: İnsan Hürriyeti ile İlgili Soruların Frekansları ve Yüzde Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde Yüzde
İnsan fiillerinde hür müdür?
515
7,4
97,0
97,0
Kafir biz neden yaratıldık, biz cehenneme gitmeyi istemedik
demez mi?

16

,2

3,0

Grup içi Toplam Soru

531

7,6

100,0

Diğer Sorular

6469

92,4

7000

100,0

Genel Toplam

100,0

2.7. Tevekkül
Kaderle ilişkili bir diğer kavram ise tevekküldür. Kelâmcılar kader ve kaza konularını ele aldıkları
yerlerde tevekkülün de mahiyeti, tanımı ve İslam’daki yerini belirtmişlerdir. Kaza ve kadere iman
konusunun doğru anlaşılmasında tevekkülün nasıl olması gerektiğinin de belirtilmesi gerekmektedir.
Aksi halde ortaya çıkacak inanç problemlerini telafi etmek kolay olmayacaktır. Nitekim söz konusu
kuruma gelen sorularda tevekkül de kaza ve kaderle ilişkilendirilerek sorulmuştur. Mesela Kütahya’dan,
lise düzeyinde ve 19 yaşında bir beyefendi sorusunu şöyle ifade etmiştir: “Kafirlerin başına gelen
musibetler ne amaçla geliyor? Ya da biz müslüman insanlar olarak bir işte başarılı olmak istediğimiz
zaman ilk önce gerekli yapılacak maddi işlerimizi yapıyoruz ve Allah (cc) e dua ediyoruz. Eğer duamız
kabul olursa şükrediyoruz kabul olmaz ise tevekkül ediyoruz. Peki, gayr-i Müslimler maddi olarak
yapıyorlar ve başarılı olmadıklarında sebebi ne acaba? Ya da Allah kafir Müslüman olsun herkese
çalıştığının karşılığını verir. Müslüman olarak çalıştığımızın karşılığını alamadığımızda vardır bir hayır
diyoruz. Acaba kafirlerde bu nasıl oluyor? Kafirlere bazen çalıştıklarının karşılığını vermemesinin
sebebi ne?”
İstanbul’dan, lise düzeyinde eğitim almış ve 20 yaşında bir beyefendi ise konuyla ilgili bir başka
problemini şöyle ifade etmiştir: “Ben ne zaman işimi Allah’a bıraksam işim hep yolunda gidiyor. Bugüne
kadar hiç tevekkül edipte yanıldığımı hatırlamıyorum. Ben bir şeyi merak ediyorum acaba samimi
olarak tevekkül ettiğinizde ve görevinizi tam olarak yerine getirdiğinizde Allah işinizi yoluna mı koyar
yani çok çok afedersiniz ama eşeğinizi sağlam kazığa bağlarsanız sonrada tevekkül ederseniz Allah
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mutlaka yardım eder mi?
Yine “Kadere, kazaya ve tevekküle kalpten inanan bir kimsenin zaman zaman hüzne, çaresizlik ve
umutsuzluk duygusuna kapılması Allah (c.c.) katında şirk olarak mı değerlendirilir?” denilmek suretiyle
konunun bir başka yönü sorulmuştur. Bütün bu ve benzeri sorular tek grupta toplanmıştır. Tablo 14’e
göre 2006-2010 yılları arasında Din İşleri Yüksek Kurulu’na bu türden toplam 80 dijital ortam sorusu
gelmiştir.

Tevekkül

Tablo 14: Tevekkül İle İlgili Soruların Frekansları Ve Yüzde Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde
Yüzde
Tevekkül nedir? Nasıl yapılır?

Diğer Sorular
Toplam

80

1,1

6920

98,9

7000
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3. ULÛHİYYET İLE İLGİLİ DİĞER KAVRAMLAR
Kelâm ilminde söz konusu edilen ve “ulûhiyyet bahisleri” ile ilgili olan yani Allah’a, kader ve
kazaya iman konuları ile ilişkili bulunan başka kavramlar da vardır. Kelâmcılar söz konu kavramlarla
ilgili olarak görüşlerini ifade etmişler ve bunların kahir ekseriyeti zaman zaman gündemden hiç
düşmemiştir. Her devirde ve asırda İslam coğrafyasında çeşitli vesile ve mezhepler tarafından haklarında
görüşler beyan edilmiştir. Gerek felsefe gerekse pratik hayattan tecrübe ve çıkarsamalar neticesinde
haklarında sürekli soru üretilen konular durumuna gelmişlerdir. Zira bütün bu kavramlar hakkında
doğru açıklamaların yapılmaması ve doğru inançların oluşmaması durumunda İslam inanç esaslarını
etkileyebilecek niteliktedir. Başka bir ifade ile bu kavramlar hakkında oluşabilecek yanlış düşünce ve
kabuller insan imanını negatif yönde etkileyecektir.
Bunlar farklı şekillerde ifade edilmekle birlikte en çok gündeme gelenler şöyle sıralanabilir.
Allah’ın gücü/istıtaatı, hayır ve şer, hidayet ve dalalet, saadet ve şekavet, salah ve aslah, hikmet ve
illet, husun ve kubuh, teklif-i mâlâ yutâk, ecel ve rızk’tır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu’na elektronik posta yoluyla gelen sorulardan bir kısmı yukarıda sayılan konularla ilgilidir.
Tablo 15: Ulûhiyyet ile İlgili Diğer Kavramların İstatistikleri
Soru Sayıları
İlahiyat ile İlgili Kavramlar
Grup İçi Frekanslar
Diğerleri
Allah’ın Gücü/istıtaatı ile ilgili sorular
83
6917
Hayır ve şer ile ilgili sorular
68
6932
Hidayet ve dalalet ile ilgili sorular
77
6923
Saadet ve şekavet ile ilgili sorular
58
6942
Salah ve aslah ile ilgili sorular
65
6935
Hikmet ve illet ile ilgili sorular
97
6903
Husun ve kubuh ile ilgili sorular
63
6937
Teklifi mala yutak ile ilgili sorular
34
6966
Ecel ile ilgili sorular
176
6824
Rızk ile ilgili sorular
78
6922

63

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

İKİNCİ BÖLÜM
NÜBÜVVÂT BAHİSLERİ
(PEYGAMBERLERE VE KİTAPLARA İMAN)
1. PEYGAMBERLERE İMAN
Kelâm ilminde İslam inanç esaslarının usul-i selaseye taksim edildiğini daha önce belirtmiştik. Bu
tasnifte ikinci grubu nübuvvât bahisleri yani peygamberlere ve kitaplara iman konuları oluşturmaktadır.
Öncelikle Peygamberlere iman konusu ele alınıp 2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı
Din İşleri Yüksek Kurulu’na gönderilen ve peygamberlerle ilgili bulunan elektronik posta soruları söz
konusu edilecektir. Bu bağlamda sorular kelâm ilminin peygambere iman konusunu ele alış biçim ve
metotları esas alınarak söz konusu kuruma gönderilen sorular tasnife tâbi tutulmuştur.
Bu bağlamda kelâm ilminde peygamberlere iman konusunda giriş bahsi olarak ele alınan
“peygamberlere imanın lüzumu ve hikmeti” konusu bir kategori olarak kabul edilmiş ve bu konudaki
sorular çeşitli alt gruplarda toplanmıştır. İkinci olarak peygamberlerle ilgili sorular ayrı bir kategoride
ele alınmış ve bu konudaki sorular alt gruplara ayrılmak suretiyle peygamberler birer grup olarak
programa aktarılmıştır. Bu vesile ile hangi peygamber hakkında ne sorulduğu, nereden ve ne sıklıkta
sorulduğunun tespiti gerçekleştirilmiştir. Üçüncü kategori ise peygamberlerin sıfatlarına ayrılmıştır.
İslam kelâmcılarının nübüvvetle ilgili olarak ele aldıkları ve peygamberlik iddiasında bulunanlarda
aranması gereken sıfatlar alt gruplara ayrılarak, soruların tasnifi gerçekleştirilmiştir. Böylelikle
peygamberlere ait sıfatlardan hangisinin ne derecede sorularda konu edildiği ve sıklıkta sorulduğu tespit
edilmiş olacaktır. Dördüncü kategoride ise peygamberlere iman ile ilgili sorunların ifade edildiği sorular
alt gruplara ayrılmak suretiyle tasnif edilmiştir.
Peygamberlere iman konusunun en önemli kategorisini oluşturan gruplar peygamberlik müessesesi
hakkında oldukça dikkat çekici sorulardan oluşmaktadır. Söz konusu elektronik posta soruları vasıfları
ve kastedilen anlamlar göz önünde tutularak gruplara ayrılmıştır. Bu grubun en önemli ve dikkat çekici
soruları ümmetlere gönderilen peygamberler ve her ümmete gönderilen peygamber bulunup-bulunmadığı
ile ilgili olanlardır. Beşinci kategoride Hazreti Muhammed ile ilgili olan sorulardan olmaktadır. Bu
kategorideki sorular da alt gruplara ayrılmak suretiyle tasnif edilmiştir. Böylelikle İslam peygamberi
hakkında en çok sorulan ve cevap beklenen hususları tespiti kolaylaştırılmıştır.. Altıncı kategoride ise
şefaat konusuna ayrılmıştır. Özellikle son günlerde genel olarak şefaatin inkarı daha özelde de Selefiyye
hareketinin de etkisiyle Hazreti Muhammed’in şefaati konusunun gündeme taşınması, Müslümanlar
arasında bu konuda şüphelerin doğmasına neden olmuştur. Yedinci kategori mucize konusuna ayrılmıştır.
Sekizinci kategoride diğer olağanüstü haller ile ilgili olarak gelen sorular tasnif edilmiş ve gruplara
ayrılmıştır. Dokuzuncu ve son kategoride ise “veli, şeyh, keramet, tasavvuf ve tarikat” gibi konularla
ilgili olarak gönderilen sorular tasnif edilmiş ve gruplandırılmıştır.
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İslam inanç esaslarından biri de peygamberlere iman etmektir. Peygamber, Allah’tan aldığı
emir ve yasakları ulaştırmakla görevli olduğu için Yüce Yaratıcı ile kulları arasında bir elçi demektir.
Bu durumda peygamberlere iman birtakım şeyleri onaylamayı gerektirmektedir. Öncelikle insanlara
doğru yolu göstermek için Allah tarafından seçkin kimselerin gönderildiğine ve bu kimselerin Allah’tan
getirdiklerini söyledikleri her şeyin gerçek ve doğru olduğuna inanılması gerekmektedir. Ayrıca,
peygamberler hakkında vacip, imkânsız ve caiz olan şeyleri ve özellikleri bilip, öylece tasdik etmek de
bu imanın bir gereğidir.17
Kelâmcılar, her Müslümanın aralarında herhangi bir ayırım yapmadan bütün peygamberlere
inanmanın farz olduğunu bildirmişlerdir.18 Nitekim Yüce Allah, “Deyin ki: ‘Biz Allaha, bize indirilene,
İbrahim’e, İsmail’e, İshâk’a Ya’kûb’a ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilenlere ve
peygamberlere, Rableri katından verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz
teslim olmuşuz.”19mealindeki ayet bu durumu açık bir şekilde bildirmektedir. Yine kelâmcılar “Allah’ı
ve peygamberlerini inkâr ederek kâfir olan, bir de Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen,
bunlardan kimine inanırız kimini inkâr ederiz diyen ve böylece bir yol tutmaya yeltenen kimseler yok
mu? İşte onlar gerçek kâfirlerin ta kendileridir.”20anlamında ki ayet gereği, peygamberlerin bir kısmına
inanıp, diğerlerini inkar etmesi durumunda küfre düşüleceğini bildirmişlerdir.
Din İşleri Yüksek Kurulu’na gönderilen sorular arasında her ümmete bir peygamber gönderilipgönderilmediği de söz konusu edilmiştir. “Her ümmetin bir peygamberi vardır.” 21anlamındaki ayet
bunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak elektronik postalarda genellikle bazı milletlerin adları verilerek
peygamberlerinin kim olduğu sorulmaktadır.
1.1. Peygamberlere İmanın Lüzumu ve Peygamber Göndermenin Hikmeti
Elektronik posta sorularında dile getirilen hususların başında “insanların peygamberlere olan
ihtiyacı ve peygamber gönderilmesindeki hikmet”tir.
Aşağıdaki tabloda (Tablo 29) 2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kurulu’na gönderilen elektronik posta soruları arasından kelâm ilminin peygamberlere iman konusu
içerisinde mütalaa ettiği “peygamberlere imanın lüzumu ve gönderilmesinin hikmeti” ile ilgili olanların
grupları, frekanslar ve yüzde oranları görülmektedir. Söz konusu tabloya göre en çok soru bulunduran
grup “İnsanlar neden peygamberlere ihtiyaç duyarlar? Peygamber göndermenin hikmeti nedir? İlgili
ayetler? Ümmetin birliği? Peygamberler de sorumlu mudur?” şeklindeki sorulardan oluşmaktadır.
Benzer özellikteki sorular aynı grupta toplanmaya çalışılmıştır. Bazen birbirini tamamlayan sorular da
ilgili gruba ilave edilmiştir. Zira her bir sorunun ayrı ayrı değerlendirilmesi her ne kadar teknik olarak
mümkün olsa da bu araştırmanın amacına, gerek içerik analizi gerekse frekans aralığını tespit hususunda
17
18
19
20
21

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 301-324; Kadi Abdulcebbar; el-Muğni fi Ebvabi-t Tevhid Ve’l Adl, Kahire 1963, c. XVII, s.
248.
Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 301-349; el-Eş’ari, Ebu-l Hasen; el Luma, Beyrut, 1952, s. 119
el-Bakara 2/136.
en-Nisâ 4/150.
el-Yunus 10/47
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pratik bir yol olarak görülmemektedir. Bu yüzden birbirine benzer ama bazen birbirini tamamlayan
sorular bu gruba dahil esilmiştir. Mesela İstanbul’dan, üniversite düzeyinde 24 yaşında bir beyefendi
peygamberlerin gönderilmesinin hikmetini şöyle sormuştur: “İnsanlar neden peygamberlere ihtiyaç
duyarlar çok merak ettim.” Yine İstanbul’dan, lise düzeyinde eğitimli ve 17 yaşında bir beyefendi
“Peygamberlerin gönderiliş nedeni nedir?” şeklindeki elektronik posta sorusu ile aynı konuyu
sormuş ve açıklama istemiştir. Bir başka soru ise Zonguldak’tan, Üniversite düzeyinde eğitimli ve 29
yaşında bir beyefendi tarafından gönderilmiştir. Sorusunda konuyla ilgili ayetleri özellikle istediğini
ve cevabın akıl-mantık çerçevesinde ikna edici olmasını şu şekilde ifade etmektedir: “Peygamberler
niçin gönderilmiştir ve Kur’an’da Peygamberlerin niçin gönderildiğini açıklayan ayetlerle birlikte bu
konunun akla ve mantığa uygun bir şekilde anlatılmasını istirham ediyorum.”
İkinci grupta ise “Bütün kavimlere peygamber gönderilmiş midir? Mesela Aborjinlere de
peygamber gelmiş midir?” gibi sorular vardır.

GRUPLAR

Tablo 16: Peygamberlere İmanın Lüzumu ve Hikmeti
ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları

İnsanlar neden peygamberlere ihtiyaç duyarlar?
Peygamber göndermenin hikmeti nedir? İlgili ayetler?
Ümmetin birliği? Peygamberler de sorumlu mudur?
Bütün kavimlere peygamber gönderilmiş midir? Her millete
bir peygamber gelmiş midir?
Fetret nedir: Sınava tabii olmayanlar niçin yaşar?
Sorumlulukları?
İlk peygamber ile Son peygamber arasında kaç yıl
geçmiştir?
Bütün peygamberler Adem’den geliyorsa niçin kötü
insanlar var?
Üstünlük açısından veli-peygamber ilişkisi nasıldır?
Yalancı peygambere inananlar kurtulur mu? Diğerlerini de
kabul etse?
Bütün peygamberler Müslüman mıydı?
Peygambere söven ve sonra tövbe edenin durumu?
Grup içi Toplam

Geçerli Yığılımlı
Yüzde Yüzde

Sıklık

Yüzde

167

2,4

73,2

73,2

35

,5

15,4

88,6

4

,1

1,8

90,4

6

,1

2,6

93,0

4

,1

1,8

94,7

2

,0

,9

95,6

6

,1

2,6

98,2

2
2
228

,0
,0
3,3

,9
,9
100,0

99,1
100,0

Diğerleri

6772

96,7

Genel Toplam

7000

100,0

1.2. Diğer Peygamberler
Kelâm ilminde yapılan tasnife göre nübüvvât bölümünün ilk konusunun “peygamberlere iman”
olduğu yukarıda belirtilmişti. Bu nedenle 2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri
Yüksek Kurulu’na gönderilen dijital ortam sorularında yer alan bütün peygamberler bir kategoride
ele alınmış ve bu kategori içinde her bir peygamber için gruplar oluşturulmuştur. Bu gruplarda yer
alan peygamberle ilgili olarak gelen tüm sorular burada tasnif edilmiştir. Böylelikle hangi peygamber
hakkında sorular geldiği, hangi yönlerinin ne sıklıkla sorulduğunun tespiti mümkün olabilmiştir.
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Tablo 17’ye göre “peygamberler” kategorisindeki gruplarda toplam 426 soru bulunmaktadır.
Sorular ağırlıklı olarak iki grupta toplanmıştır. Bunlardan ilki Hazreti İsa ile ilgilidir. Söz konusu grup,
“Onun mucizeleri, urucunun inkârı, ölümü ve ölüleri diriltmesi, niçin Hıristiyanlık yayıldı? Neden
babasız? Tekrar gelecek mi? Yükselmesi? Ölümü, doğum günü, çarmıha gerilmesi, İslam’a daveti,
Mesih İsa’yla aynı kişi mi?” şeklindeki soruları içermektedir. Ankara’dan, lise düzeyinde eğitimli ve
27 yaşında bir beyefendi konuyla ilgili olarak şunları sormaktadır: “İsa (as)yeryüzüne tekrar inecek mi?
hocam Kur’an-ı kerimde böyle bir ayet var mı? Varsa ayetin numarası nedir? 2. sorum ise konuyla ilgili
hadis varsa hadis istiyorum. 3. sorum ise hazreti İsa’nın Şam’daki hede hoda camisine ineceği doğru
mu? 4. soru Allah (cc) Kur’an’da’ biz nebi kapısını kapattık diye buyuruyor. Öyle ise hasa sümme haşa
peygamberimiz (sav) son peygamber değil mi İsa (as) yeryüzüne tekrar peygamber olarak mı? İnecek?
Peygamber olarak inmeyecek ise ahiretten buraya yani dünya üzerine gelirken peygamberlik rütbesi
alınacak mı? Sorarım size hocam böyle bir ihtimal var mı? sizden ayrıntılı bir açıklama rica ediyorum.”
Ankara’dan Lise düzeyinde eğitimli ve 30 yaşında bir beyefendi de şöyle demektedir: “Kurul
üyeleri, kıyamet alametlerine göre hz. İsa’nın yeryüzüne indirileceğine dair hüküm nedir? Bu konu
ile ilgili bilgilerinizi başvuruyorum şimdilik teşekkür ederim saygılarımla.” Yine Ankara’dan, lise
düzeyimde eğitim almış bir bayan şöyle sormaktadır: “Hz. İsa kıyamete yakın tekrar dünyaya gelecek
mi? Şayet gelecek ise ayetle ispatı nedir?” İstanbul’dan üniversite eğitimli ve 50 yaşında bir beyefendi
de şunu sormaktadır: “Hazreti İsa kıyamete yakın yeryüzüne ne şekilde inecektir? İnsanlar onu
tanıyabilecek midir?” Bu ve benzeri soruların oluşturduğu grupta toplam 144 soru bulunmaktadır.
İkinci en çok soru bulunduran grup ise Hazreti Adem ve Havva ile ilgilidir. “İlk insan? Yaşı
günah-ismet, çocuklarının evliliği, dili-ömrü, ahirette nasıl tanınacak? Kaç yaşında öldüğü? Dünyaya
gelişi? kan grupları ve renklerin oluşması? Kaburga kemiği meselesi?” gibi soruları kapsamaktadır.
Başka bir ifade ile Hazreti Adem ve Havva ile ilgili olayları konu edinen sorulardır. Mesela İzmir’den,
üniversite düzeyinde eğitim almış ve 28 yaşında bir hanımefendi şöyle sormaktadır: “Adem ile Havva ve
çocukları arasında konuşulan bir dil, o zamanlar var ise şimdi neden dünyada yüzlerce dil çeşidi var?
Tüm insanlar neden şimdi o dili konuşmuyor?”
Üçüncü en çok soru gönderilen grup ise Hazreti Nuh Peygamberle ilgili olanların oluşturduğu
gruptur. Buna göre “Nuh Tufanı, Yafes-Türk ilişkisi? Yıl orucu? Nuh’un Gemisi? Teknolojisi uzay
gemisi? Nuh’un Ömrü?” ile ilgili sorular bir araya getirilmiştir.
Hazreti Musa ile ilgili olarak gönderilen sorular ise “Musa-Firavun olayı, niçin Musa’ya
inanmadılar? Namaz-beş vakit olayı? Asa yılan-ejderha?” gibi başlıklarla gruplandırılmıştır ki bu
konularda da toplam 11 soru gönderilmiştir.
İbrahim Peygamberle ilgili sorular ise “Haniflik nedir? Eşini ve çocuğunu uzun süre terk etmesi
doğru mu? Nemrut olayı ve adı? Kurban meselesi? İbrahim peygamber Kürt-Türk mü? Babası puta
tapar mıydı?” gibi başlıklarda toplanmıştır ve toplam 24 soru bulunmaktadır.
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GRUPLAR

Tablo 17: Peygamberler ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları

İlk insan? Yaşı günah-ismet, çocuklarının evliliği, dili-ömrü,
ahrette nasıl tanınacak? Kaç yaşında öldüğü? Dünyaya gelişi? Dili,
kan grupları ve renklerin oluşması? Kaburga kemiği meselesi?
Nuh: Tufanı, Yafes-Türk ilişkisi? yıl orucu? Gemisi nerede?
Teknolojisi uzay gemisi? Ömrü?
Şit: kimle evlendi? Kur’anda geçer mi? Peygamber mi?
Hadis var mı?
Musa-Firavun olayı, niçin Musa’ya inanmadılar? Namaz-beş
vakit olayı? Asa yılan-ejderha?
İbrahim: Haniflik nedir? Eşini ve çocuğunu uzun süre terk
etmesi doğru mu? Nemrud olayı ve adı? Kurban meselesi?
İbrahim peygamber Kürt-Türk mü? Babası puta tapar
mıydı?
İsa: mucizeleri, uruc inkârı, ölümü ve diriltmesi, Niçin
Hıristiyanlık yayıldı? Neden babasız? Tekrar gelecek mi?
Yükselmesi? Ölümü, doğum günü, çarmıha gerilmesi, İslam’a
daveti, Mesih aynı kişi mi?
İsmail: Kurban olayı,
Hangi peygamber hangi kavme gönderilmiştir?
Yakup-İbrahim-İshak-İsmail akrabalık ilişkisi nedir?
Yuşa: Boyu ne kadardı? Peygamber mi? inananların helaki?
Eyyub: Hastalıkları (maddi-manevi)? Eyyub Sultan ile aynı
mı? Hastalığı vitiligo mu? Öyle ise peygamberliğe engel
değil mi?
Süleyman: ne zaman ne kadar yaşadı kaç yaşında öldü?
Zenginliği, derece farkı? Hayvanlarla konuşması?
Zülkifl: eşi ve çocukları?
Yusuf: kızı var mı, adı? Bünyamin’in çantası-hile? Gömlek,
İdris:
Yunus balığın karnında ne kadar kaldı?
İshak: Mucizeleri (Kur’an ve İsraili kaynaklarda)
Davut: Tövbesi,
Grup İçi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

130

1,9

30,5

30,5

28

,4

6,6

37,1

22

,3

5,2

42,3

11

,2

2,6

44,8

24

,3

5,6

50,5

144

2,1

33,8

84,3

2
2
7
6

,0
,0
,1
,1

,5
,5
1,6
1,4

84,7
85,2
86,9
88,3

18

,3

4,2

92,5

10

,1

2,3

94,8

6
8
2
2
2
2
426

,1
,1
,0
,0
,0
,0
6,1

1,4
1,9
,5
,5
,5
,5
100,0

96,2
98,1
98,6
99,1
99,5
100,0

Diğerleri

6574

93,9

Genel Toplam

7000

100,0

1.3. Peygamberlerin Sıfatları ve Görevleri
Kelâm ilminde peygamberlere iman konusu işlenirken konunun alt başlıklarından biri de
peygamberlerde bulunması gereken sıfatlardır. Söz konusu sıfatlar özellikle Ehl-i Sünnetçe sırasıyla
“sıdk, emânet, ismet, fetânet ve tebliğ” olmak üzere beş alt başlık halinde işlenmiştir.22 Din İşleri Yüksek
Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında elektronik posta yoluyla gelen sorular arasında peygamberlerin
sıfatları ve görevleri ile ilgili olanlar 10 grup halinde tasnif edilmiştir.
22

Cüveyni, el-İrşad, 356-357; Nureddin Sabuni, Matüridiyye Akaidi, trc. Bekir Topaloğlu, Ankara: DİB Yayınları, 1998,
s. 113-128; Amidi, Gayetü’l-Meram fi ilmi’l-Kelâm, Beyrut 2003, s. 357; Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas
Çelebi, İslamda İnanç Esasları, İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2002, s. 183-187.
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Tablo 18’e göre grupların tümünde toplam 153 soru bulunmaktadır. Bunlardan en çok soru
bulunduranı “Kadın peygamber olur mu? Neden hepsi erkek?” gibi soruları içeren gruptur. Bu ve
benzeri türden 35 soru vardır. Mesela Şırnak İdil’den, üniversite düzeyinde eğitimli ve 30 yaşında bir
erkek “Neden kadın peygamber yok?” şeklinde bir elektronik posta göndermek suretiyle yetkililerden bu
konuda bilgi istemektedir. Yine bir başka tarihte Balıkesir’den, lisansüstü düzeyde eğitimli 25 yaşında
bir beyefendi “Kadın peygamber var mıdır?” şeklinde bir soru göndermiştir.
İkinci en çok soru gelen grup ise “Neden bütün peygamberler orta doğuda gelmiştir? Neden
İsrail oğullarından çok peygamber gelmiştir?” şeklinde soruları içermektedir. Bu grupta toplam 30 soru
bulunmaktadır.
Aşağıdaki soru ve frekanslarına bakılacak olursa elektronik posta sorularının kahir ekseriyetinin
kelâm bilim dalını yakından ilgilendirdiği görülecektir. Zira sorular genellikle inanç esasları açısından
insanların zihnindeki problemleri dile getirmektedir.

GRUPLAR

Tablo 18: Peygamberlerin sıfatları ve Görevleri ile İlgili
Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

Peygamberlerin Vasıfları (Emanet)
İsmet, günah-ismet zıtlığı (Adem-Yasak meyve)?
Peygamberimizin tövbesi?
Fetanet: seçilmiş insanlar mıdır?
Tebliğ: Görevleri?
Peygamberler neden insanlardan seçilmiştir? İnanmayanlar neden
meleklerden istemişlerdir?
Neden bütün peygamberler orta doğuda gelmiştir? İsrail
oğullarından?
Peygamberlik babadan oğula mı geçer? Yakın akraba
olmanın hikmeti? Peygamberlerin Şeması?
Peygamberin dindeki konumu: Peygamber Şari midir? Gaybı
bilir mi?
En uzun yaşayan peygamber kimdir, neden?
Kadın peygamber olur mu? Neden hepsi erkek?
Grup İçi Toplam
Diğerleri

Genel Toplam

,1

Geçerli
Yüzde
3,9

Yığılımlı
Yüzde
3,9

19

,3

12,4

16,3

2
12

,0
,2

1,3
7,8

17,6
25,5

23

,3

15,0

40,5

30

,4

19,6

60,1

18

,3

11,8

71,9

4

,1

2,6

74,5

4
35
153

,1
,5
2,2

2,6
22,9
100,0

77,1
100,0

6847

97,8

7000

100,0

Sıklık

Yüzde

6

1.4. Peygamberlere İman
İslam inanç esaslarından biri olması nedeniyle nübüvvet veya ispatı nübüvvet meselesi geçmişte
de günümüzde de üzerinde durulan meselelerin en önemlisi veya en azından önemlilerinden biri
durumundadır. Kelâmcılar, nübüvvet olgusunu, imkânı, vukuu, gerekliliği, mahiyeti ve ispatı gibi
temel başlıklar altında ele almışlar ve bu konuda bir metot geliştirmişler, açıklamalarını bu çerçevede
yapmışlardır.23
23

Kadi Abdülcebbar, Şerhü’l-Usuli’l-Hamse, 567; Fahreddin Râzî; Mealimu Usuli’d-Din, Kahire ty, s. 92-94; Yusuf
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İslam kelâm bilginleri bir taraftan ilk devirlerden beri “peygamberlere iman” ile ilgili olarak
inanılması gerekenleri ortaya koyarken, diğer taraftan da bu konuda ortaya çıkan problemleri çözmeye
çalışmışlardır. Tablo 19’da görüldüğü üzere kelâm kaynaklarında yer alan ve İslam inanç sistemi açısında
peygamberlere iman ile ilgili olarak önemli görülen birçok husus elektronik postalarla Din İşleri Yüksek
Kurulu’na sorulmuştur.

GRUPLAR

Tablo 19: Peygamberlere İman ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları

,3
,5

Geçerli
Yüzde
7,1
13,1

Yığılımlı
Yüzde
7,1
20,2

44

,6

16,5

36,7

14

,2

5,2

41,9

6

,1

2,2

44,2

13

,2

4,9

49,1

25

,4

9,4

58,4

4

,1

1,5

59,9

33

,5

12,4

72,3

64

,9

24,0

96,3

,1

3,7

100,0

3,8

100,0

Sıklık

Yüzde

İspatı nebi, Peygamberlere caiz olan şeyler ve yetkileri
Peygamberlerin sayısı, kutsal kitaplarla aynı mı? Coğrafi dağılımı?
Kur’an’da adı geçen peygamberler, en çok geçen? Tekrar edilmesi
hikmeti, Enbiya?
Peygamberlerin (ümmetlerinin) dereceleri
Ulülazm peygamberler (peygamberler arasında fark yoktur ile
çelişkisi) diğer peygamberlere niçin önem verilmiyor?
Resul kimdir? Devam ediyor mu? Niçin Farsça Peygamber
kullanılır?
Nebi kimdir? Resulden farkı?
İnsanların Peygamberlere karşı görevleri: Niçin bazı Akrabaları
inanmamıştır?
“Her millete kendi diliyle peygamber gönderilmesi” ne demektir?
Türklere-oğuzkaan? Aborjinler, Musa-İsa kimin peygamberi?
Her peygamber ümmeti ahirette neden sorumlu olacak? Hz. Adem’den
önceki Cinlere peygamber gönderildi mi? Cinlerden peygamber geldi
mi?
İslam’da diğer peygamberlere iman?

19
35

10

Grup içi Toplam

267

Diğerleri

6733

96,2

Genel Toplam

7000

100,0

1.5. Son Peygamber Hazreti Muhammed
Hazreti Muhammed’le ilgili soruların, ayrı bir başlık altında incelenmesi ve hatta bunların
gruplara bölünmek suretiyle ayrı tasnifler gerçekleştirilmesi yolu tercih edilmiştir. Böylelikle sorunların
kaynağı veya yoğunlaştığı yer ve meseleler kolaylıkla tespit edilebilecektir.
Burada günümüz kelâm ilmi açısından çok önemli bir husus, yukarıdaki başlığın ne derecede
önemli olduğunu göstermesi açısından söz konusu edilmelidir. O da şudur: Günümüzde her dinden insan,
Yüce Yaratıcının birliğine doğru bir çevrilme göstermektedir. Başta Hıristiyanlar olmak üzere, birçok
din mensubu günümüzde Müslümanlara karşı kendilerinin de tevhit, yani yaratıcının birliğini kabul
ettiklerini rahatlıkla söyleyebilmektedirler. Bu durum daha çok Müslümanların diğer din müntesipleri
ile girdiği diyaloglarda veya tartışmalar esnasında ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden “peygamberlere iman”
konusunda özellikle Hz. Muhammed’in peygamberliğinin de tasdiki İslam Dini açısından vazgeçilmez

Rahman; “Klasik Dönemdeki Kelâm Ekollerine Göre Mucize Anlayısı”, Çev. Mustafa Akçay, Halil İbrahim Bulut,
Sakarya Üniversitesi İlahiyat FakültesiDergisi, 4/2001, s. 30.
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bir inanç esasıdır.24 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorulardan bu durumun
ne derecede önemli olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Zira bir Yaratıcıya ve diğer peygamberlere iman edip
Hz. Muhammed’in peygamberliğinin tasdik etmeyenlerin durumları ısrarla sorulmaktadır.
Tablo 20’de görüldüğü üzere “peygamberlere iman” kategorisinde oluşturulan gruplar arasında
en çok soru bu konu ile ilgili olandır. Bu grupta en temeldeki soru şudur: “Hristiyan, Hz. Muhammed’e
inanmadan cennete gider mi?” Mesela bu durumu bütün insanlığı içine alacak şekilde yayarak
soran bir elektronik postada şöyle denilmektedir: “Katıldığım bir programda sadece Müslümanların
cennete gidebileceğine dair bir şey duydum. Fakat bir hadiste “La ilahe illallah diyen cennete gider”
buyuruluyor. Şimdi bu hüküm bütün insanlığı mı kapsar sadece Müslümanları mı? İnsanlığa yararlı
hizmetlerde bulunmuş Pascal, A. Flemming, Edison gibi insanlar Müslüman olmadıkları için ebediyen
cehennemde mi kalacaklar? Sorumun cevabını en kısa sürede ayet ve hadislere dayandırarak iletirseniz
sevinirim çalışmalarınızda başarılar.”
Tablo 21’de göre “Hazreti Muhammed” ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’na toplam 218
soru gönderilmiştir. Bunların “Hıristiyan, Hz. Muhammed’e inanmadan cennete gider mi?” şeklinde ve
bu anlamı ifade eden toplam 48 elektronik posta sorusu bulunmaktadır. Bunların grup içi geçerli oranı ise
%22’dir. Bu oran diğer alt gruplar dikkate alındığında oldukça yüksektir. Bu da Hazreti Muhammed’in
peygamberliğini tasdik hususunun, ebedi kurtuluşa erme konusunda oldukça geniş bir yelpazede ve
sıklıkla tartışılan konuların başında geldiğini göstermektedir.
Yine kelâm ilminde Hazreti Muhammed’in peygamberliği konusunda ele alınıp işlenenler
arasında onun son peygamberliği ve peygamberliğinin ispatı bulunmaktadır. Bu kategoride ikinci en çok
soru bulunduran grup “Hazreti Muhammed niçin son peygamberdir? Ayet-hadis, akılla ispatı? Allah’ın
gönderdiğine nasıl inanırım?” gibi soruları içermektedir. Bu grupta da toplam 26 (Grup içi oranı %11,9)
dijital ortam sorusu bulunmaktadır

.

24

Matürîdî, Kitabu’t-Tevhîd, s. 337-349; Eş’ari, el-İbane, 149; Ebü’l-Mu’in en-Nesefi, Bahrü’l-Kelâm, 93; TopaloğluYavuz-Çelebi, İslamda İnanç Esasları, 191-208.
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Tablo 21: Hz. Muhammed ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları

GRUPLAR

Sıklık Yüzde
Hz. Muhammed niçin vasıfları (Allah’ın hazırlaması?) makamı
mahmud? Musa ve İsa’ya gönderilmedi?
Niçin son peygamberdir? Ayet-hadis, akılla ispat? Allah’ın gönderdiğine
nasıl inanırım?
Niçin diğer insanları da peygambere eşdeğer yaratmadı?
Hristiyan, Hz. Muhammed inanmadan cennete gider mi?
İbadet hayatı, sevdikleri (renk, yemek, koku, içecek, işler,
zamanlar, elbiseler),çocuk sevmesi, sünnet-hadislerin
bağlayıcılığı
Hz. Peygamberin vasıfları: 18 bin alemin sultanı? Vahşiye
merhameti? Nuru ne demek? Gelir mi?
Hz. Muhammed’den öncekilerin durumu, herkes kendi
peygamberinden mi sorumlu?
İnananlar: ilk? Mevlüd?
Sen olmasaydım alemleri yaratmazdım”, doğruluğu, anlamı?
Hadis ve sünneti inkar edenin dini durumu?
Niçin Hz. Muhammed’e inanılmak zorunda? Sadece Allah’a iman
yetmez mi?
Hz. Muhammed hangi mezheptendi?
Hz. Peygamberin mirası?
Adı anıldığında niçin salavat getirilir? Kaç defa?
Salavat: anlamı, niçin-ayrımcılık-çelişki? Nasıl, diğer peygamberlere de
zorunlu mu?
Akrabalarından putperest, Kusay b. Kilab?
Hz. Peygamber neden çok evlendi? Hz. Aişe ile evliliği?
İlk vahiyde oku deniyor. Hz. Peygamber okuma biliyor mu?
Peygamberin yaratılması ile ilgili rivayetler? Nebilerin ilkigönderilenlerin sonuncusu? Adem su ile çamur arasında iken
peygamber oluşu?
Büyü yapıldı mı? (Nas-Felak)

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

11

,2

5,0

5,0

26

,4

11,9

17,0

6
48

,1
,7

2,8
22,0

19,7
41,7

16

,2

7,3

49,1

16

,2

7,3

56,4

6

,1

2,8

59,2

16
14
2

,2
,2
,0

7,3
6,4
,9

66,5
72,9
73,9

8

,1

3,7

77,5

2
2
5

,0
,0
,1

,9
,9
2,3

78,4
79,4
81,7

24

,3

11,0

92,7

2
4
4

,0
,1
,1

,9
1,8
1,8

93,6
95,4
97,2

2

,0

,9

98,2
100,0

4

,1

1,8

Grupiçi Toplam

218

3,1

100,0

Diğerleri

6782

96,9

Genel Toplam

7000

100,0

1.6. Şefaat
Şefaat başlığı altında toplanan sorular aslında kelâmcıların da söz konusu ettiği konularla
çok yakından ilgilidir. Nitekim sorular arasında, büyük zatlardan başka şefaat edenlerin bulunupbulunmadığı sorulmaktadır. Başka bir ifade ile Peygamber, âlim, evliya, şehid gibi üstün kimseler
haricinde, bazı Müslümanlara da şefaat izni verilip-verilmediği de sorulmuştur. Ayrıca peygamberler de
dâhil olmak üzere birinden şefaat istemenin şirkle ilgisi de sorulmuştur. Bu bağlamda “Resülullah’tan
şefaat beklemenin, şirkin en kötüsüdür. Şefaat istemekle, kimden kime sığınıyoruz? Peygamberden
şefaat istemek, Allah’ın azabından peygambere sığınmak demektir. Şefaat istemenin ne kadar çirkin bir
şirk olduğunu buradan anlamalıdır” diyenler hatırlatılarak bunların doğru olup-olmadığı sorulmaktadır.
Tablo 22’ye göre Din İşleri Yüksek Kurulu’na şefaatle ilgili olarak toplam 152 elektronik posta
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sorusu gönderilmiş ve açıklama istenmiştir. Ancak bütün bu sorular tek grupta değerlendirilmemiştir.
Sorunların kaynaklarına ulaşmada kolaylık sağlaması amacıyla soruların özellikleri ve kelâm bilim
dalında şefaat konusunun işleniş biçimine göre gruplar halinde tasnif edilmiştir.
Tablo 22: Şefaat ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli
Sıklık Yüzde
Yüzde
Şefaat nedir? Var mı? İlgili ayet ve hadisler? Ahad haber
97
1,4
63,8
nedir? Kimler şefaatçi olacak? Vesile ittihaz etme?
Hz. Muhammed şefaat edecek mi? kimlere?
37
,5
24,3
Çocuklar, özürlüler, kimler şefaatçi olacak?
18
,3
11,8
Grup içi Toplam
152
2,2
100,0
Diğerleri
6848 97,8
Genel Toplam
7000 100,0

Yığılımlı
Yüzde
63,8
88,2
100,0

1.7. Peygamberliğin Delilleri (Mucize)
Nübüvvetin yani Peygamberliğin sabit oluşu bir takım delillere bağlıdır. İslam inanç esasları
bağlamında bu şartlar kelâm ilminin metodolojisi içerisinde tasnif edilerek işlenmiştir. Buna göre
peygamberliğin ispatı, ancak hiç şüphe taşımayan kat’î delille mümkün olabilmektedir. Söz konusu
kati delil öncelikle peygamberlik iddiasında bulunan zatın mucize göstermesi ve insanların bunu ya
müşahede etmesi veya mütevatir bir haberle o mucizeye muttali olmalarıdır.25
Mucize ile ilgili açıklamalar Ehl-i Sünnet kelâmcılarından başta İmam Cüveyni ve Nesefi olmak
üzere İslam bilginlerinin eserlerinde detaylı bir şekilde ele alınmıştır.26 Tarihi süreç içerisinde gerek
genel olarak gerekse Hazreti Muhammed’in mucizelerine özel kitaplar ve risaleler yazılmıştır.27
Tablo 23’te görüldüğü üzere mucize ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları
arasında elektronik posta yoluyla gönderilen sorular dört grupta tasnif edilmiştir. Bunlardan birincisi
mucizenin tanımı, ne olduğu ve Kur’an’daki mucizeler ile ilgili soruları içeren gruptur. Bu ve benzeri
sorulardan toplam 17 (grup içi geçerli oranı %33,3) tane bulunmaktadır.
Bu türden sorularda genel olarak mucize sorulmakta ve Kur’an’daki durumu ile inanmayanlara
nasıl anlatılabileceği sorulmaktadır: Mesela bir elektronik postada şöyle sorulmaktadır: “İnanmadığını”
söyleyenlere Allah inancını nasıl kanıtlayabiliriz? Özellikle, Kur’an’ı Kerim’de bahsi geçen mucizeleri
nasıl bir şekilde mantık doğrultusunda anlatabiliriz? Çevremde inanmadığını söyleyen 3-4 kişi var ve
bu sorunu halledemiyorum.”

25
26
27

Cüveyni, el-İrşad, 324-337; Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, II, 29-34; Sâbûnî, el-Bidâye, s. 112; Topaloğlu-Yavuz-Çelebi,
İslamda İnanç Esasları, 204-206; A. Saim Kılavuz, a.g.e., s. 146 vd.; Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, İstanbul,
2005, XXX, 350.
Cüveyni, el-İrşad, s. 307-315; Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, s. 45-106; Topaloğlu-Yavuz-Çelebi, İslamda İnanç Esasları, s.
204-206.
Mesela bk. Abdülazîz b. İbrâhim b. Abdurrahman et-Tunisi Sealibi, Mu’cizetu Muhammed Re sulillah, 1363/1944,
Beyrut, Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 1986.
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Tablo 23: Mucize ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde
Yüzde
Mucize nedir? Kur’an’daki mucizeler:
17
,2
33,3
33,3
Peygamberimizin mucizeleri: Miraç olayı,
28
,4
54,9
88,2
Görmeden nasıl-neden inanılacak?
Manevi mucize Kur’an
2
,0
3,9
92,2
Mucize: Var mı?
4
,1
7,8
100,0
Grup içi Toplam
51
,7
100,0
Diğerleri
6949 99,3
Genel Toplam
7000 100,0
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1.8. Nübüvvât ile İlgili Bazı Kavramlar
Peygamberlere iman konusunda özellikle de şefaat ve mucize ile ilgili bazı kavramların bir
başlık altında incelenmesi, söz konusu kuruma gelen soruların yoğunluğu nedeniyle bir zorunluluktu.
Bu yüzden “Veli, Şeyh, Keramet, Tasavvuf ve Tarikat” gibi kavramlar ve içerikleri hakkında gelen
elektronik posta soruları çeşitli gruplar halinde tasnif edilmiştir. Tablo 24’e göre tüm gruplarla ilgili
olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’na toplam 171 (genele oranı %2,4) soru gönderilerek cevaplandırılması
istenmiştir. Bunlardan birincisi “veli” ile ilgili olan soruları içermektedir. Bu grupta “Veliyi ziyaret
onları putlaştırır mı? Dua mahiyetinde himmet istemek şirk midir? Velinin peygamber soyundan olması
şart mıdır?” gibi sorular bir araya getirilmiştir. Bu ve benzeri türden toplam 38 soru bulunmaktadır.
Bunun dışında bu başlık altında yoplanan sorular aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 24: Veli, Şeyh, Keramet, Tasavvuf ve Tarikat ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde Yüzde
Veli: Derecesi, ziyaret onları putlaştırır mı? Dua mahiyetinde
himmet istemek şirk midir? Velinin peygamber soyundan
38
,5
22,2
22,2
olması şart mıdır?
Şeyh: Yeryüzünü şeyhler mi idare ediyor? Gavsın duası
saadatın himmeti demek caiz midir? Bir mürşide tabi olmak
35
,5
20,5
42,7
şart mıdır?
Keramet:
20
,3
11,7
54,4
Tasavvuf: tasavvufa inanmamak imana zarar verir mi?
18
,3
10,5
64,9
Vahdeti vücut şirk mi?
Tarikat: Tarikata bağlanmak şart mı? Her kişinin bir mürşidi
25
,4
14,6
79,5
var mıdır? Melamilik?
Rabıta nedir, rabıta yapmak caiz midir?
12
,2
7,0
86,5
Vesile edinmek caiz midir?
23
,3
13,5
100,0
Grup içi Toplam

171

2,4

Diğerleri

6829

97,6

Genel Toplam

7000

7000
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2. KİTAPLARA İMAN
İslam inanç esaslarını konu edinen kelâm ilminde iman esaslarından biri de Kitaplara iman olarak
bildirilir. İslam kelâmcıları bu iman esasını “nübüvvât” bölümünün ikinci esası olarak kabul etmişlerdir.
Buna göre Yüce Allah tarafından, peygamberlere indirilen kitaplara ve bu kitaplarda bulunan hükümlerin
hepsinin doğru ve hak olduğunu kabul etmek, inanmak gerekmektedir.28 Bu yüzden bir insanın, Allah’ın
peygamberlerine indirdiği kitaplara inanmadıkça Müslüman olması mümkün değildir. Kur’an’dan
başka, günümüze kadar gelemeyen sahifeler ve Tevrat, Zebur ve İncil gibi günümüze ulaşmakla birlikte
bozulmuş olanların asıllarına da iman edilir.
2.1. Vahiy
İslam kelâmcıları kitaplara iman konusunu işlerken öncelikle “vahiy” kavramının anlamını,
mahiyetini ve şekillerini söz konusu ederler.29 Bu nedenle kitaplara iman konusuyla ilgili olarak gelen
sorular öncelikle bir kategoride toplanmış sonra da gruplar halinde tasnif edilmiştir. Bu gruplardan ilki
vahiy olup, toplam 42 soru bulundurmaktadır.

GRUPLAR

Tablo 25: Vahiy ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık
Yüzde
Yüzde Yüzde
Vahiy: Allah niçin vahiy göndermiştir?
Kimlere vahiy gönderir? Vahiy çeşitleri
nelerdir? Peygamber vahyinin dışında vahiy
var mıdır? İlk ayet, Cebrail’in elinde metin
var mıydı? Vahyi nasıl öğretti?

42

,6

Diğerleri

6958

99,4

Genel Toplam

7000

100,0

100,0

100,0

İslam inanç esasları bakımından bütün bu ve benzeri sorular kelâm ilminin ilgi alanına girmektedir.
Bu nedenle vahiy konusundaki soruların mahiyeti ve çeşitleri sorunların çözümü açısından oldukça
önemlidir.
2.2. Kitaplara İman ( Diğer Kutsal Kitaplar)
Bu başlık altında Kur’an dışındaki Kutsal Kitaplar hakkında gönderilen sorular, çeşitli gruplar
halinde tasnif edilmiştir. Böylelikle içerik analizleri daha kolay yapılabilmiştir. Sorunların hangi
hususlarda yoğunlaştığı, kimler tarafından ve ne maksatla sorulduğu anlaşılabilmiştir. Kur’an’la ilgili
sorular ise başka bir kategoride toplanarak kendi içerisinde tasnif edilmiştir.
Tablo 26’da görüldüğü üzere Kur’an dışındaki Kutsal Kitaplar ile ilgili olarak toplam 267
elektronik posta sorusu gönderilmiştir. Bunlar da kendi aralarında gruplar halinde tasnife tabi tutulmuştur.
28
29

el-Bakara, 2/213; Âl-i İmrân, 3/184.
Cüveyni, el-İrşad, 132-136; Topaloğlu-Yavuz-Çelebi, İslamda İnanç Esasları, s. 161-163.
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Bunagöre en çok Kutsal Kitapların Bozulma sebepleri, Kur’an’dan ayetler, hadisler, Kutsal Kitapların
değeri gibi konulardaki sorulardan oluşan grupta bulunmaktadır (50 soru).
Tablo 26: Kitaplara iman (Kutsal kitaplar) ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli
Sıklık Yüzde
Yüzde
Suhuf: Neden önce az sonra fazla ilim verildi?
22
,3
8,2
Tevrat: Bozulmuş mudur? Yahudiler lanetlenmiş midir?
47
,7
17,6
Yahudilik diye bir din var mı? Niçin korunmadı?
Zebur: Kavmi?
14
,2
5,2
İncil: Bozulmuş mudur? Niçin korumadı?
46
,7
17,2
İlahi kitaplarda, Emir ve nehiyler aynı niçin İslam
4
,1
1,5
seçilsin? Kitapların sayısı?
Diğer Kutsal Kitaplara iman, niçin indirildi, Dili nedir?
43
,6
16,1
Kutsal Kitapların Bozulma sebepleri, Kur’an’dan ayetler,
50
,7
18,7
hadisler, Kutsal Kitapların değeri var mı?
Kur’andaki Tevrat ve İncil’e inananların bozulmadan
4
,1
1,5
öncekilerden mi yoksa günümüzdekilerden mi?
Kitaplara (fal) maksatlı bakma? Suya okuma ve içme?
29
,4
10,9
Büyü? Yıldız name
İlahi kitapların aynı olan hükümleri? cana karşılık satın
3
,0
1,1
alma?
İlahi kitaplara niçin ihtiyaç vardır?
5
,1
1,9
Grup içi Toplam
267
3,8
100,0
Diğerleri

6733

96,2

Genel Toplam

7000

7000

Yığılımlı
Yüzde
8,2
25,8
31,1
48,3
49,8
65,9
84,6
86,1
97,0
98,1
100,0

100,0

2.3. Kur’an
Kur’an-ı Kerim Mukaddes kitapların sonuncusudur. Hazreti Muhammed’e indirilmiş ve Hz.
Peygamber’den de tevatür yoluyla günümüze kadar gelmiştir. Kur’an-ı Kerim hiç bir bozulmaya ve
değişikliğe maruz kalmamıştır.30 Ona “Kur’ân” ismi bizzat Allah tarafından verilmiştir.31 Kelâmullâh,
Hablullâh, Kitâb, Tenzil, Zikr, Hakk, Nûr ve Furkân32 gibi başka isim ve sıfatları vardır. Bazı kaynaklarda
bunların elliyi geçtiği ifade edilmektedir. Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki kitapları tasdik etmekle
birlikte onların koymuş olduğu hükümleri ortadan kaldırarak yeni hükümler koymuştur.33
Tablo 27’ye göre Kur’an ile ilgili olarak oluşturulan tüm gruplarda Din İşleri Yüksek Kurulu’na
toplam 1078 elektronik posta sorusu gönderilmiştir. Bunun soru soranların geneline oranı ise %15,4’tür.
Başka bir ifade ile tüm soru gönderenlerin en azından %15’nin Kur’an’la ilgili soru yönelttiği ortaya
çıkarmaktadır. Bu gruplar arasında en çok soru ise “Kur’an nedir? Niçin indirildi? Mushaf haline
getirilmesi, dili, Ayet-sure-(Mekki-Medeni), secde, cüz-tilavet (Huruf-i seb’a) nedir? Tefsiri, meali,
inişi-parça-parça, en son inen ayet, Levhi mahfuz?” gibi konularla ilgili olan soruları toplayan gruptur.

30
31
32
33

el-Hicr, 15/9.
el-Vakıa, 56/77.
Âl-i İmrân: 3/2-4.
Topaloğlu-Yavuz-Çelebi, İslamda İnanç Esasları, s. 195-209; A. Saim Kılavuz, a.g.e., s. 164.
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Tablo 27: Kur’an ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Kur’an nedir? Niçin indirildi? Mushaf haline getirilmesi, dili, Ayetsure-(Mekki-Medeni), secde, cüz-tilavet (Huruf-i seb’a) nedir?
Tefsiri, meali, inişi-parça-parça, en son inen ayet, Levhi mahfuz?
Toplatılması, tertibi, rakamlandırılması, Yazılması, surelere isim
verilmesi? harekelenmesi? tevafuklu? Nüzulü?
Halkul-Kur’an, nesh-mensuh, gramer-matematiksel hataları
(sabiun)? Şifresi var mı? Kur’an-terör-kafir kavramları?
Kur’an isimleri, Mucize oluşu, mucizeler: Miraç, neden
evrensel, Allah’ın kitabı olduğunu gösteren ayet ve hadisler?
Şifa, Arapça olmasının hikmeti, meydan okuması?
Kur’andaki kıssalar kitabı mukaddesten mi? Kur’an’daki her
şey farz mı? Kutsi hadisten farkı? Hatim duası niçin ilave
edildi?
Ayet, sure sayıları? 6666 mıdır? Harf (ebced) hesabı?
Hatim (Mealden, TV), adetli iken Kur’an okunur mu? Ölüye
bağışlanır mı? Abdestsiz okunur mu? Tesettürsüz, Mealli olanlar
okunur mu? Yatarak okunur mu? Mushaf yakmak caiz mi? USB, CD
de taşınır mı?
Musiki ile Kur’an okuma? Ana dilde ibadet? Kendi diliArapçasından okuma?
Tevbe suresinde neden besmele çekilmez?
Kur’anda kaç kelime vardır? Türklerle ilgili ayet var mı?
Cariye? Arab coğrafyasına ait yiyecekleri zikretmesinin
hikmeti? Ayetler konuşturulmuş mudur?
Ekoloji, Tesettür, Beşeri ilişkiler, haram aylar, zaman, müşrik,
südur, uzaylılar? zulkaneyn? Zina, Ashabı kehf, ölüm, mesh,
teknoloji, mala yutak, arş, evrim, su, deprem ile ilgili ayetler?
Kur’anı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler? İcaz ve
belağat? Allah’ın kitabı olduğu nereden bilinir?
Kur’anın bozulmadan günümüze kadar gelme sebepleri?
Eksiklik-fazlalık? Recm? Korunmuşluğu, felak ve nas sureleri?
Kur’anın hitabı, erkeklere mi? Kur’an Müslümanlığı? Kur’an
dışında İslam yok mu? başka kitaplar gerçek mi?
Kur’ana göre diğer kutsal kitaplar? Bozulduğunu ifade eden
ayetler?
Dünya işlerinde Kur’ana uymak zorunda mıyız? Kur’ana
uyma? Kısas-hırsızlık? laiklik? Kul hakkı? Şeriat, öğrenme
farz mı? büyü?
Şeytan ayetleri doğru mu? Kafirler öldürün diye bir ayet var
mı? Kur’an’da çelişki-tenakuz var mı? Savaş-barış zıt değil
mi?
Kur’ana saygı: üst değiştirilir mi? Belden aşağı tutma? Binada
alt katta Kur’an olamaz mı? Ayak uzatmak? Atakta okuma?
Anlamlarını sadece Allah’ın bildiği ayetler var mı?
Basım ve tercüme hataları? mealler arasındaki farklar? neden
Allah buyurdu deniliyor?
Çift cinsiyetli, evren, yaratılma vampirizm, Firavun, parmak izi
ile ilgili ayetler?
14 asır önceki bir kitap günümüz problemlerine nasıl çare
üretir?
Grup içi Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

77

Geçerli Yığılımlı
Yüzde Yüzde

Sıklık

Yüzde

229

3,3

21,2

21,2

111

1,6

10,3

31,5

52

,7

4,8

36,4

77

1,1

7,1

43,5

15

,2

1,4

44,9

52

,7

4,8

49,7

178

2,5

16,5

66,2

20

,3

1,9

68,1

5

,1

,5

68,6

7

,1

,6

69,2

101

1,4

9,4

78,6

27

,4

2,5

81,1

44

,6

4,1

85,2

17

,2

1,6

86,7

25

,4

2,3

89,1

33

,5

3,1

92,1

27

,4

2,5

94,6

27

,4

2,5

97,1

6

,1

,6

97,7

11

,2

1,0

98,7

10

,1

,9

99,6

4

,1

,4

100,0

1078
5922
7000

15,4
84,6
100,0

100,0
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Kur’an’la ilgili olarak gönderilen sorulardan yukarıda zikredilenlerden başka gruplar da
oluşturulmuştur. Bunlar sırasıyla şöyledir: Halkul-Kur’an, nesh, nasih-mensuh, gramer-matematiksel
hataları (sabiun)? Şifresi var mı? Kur’an-terör-kafir kavramları 52 soru, Kur’an isimleri, Mucize oluşu,
mucizeler: Miraç, neden evrensel, Allah’ın kitabı olduğunu gösteren ayet ve hadisler? Şifa, Arapça
olmasının hikmeti, meydan okuması? 77 soru, Kur’an’daki kıssalar kitabı mukaddesten mi? Kur’an’daki
her şey farz mı? Kutsi hadisten farkı? Hatim duası niçin ilave edildi? 15 soru, ayet, sure sayıları? Ayet
sayısı 6666 mıdır? Harf (ebced) hesabı? 52 soru, musiki ile Kur’an okuma? Ana dilde ibadet? Kendi
dili-Arapçasından okuma? 20 soru, Tevbe suresinde neden besmele çekilmez? 5 soru, Kur’an’da kaç
kelime vardır? Türklerle ilgili ayet var mı? Cariye? Arap coğrafyasına ait yiyecekleri zikretmesinin
hikmeti? Ayetler konuşturulmuş mudur? 7 soru, Ekoloji, tesettür, beşeri ilişkiler, haram aylar, zaman,
müşrik, südur, uzaylılar?
Zulkaneyn? Zina, Ashabı Kehf, ölüm, mesh, teknoloji, mala yutak, arş, evrim, su, deprem ile ilgili
ayetler? 101 soru, Kur’an’ı diğer kutsal kitaplardan ayıran özellikler? İcaz ve belağat? Allah’ın kitabı
olduğu nereden bilinir? 27 soru, Kur’an’ın bozulmadan günümüze kadar gelme sebepleri? Eksiklikfazlalık var mı? Recm? Korunmuşluğu, Felak ve Nas sureleri? 44 soru, Kur’an’ın hitabı erkeklere
mi? Kur’an Müslümanlığı nedir? Kur’an dışında İslam yok mu? Başka kitaplar gerçek mi? 17 soru,
Kur’an’a göre diğer kutsal kitaplar? Bozulduğunu ifade eden ayetler? 25 soru, Dünya işlerinde Kur’an’a
uymak zorunda mıyız? Kur’an’a uyma nasıldır? Kısas-hırsızlık? laiklik? Kul hakkı? Şeriatı öğrenme
farz mı? Kur’an’da veya Kur’an’la büyü yapma? 33 soru, Şeytan ayetleri doğru mu? Kafirler öldürün
diye bir ayet var mı? Kur’an’da çelişki-tenakuz var mı? Savaş-barış zıt değil mi? 27 soru, Kur’ana
saygı: yanında üst değiştirme? Belden aşağı tutma? Binada alt katta Kur’an olamaz mı? Yanında ayak
uzatma? Ayakta okuma? 27 soru, anlamlarını sadece Allah’ın bildiği ayetler var mı? 6 soru, basım ve
tercüme hataları? Mealler arasındaki farklar? Neden Allah buyurdu deniliyor 11 soru, çift cinsiyetli,
evren, yaratılma vampirizm, Firavun, parmak izi ile ilgili ayetler? 10 soru ve 14 asır önceki bir kitap
günümüz problemlerine nasıl çare üretir? gibi konularla ilgili olarak 4 soru bulunmaktadır.
Bütün bu konularla ilgili olarak gönderilen sorular başta kelâmcılar olmak üzere hem yaygın din
eğitimcilerini hem de örgün eğitimcileri çok yakından ilgilendiren ilginç sorular bulunmaktadır. Mesela
Samsun’dan, lise mezunu ve 45 yaşında bir beyefendinin sorusu şöyledir: “Ben Samsun’da ikamet eden
birisiyim. Bazı sosyete kadınlar apartmanlara gelerek alt katta Kur’an olamayacağını, bunun Kur’an’a
saygısızlık olacağını, bunun için çatıda bit yer oluşturup Kur’an-ı Kerimleri oraya taşıyalım diyerek
Kur’an-ı Kerim’i evlerden tamamen uzaklaştırma çabalarındalar. Bu gibi insanlara bizim vereceğimiz
cevap ya da bu konu ile ilgili çalışma ne olmalıdır? Her iki taraf arasında kavganın büyümemesi, hatta
hiç olmadan ikna edici yöntem ne olmalıdır? İlginize teşekkür eder saygılar sunarım.”
Tablo 27’de görüldüğü üzere Kur’an’la ilgili olarak gerçekten çok geniş bir yelpazede sorular
gelmiştir. Bu nedenle gruplandırmalar diğerlerine göre daha fazla gerçekleştirilmiştir. Bunun birçok
nedeni vardır. Öncelikle toplumun ilgi gösterdiği konuları tespit etmektir. Bir başka ifade ile soruların
yoğunlaştığı alanları doğru tespit edebilmektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEM`İYYÂT BAHİSLERİ
(Meleklere ve Âhirete İman)
1. MELEKLERE İMAN
Ehl-i Sünnet kelâmcılarının usul-i selase prensibine göre üçüncü grup iman esasları meleklere
ve ahiret gününe imandır. Meleklere iman genellikle nübüvvet bahisleri içinde ele alınmıştır. Buna
gerekçe olarak da meleklerin varlığını insanlara peygamberlerin haber verdiği gösterilmiştir. Meleklere
iman konusunda bilgi kaynağı sadece vahiydir. Bu sebeple melek konusunun sem’iyyât bahisleri içinde
işlenmesinde herhangi bir sakınca görülmemiştir.
İslam inanç esaslarından biri olan Meleklere iman, Müslüman olmanın zorunlu şartlarından biridir.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de meleklere inanmanın farz olduğunu gösteren pek çok ayet bulunmaktadır.34
Sözkonusu ayetlerde meleklere inanmayanların küfre düşeceği bildirilmiştir.35
İslam kelâmcıları melekler için bir takım özellikler sıralamışlardır. Buna göre Melekler, duyu
organlarıyla idrak edilemeyen ruhani varlıklardır. Bu nedenle Melekler, gözle görülmezler. Nitekim
Kur’an-ı Kerim, meleklerin hangi maddeden yaratıldıklarını bildirmez. Ancak bir hadiste “Meleklerin
nurdan, cinlerin ateşten, Âdem ise çamurdan yaratıldı” şeklinde haber verilmektedir36. Öte yandan
kelâmcıların çoğu yaratılış bakımından meleklerin insanlardan önce yaratıldığını benimsemişlerdir.37
1.1. Meleklere İmanın Faydaları ve Büyük Melekler
Gizli ve manevi kuvvetlerin gözetimi altında olduğunu, Kiramen Katibin adı verilen meleklerin,38
insanın yaptığı her işi kaydettiğini kabul etme Meleklerin varlığına inanma ile mümkündür. Bu sayede
insan günlük hayatını sürekli kontrol eder, iyi ve güzel işleri yapmaya yönelir. Meleklere inanan kişi,
kendisini iyiliğe çağıran sese kulak verir. Nitekim bir rivayette “Şeytan da melek de insanoğluna
sokularak, onun kalbine bir takım şeyler getirirler. Şeytanın işi kötülükle korkutup, hakkı yalanlamaktır.
Meleğin işi ise iyiyi tavsiye edip, hakkı tasdik etmesidir. İçinde böyle bir şey bulunan kişi onun
Allah’tan olduğunu bilsin ve Allah’a hamd etsin. Şeytanınkini bulan kişi ise, şeytandan korunması için
Allah’a sığınsın” denilmektedir.39 Ayrıca Meleklere inananlar, sıkıntılı anlarda mü’minlerin yardımına
yetişeceğine inandığından, ümidini asla kaybetmezler. Meleklere iman insanda sorumluluk duygusunun
gelişmesini sağlar. Yaptıklarının karşılığını mutlaka göreceği inancı ile kendini her türlü kötü duygudan
uzak tutabilmesi ancak meleklere iman ile mümkün olabilir. Kanunların veya güvenlik görevliliklerinin
görmediği yerlerde bile beni gören ve davranışlarımı kaydeden biri vardır inancı, insanı daima fazilete,
iyiliğe sevk eder ve kötülüklerden uzak durmasını temin eder. Kötü davranışlardan uzak durması ise
34
35
36
37
38
39

el-Bakara, 2/177; 2/285.
el-Bakara, 2/98; Nisa, 4/136.
Müslim, “Zühd”, 10; Hanbel, VI, 168.
el-Bakara, 2/30-34, el-A’raf 7/11, el-İsra 17/61; Teftazani, Şerhü’l-Makasıd, II, 40-41.
el-İnfitar 82/10.
Mesela bk. Tirmizi, Sünen, Tefsir, 3.
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insanın ahlakını güzelleştirir. Bu durum onun çevresiyle ilişkilerinde ölçülü davranmasını ve kimsenin
malına, canına zarar vermemesini sağlar. Böylelikle toplumun ana unsuru olan insan kalitesi artar. Bu
vasıflardaki insanlardan meydana gelen toplumlarda ise güven, yardımlaşma ve doğruluk egemen olur.40
Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında gelen elektronik posta sorularından
meleklere imanının toplum ve fert üzerindeki faydaları ve büyük meleklerle ilgili sorular bir başlık altında
toplanmıştır. Ayrıca burada meleklerin, insanların ne tür davranışlarını sevdikleri, hangi insanlara ne
zaman yardım ettikleri, insanları nelere yönlendirdikleri ve yapılan her davranışın, melekler tarafından
yazılıp yazılmadığı ile ilgili sorular bu kategoriye dahil edilmiştir. Tablo 28’e göre bu türden toplam 409
elektronik posta sorusu gelmiştir. Bu sorular kendi içerisinde çeşitli gruplara ayrılmıştır.

GRUPLAR

Tablo 28: Meleklere İmanın faydaları ve Büyük Melekler ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Meleklere imanın (fert/toplum) faydaları
Meleklere iman ile ilgili ayet ve hadisler, melek adları
Melek melaike, Melek ismi kutsal mıdır, küfür
Kur’anda adı geçen melekler ve görevleri
Cebrail: görevi, derecesi/elli bin yıl, görevi bitti mi, şimdi, ne yapar,
ruh, İsa’ya gelmesi, Cebrail-Ebubekir-hocası, insanlara görünür mü?
Azrail: görevi, aynı anda nasıl can alır, tek-çok mi, hayvan canı,
kendisi nasıl ölecek görülür mü, Azrail’e küfür?
İsrafil: görevi, sur kaç defa? Şu anda ne yapıyor?
Mikail: görevi, yağmur taneleri,
Koruyucu melek: görevi,
Kiramen katibin: görevi, inşanlar ölünce işi bitiyor mu, akıldan
geçenleri yazar mı, tek insanda mı görevli?
Harut Marut irade/yanlış yapabilir mi?
Kerrubin
Melek niçin yaratıldı? Kadir olan Allah neden meleklere ihtiyaç
duyar?
Köpek, resim, başı açık kadın, TV, melek girmez mi?
İnsan suretine girer mi? görülebilir mi/ balık suretinde? Kâbe’ye
inen melekler?
Münker-Nekir’in görevi soruları?

1,0
,2
,1
,1

Geçerli
Yüzde
16,6
3,4
1,5
2,4

Yığılımlı
Yüzde
16,6
20,0
21,5
24,0

56

,8

13,7

37,7

50

,7

12,2

49,9

2
6
10

,0
,1
,1

,5
1,5
2,4

50,4
51,8
54,3

18

,3

4,4

58,7

6
2

,1
,0

1,5
,5

60,1
60,6

18

,3

4,4

65,0

50

,7

12,2

77,3

28

,4

6,8

84,1
100,0

Sıklık

Yüzde

68
14
6
10

65

,9

15,9

Grup içi Toplam

409

5,8

100,0

Diğerleri

6591

94,2

Genel Toplam

7000

100,0

Bütün bu konuları ilgilendirilen sorular dikkatle incelendiğinde kelâm ilminde yer alan meleklere
iman ile ilgili bilgilerin kahir ekseriyetini yakından ilgilendirdiği görülecektir. Meleklerin tanımı,
çeşitleri, Kur’an’da adı geçenler, mahiyeti, meleklere imanın faydaları ve daha birçok konu oranları
farklı olmakla birlikte ilgili kuruma sorularak cevap istenmiştir. Bu sorulardan en dikkat çekicisi
40 Topaloğlu-Yavuz-Çelebi, İslam’da İnanç Esasları, s. 250.

80

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

“Melek niçin yaratıldı? Kadir olan Allah neden meleklere ihtiyaç duyar?” şeklinde sorulanlardır. Konu
bütünüyle kelâm ilminin ilgi alanına girmektedir. Zira İslam inanç esasları açısından cevaplandırılması
gerekmektedir. Bir başka husus ise büyük meleklerin tümüyle ilgili soru bulunması ve bunlarla ilgili
İslam inançları açısından gerçekten çok ince bilgiler gerektiren hususlarla ilgilidir. Nitekim Cebrail’in
vahiy meleği olduğu hatırlatıldıktan ve vahyin de son peygamberle bitmiş olması gerektiğinde hareketle
onun şimdi ne yaptığı sorulmuştur. Yine adı melek veya melek isimlerinde biri olana yapılan hakaret ve
küfrün insanı imandan çıkarıp çıkarmadığı sorulmuştur.
1.2. Meleklere İman ve Meleklerin Özellikleri
İkinci kategori ise daha çok meleklere iman ile ilgili sorunların dile getirildiği sorulardan
oluşmaktadır. Bu kategorideki sorular da kendi içerisinde çeşitli gruplarda tasnif edilmiştir. Bu gruplar
meleklerin özellikleri, sayıları, isimleri, yaratılma amacı, mahiyeti, resmedilmesi, görevleri veya İslam
inançları bakımından sorun teşkil edecek birçok değişik sorulardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, tüm
gruplarda ilgili kuruma toplam 507 soru gönderilmiştir. Bu sayının tüm sorulara oranı %7,2’dir. Bu
oran gerçekten meleklere imanla ilgili sorunlar açısından oldukça yüksektir. Bu da toplumun büyük bir
kesiminin meleklere iman ile ilgili sorunlarla sıkça karşılaştıklarını ortaya koymaktadır.
Aşağıdaki tabloya (Tablo 29) göre bu kategoride en çok soru gelen grup meleklerin mahiyeti,
özellik veya vasıfları, görevleri, isimleri, irade durumları, yaratılışlarının hikmeti ve günah işleyip
işlemedikleri ile ilgili soruları kapsayan gruptur. Bu grupta toplam 370 soru bulunmaktadır ve bunun
grup içi geçerli oranı %73’tür. Buna göre meleklere iman konusundaki sorunlar oldukça sıklıkla bu
gruptaki konularda yaşanmaktadır. Özellikle meleklerin iradeli olup olmadığı konusu bazı ilahiyatçıların
açıklamaları nedeniyle uzun bir süre sorgulanmıştır. Onların robotlara benzetilmesi veya akılsız olması
gibi benzetmeler sorularda sıklıkla ifade edilmiştir.41 Ayrıca meleklerin yaratılmasındaki hikmetin ne
olduğu sorulmuştur. Allah’ın yücelik ve kudret sahibi olduğu belirtildikten sonra meleklere neden
ihtiyaç duyduğunun anlaşılamadığı ifade edilmiştir. Yine onların günah işlememeleri konusundaki
açıklamaların yeterli olmadığı, günah işleyemezlerse niçin itiraz ettikleri gibi birçok soru gönderilmiştir.

41 Ardahan’dan lise mezunu ve 48 yaşında bir beyefendi şöyle demektedir: “Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Faaliyetleri
Müdürlüğü’nün düzenlediği toplantıda, Prof. Dr. Saim Yeprem, sevindiye destek vererek Kur’an-ı Kerim’de Melekler
akılsızdırlar, günah işlemez, erkekli veya dişilik yoktur. Onlar robot gibidirler, dedi. Bu konuda ayrıntılı bilgi verir
misiniz?”
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Tablo 29: Meleklere İman ve Meleklerin özellikleri ile İlgili Soruların Grup, Frekans ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde
Yüzde
Melek nedir, özellikleri, görevleri ve isimleri, iradeli mi? Yaratılış
370
5,3
73,0
73,0
hikmeti, günah işler mi?
Meleklerin Sayıları:
2
,0
,4
73,4
Meleklerin üstünlükleri (insan), insanlarla ilişkileri, insanlara
25
,4
4,9
78,3
yardımları,
Kıyametle birlikte 4 büyük melek de yok olacak mı?
13
,2
2,6
80,9
Peri diye bir varlık var mıdır? Evlenilir mi?
7
,1
1,4
82,2
Melekler Allah’ın yardımcısı ise Allah zayıf mıdır?
14
,2
2,8
85,0
Melekler her şeyi bilir mi (Gaybı)/kan dökme? Beddua?
18
,3
3,6
88,6
Peri diye bir varlık var mıdır?
2
,0
,4
89,0
Melekler Allah’ı görmüş müdür?
4
,1
,8
89,7
Meleklerin resmedilmesi, (Kadın, kanat, yeşil),
28
,4
5,5
95,3
Melekler necis yerde bulunur mu? Mesela tuvalette günah?
8
,1
1,6
96,8
Melekler ele kına yakar mı?
14
,2
2,8
99,6
Melek hangi dilde konuşur? Kabirde soruları nasıl anlaşılır?
2
,0
,4
100,0
Grup içi Toplam
507
7,2
100,0
Diğerleri

Genel Toplam

6493

92,8

7000

100,0

1.3. Cin
Meleklere iman konusu içerisinde işlenen hususlardan biri de “cin” meselesidir. Kur’an-ı
Kerim’de varlığından açıkça söz edilenlerden biri de cinlerdir. Bu nedenle meleklere iman aynı zamanda
cinlerin varlığını kabul etmeyi de zorunlu hale getirmektedir. Varlıkları kesin bir şekilde Kur’an’la sabit
olduğundan, cinleri inkâr edenlerin küfrüne hükmeden kelâm âlimleri, gerek varlığı ve gerekse de
görevleri ve yaratılışları bakımından melek ve cinleri birlikte işlemişlerdir.
Kur’ân-ı Kerim’de “cinne”, “can” ve “cin” kelimeleri geçmektedir. Yirmi iki yerde geçen cin
kelimesi de melek ve insan dışındaki üçüncü varlık türü karşılığında kullanılmıştır.42 Cin kelimesi
sözlük ve terim manalarıyla çeşitli hadislerde de yer almaktadır.43 Buna göre cin iki anlamı birlikte
ifade etmektedir: Bunlardan ilkine göre cin, genelde “ins” kelimesine karşılık olarak kullanılmaktadır.
Bu durumda ‘cin’ mutlak olarak duyu organlarının tamamından gizlenmiş olan ruhanî varlıklara verilen
bir isimdir. Buna göre melekler ve şeytanlar da cin sözünün şümulüne girer. İkincisine göre ise ruhanî
varlıkların bir kısmına cin denilir.44
. İslam kaynakları cinlerin insanlara nispetle farklı alanlarda üstün bir güce sahip olduğunu
bildirmektedir.45 Cinlerin mahiyeti konusunda farklı görüşler benimsemişlerdir. Bunları iki noktada
toplamak mümkündür: Bunlardan birincisine göre cinler, kendi başına kaim olan gayri maddî
42
43
44
45

İsfehani, el-Müfredat, “c-n-n” md.; M. F. Abdülbâki, Mu’cem, “cân”, “cin”, “cinne” md.leri.
Bk. Wensinck, Mu’cem, “cnn” md.
Daha geniş bilgi için bk. Ek. Râğıb el-Isfahânî, el-Müfredât, s. 138-139; Âsim Efendi, Kâmûs Tercemesi, IV, 581-582.
A. Saim Kılavuz, “Cin”, DİA, İstanbul: TDV Yayınları, VIII, 5-10; Mustafa Tuncer, Kur’an’da Cin ve Şeytan, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Samsun 1999, s. 27-39.
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cevherlerden oluşur.46 İkincisine göre ise cinler maddî cevherlerden oluşurlar.47
Çağımızda cinlerin mahiyetleri konusunda birtakım görüşler ileri sürülmüşse de bunlar ilmî
bakımdan temellendirilememiştir.48 Kur’an’da verilen bilgilere dayanılarak cinlere peygamber
gönderildiği noktasında İslâm âlimleri arasında bir ittifak bulunmaktadır. Ancak bu peygamberlerin
insan veya cin türünden oluşu hususunda görüş ayrılıkları vardır. Nitekim Hz. Muhammed, cinlere de
gönderilmiş bir peygamber olarak gönderilmesi nedeniyle “Resûlü’s-sekaleyn” unvanını almıştır. İslâm
âlimlerine göre cinler mutlak gaybı bilmemekle birlikte uzun süre yaşadıkları için insanların bilemediği
bazı hususlara vâkıf olmaları mümkündür. Ayrıca cinlerin insanlar gibi doğan, yiyip içen, evlenip
çoğalan, ölen ve hatta insanlarla ilişki kurabilen varlıklar olduğu âlimlerin çoğunluğu tarafından kabul
edilir. İnsanların cinleri görüp göremeyecekleri hususu ise tartışmalıdır.
Cinlerin insanlarla ilişkileri ve birbirlerine karşı etkileri hususunda da İslam bilginleri arasında
bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı Sünnî âlimler, cinlerin sadece vesvese vermek suretiyle
insanları etkileyebileceğini kabul etmişlerdir. Bu etkinin daha çok sihir ve büyü faktörlerinde ortaya
çıktığı söylenilerek, cinlerin bu nevi işlerde kullanılabileceği ileri sürülmüştür. Azâim ve havass gibi
İslâm’ın ana kaynaklarında bulunmayan bilgilerin daha çok Mısır, İran, Türk ve Hint bölgelerinde
yaşayan eski kültürlerden Müslümanlara intikal ettiği bilinen bir durumdur. Ayrıca cinlerden kâfir
olanların cehennemde şiddetli soğuk türünden veya daha başka azap çeşitleriyle cezalandırılacağını
kabul etmelerine karşılık, mümin olanlarının cennetle mükâfatlandırılacağı da kabul edilmiştir.49
Cin konusuyla ilgili olarak yukarıda ifade ettiğimiz hemen her konuda Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında elektronik posta yoluyla sorular
gönderilmiş ve bunların ilgililer tarafından cevaplandırılması beklenmiştir. Aşağıdaki tabloda (Tablo
30) söz konusu dönemde cinle ilgili olarak gelen soruların gruplar halinde tasnif edilmiş hali, frekansları
ve yüzde oranları görülmektedir.

Tablo 30: Cin ile ilgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık
Yüzde
Yüzde
Yüzde
46
47

48

49

el-Madnûnü’l-Kebîr, s. 16.
Eş’arî ve Bâkıllânî başta olmak üzere bu görüşü benimseyen Eş’arîler’in çoğunluğuna göre hayat için bünye şart
olmadığından her şeye gücü yeten Allah cinleri duyularla idrak edilebilen bünyeleri olmaksızın yaratmıştır. Hayat
için bünyeyi şart koşan Mutezile âlimleri ile Ebû Ya’lâ el-Ferrâ ise cinlerin basit cisimlerden ibaret olduğunu kabul
etmişlerdir. İbn Haldun, duyularla algılanamadıklarından ve neye delâlet ettikleri bilinemediğinden Kur’an’da geçen
melek, ruh, cin gibi kavramların müteşâbihattan kabul edilmesi gerektiğini söyler. (A. Saim Kılavuz, “Cin”, DİA, VIII,
5-10).
Bu teorilerden bir kısmı şöyledir: “ateşe kansan” (mâric) varlıklar olmaları dikkate alınarak karbon asidinden,
“dumansız ateşten yaratıldıkları göz önüne alınarak canlılığını ruhtan alan ve ezelde var edilen ışınlardan, ufolardan
veya enerjiden yahut bazı hadislerde hastalıkların sebebi olarak gösterilmeleri dikkate alınarak mikroplardan ibaret
olduğu tarzındadır. Bk. A. Saim Kılavuz, “Cin”, DİA, VIII, 5-10; Mustafa Tuncer, Kur’an’da Cin ve Şeytan, Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Samsun 1999, s. 67-77.
Topaloğul-Yavuz-Çelebi, İslam’da İnanç Esasları, s. 255-260; A. Saim Kılavuz, “Cin”, DİA, VIII, 5-10.
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Cinlerin, mahiyeti ve yaratılış
nedeni nedir? Hayatı, görülür
mü? Cinciler cinleri kullanabilir
mi?
Cin var mıdır? Geçmişi bilir mi?
evi var mı? Allah’ı görür mü?
Görevleri nelerdir? Cinlerden
Peygamber gönderilmiş midir?
Cinler insana musallat olur mu?
Kurtulmak için dua var mıdır?
Cin çağrılır mı? Cin çarpması
var mıdır? İnsan bedenine
girer mi? insan kılığına girebilir
mi? Görülebilir mi? insanlar
irtibata geçebilir mi? Su cinleri,
karabasan, Cinlerle evlenme,
Cinlerden korunma
Grup içi Toplam

69

1,0

33,5

33,5

42

,6

20,4

53,9

6

,1

2,9

56,8

89

1,3

43,2

100,0

206

2,9

100,0

Diğerleri

6794

97,1

Genel Toplam

7000

100,0

Yukarıdaki tablodan öncelikle halk arasında yaygın cin inançlarının hangi konularda yoğunlaştığını
açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. İkinci olarak bu soruların cevaplandırılacağı en güvenilir
kurumlardan birinin Din İşleri Yüksek Kurulu olduğunu göstermektedir. Diğer bir husus ise özellikle
kelâm ilim dalı başta olmak üzere gerek örgün gerekse yaygın din eğitimi ile uğraşan kişi ve kuruluşların
bu konuları İslam inanç esaslarına göre işlemelerinin ne derecede önemli olduğunu ortaya koymaktadır.
1.4. Şeytan/İblis
Başta Kelâm olmak üzere İslam’ın bütün bilim dallarında, insan ile şeytan arasındaki mücadeleye
sürekli dikkat çekilmiştir. Bu bağlamda Allah ve Peygamberin istemediği her fiil ve davranış şeytanın
bir ürünü olarak görülür. İnsanlığın zararına olan her kötülüğün kaynağı şeytan veya onun neslidir.50
Kulluğa karşı çıkma, haramları teşvik, hanımları istismar etme, faiz ve sihir gibi olumsuzlukların tümü
şeytandandır. Bu bağlamda şeytanın kötülükleri Kur’an’da inkâr, fuhuş ve bağy51 olmak üzere üç başlık
altında toplandığı söylenebilir.52 Öte yandan, şeytanın yaratılış nedeni devamlı sorgulanmış ve İslam
Kelâmcıları bununla ilgili açıklamalar yapmışlardır.
Kur’an verileri doğrultusunda şeytanın insana yönelik bazı eylemlerini sıralamak gerekirse, savaş
esnasında Müslümanların savaşı bırakıp kaçmalarına sebep olmakta,53 kötü olan bir şeyi iyi göstermekte,54

50
51
52
53
54

Remzi Kaya, a.g.m, s. 11.
İbn-i Manzûr, Lisanu’l-Arab, VI, 325-326; Taberî, Tefsir, XIV, 162; Damağânî, Kâmusu’l Kur’ân, s. 351; Râzî,
Mefatihu’l-Gayb, XX, 104; Râgıb, el-Müfredât, s. 562.
Bk. el-Bakara, 2/102, 2/168-169, 275, 2/169; el-Mâide, 5/90-91; en-Nahl, 16/90; en-Nisâ 4/15; Yûnus, 16/24.
Âli İmran, 3/175
el-En’âm, 6/43; eş-Şu’arâ, 26/24
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insanları, kendisine itaat eden kimselerle korkutmakta,55 aldatıcı sözler vermekte,56 insanları unutkanlığa
sevk etmekte,57 insanlara vesvese vermekte,58 kendi dostlarına ihanet etmekte,59günahkar milletleri
korumakta,60 insanlar arasında çekişme çıkarmakta,61 ahlaksızlık ve edepsizliğe teşvik etmekte,62
insanları doğru yoldan engellemekte,63 insan öldürmeye teşvik etmekte,64 kötülüğe yönlendirmek
mahiyetinde bıkkınlık, sabırsızlık ve azap vermekte,65 fesat çıkarmak amacıyla gizli anlaşmalara sebep
olmaktadır.66 Şeytan bu tür eylemlerini gerçekleştirirken her türlü araçları kullanmaktadır. Aşağıdaki
tabloda (Tablo 31) Şeytan (İblis) ile ilgili soruların grupları, bunlara ait frekanslar ve yüzdelik oranları
görülmektedir. Söz konusu tabloya göre bu kategorideki tüm gruplara ait toplam 353 elektronik posta
sorusu bulunmaktadır. Bu soruların genele oranı ise %5’tir. Buna göre toplumun önemli bir kesiminin
İblis veya Şeytan ile ilgili sorunlarla karşılaşmaktadır. Bunları kendi imkanları veya çevresindekilerle
çözüme kavuşturamayan hatırı sayılır bir kesim de Din İşleri Yüksek Kurulu’na sormayı tercih etmektedir.
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Tablo 31: Şeytan (İblis) ile ilgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

İblis’in mahiyeti, yaratılma nedeni, İblis melek mi cin mi,
yaşıyor mu, vesvese vermesi, boynuzlu mu? Sayısı, doğar
mı, yaşadığı yerler? Yaratıldığı zamanı, görülebilir mi?
Hileleri nedir? Hz. Adem’i aldatması secde etmemesi?
Cennete nasıl girdi? Kovulması, sonsuza dek cehennemde
kalması? Mümini sekerâtta aldatması?
Şeytan var mıdır? Allah’ı görmüş mü?
Şeytanın yaptığı ibadetlerin karşılığı ne olacak?
Allah şeytanın asi olacağını biliyor muydu? Biliyorsa niçin
yarattı?
Her şeyi, geleceği-geçmişi bilir mi?
İblis nedir? Melek/cin, Allah’a nasıl karşı geldi? Konumu
nedir? Yaşıyor mu? melek değilse neden emre karşı geldi?
Ömrü ne kadardır?
Şeytandan korunma?
Grup içi Toplam
Diğerleri
Genel Toplam

Geçerli Yığılımlı
Yüzde
Yüzde

Sıklık

Yüzde

136

1,9

38,5

38,5

106

1,5

30,0

68,6

7
8

,1
,1

2,0
2,3

70,5
72,8

20

,3

5,7

78,5

6

,1

1,7

80,2

67

1,0

19,0

99,2

3
353

,0
5,0

,8
100,0

100,0

6647

95,0

7000

100,0

2. AHİRETE İMAN
Klasik Kelâm kaynaklarındaki iman esaslarına yönelik olarak yapılan tasnife göre ahirete iman,
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Âli İmran, 3/175
en-Nisâ, 4/120 ve el-İsrâ, 17/64.
el-En’âm, 6/68; Yusuf, 12/42
el-A’raf, 7/27; el-Hac, 22/52
el-Enfal, 8/48; el-Furkan, 25/29
en-Nahl, 16/63
el-İsrâ, 17/53
en-Nûr, 24/21
en-Neml, 27/24; Ankebût, 29/38
el-Kasas, 28/15
Sâd, 38/41
el-Mücâdele, 58/10
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sem’iyyât bahislerindendir. Bu mesele, iman esasları bağlamında çalışmamızın da son konusunu
oluşturmaktadır.
2.1. Ahirete İman ve İslam İslâm İnancındaki Yeri
Ahirete iman ile ilgili olarak 2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek
Kuruluna gönderilen elektronik posta soruları kelâm ilmindeki tasnifine, soruların özelliklerine ve şekline
göre beş ayrı kategoride tasnif edilmiştir. Bu kategoriler içerisinde de yine soruların özelliklerine göre
çeşitli gruplar oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda (Tablo 32) ahirete iman kategorisindeki sorulardan
oluşturulmuş gruplar görülmektedir. Söz konusu gruplarda toplam 639 soru bulunmaktadır. Bunun
genele oranı ise %9,1’dir. Bu, diğerlerine göre oldukça yüksek bir orandır. Her şeyden önce toplumun
konuyla yakından ilgilendiği açıktır. Öte yandan bu oran, ahiret imanla ilgili soru veya sorunlarla geniş
halk kitlelerinin muhatap olduğunu göstermektedir. Ayrıca her kesimden ve her düzeyden soruların Din
İşleri Yüksek Kurulu’na iletmesi oldukça önemli bir husustur. Bu durum aslında söz konusu kurumun
halk nezdinde bir taraftan ne derecede önemli olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan da güvenilirliğini
göstermektedir.
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Tablo 32: Ahirete iman ile ilgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

Ahiret nedir? İslam inançlarındaki yeri (ayet-hadis) toplum
ve fert açısından önemi, batıdaki ahlak kurallarına uyanla
ahlaksız mümin arasındaki fark? Araf nedir?
Herkes ateist olursa ahiret nasıl olur?
Ahirette neler olacak? Ahiret hayatı nasıldır? Dili nedir?
Ahirettekiler ölümsüz mü, kaç yaş-33? Sakatların durumu?
Eziyet edilir mi, ahirette cinsellik var mı?
Ahiret hayatının ebediyeti,1 gün-50 bin yıl ne demek?
Ahirette aile-akraba ilişkileri: tanırlar mı, eşler, delilerin
durumu?
Müzik dinleyenin ahirette kulağına kurşun mu dökülecek?
Akıldan geçen kötülükler ve zanlar ahirette anlaşılacak mı?
Gözle işlenen günahlar? Hayvanların durumu?
Gayri müslime rahmet okunur mu? Toprağın bol olsun?
İnsanlığa hizmet eden gayri müslimin ahiretteki durumu?
Sonradan Müslüman olanın eski günahından sorumlu mu?
Ahireti (Cennet-Cehennem) inkâr eden kâfir olur mu? Ahirete
inanmayanların durumu? Toprak mı olacak?
Dünyada çekilen ıstıraplar günahlarına kefaret olur mu?
Grup içi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

256

3,7

40,1

40,1

5

,1

,8

40,8

186

2,7

29,1

70,0

25

,4

3,9

73,9

109

1,6

17,1

90,9

6

,1

,9

91,9

5

,1

,8

92,6

23

,3

3,6

96,2

4

,1

,6

96,9

13

,2

2,0

98,9

7
639

,1
9,1

1,1
100,0

100,0

Diğerleri

6361

90,9

Genel Toplam

7000

100,0

Yukarıda sıralanan gruplar ve içerdikleri sorular dikkatle incelendiğinde aslında kelâm ilmi
açısından oldukça önemli sorunları gündeme taşımaktadır. Bütün bunlar ahirete iman konusunda
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özellikle ahiret ahvali ve insanların ahiret hayatı ile ilgili günlük hayatta birçok sorunla karşılaştığını
göstermektedir. Ayrıca söz konusu soruların belli konularda yoğunlaşması gerek ilgili kurumların
gerekse şahısların din hizmetlerinde hangi hususları ne derecede önemle üzerinde durmaları gerektiğini
de ortaya koymaktadır. İnanç esasları arasında olan ve kabul etmeden Müslüman olması düşünülemeyen
ahirete iman konusu hemen her bakımdan sorgulanmış ve bu konudaki sorunlar ilgili mercilere
ulaştırılmıştır. Bu soruların uzmanları tarafından cevaplandırılmaması veya yeterince bilgi akışının
sağlanmaması durumunda imanında şüpheye düşmesi veya ehil olmayanların verdikleri bilgilere itimat
etmeleri ihtimali oldukça yüksektir. Mesela “Ahireti (Cennet-Cehennem) inkâr eden kâfir olur mu?
Ahirete inanmayanların durumu nedir? Toprak mı olacak?” gibi sorular İslam Kelâmı açısından oldukça
önemlidir. Yine “İnsanlığa hizmet eden gayri müslimin ahiretteki durumu nedir?” türünden sorular da
aynı derecede önemle cevaplandırılması gerekmektedir. Bunların büyük bir kısmı inanmayanlar veya
yurt dışında yaşayan Müslümanlar tarafından sorulmaktadır. Bütün bunlar, bulundukları ülkelerde gerek
Hıristiyan gerekse başka din mensupları tarafından imanlarında şüpheye düşürmek maksadıyla sorulmuş
olmalıdır.
2.2. Ahiretin Devreleri
Kelâm ilmi kaynaklarında ahiret kavramı içerisinde yer alan bir takım devrelerden söz edilir.
Bunlar ahiret hayatının devreleri olarak kaydedilir. Bir kısmı şöyledir: Kabir (berzah) hayatı, kıyamet
ve kıyamet alametleri (eşrâtü’s-sâat), küçük alâmetler, büyük alâmetler, sûr ve Sûr’a üfürülüş, ba’s
(yeniden diriltilme) ve ahiret halleri, ba’s, haşr ve mahşer, defterlerin dağıtılması, hesap, mizan, havz,
sırat, şefaat, Cennet, Cehennem, ru’yetullâh (Allah’ın ahirette gözlerle görülmesi) ve ruh meselesi.67
Aşağıdaki tabloda (Tablo 33) konuyla ilgili olarak toplam 887 soru gönderilmiştir. Bunun toplam
soru yöneltenlere oranı %12,7’dir. Bu oran gerçekten oldukça yüksektir. Söz konusu sorular İslam inanç
esasları ile ilgili olarak yazılan eserlerde ahiretin devreleri işlenirken takip edilen konular göz önünde
tutulmuş, sorular özelliklerine ve konularına göre gruplara ayrılmıştır. Bunlardan birincisi ve en çok soru
bulunduranı kabir ve berzahla ilgili soruların bir araya getirildiği gruptur. Söz konusu grupta “KabirBerzah, azap nedir? (ayet ve hadisler), ruhani, mahşer, erken ve geç ölenlerin durumu? Vefat eden
birisi aileden, dünyadaki ziyaretçilerden haberdar mıdır? Ruh bedene döner mi? Kabirde başını tahtaya
çarpar mı? Ölü ne zaman sorguya çekilir?” gibi sorular toplanmıştır. Bu türden en dikkat çekici olanı
“Kabir azabının olup olmadığına yönelik sorulardır. Zira son yıllarda gerek basın gerekse yayın aracılığı
ile toplum huzurunda açıktan yapılan tartışmalarda konuyla ilgili bir takım görüşler zikredilmiştir.
Ayrıca konuyla ilgili olarak kaleme alınan kitaplarda da inkarı yönünde görüşler sıkça zikredilmiştir.
Nitekim İstanbul’dan lise eğitimli ve 17 yaşında bir Bayan “Kabir azabı var mıdır?” şeklinde bir soru
göndermiştir. Yine Artvin’den üniversite mezunu ve 30 yaşında bir erkek “Kabir hayatı ve kabir azabı
hakkında geniş bilgi alabilir miyim ve bu konular Kur’an ayetlerinde var mıdır? varsa hangi ayetlerde
geçmektedir. Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürler.” Şeklinde bir soru göndermiştir.
Bu konuda şüphesi olanlar da bulunmaktadır. Sorunun çözülmesine yönelik elektronik posta
67

Eş’ari, el-İbane, s. 106, 151-152; Cüveyni, el-İrşad, s. 166-176, 351-358; Nesefi, Tebsiratü’l-Edille, II, 364-368;
Topaloğlu-Yavuz-Çelebi, İslamda İnanç Esasları, s. 290 vd.
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sorularından bir de Adana’dan, üniversite mezunu ve 35 yaşında bir bayan tarafından şöyle sorulmuştur:
“Kabir azabı olduğuna inanıyorum. Lakin kafamda çözemediğim ve tam olarak bilmediğim bir konu
var. Kabirde işlenen günahlara karşılık azap olduğu söyleniyor. Peki, kabirde çekilen azap eğer
cehenneme gidilecekse orda çekilen azaplardan düşülüyor mu yoksa hem kabirde hem cehennemde aynı
günahlar için azap mı var?” Konunun birçok yönden toplumun gündeminde olduğu sorulardan açıkça
anlaşılmaktadır. Mesela Bilecik’ten, üniversite mezunu ve 59 yaşında bir beyefendinin sorusu şöyledir:
“İnancım gereği ölüm sonrası kabir hayatını (Berzah alemi) kulaktan dolma bir miktar biliyorum, ama
birde sizin gibi yetkili makamlardan teferruatlı olarak öğrenmek isterim.”
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Bu tür soruları toplayan grupta toplam 282 soru bulunmaktadır. Bunun grup içi geçerli oranı ise
%31,8’dir. Bu oran söz konusu grupta gönderilerin soruların neredeyse üçte birine denk gelmektedir.
Tablo 33: Ahiretin Devreleri ile İlgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları
Geçerli Yığılımlı
Sıklık Yüzde
Yüzde Yüzde
Kabir-Berzah, azap nedir? (ayet ve hadisler), ruhani,
mahşer, erken ve geç ölenlerin durumu? Aileden dünyadaki
282
ziyaretçilerden haberdar mıdır? Ruh bedene döner mi?
4,0
31,8
31,8
Kabirde başını tahtaya çarpar mı? Ölü ne zaman sorguya
çekilir?
Kıyamet: Kıyamet günü saati akşam mı? Mahşerde neler
olacak, melek veya cin ölür mü? Kıyamet yakın mı, tahliye mi
73
1,0
8,2
40,0
olacak yoksa dünyada mı kalınacak? Maya takvimi en son kim
ölecek?
Kıyamet alametleri: Dabbetü’l-Arz? Kıyamet alametlerinden
100
1,4
11,3
51,3
gerçekleşen var mı, Küçük ve Büyük alametleri nelerdir?
Sur: Sur ile ilgili ayet ve hadisler nelerdir? Sura ne zaman
üflenir, mahiyeti nedir, sur üflemeleri arasındaki zaman ne
22
,3
2,5
53,8
kadardır?
Mahşer: Delilleri ayet-hadis, mahiyeti, ne zaman olacağı?
31
,4
3,5
57,3
Miraçta görülenler nasıl izah edilir?
Defterlerin verilmesi: Defteri açık olanlar, Fatiha, Kur’an, iyilikler
30
,4
3,4
60,7
deftere yazılır mı? Ameller nasıl kaydedilir, nasıl hesaplanır?
Hesap: Tanımı, nass, mahiyeti, ne zaman başlar, kabirle ilgisi?
Müslüman olmayan ailede doğanların hesabı? Hesap ruhen
95
1,4
10,7
71,4
mi? peygamberler de hesaba çekilir mi? Sorgusuz olan var
mı? Günahları herkes bilecek mi?
Mizan: nedir, nasıl olacak?
21
,3
2,4
73,7
Havz
5
,1
,6
74,3
Sırat: ayet ve hadisler, aslı nedir, mecaz mı, Meryem 71-72
23
,3
2,6
76,9
ayetleri nasıl anlaşılmalı?
Şefaat nedir?Kimler kimlere şefaat eder? Var mıdır?
61
,9
6,9
83,8
Berzah nedir? Ayet-hadis, mahiyeti, cenneti-cehennemi görür
41
,6
4,6
88,4
mü?
Ru’yetullah: Müminler Allah’ı görebilecek mi?
32
,5
3,6
92,0
Dünya hayatına karşılık ebediyen Cehennemde kalmak etik
25
,4
2,8
94,8
midir?
Ba’s: Cismani-Ruhani midir? Şekli, Ölmeden önceki hali mi yeni
46
,7
5,2
100,0
bedenle mi? Kaç defa ölme-dirilme olacak?
Grup içi Toplam
887
12,7
100,0
Diğer Sorular
6113
87,3
Genel Toplam
7000 100,0

Ahiretin devrelerine ait sorulardan oluşturulan ve en çok soru bulunduran ikinci grup ise “kıyamet
alametleri” konusu ile ilgili olanları içermektedir.
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“Ahiretin devreleri” kategorisindeki gruplardan en çok soru bulunduran üçüncü grup ise “hesap”
ile ilgilidir. Bu grupta hesap, tanımı, mahiyeti yani hesabın ruhen mi olacağı ve hakkındaki nasslar,
hesabın ne zaman başlayacağı, kabirle ilgisinin ne olduğu, Müslüman olmayan ailede doğanların
hesabının nasıl olacağı, peygamberlerin de hesaba çekilip çekilmeyeceği, hesaba çekilmeyenlerin yani
sorgusuz olanların bulunup bulunmadığı ve günahların herkes tarafında bilinip bilinmeyeceği” gibi
konularla ilgili sorular bu grupta toplanmıştır.
Yukarıdaki tablo incelendiğinde Ahiretin devreleri ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’na
2006-2010 yılları arasında gönderilen soruların İslam inanç esasları bağlamında oldukça önemli
olduğunu göstermektedir. Zira Kelâm ilminin konuya dair hemen her meselesi ile ilgili soru veya sorular
bulmak mümkündür. Bu açıdan gerek örgün gerekse yaygın eğitimle uğraşanların toplumun konuyla
ilgili soru veya sorunlarının hangi noktalarda ne derecede yoğunlaştığını bilmeleri büyük bir avantaj
sağlayacaktır. Bu nedenle başta yukarıda zikredilenler olmak üzere birçok soru kelâm ilmi uzmanları
tarafından ciddi bir şekilde cevaplandırılmalıdır. Ortaya çıkan ürünler ise basın ve yayın yoluyla halka
ulaştırılmalıdır.
2.3. Cennet
Ahirete iman esasının en önemli konularından biri de Cennet’tir. Nitekim İslam inançlarını konu
edinen Kelâm ilminde Cennet bahsi ahirete iman konusu içinde işlenmiştir. Bu nedenle Cennet konusu
ile ilgili olan soruları ahirete iman içerisinde ancak başka bir kategoride toplamayı uygun gördük.
Böylelikle konu hakkındaki soru veya sorunları daha detaylı incelemek mümkün olabilecektir.
Cennetle ilgili sorular bir kategoride toplanmıştır. Ayrıca bu kategorideki sorular özellik ve
anlamlarına göre çeşitli gruplara ayrılmıştır. Gruplar oluşturulurken öncelikle soruların yoğunlaştığı
konular sonra da kelâm ilminde Cennet konusunun işleniş biçimi dikkate alınmıştır. Bu bağlamda
cennet kategorisinde toplam yedi grup oluşturulmuştur. Tablo 34’e göre bütün gruplarda toplam 930
soru bulunmaktadır. Ancak soruların bu gruplarda eşit bir şekilde dağılmadığı görülmektedir. Başka bir
ifade ile grupların bir kısmında sorular daha fazla yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda en çok soru , “cennet
ehli” ile ilgili olarak gönderilen soruları içeren gruptadır.
Burada “Cennet ehlinin vasıfları, Müslüman ve gayri müslimin çocuklarının ahiretteki durumu,
72 fırkadan hangisinin cennetlik olduğu, birine Cennetliksin demenin doğru olup olmadığı, Cennetin
bekçisinin adı, Cennete girebilmek için sadece imanın yeterli olup olmadığı, Cennete ilk girenin kim
olacağı, Ebu Talib’in ahiretteki durumu ve Cennette cinsellik olup olmadığı” gibi konularla ilgili sorular
bir araya getirilmiştir. Tablo 34’e göre bu grupta toplam 330 soru bulunmaktadır. Bu grupta İslam
inançlarındaki ahirete iman konusunu yakından ilgilendiren önemli sorular bulunmaktadır.
Kelâm ilminin de ilgi alanına giren bu sorular doğru bilgilendirilmemesi durumunda, İslam
inançları açısından sorun oluşturacak niteliktedir. Mesela “Cennete girebilmek için sadece imanın
yeterli olup olmadığı” sorusu iki açıdan önemlidir. Öncelikle bu soru ile Müslüman olduğunu söyleyen
birinin, sonrasında tembellik edip, herhangi bir ibadeti yerine getirmemesi durumunda söz konusu
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şahsın cennete gidip gidemeyeceği sorulmaktadır. Bu, Kelâm tarihinde birçok mezhep veya bilginin
görüş beyan ettiği bir husustur. İkincisi ise günümüzde tekfirci ve şirke nispet eden bazı dini akım ve
görüşlerin toplum üzerinde etkili olmasıdır. Özellikle ameli imandan bir cüz sayan bir takım akımlar,
kendi görüşlerini toplum içerisinde rahatlıkla savunabilme durumuna gelmişler ve çeşitli vasıtalar
aracılığı ile bu görüşlerini en azından toplumun bir kısmına ulaştırabilmişlerdir. Bir başka sık sorulan
ise Cennette cinsellik olup olmadığına yöneliktir. Mesela Sivas’tan, üniversite mezunu ve 38 yaşında
beyin sorusu şöyledir: “Cennette evlilik var mı? Varsa dünyada evlenip de ölenler ikisi de cennetlik
olursa birbiriyle evlenmek zorundalar mı? Cennetteki evlilikte dünyada başkası ile evli olan biriyle
evlenilebilinir mi?”

GRUPLAR

Tablo 34: Cennet ile İlgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları
Cennet nedir? Ayet-hadis, vasıflar, tabakaları, ebedi midir,
baki midir? Nasıl kazanılır?
Günahkar mümin: Günahkâr müminin ahiretteki durumu?
Cennet ehli: vasıfları, Müslüman ve gayri müslimin çocukları,
72 fırka? Cennetliksin demek doğru mu? Bekçisi? Sadece
iman yeterli mi? ilk giren kim? Ebu Talib’in durumu? Cinsellik
var mı?
Kader-ahiret ilişkisi: Allah, insan doğmadan önce cennete
gideceğini biliyor mu?
Yeri ve ehli: Cennet nerededir? şu anda yaratılmış mıdır? Ehli
ne zaman girer?
Kimler girer: Sadece yaratıcıya inanmak yeterli mi? Hz.
Muhammed’e inanmayan (ehli kitap) fakat Müslüman
olmayan cennete girer mi?
Huri ve gılman: (ayet-hadis) Sadece erkeklere mi?
Hıristiyan Cennete girecek mi?
Grup içi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

197

2,8

21,2

21,2

199

2,8

21,4

42,6

330

4,7

35,5

78,1

22

,3

2,4

80,4

42

,6

4,5

84,9

51

,7

5,5

90,4

62
27
930

,9
,4
13,3

6,7
2,9
100,0

97,1
100,0

Diğerleri

6070

86,7

Genel Toplam

7000

100,0

Cennet kategorisinde en çok soru bulunduran ikinci grup ise “Günahkar mümin” adını taşımaktadır.
Bu grupta özellikle günahkâr bir müminin ahiretteki durumunu soran elektronik postalar toplanmıştır.
Bu tür sorulardan anlaşıldığına göre bir kısım medya aracılığı ile halka kadar ulaşan bilgiler, bir takım
şüpheleri de beraberinde getirmiştir. Mesela Yalova’dan, üniversite mezunu ve 34 yaşında bir beyin
sorusu şöyledir: “Bir tv kanalında cennet ve cehennem ile ilgili bir program izledim. Programı sunan kişi
şunları söylüyor; cehenneme girenlerin bir daha oradan çıkamayacaklarını söylüyor ve bunu günahkar
Müslümanları da dahil ediyor. Bu konu ile ilgili yani cehennem ile ilgili 48 ayet açıkladı. Gerçi bu
ayetlerin çoğu kafirler, münafıklar, inanmayanlardan bahsediyor. Özellikle şunu ifade etti cehenneme
girenin bir daha çıkmayacağını. Bizlerin bildiği günahkâr Müslümanların cezalarını çektikten sonra
cennete gidebileceği, fakat programdaki kişi tam tersini ifade ediyor. “kalbinde zerre kadar iman olanın
cennete gireceği” sözü hadis midir? Kim söylemiştir? Mahşer gününde insanlar cennet ve cehenneme
nasıl gönderilecekler?” Yukarıdaki tabloya göre bu türden toplam 199 soru bunmaktadır.
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Bu kategoride en çok soru bulunduran üçüncü grup ise “Cennetin mahiyeti, Cennetle ilgili ayet
ve hadisler, Cennetin vasıfları, tabakaları, cennetin ebediyeti ve nasıl kazanılacağı” ile ilgili konularda
gönderilmiş soruları içermektedir. Burada Kelâm açısından en önemli soru cennetin ebediyeti meselesidir.
Konuyla ilgili birçok soru gönderilmiş ve bunun gerekçeleri istenmiştir. Özellikle dünyadaki kısa bir
ömre karşılık ebedi bir hayat sorgulanmıştır.
Cennet kategorisindeki tüm sorular dikkatle incelendiğinde bunların birçoğunun tarihte
mezheplerin doğmasına bile zemin hazırlayan problemler olduğu görülecektir. Bu türden soruların en
azından mezhepler arası ciddi görüş ayrılıklarına neden olduğu bir gerçektir. Be nedenle Kelâm ilminin
ilgi alanına giren ve İslam inanç esaslarını ilgilendiren soruların hangi konularda yoğunlaştığı, kimler
tarafından ve hangi sebeple sorulduğunun iyi tespit edilmesi ve insanımıza bu konularda doyurucu
bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Değişkenler aracılığı ile analizler yapılmak suretiyle sorunun
kaynağını tespit etmek mümkündür. Yukarıdaki tabloda (Tablo 34) bunlardan bir kısmını görmek
mümkündür.
2.4. Cehennem
İslam inanç esaslarında ahirete iman konusu içinde değerlendirilen Cehennem, ahirette kâfir,
müşrik ve münafıkların sürekli kalacakları azap yeri olarak kabul edilir. Günahkâr müminler de
günahları ölçüsünde orada cezalandırılırlar. Buna göre cehennem gidilecek güzel bir yurt değil aksine
kötü bir yerdir. Kur’an-ı Kerimde Nâr, Hâviye, Sair, Lezâ, Sakar, Hutame cehennem için kullanılan diğer
adlardır. 68 Cehenneme girenler orada uzun sütunlar arasında ve her yönden o ateşle kapatılmışlardır.69
Cehennem inkarcılar için bir zindandır.70
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında gönderilen
elektronik posta sorularından 634 tanesi Cehennem ile ilgilidir. Bunlar “Cehennem” kategorisi altında
toplanmıştır. Bu sorular da kendi arasında özellik ve anlamlarına göre çeşitli gruplara ayrılmışlardır.
Bu bağlamda beş grup oluşturulmuştur. Bu gruplardan en çok soru bulunduranı “Cehennem ehli” adını
taşımaktadır. Bu grupta “Cehennem ehlinin vasıfları, 72 fırkadan hangisini cennetlik olduğu, herhangi
birine sen Cehennemliksin demenin hükmü, Cehennem görevlilerinin adları, Müslümanlar cehennemden
geri çıkıp çıkamayacağı, tüm insanların ceza çekmek için cehenneme girip girmeyeceği” gibi konularla
ilgili sorular toplanmıştır. Bu grupta en önemli konulardan biri “Müslümanların cehennemden geri çıkıp
çıkamayacağı”dır.
Bu konu İslam Kelâm tarihinde birçok tartışmalara neden olmuştur. Nitekim Çankırı’dan, lise
düzeyinde eğitimli ve 17 yaşında bir Bayanın sorusu şöyledir: “Mü’min olan insanlar öldükten sonra
tartıları hafif geldikleri zaman cehenneme girdikten sonra geri çıkacak mı eğer çıkacaksa bu olaya
uygun ayet alabilir miyiz?” Bir başkası ise Elazığ’dan, lise mezunu ve 20 yaşında bir beyin sorusu
68
69
70

Bu isimlerin geçtiği ayetler için bk. M. Fuâd Abdülbâkî, a.g.e, ilgili maddeler; Bekir Topaloğlu, “Cehennem”, DİA, VII,
227-233; Ömer Faruk Harman, “Cehennem”, DİA, VII, 225, 226; Ahmet Çelik, Cennet ve Cehennemin Sonsuzluğu,
Erzurum 2002.
el-Hümeze: 104/8-9.
el-İsrâ: 17/8.
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şöyledir: “Hocam, her insan bilerek veya bilmeyerek günah işler bunu biliyoruz. Diyelim ki mizanda
bir insanın sevabı günahından biraz fazla oluyor. Hepimiz biliriz ki bu insan cennete gider ancak bu
inşa işlediği günahkarın cezasını çekecek mi? Yani bu insanın cehenneme girer mi?” bu grupta toplam
375 soru bulmaktadır. Bunun grup içi geçerli oranı ise %59,1’dir. Bu oran Cehennemle ilgili soruların
yarıdan fazlasının bu grupla ilgili olduğunu göstermektedir.

GRUPLAR

Tablo 35: Cehennem ile İlgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

Cehennemin mahiyeti? İlgili Ayet-hadis? Vasıfları? Sonsuz
azabın hikmeti nedir? Neden yakarak azap edilecek? Azap
çeşitleri? Soğuk-sıcak?
Ebediyeti: Cehennem ebedi midir? Ebedi olmadığını iddia
edenleri delilleri? Kurtulma imkânı yok mu? Allah’ın ebediyet
sıfatı ile çelişmez mi?
Ehli: Cehennem ehlinin vasıfları, 72 fırka? Cehennemliksin
dememek doğru mu? Görevlilerinin adları? Müslümanlar
cehennemden geri çıkabilir mi? Tüm insanlar ceza çekmek
için cehenneme girecek mi?
Cehennem-Kader ilişkisi: Allah insan doğmadan önce
cehenneme gideceğini biliyor mu?
Yeri: Cehennem nerededir? Şu anda yaratılmış mıdır? Ehli
ne zaman girer?
Grup içi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

165

2,4

26,0

26,0

37

,5

5,8

31,9

375

5,4

59,1

91,0

20

,3

3,2

94,2

37

,5

5,8

100,0

100,0

634

9,1

Diğerleri

6366

90,9

Genel Toplam

7000

100,0

Yukarıdaki gruplar dikkatlice incelendiğinde Kelâm ilminin ilgi alanına giren ve çok önemli
tartışmalara neden olan konu ve soruların bulunduğu görülecektir. Mesela Cehennemin şu anda
yaratılmış olup olmadığı, ehlinin içine ne zaman gireceği, Cehennemin ebediyeti bu konulardan bir
kaçıdır. Kelâm tarihinde uzun süre gündemden düşmeyen konular arasında yer alan bu konular sorularla
sıklıkla gündeme taşınmış ve cevap istenmiştir. Bu bağlamda konuyla ilgili soruların hangi hususlarda
yoğunlaştığı ve hangi kesim ve yerlerden sorulduğu konusunun detaylı içerik analizleri ile ortaya
çıkarılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle gerek yaygın eğitim gerekse örgün eğitim ile
uğraşanların işlerini kolaylaştırmak ve sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla sorunun kaynağını
tespit etmek bir gerekliliktir.
2.5. Ruh
Ruh konusu da Kelâm ilminde ahirete iman konusu içinde işlenen konulardan bir diğeridir.
Özellikle haşr konusunda; onun haşri cismani mi yoksa haşri ruhani mi olacağı tartışmalarında gündeme
gelmiştir. Kelâmcılar insanın maddî bedenle ruhtan müteşekkil bir varlık olduğunda neredeyse görüş
birliği sağlamışlardır. Ancak ruh konusunda İslam bilginleri ihtilafa düşmüşlerdir. Ruhun varlığını
kabul eden İslâm bilginleri, onun mahiyeti, beden ile münasebeti vb. konularda farklı kanaatlere sahip
olmuşlardır. İslam inançları açısında ruhun varlığına inanmak bir zorunluluktur. Çünkü Kur’an âyetleri
ruhun varlığını isbat etmekte, onun, rabbimizin emrinden ibaret olduğu, ölümden sonra başka bir âleme
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iltihak edeceği bildirilmektedir.71
Din İşleri Yüksek Kuruluna gönderilen sorulardan Ruhla ilgili olanlardan bir kategori
oluşturulmuştur. Aşağıdaki tabloda (Tablo 36) ruh kategorisi içinde oluşturulan gruplar görülmektedir. Bu
kategoride toplam 499 soru vardır. Ancak içerik tahlillerinin yapılabilmesi amacıyla soruların özellikleri
göz önünde bulundurularak gruplar oluşturulmuştur. Bunları aşağıdaki tabloda görmek mümkündür.

GRUPLAR

Tablo 36: Ruh ile İlgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

Ruhun mahiyeti: Ruh nedir? Ruhun varlığı ve mahiyeti ve
bekası? Ruh ölür mü? Görülür mü?
Tenasüh: Kıyametten önce ölenler tekrar dünyaya hayvan
veya bitki olarak gelecek mi?
Reenkarnasyon: nedir? İslam’da yeri var mı?
Galu bela: nedir? Niçin Hatırlamıyoruz? iki secde olayı? Kader
tayini?
Ruhlar âlemi: Ruhlar âlemi diye bir yer var mı?
Ruh çağırma: Cuma günü gelir mi?
Ruhun dolaşması: dolaşır mı, ailesini ziyaret eder mi? ölü
ruhları birbirlerini ziyaret eder mi? Haberdar olur mu?
Ölüm: ölümle birlikte Ruh ne olur, nereye gider? Cesede geri
döner mi?
Ruh üfleme: Cenine ne zaman? ahiret hayatı var mı?
Hayvanların ruhu: Hayvanların ruhu var mı, ahirette ne
olacak?
Grup içi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

60

,9

12,0

12,0

14

,2

2,8

14,8

32

,5

6,4

21,2

40

,6

8,0

29,3

11
17

,2
,2

2,2
3,4

31,5
34,9

152

2,2

30,5

65,3

147

2,1

29,5

94,8

5

,1

1,0

95,8

21

,3

4,2

100,0

100,0

499

7,1

Diğerleri

6501

92,9

Genel Toplam

7000

100,0

Ruh kategorisinde yer alan soruların yoğunluğunu bildiran tablo dikkatle gözden geçirilecek
olursa, İslam Kelâm tarihi boyunca ortaya çıkan ve ciddi sorunların neden olan konuların sorulduğu
görülecektir. Bunların en önemlileri, ruhun varlığı, ebediyeti, haşri ruhani veya haşri cismani, ruhun
cevvâliyeti, kabir ruh ilişkisi ve ruhun reenkarnasyonu/ tenasühüdür. Bu konuların sadece biri bile
uzun asırlar boyu tartışmalara neden olmuş fırka, mezhep veya filozofların kendi görüşlerini savunma
çabaları ile büyük bir kültürel birikim meydana getirmiştir. Toplumun hemen her kesiminden ve ruhla
ilgili bütün hususlarda sorular gönderilmesi konunun günümüzde bile ne derecede gündemde olduğunu
açıkça göstermektedir.
2.6. Ölüm
Ölüm hayatın zıddı, insanın ölümden sonra gideceği ikinci âlemin başlangıcı sayılmıştır. Ölümle
birlikte insanın geleceği, insandan ayrılan bir şeyin var olup olmadığı, varsa bu varlığın niteliği,
tekrar bedenlenip bedenlenemeyeceği gibi sorular gerek ilkel gerekse medenî insanı daima meşgul
edegelmiştir.72 Haklı olarak her devirde insanlar bu sorulara ikna edici cevaplar aramıştır. İslâm öncesi
71
72

İbn Furek, Mücerredü Makâlât, s. 230-237; 257-262.
Hayati Hökelekli, “Dini Hayatın Bütünlügü Açısından Ahiret İnancının Psikolojik Temelleri”(bildiri), Kelâm Anabilim Dalı XII.
Koordinasyon Toplantısı ve İslâm’da Ahiret İnancı Sempozyumu, Sivas, 2007, s. 7.
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Araplarının da bu konuda çeşitli görüşleri tercih ettikleri görülmektedir.73
Ölüm Arapçada “hareketsizlik, sükûnet” demektir. “öldü” demek “hareketsiz kaldı” demekle
eşdeğerdir.74 Câhiliye Araplarının bir kısmı ruh ve beden ayırımı yaparak ölümü ruhun bedenden
ayrılmasından sonra bedenin hareketsiz kalması şeklinde açıklar. Bunlara göre insan tabiî yolla veya
bir hastalık sebebiyle öldüğünde ruh burun ve ağızdan çıkmakta ve nefesini (soluk) kaybetmekte, fakat
öldürülen veya yaralama sonucu ölen kimsenin ruhu ise yarasından çıkmaktadır ki bu inanca sahip
olanlar azınlığı oluşturur. Bir kısmı da ölümü doğal bir olay olarak görmekte, bedenden ayrı bir ruhun
varlığına inanmamaktadır75.
Din İşleri Yüksek Kuruluna Ölümle ilgili olarak gelen sorular bir kategoride toplanmış ve bunlar
da kendi arasında gruplara ayrılmıştır. Aşağıdaki tabloda (Tablo 37) bu kategorideki gruplar frekansları
ve yüzdelik oranları görülmektedir.

GRUPLAR

Tablo 37: Ölüm ile İlgili Soruların Grupları, Frekansları ve Oranları

Ölümün mahiyeti: Ölüm nedir, Kur’an nasıl açıklar? İnsan
öldükten sonra ne olacak? Ölüm nasıl gerçekleşir? Ölüm
korkusundan kurtulma yolları? Ölüm meleği? Cesedin
önemi? Kıyametle tekrar mı ölünür? Ölüydü dirilttik ne
demek?
İntihar: intihar edenin ahiretteki durumu? Ötenazi caiz mi?
Kaza ve ölüm ilişkisi: nasıl öleceği kaderde yok mu? Kazadan
farkı? Ölüm anı değişir mi?
Durumu: Kutsal günlerde ölenin ahiretteki durumu: Bayram,
Cuma günleri?
Resim: Ölenin resmini duvara asmak caiz mi? Fotoğrafını
çekmek caiz mi?
Duyuları: Ölen kişi yanındakileri görür mü? Azrail’i görür
mü? evini ziyaret eder mi, yıkanırken hisseder mi?
Ziyaret: Mezar/kabir ziyareti, ölü görür mü, haberdar olur
mu? ağaç dikmek mezar taşı yazıları caiz mi?
Ölü için yapılanlar: Ölü için yapılacaklardan 7’si, 40’ı, 52’si ne
anlama gelir, dindeki yeri nedir? Tatlı ikramı, yemek var mı,
Kur’an-Fatiha okumak? Yıkamak, gusül, Iskat, dua, Telkin
var mı?
Grup içi Toplam

Sıklık

Yüzde

Geçerli
Yüzde

Yığılımlı
Yüzde

147

2,1

22,5

22,5

17

,2

2,6

25,1

76

1,1

11,6

36,7

13

,2

2,0

38,7

6

,1

,9

39,6

149

2,1

22,8

62,4

101

1,4

15,4

77,8

145

2,1

22,2

100,0

100,0

654

9,3

Diğerleri

6346

90,7

Genel Toplam

7000

100,0

SONUÇ
2006-2010 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilen, akâid
ve kelâm ilmi bağlantılı inanç konularını içeren itikadi soruların tahlil ve değerlendirmesine yönelik bu
73
74
75

İbn Sîde, el-Muhassas, II, 64; Cevâd Ali, a.g.e., VI, 122.
Zebîdî, Tâcu’l-arûs, “mvt” md.
Zebîdî, Tâcü’l-arûs, “htk” md.;
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çalışmada, Türkiye’de il, ilçe ve köylerde yaşayan halkımız ile dünyanın farklı ülkelerinde ikamet eden,
vatandaşlarımızın itikadi konulara ilgi duyduğu ve bu doğrultuda kelâm ilmi ile ugraşan araştırmacılara
önemli veriler sunduğu anlaşılmaktadır.
Din İşleri Yüksek Kurulu’na yöneltilen soruların önemli kısmı, öncelikli görevi mü’mini
aydınlatmak olan kelâm ilmi ile doğrudan alakalıdır.
Bu doğrultuda çalışmamızda İslam kelâmında inanç esasları için temelde yapılan uluhiyyet,
nübüvvât ve sem’iyyât ayrımı esas alınmış ve bunların her biri için gönderilen sorular, aynı başlıklarla
oluşturulan bölümlerde incelenmiştir. Bu nedenle Allah’a, kader ve kazaya iman bahislerinden oluşan
“uluhiyyet” birinci bölümün temel konularını oluşturmuştur. Ancak Allah’a, kader ve kazaya iman
konularının tam olarak anlaşılabilmesi için onlarla çok yakından ilişkili bulunan bir takım kavramların
da ifadelendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bir başka ifade ile bir takım kavramların tanımları, mahiyeti
ve İslam inanç esasları açısından doğru açıklamalarının bilinmemesi durumunda, söz konusu inanç
esaslarına iman problemsiz olarak gerçekleşmeyecektir.
Kurula yöneltilen ve “Allah’a iman” ile alakalı olarak söz konusu kurula toplam 1865 elektronik
posta sorusu gönderilmiştir. Kelâm bilginlerince yapılan tasnife göre, “uluhiyyet”in ikinci konusu, kaza
ve kadere imandır. Kader ve kaza konusunda toplam 3851 soru gönderilmiştir ki, bu soru soranların
geneline oranlandığında %55’inin bu konuyla ilgilendiğinin işaretidir. Allah’a iman, kader ve kazaya
iman ve diğer uluhiyyet bahisleriyle alakalı olarak kurula gönderilen 2777 adet soru ile beraber uluhiyyet
başlığı altında gönderilen soruların toplam sayısı 8493’dür.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Kelâm ilminin inanç esasları ile ilgili yapmış olduğu tasnif
doğrultusunda Peygamberlere ve Kitaplara iman konuları işlenmiştir. Öncelikle peygamberlere iman
konusunda detaylı gruplar oluşturulmuştur. Bu bağlamda peygamberlere imanla ilgili olarak, Diyanet
İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na toplam 1668 elektronik posta sorusu gönderilmiştir.
Nübüvvât bahsi çerçevesinde kutsal kitaplara iman konusunda gelen 1387 elektronik posta sorusu
bulunmaktadır. Peygamberlere ve Kitaplara iman konularıyla ilgili olarak toplam 3063 soru geldiği
görülmüş ve bu sorular değerlendirilmiştir.
Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde ise usul-i selasenin sem’iyyât bölümüne giren meleklere
ve âhirete iman konuları işlenmiştir. Meleklere iman konusuyla ilgili olarak 2006-2010 yılları arasında
Din İşleri Yüksek Kurulu’na elektronik ortamda toplam 1475 soru ulaşmıştır. Âhirete iman ve ilgili
konulardaki soruların tamamı 4413’dür. Günümüz insanının gayb alemini sıkça sorduğu ve soru
yoğunluğunun en fazla olduğu iman esasının bu başlık olduğu görülmektedir.
Buna göre Kelâm ilminin konusunu teşkil eden imanın rükünleri ile ilgili olarak 2006-2010 yılları
arasında Din İşleri Yüksek Kurulun’na gönderilen ve toplam 7000 değişkene ait 17444 elektronik ortam
soru sayısını yaklaşık olarak ortaya koymak mümkündür. Buna göre Din İşleri Yüksek Kuruluna ilgili
dönemde en çok “Uluhiyyet” bahisleri ile ilgili soru yöneltilmiştir. Bunu “Sem’iyyât” bahisleri takip
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etmektedir.
Buraya kadar ki veriler doğrultusunda günümüz Müslümanlarının ilgi duyduğu, merak ettiği ve
çözüm aradığı inanç konularının, klasik dönemde kelâm kitaplarında işlenen konularla paralellik arz
ettiği görülmektedir. Buradan, klasik dönem kelâm kitaplarında ele alınan konuların, evrensel içerikli
alanlar olduğu ortaya çıkmaktadır. Elbette zaman ve zeminin verileri doğrultusunda alt kategorilerde
farklılıklar mevcuttur. Bu ise, insanlık serüveniyle paralel olarak normal karşılanmalıdır. Bununla birlikte
kelâm kitaplarının ana temasını oluşturan usul-i selase, İslam inancının temel eksenini oluşturmuştur. Bu
eskiden olduğu gibi günümüzde de aynı değerdedir. Yine önceki dönemlerde İslam dışı dinler ve batıl
inançlara yönelik verilmiş mücadele, günümüzde benzer temada ama farklı boyutta devam etmektedir.
Bu ise, kelâm araştırmacıları ve çalışmalarına olan ihtiyacın önemli bir göstergesidir. Ayrıca ülkemiz
insanının küreselleşmenin de etikisiyle dünyanın farklı yerlerinde var olan akımlardan etkilendiği, kendi
inancıyla ilgili konularda bilgi eksikliğinin farkına vardığı ve tv, radyo ve gazete gibi iletişim araçlarında
işlenen dini ve itikadi konularda aydınlanmak amacıyla yönlendirdikleri sorulardan, Din İşleri Yüksek
Kurulu’nu güvenilir bir kurum olarak gördükleri anlaşılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na 2006-2010 yılları arasında elektronik
posta yoluyla ulaştırılan ve kelâm/İslam İnanç Esaslarıyla ilgili soruları söz konusu eden bu çalışma
sonucunda tespit edilen önerilerin bir kısmı şöyledir:
Din İşleri Yüksek Kurulu’na gelen soruların sadece dijital ortamla ilgili olanları değil, telefon
veya yazılı haliyle iletilen bütün sorularda bilgisayar ortamına aktarılmalı, telefonla sorulan soruların
kayıtları varsa deşifre edilmeli, yoksa bu tarihten itibaren mutlaka kayıt altına alınmalıdır. Yine bu
sorular da tasnife tabi tutulup aynı metotla çalışılmalıdır.
Yukarıda önerilen çalışmalar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından mutlaka desteklenmelidir.
Öncelikle ilahiyat fakülteleri yüksek lisans ve doktora çalışmaları şeklinde yıllara ve bilim dallarına
ayırmak suretiyle çalıştırılmalı, ayrıca profesyonel ekipler tarafından bu çalışmalardan yıllara ve bilim
dallarına göre tasnifler oluşturulmalıdır.
Din İşleri Yüksek Kurulu’na gelen sorulara verilen cevapların da, yukarıda vurgulanan aynı
metot üzere yıllara ve bilim dallarına göre tasnif ve gruplandırılması yapılmalıdır. Bu çerçevede tarihi
süreç içerisinde aynı veya benzer sorulara verilen cevaplar gözden geçirilmeli, bir bütünlük arz edip
etmediği dikkatle takip edilmelidir. Söz gelimi yetersiz, baştan savma ve özellikle de bir takım eserlere
atıfta bulunmak suretiyle verilen cevapların, sorunların çözümü hususunda yeterli olmadığı, Din İşleri
Yüksek Kuruluna gelen sorulardan açıkça anlaşılmaktadır. Zira aynı şahıs aynı sorunla ilgili olarak
birkaç defa cevap istemekte ve yanıtların bir kitaba havale edilmesinden rahatsızlık duyduğunu açıkça
ifade etmektedir.
Din işleri Yüksek Kurulu’na ulaşan sorulara verilen cevapların soruyu soranları ikna edip
etmediği takip edilmeli, mutlaka geri dönüşüm alınmalıdır. Bunu yaparken Diyanet İşleri Başkanlığı, en
uç birimine kadar söz konusu soru ile ilgili olarak birimlerini faaliyete geçirmeli, soru sahibi ile direkt
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temas kurma yolları araştırılmalıdır. Bunun için başta il ve ilçe müftülükleri olmak üzere camilerde
görevli imam ve müezzinler sorunun çözümü için istihdam edilmelidir. Bunun yanında konuyla ilgili
uzmanlardan destek almak suretiyle konunun çözümüne yönelik profesyonel ekipler oluşturulmalıdır.
Gerek din görevlileri, gerekse profesyonel ekipler aracılığıyla geri dönüşüme uygun olarak sorunların
takibi ve yerinde giderilmesi sağlanmalıdır. Söz gelimi bir ilimizde özellikle sosyete arasında dini
sohbet gurupları tarafından kadınlar arasında alt katta Kur’an bulunmasının günah olacağı düşüncesiyle
binadaki tüm Kur’an nüshalarının çatı katına taşındığı ve evlerde Kur’an bulundurulmadığı bir soruyla
ilgili birime bildirilmiştir. Bu sorunun gerek müftülük veya din adamları ya da oluşturulan uzman
ekiplerce telafi edilip edilmediği, doğrusunun söz konusu Müslümanlara etkin bir şekilde anlatılıp
anlatılmadığının takibi mutlak surette yapılmalıdır.
Yukarıda sorular için anlatılan metot ve çalışma yöntemi bu sorulara verilen cevaplar için de
yapılmalıdır. Yani yıl, bölge, eğitim durumu, yaş durumu ve yurt içi-yurt dışı değişkenleri göz önünde
bulundurularak cevap verilmesi hususunda gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Bu hususta oluşturulacak
uzman ekipler her yaş, eğitim ve bölge şartlarına göre anlaşılabilir cevaplar üretme metodunu takip
etmelidir. Zira, yaş gruplarına veya eğitim seviyelerine göre insanların anlayabilceği şekilde sorunun
cevaplandırılması, eğitimde takip edilmesi gereken en önemli metotlardan birisidir. 13 yaşındaki bir
çocuğa anlatma şekliyle, 40 yaşındaki olgun birisine ifade tarzı elbette birbirinden farklı olmalıdır.
Ayrıca eğitim durumuna göre sorunun cevaplandırılmasının amaca ulaşmak bakımından önemli bir veri
olduğu unutulmamalıdır.
Her yıl bilgisayar ortamına aktarılmak suretiyle ortaya çıkan istatistiklere dayanılarak hangi bölge
il, ilçe veya köyden ne derecede soru geldiği ya da gelmediğinin yıllara göre yapılacak tespitler, il
ve ilçe müftülükleri ile paylaşılmalı ve din görevlileri vasıtasıyla örgün ve yaygın eğitimle sorunların
çözülmesi yoluna gidilmeli ve verilecek din hizmetleri vatandaşların soru ve bilgi düzeyleri dikkate
alınarak planlanmalıdır.
Din İşleri Yüksek Kurulu’na ulaşmayıp, il ve ilçe müftülüklerine ulaşan sorular da tespit edilip,
mutlaka dijital ortama aktarılmalıdır. Böylelikle Din İşleri Yüksek Kurulu’na kadar yükselemeyen
sorunlar da yerinde tespit edilip, çözüm üretmek üzere sıkça sorulan sorulara ortak cevaplar hazırlanmalı
ve Müftülüklere ulaştırılmalıdır.
Yukarıda söz konusu edilen gerek sorular ile ilgili çalışmalar, gerekse bu sorulara verilen
cevapları içeren çalışmalar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmalıdır. Bu yayınlar, öncelikle
bilim dallarını esas almak suretiyle halkın anlayabileceği uslupla yazılmalı ve belli dönemlere ayrılarak
yapılmalıdır. Ortaya çıkan eserler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı en uç birimlere kadar ulaştırılmalı,
bu hususa Din görevlilerinin dikkatleri çekilmeli ve özen göstermeleri sağlanmalıdır.
Dinin temel inanç esaslarından olmayıp da zaman içerisinde halk inançları haline gelen ve
halkımız tarafından sıkça sorulan konularla alakalı olarak, disiplinler arasında işbirliği yapılmalı, bu
noktada konularla alakalı dayanak olarak kullanılan hadislerin sıhhati tespit edilip, Kur’an’da konuyla
alakalı bir bilginin olup olmadığı hususunda tefsir, hadis ve fıkıh gibi Bilim Dallarından destek alınmalı,
bunun neticesinde kelâmcılar tarafından hükümler ortaya konulmalı ve bu hükümler alanda halkın
içerisinde olan müftüler, vaizler, İmam hatipler ve Kur’an Kursu öğreticileri tarafından uygun bir dille
halka anlatılmalıdır.
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GENEL MÜZAKERE
Prof. Dr. Ramazan Altıntaş:
Bu sorular, halkımızın Diyanet’e güvendiğini göstermektedir. Burada, hem bu durumun teyidi,
hem de espri olsun diye bir olay anlatmak istiyorum. Bir vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’na gelerek
kapısından girmek istemiş. Kapıdan adımını atıyor, ancak içeri girmeden geri çıkıyormuş. En sonunda,
bir arkadaşımız içeriye niçin girmediğini sorunca, “Abdestim yok; buraya abdestsiz girilir mi?!..” demiş.
Bu, halkımızın bu kuruma olan güvenini göstermektedir. Sorulan sorular da, aynı şekilde, halkımızın bu
kuruma olan güveninin göstergesidir. Halkımız, telefonla soru yöneltirken “Kayda alınıyor mu?” diye
sormaktadır. Hemen belirtelim ki, sorulan sorularla verilen cevaplar uzmanlar tarafından yazılı hale
getirilerek incelenir.
İnançla alakalı konularda, özellikle de itikadi soruların cevaplandırılmasında izlediğimiz birtakım
ilkeler vardır. Muhkem ayetlere ve Peygamberimizin yaşayan sünnetine büyük değer veriyoruz. Son
zamanlarda, bazı hocalarımızın “Kur’an Müslümanlığı” ve “Kur’an’a dönüş” gibi saiklerle, özellikle
semiyyatla ilgili sorular geçtiğini ve Peygamberimizin şahsi görüşleri ile hadis ve itikattaki yeri gibi
konuların neredeyse dikkate alınmadığını görüyoruz. Bilhassa, televizyon programlarında söylenilen
şeyler, halkımız tarafından bize iletiliyor. Biz, bize yöneltilen sorularda 1.400 senelik ilmî birikimi
dikkate alıyoruz. Son dönemlerde hocalarımıza en çok Deccal, Ye’cüc Me’cüc, kıyamet, kabir hayatı,
kader, –kadınlar tarafından da– kadın ve evlilik hayatı gibi konularda sorular geldiğini görüyoruz. Her ne
kadar hocalarımız “Kader yoktur” deseler de, halkımız kadere inanmaktadır. Onların yoktur demeleriyle
bu sorular cevaplandırılmış olmamakta, sadece ötelenmektedir. Bu sorulara yeni ilmî cevaplar vermek
gerekiyor. Başkanlığımız, bu konulara gerçekten yoğun bir mesai harcamakta ve halkımızın inanç
konusundaki sorularını, yazılı metin ve kitaplarla cevaplandırmaya çalışmaktadır. Umarım, bundan
sonraki oturumlarda, bu soruların gündeme gelmesinden ziyade, gündeme gelen sorulara cevaplar verilir
ve verilen cevaplar müzakere edilerek sonuç alıcı kararların ortaya çıkmasına yardımcı olur.
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İKİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Tebliğ: DİB Din İşleri Yüksek Kurulu’na Sorulan Sorular Bağlamında Mehdilik
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çınar (Gaziantep Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Bir İnanç Olarak Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri –
Mesih/Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir Analiz
Yrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan (Siirt Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Kitabı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Mesih
Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yılmaz (Karabük Ünv. İlahiyat Fakültesi)

GENEL MÜZAKERE
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz
B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
el-Hamdü l’illâhi rabbi’l-‘alemîn ve’s-salâtu ve’s-selâmu ‘alâ-rasûlillâh.
Muhterem hocalarım, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler!
Bu ikinci oturumda Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlardan oluşan dinî toplulukların benimsedikleri
Mehdi ve Mesih inançları konu edilecektir. İnşallah, konu, birinci oturumda olduğu gibi, tasvîrî bir
şekilde değil de, çözümleyici bir şekilde neticeye ulaştırılır ve Din İşleri Yüksek Kurulu da bu sonuçlara
sahip çıkarak, toplumun bu yönde aydınlatılmasıyla ilgili çaba sarf eder. “Allah Teâla hayırlı neticeler
yaratsın!” diyerek, sözü, ilk tebliğ sahibi, Gaziantep İlahiyat Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mahmut
Çınar’a bırakıyorum. Tebliğinin konusu, “Din İşleri Yüksek Kurulu’na Sorulan Sorular Bağlamında
Mehdilik” meselesidir.
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D.İ.B. Din İşleri Yüksek Kurulu’na Sorulan Sorular Bağlamında Mehdîlik
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çınar
Giriş
Mehdîlik, İslâm inanç esasları arasında yer almamakla beraber, tarihin belirli dönemlerinde
oldukça etkili bir unsur haline gelmiştir. Bu dönemlerden biri de yaşadığımız dönemdir. Tarih boyunca
hemen hemen bütün inanç grupları beklenen kurtarıcı inancına sahip olmuşlardır. Başta kutsal
metinlerde müjdelenen kurtarıcılar olmak üzere, farklı isim ve unvanlarla geleceği beklenen kurtarıcı
düşüncesi; zafer, intikam, refah ve ikbâl beklentileriyle doğrudan alakalıdır. Bilinen en eski toplumlardan
günümüzde yaşayan en modern toplumlara kadar, özellikle ezilmişlik, yenilgi ve kaos ortamlarında
daima bir kurtarıcı beklenmiştir. Söz konusu kurtarıcı tasvirleri, kimi zaman peygamberleri bile geride
bırakan olağanüstü ve ilâhî imkânlarla donatılmıştır. Azteklerin Quatzalcoatl’ı, Eski Mısrlıların Ameni’si,
Hinduizmin Kalki’si, Budizmin Maytreya’sı, Mecûsîliğin Saoşyant’ı, Yahudi ve Hıristiyanların Mesîh’i
ve Müslümanların Mehdîsi birbirine yakın tasvirlerle aynı ideali gerçekleştirmek için ön görülen
kurtarıcı profillerinden ibarettir.
DİB Din İşleri Yüksek Kuruluna sorulan itikâdla ilgili sorular arasından, mehdîlikle ilgili
olanlarının, önemli bir yekûn tuttuğu görülmektedir. Beş ayrı başlık altında tasnif edilen soruların
sayısı iki yüz on ikidir. Bunlardan otuz sekiz tanesi İlâhiyat ana başlığı altında toplanmaktadır. Bunların
arsında rızık, ecel, intihâr gibi hususlar da yer almaktadır. Kırk tanesi Nübüvvât ana başlığı altında
toplanmaktadır. Bunlara Hızır ve Mesih gibi hususlar da dâhildir. Kırk sekiz tanesi, kıyâmet, âhiret,
sihir, nazar, bidat ve hurafeler gibi oldukça geniş bir alanı ilgilendiren Sem‘iyyât ana başlığını teşkil
etmektedir. Otuz soru kaza ve kader hakkındadır. Elli altı soru ise tek başına mehdîlik hakkındadır. Bu
durum bile mehdîliğin bir inanç problemi olarak ne kadar etkin bir şekilde kamuoyunun gündemini teşkil
ettiği konusunda önemli ölçüde fikir vermektedir. Söz konusu sorular, mehdîliğin ne olduğu, mehdînin
kim olduğu, ne zaman zuhur edeceği ve ne kadar hükümrân olacağı gibi hususları içermektedir. Sorulan
sorulardan, mehdîliğin ülkemizde zaman zaman aile düzenini bozacak kadar günlük hayatı bile etkilediği
anlaşılmaktadır.
Tebliğimizde sorulan soruları da dikkate alarak, mehdîliğin Müslümanlar arasında ortaya çıkarak
bir inanç haline dönüşmesi ve bu inancı desteklediği ileri sürülen aklî ve naklî delillerin değerlendirilmesi
yapılarak, mehdîlik inancının günümüzdeki yansımalarına projeksiyon tutulmaya çalışılmaktadır.
Mehdîliği “Usûlüddîn”in beş temel esasından biri olan imâmetin bir devamı olarak gördüğünden,
bir usûl ilkesi olarak kabul eden İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye Şiâ’sının, bu inancı oluşturmasında etkili
olan unsurların tesbiti yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca bu çevrelerin mehdîlik inancının gereği olarak
günümüzde gerçekleştirdikleri faaliyetler tasvir edilecektir. Bu anlamda konu hakkında araştırma yapmak
üzere bir süre bulunduğum İran İslâm Cumhuriyetinin Kum kentinde, mehdîlik bağlamında yaşadığım
tecrübelere göndermelerde bulunulacaktır. Ayrıca ülkemizde Cumhuriyet döneminden sonra mehdilikle
ilgili olarak ortaya konulan teorik ve pratik yorumların tasvir ve tenkidi yapılmaya çalışılacaktır. Her ne
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kadar Ehl-i Sünnet ulemâsı tarafından bir inanç esası olarak görülmese de, kimi çevrelerce zaman zaman
tekfire sebep olarak gösterilecek kadar önem arz etmesi ve bu konuda etkili olan anlayışın kaynaklandığı
teorik ve pratik faktörlere dikkat çekilecektir.
Mehdîliğin Müslümanlar Arasında Ortaya Çıkarak bir İnanç Haline Dönüşmesi ve Bunun
Tarihsel Arka planı
“Mehdî” tabiri Arapça bir kelime olan ve “hidayete ermek” manasına gelen hdy kökünün ismi
mef‘ulü olup, kısaca “Allah’ın kendisini hidayete erdirdiği kimse” anlamına gelmektedir. Kur’ân’da
“hdy”, hem isim hem de fiil kalıbında sıklıkla kullanılmaktadır.1 Arapçada bu kökten türetilen birçok
isim ve fiil bulunmaktadır.2 Kur’ân’da isim kalıbında ve “Mehdî/el-Mehdî” şeklinde bir kullanım
olmamakla beraber fiil kalıbında (يدهت/ )يدهيşeklinde her üçü için de aynı anlamı ifade etmek üzere
hem Allah3, hem Hz. Peygamber4 hem de Kur’ân’ın5 hâdî/mehdî olduğu ifade edilmektedir. İlgili
ayetlerde söz konusu kullanım hidâyete erdiren, hidâyeti veren, hidâyeti gösteren ve hidâyeti dağıtan
gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Kelimenin lafzî anlamına bağlı olarak “doğru yolu bulmuş, doğru yola erdirilmiş, doğru yola
girmiş, kendisine doğru yol gösterilmiş” mânalarına gelen “Mehdî” tabirine, tarihî süreç içerisinde
özel bir anlam yüklenmiştir. Buna göre Mehdî, kıyâmetin kopmasından bir süre önce zuhûr ederek,
yeryüzüne İslâm’ı, adalet ve hakkaniyeti hâkim kılacak; yeryüzünü kaplayan zulüm ve fesadın yerine,
adâlet ve hakkâniyeti hâkim kılacak dinî-siyasi bir lideri ifade etmektedir. Mehdî tabiri, sözlük anlamının
da doğrultusunda özel olarak Allah’ın kendisine yol gösterdiği ve ilâhî yardımla donatarak kıyametten
önce insanlara göndermesi beklenen belirli bir zat için kullanılmıştır. Hz. Peygamber’in kendi sünnetinin
yanı sıra hidâyette olan râşid halifelerinin sünnetine de uyulmasını isterken kullandığı “el-mehdiyyîn”6
şeklindeki vasıflandırmasında da, “onların kendilerine yol gösterilerek hidayete erdirilmeleri” anlamına
uygun bir niteleme bulunmaktadır. Yapılan tasvirlerde, söz konusu zatın baştan itibaren Allah tarafından
desteklenmiş, ilâhî ve melekûtî yardımlarla donatılmış, kendisine her türlü bilgi ve kudret verilmiş bir
şahsiyet olduğu anlaşılmaktadır.
Hz. Peygamber döneminde Araplar arasında lügavî anlamıyla kullanıldığı bilinen “mehdî”
tabiri, yukarıda anılan rivâyetin yanı sıra Kütübi’s-sitte müellifleri başta olmak üzere, birçok hadis
mecmûâsında yer alan rivâyetlerde de geçmektedir. Şairlerin bu kelimeyi (el-Mehdî) Hz. Peygamber7
ve Hz. Hüseyin8 gibi bir kısım önemli şahsiyetler için kullandıkları görülmektedir. Ancak İslâm
tarihinin söz konusu dönemlerinde, Mehdî tabiri farklı şahsiyetler için aynı anlamda (doğru yola
1
2
3
4
5
6
7
8

M. Fuâd Abdülbâkî, el-Mu‘cemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’âni’l-kerîm, İstanbul 1411/1990, “hdy” md.
Bk. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab,(nşr. Abdullah Alî el-Kebîr vdğr.) Kahire, (Dâru’l-maârif) ts., “hdy” md.
Örnek olarak bk. el-A’râf 7/155; el-Kasas 28/56; el-Ahzâb 33/4.
Örnek olarak bk. el-Şûrâ 42/52.
Örnek olarak bk. el-Ahkâf 46/30.
Ebû Dâvûd, “Sünne”, 5; Tirmizî, “İlim”, 16; İbn Mâce, “Mukaddime”, 6.
Muhammed b. İsmail el-Mukaddem, el-Mehdî, İskenderiye 1424/2004, s. 27.
Mukaddem, a.g.e., s. 27.
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iletilmiş) kullanılmış9, bu kullanımların hiçbirinde kıyâmete yakın bir zamanda zuhûr edecek bir şahıs
ya da bunu çağrıştıracak “Messianik/Mesihçi” anlamlar yüklenmemiştir. Bu tabirle bir tek ve müşahhas
olan bir şahıstan daha çok, tabirin içerdiği lügavî muhtevâya uygun tavırlar içerisinde bulunan şahıslar
kastedilmiştir. Buna bağlı olarak bir anda birçok kişi için Mehdî tabiri kullanılabildiği gibi, farklı zaman
dilimlerinde yaşayan birden fazla şahıs için de bu tabiri kullanmak mümkün olmuştur.
Beklenen kurtarıcı düşüncesi, kültürden kültüre intikâl edip, bir dilden diğer bir dile çevrilirken,
benzer terminoloji kullanılmış, bu etkileşim sürecinde çevrilen dildeki benzer inanç için kullanılan
terminolojiden yararlanılmış ve bu etkileşim zaman içerisinde mehdîlik ve kurtarıcı anlayışının
benzer kalıplara dökülmesini beraberinde getirmiştir. Gerçekten de hemen hemen bilinen tüm din ve
inançlarda “ileride gelecek bir kurtarıcı” inancı bulunmaktadır. Her dinde kendine özgü birtakım
temalar yüklenerek farklı isimler altında bu inanç yaşatılsa da, mahiyet itibariyle birbirine yakındır.
Ahir zamanda ortaya çıkarak zulmü ortadan kaldıracak, dinin kaybolan ilkelerini yeniden diriltecek ve
herkesin boyun eğeceği bir hükümdar olarak tasavvur edilen kurtarıcı figürü, her din ve kültürde farklı
kelimelerle ifade edilmiştir.10
İslam düşünce tarihinde de benzeri bir inancın çok erken dönemlerden itibaren ortaya çıktığı
görülmektedir. Bir kısım araştırmacılar dinlerde var olan kurtarıcı inancını sıralarken Yahudilik ve
Hıristiyanlık için Mesih, Müslümanlar için ise Mehdî inancını ifade ederek Müslümanların Mehdî
inancının, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Mesih inancının karşılığı olduğu izlenimini vermektedirler.11
Batılı araştırmacılar da Müslümanların Mehdî anlayışını Hıristiyanlık ve Yahudilikteki Mesih anlayışına
benzeterek yorumlamış ve çoğu zaman mehdîliği Müslümanların mesihçiliği (Messianism) olarak ifade
etmişlerdir.12
Farklı ünvan ve biçimlerde olsa da, Hz. Peygamberden önceki bütün dinlerde, bir kurtarıcı
inancının bulunduğu şüphe götürmez. Bu durum, konu etrafında değerlendirme yapan Şiî ulemânın Mehdî
akidesini oluşturmasında önemli bir dayanak teşkil etmiştir. Şiî çevreler İslâm’dan önceki dinlerde yer
alan bu inancı, mehdîlik için önemli bir destek kabul ederek, bütün din, mezhep ve toplulukların semâvî,
ilâhî ve melekûtî bir kurtarıcnın/ıslah edicinin zuhûru üzerinde ittifak etmiş olmalarını, Mehdî inancının
ispatı için en önemli unsur olarak değerlendirmektedirler.13 Onlara göre, diğer din ve inançlarda farklı
isim ve ünvanlarla anılmış olsa da, kastedilen kurtarıcı Mehdî’dir. Böylelikle meselenin en zor kısmını
bir bakıma halletmiş olmaktadırlar. Çünkü teorik olarak mehdîliğin iki temel problemi bulunmaktadır.
Birincisi mehdînin zuhûr edip etmeyeceği, ikincisi ise zuhûr etmesi beklenen Mehdînin kimliğidir.
Hiç şüphesiz birinci problem daha zor ve daha karmaşıktır. Din mensuplarının tamamına yakınının, bu
şekilde bir kurtarıcı fikrine sahip olması, problemin çözümünü onlar açısından kolaylaştırmaktadır.
Tarihî, coğrafî, mezhebî ve kültürel farklılıklara bağlı olarak, detaylarda bir kısım ihtilâflar olmakla
9
10
11
12
13

Madelung, “al-Mahdî”, EI2, V, 1231; Y. Şevki Yavuz, “Mehdî”, DİA, XXVIII, 371.
Ekrem Sarıkçıoğlu, “Mehdî”, DİA, XXVIII, 369.
bk. Sarıkçıoğlu, “Mehdi”, DİA, XXVIII, 369.
Bk. Mc Donald, D. B., “Mehdi”, İA,VII, 474-479; Madelung, W., “Al-Mahdî”, EI2, V, 1231-1238.
Örnek bk. Şeyh Mehdî Halîl Ca‘fer, el-İmâmü’l-Mehdî fî’l-edyân, Beyrut 1429/2008, s. 16.
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beraber, Müslümanlar arasında hicrî I. yüzyılın ikinci yarısından itibaren giderek gelişip yaygınlaşan bir
şekilde, karizmatik bir kurtarıcı beklentisinin belirginleştiği görülmektedir. Söz konusu kurtarıcının,
kıyâmet kopmadan önce ortaya çıkıp zulüm, haksızlık ve fesadla dolan yeryüzünde, zulmü yok ederek
adâleti hâkim kılması beklenmiştir. Mehdî tabiri, ilâhî bir desteğe sahip olduğu düşünülen ve genel
olarak Hz. Peygamber’in neslinden olması ön görülen, adının onun adına uygun olduğu varsayılan ve
kıyamete yakın bir zamanda zuhur etmesi beklenen kurtarıcı zât için kullanılmıştır.14 Gerçekten de
kaynaklar Mehdî tabirinin, Muaviye b. Ebû Süfyân’ın (ö. 60/680) vefatından hemen sonra ortaya çıkan
kargaşa ortamıyla birlikte kullanılmaya başlandığına dikkat çekmektedir. Özellikle Hz. Hüseyin’in
Kerbelâ’da zâlimâne bir şekilde şehid edilmesinden sonra, bozulan siyasî düzeni tekrar eski haline
döndürecek bir kurtarıcı tasavvuru, bu tabir etrafında temellendirilmiş ve böylece “Mehdî/Mehdîlik”
Müslümanlar arasında sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Aynı dönemde Mekke’de, bozulan düzeni ıslah
etmek amacına mâtûf bir hilâfet iddiasıyla ortaya çıkan Abdullah b. Zübeyr’in (ö. 73/692) çıkışı da
Mehdî anlayışının şekillenmesinde önemli rol oynamıştır.15 Ancak oldukça serbest bir kullanım ve
tamamen sosyo psikolojik bir çerçeve ile sınırlı olan mehdîliğin, ilk temelleri bu dönemde atılmakla
beraber, zamanla dinî/siyasi ve eskatolojik/apokaliptik bir kisveye bürünerek çerçevesi değiştirilmiş ve
muhkem bir inanç haline dönüşmüştür.
İslâm öncesi inançların tamamına yakınında da Mesih/Mehdî tasavvuruna benzer anlayışların
bulunduğu bilinmektedir. Ancak bu anlayışın söz konusu inanç ve dinlerde genel olarak bir kişi etrafında
temellendirildiği, İslâm tarihinde ise, biri Mehdî, diğeri Hz. İsâ olmak üzere iki kişi etrafında geliştiği
görülmektedir. Bu doğrultuda kıyâmet öncesi senaryolar yazılırken her ikisine belirli roller verilmiş,
bazen Hz. İsâ, bazen de Mehdî’ye daha etkin bir anlam yüklenmiştir. Şiî çevreler daha çok Mehdî’yi
ön plana çıkarırken, sünnî tasavvuf çevreleri Hz. İsâ’nın Mehdî’den daha çok etkili olduğu düşüncesini
benimsemişlerdir. Buna bağlı olarak Şiâ’nın imâmet teorisi ile tasavvufun velâyet teorisi şekillenmiş,
her iki çevrede de söz konusu şahıslar merkeze alınmıştır.
Şu var ki Şiâ ve sünnî tasavvufun yanı sıra selefi görüşü benimseyen çevreler de Mehdî inancına
sahip çıkmaktadır. Selefîler rivâyetlerde yer aldığı şekliyle Mehdî düşüncesini benimsemiş olmakla
beraber, teorik çerçevesi üzerinde çok fazla durmamış, bu doğrultuda felsefî yorumlara girmemişlerdir.
Buna karşılık Şiâ ile tasavvuf mensupları Mehdî inancını sadece rivâyetlerde geçen bir konu olarak
ele almakla yetinmemiş, bu inancın dinî-siyasi temellerini sağlamlaştırarak avantajlarını belirlemiş, her
hangi bir şekilde tartışma konusu yapılmasını reddetmişlerdir. Tebliğimizde hadisleri esas alarak bir
inanç sistemi oluşturmaya çalışan Selefîlerden daha çok, aralarındaki benzerlik ve felsefî altyapıyı da
dikkate alarak Sünnî tasavvuf çevreleri ile Şiâ’nın Mehdî inancı ve bu inanç bağlamında aralarındaki
etkileşim merkeze alınmaktadır

14
15

W. Madelung, “al-Mahdî”, EI2, V, 1231; D. B. Macdonald, “Mehdî”, İA, VII, 474-479; Yusuf Şevki yavuz, “Mehdî”,
DİA, XXVIII, 371.
W. Madelung, a.g.e., VII, 1231; Mustafa Öz, “Mehdîlik”, DİA, XVIII, 384.
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Mehdîlik İçin İleri Sürülen Aklî ve Naklî deliller ve Bunların Değerlendirilmesi
Şiî çevreler binlerce rivâyetin yanı sıra azımsanmayacak miktardaki bazı ayetleri de mehdîlik
inancına delil olarak ileri sürmektedir. Gerçekten de Şiî literatür incelendiğinde, hadislerin yanı sıra
Kur’ân’dan da Mehdî’ye işaret ettiği iddia edilen birçok ayetle dolu olduğu görülmektedir. Bu ayet
ve rivâyetlerden yola çıkılarak Mehdî inancının hem Kur’ân’a hem de Hz. Peygamber ve mâsûm
imâmlardan rivayet edilen hadislere dayandığı kabul edilmektedir. Örneğin Bihârü’l-envâr isimli
ansiklopedik eserinin üç cildini (LI-LIII) Mehdîye ayıran Allâme Meclisî, bu konuda “el-Kâim’in (a.s.)
Kıyâmı ile Te’vîl Edilen Ayetler Bâbı” başlığı altında 66 ayet vererek bunların Mehdî’nin zuhuruna
işaret ettiğini ileri sürmektedir.16 Ancak söz konusu ayetler incelendiğinde, normal şartlarda bu ayetleri
mehdilik ile bağlantılı olarak açıklamanın ne kadar zor olduğu görülmektedir. Bununla beraber Şiî
ulemâ kendi gelenekleri içerisinde özgün bir yöntem geliştirerek, söz konusu ayetleri istenilen yönde
te’vîl edebilmekte ve bunları Mehdî için birer delil olarak sunabilmektedir. Şunu belirtmek gerekir ki
Şiî çevrelerin yaptıkları bütün te’vîl ve tefsirler, kendi kültür ve düşünce dünyası içerisinde tutarlı ve
birbiriyle bağlantılı, mantıkî temelleri sağlam dayanaklara sahiptir. Mehdî inancının kitleler arasında
bu kadar yaygınlık kazanarak taraftar bulmasının önemli nedenlerinden biri de söz konusu felsefî ve
mantıkî tutarlılık olsa gerektir.
Ehl-i Sünnete mensup olan hadis ve tarih âlimleri, genel olarak Mehdî hakkında rivâyet edilen
hadisleri delil olarak ileri sürmekle yetinmişlerdir. Bu çevreler Mehdîlik inancını temellendirmek için,
Kur’ân’dan delil arama yoluna gitmemişlerdir. Buna karşılık, İbnü’l-Arabî ve Şa‘rânî başta olmak üzere
tasavvuf çevrelerinin, zaman zaman bir kısım ayetleri de Mehdî ile ilişkilendirerek yorumladıkları
görülmektedir. İlgili çevrelerin bu doğrultuda te’vîl ettikleri birçok ayet bulunmaktadır.17
Yapılan te’vîl ve yorumlara bakıldığında, Şiîler ile Ehl-i Sünnet sûfîlerinin, ayetleri benzer
yöntemlerle istedikleri doğrultuda yorumlayaraktabiî bağlamlarından kopardıkları görülmektedir. Bu
yöntem Mehdî merkezli bir tefekkürü oluşturmak suretiyle yanlış birtakım sonuçlara yol açtığı gibi; aynı
zamanda Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve ümmetin tamamını kuşatan bir tefekkür ve tedeyyüne yardımcı
olması imkânını da zorlaştırmaktadır. Bin dört yüz yıllık ilim geleneğinde te’vîl ve tefsir alanında eserler
16
17

Meclisî, a.g.e.,LI, 44-64. Şiî müellifler zaman zaman bu ayetlerin sayısını 100’ün üzerine çıkararak bunların tamamının
Mehdî’nin On İkinci İmâm olan Muhammed b. Hasan el-Askerî’ye işaret ettiğini kaydetmektedir. Ayrıca bk. Sadık elHüseynî eş-Şirâzî, el-Mehdî fî’l-Kur’ân, Beyrut 1978, s. 9-12.
Örnek olarak bk.el-Hadîd 57/17. ayet:
Meâli: “Bilin ki Allah, yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir.
Gerçekten düşünesiniz diye gerçekten, size âyetleri açıkladık.” Bu ayette geçen “yeryüzünün ölümü” ifadesi, “yeryüzü
halkının zulüm ve haksızlığa maruz kalması”, “dirilmesi” ise “el-Kâim’in çıkışıyla beraber adâlet ve hakkâniyetin
hâkim olması” şeklinde te’vîl edilmektedir (Meclisî, a.g.e., LI, 49). Bu te’vîl, mehdilik tasvirlerinde önemli bir yer tutan
“zulüm ve haksızlıkla dolan yeryüzünü aynı şekilde adâlet ve hakkâniyetle dolduracağına” dair beklentilere uygundur.
en-Necm 53/3-4. ayetler “O, hevâsından konuşmaz, (konuştukları) vahyin kendisinden başka bir şey değildir.” Bu iki
ayet, Mehdînin vereceği hükümlerle ilişkilendirilerek, onun verdiği hükümlerin kendisine ilhâm meleği tarafından ilkâ
edildiği ileri sürülmektedir (İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye(trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2010, XIII, 86; Şa‘rânî,
ael-Yevâkît ve’l-cevâhîr fî beyâni akâidi’l-ekâbir, Beyrut 1424/2003, s. 407). Mehdî tasavvur edilirken, onun verdiği
hükümlerde mutlaka isabet edeceği ve bu konuda hatadan “mâsûm” olduğu düşüncesi, bu te’vîl ile aynı sonucu
vermektedir. Bu anlayış, Hz. Peygamber’den sonra bile vahyin bir şekilde devam ettiği ve buna bağlı olarak bireysel
mâsûmiyetin Hz. Peygamber’le birlikte sona ermediği sonucunu vermektedir. İmâmların ismet sıfatına sahip olduğunu
öngören Şiâ için bunu anlamak mümkün ise de, Ehl-i Sünnete mensup olan sûfîlerin bu anlayışı, hem ilginç hem de her
iki zümre arasındaki etkileşime işaret etmesi açısından mânîdârdır.
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kaleme alan rivâyet ve dirâyet âlimlerinden hiçbirisi söz konusu ayetleri ne anılan şekilde yorumlamış
ne de bu şekilde anlamlandırmıştır. Bu durum, adı geçen yöntemin dinî/İslâmî referanslarının çok da
kuvvetli olmamasının yanı sıra genel-geçer bir yöntem olmadığını da göstermektedir. Aksine tarih
boyunca bütün duyarlı İslâm âlimleri, bâtınî te’vîllerin bâtıl oluşuna ve bu yönde yapılacak faaliyetlerin
tehlikesine dikkat çekmişlerdir.
Sünnî hadis ve tarih kaynakları, ayetlerin aksine, tarihî seyir içerisinde giderek artan bir şekilde
Mehdî hakkında hadisler kaydetmişlerdir. İlgili literatürde karşılaştığımız dikkat çekici bazı hususlar
vardır ki bunlardan birisi de şudur: İslâm düşünce tarihinde genelde birbirleriyle anlaşmazlık halinde
bulunan ve çoğu zaman karşılıklı tenkidlerle farklı kutuplarda yer alan hadisçilerle sûfîlerin Mehdî
inancı etrafında görüş birliğine varmış olmalarıdır. Mehdîlik düşüncesi, tasavvufun önemli teorilerinden
olan “Ricâlü’l-Gayb”, “Kutub”, “velâyet” ve “Nûr-i Muhammedî” gibi anlayışlara çok fazla yabancı
olmadığını görmek mümkündür. Buna bağlı olarak Mehdî inancının söz konusu anlayışları benimseyen
tasavvuf ehli tarafından kabul edilmiş olmasında bir gariplik söz konusu değildir. Buna karşılık,
kendilerini bidât ve hurafelere karşı mücadele etmekle yükümlü tuttuklarını ileri süren Selefî düşünceye
mensup çevrelerle hadisçiler tarafından bu inancın benimsenmiş olması gariptir. Bunun nedeni, söz
konusu zümrelerin bir konu hakkında hadis olup olmamasını belirleyici olarak görmeleridir. Her hangi
bir konuda bir rivâyetin bulunması, söz konusu rivâyetin keyfiyetine bakılmaksızın ve bağlayıcılığı
tartışılmaksızın o konunun kabul edilmesi için yeterli görülmektedir.
Sünnî literatürde, Mehdî hakkında varid olan rivâyetleri derleyen birçok müstakil risâle kaleme
alındığı gibi, büyük hadis mecmuaları içerisinde de bu rivâyetlerin bir kısmı yer almıştır. Bununla
beraber söz konusu rivayetler, muteber hadis kaynaklarında ya hiç bulunmamakta ya da oldukça sınırlı
sayıda yer almaktadır. Sözgelimi el-Mûcemü’l-müfehres’te doğrudan mehdilikle ilgili olup, Mehdî ismi
yer alan hadislerin sayısı on sekiz adetten ibârettir.18 Bunlardan Müslim’in de rivâyet ettiği bir tanesinde
sözlük anlamıyla “Mehdîler” (hidâyete erdirilenler) tabiri kullanılmış olup, bunun beklenen Mehdî ile
alakası yoktur. Bir tanesi Raşîd halifelerin bir niteliği olarak onların “Mehdîler” (hidâyete erdirilmişler)
olduğundan bahsetmekte, birer tanesi de Tirmizî ve İbn Mâce’nin eserlerinde yer alan bâb başlığıdır.
Geriye on beş tanesi kalmaktadır. Bunların da hiçbirisi Buhârî, Müslim, Nesâî, İmâm Mâlik ve Dârimî
tarafından rivâyet edilmemiştir. Ayrıca “Mehdî” ismi açıkça geçmemekle beraber ona delâlet eden
ifadelerin geçtiği rivâyetler de bulunmaktadır. Rivâyetlerin sayı itibariyle az olmasına karşılık, Ebû
Dâvûd’un es-Sünen’de “Kitâbü’l-Mehdî” başlığı altında müstakil bir bölüm (Kitab) ayırmış olması,
konuya verilen ehemmiyet açısından önemlidir. İbn Mâce “Ebvâbü’l-Fiten” bölümünün 34. Bâbını
(Bâbü Hurûci’l-Mehdî), Tirmizî ise aynı bölümün (Ebvâbü’l-Fiten) 52. (Mâ câe fî’l-Mehdî) ve 53.
(Bâbü fî ayşi’l-Mehdî ve atâihi) bâblarını bu konuya ayırmıştır. Ahmed b. Hanbel ise rivâyetin son
bulduğu sahabîyi esas alarak, diğer müelliflerden çok daha fazla sayıda nakilde bulunmuştur.
Söz konusu rivâyetlerin tamamı dikkate alındığında bunların, Mehdî ile ilgili olarak dört temel
hususa işaret ettikleri görülmektedir. Bu dört husus Mehdî’nin nesebi, hükümranlık süresi, zuhûr yeri
18

A. J. Wensinck-J. P. Mensing, el-Mûcemü’l-müfehres li elfâzi’l-hadîsi’n-Nebevî (nşr. J. Brugman), “Mehdî” md.
(İstanbul 1988, VII, 80).
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ve zamanı şeklindedir. Ancak özellikle Mehdînin nesebi hakkında bilgi veren rivâyetlerin lafızları
zaman zaman farklılaştığı gibi sened zincirinde yer alan ilk râvî (sahabî) başta olmak üzere râvîler de
değişebilmektedir.
Sünnî kaynaklarda mehdilik hakkında yer alan bilgilerin tamamının aynı muhtevaya sahip
olduğunu söylemek mümkün değildir. Mehdîlik inancının menşei, konu hakkında varid olan rivâyetlerin
durumu ve bu inancın sıhhatine ilişkin farklı görüşler vardır. Dolayısıyla Sünni literatürde mevcut bulunan
Mehdî inancı homojen değildir. Özellikle Mehdînin kimliği ve zuhûr edeceği coğrafya gibi hususlarda
kayda değer bir şekilde görüş farklılıklarının bulunduğu görülmektedir. Ayrıca İslâm düşünce tarihinde
önemli izler bırakan İbn Hazm (ö. 456/1064)19, Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (ö. 597/1201)20, İbn Haldûn
(ö. 808/1406)21, Ahmed Emîn (1878-1954)22 ve İzmirli İsmail Hakkı (ö. 1868-1946)23 ile ülkemizin
berhayat olan ilim adamlarından Hayrettin Karaman, Yusuf Şevki Yavuz ve Ekrem Sarıkçıoğlu gibi ilim
adamları da Mehdî inancı konusunda mesafeli bir tutum içerisinde bulunmakta ve bu inancın kaynağının
İslâm’ın dışında aranması gerektiği kanaatini paylaşmaktadırlar.24
Buna karşılık Ehl-i Sünnet çevreleri içerisinde de Mehdî’nin er ya da geç zuhur edeceğine inanan
önemli bir kesim bulunmaktadır. Gerçekten de tarih boyunca Mehdîlik iddiasıyla ortaya çıkanların
önemli bir kısmı Ehl-i Sünnet mensubudur. Ehl-i Sünnet içerisinde de bu inancı en çok benimseyen
kesim sûfîlerdir. Bunlar arasında İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)25, Kurtûbî (ö. 670/1272)26, Şa’rânî (ö.
973/1565), Muttakî el-Hindî (ö. 975/1566)27 ve Mehdîlik üzerine eser telif eden akademisyenlerden

19
20

21
22

23
24
25
26
27

İbn Hazm, el-Fasl fî’l-mileli ve’l-ehvâi ve’n-nihel, Beyrut 1406/1986, II, 114-115.
İbnü’l-Cevzî, Hz. Osman, Hz. Ali, İbn Mesûd, Ammar b. Yasir, İbn Abbas, Huzeyfe b. Yemân, Ebû Saîd el-Hudrî, Ebû
Hüreyre, Sevbân ve Ümmü Seleme hadislerini ele alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Söz konusu rivâyetleri tek
tek değerlendirdikten sonra şu sonuca varmaktadır. Ona göre “Hz. İsâ’dan başka Mehdî yoktur” meâlindeki rivâyet de
dahil olmak üzere, hadis ve ricâl âlimlerinin ilgili değerlendirme ve beyânları doğrultusunda, Mehdî hakkında vârid
olan bütün rivâyetler, malûl ve zayıftırler. Bk. el-İlelü’l-Mütenâhiye fî’l-ehâdîsi’l-vâhiye (nşr. Halil el-Miyes), Beyrut
1403/1983, II, 855-863.
İbn Haldûn, Mehdi hakkında literatüre geçmiş bütün rivayetleri tek tek değerlendirerek bunların sened ve metin
açısından tenkidini yapmakta ve neticede bu rivâyetlerin sahih bilgi adına hiçbir değer ifade etmeyecekleri sonucuna
varmaktadır. Bk. Mukaddime, II, 255 vd.
Ahmed Emin, a.g.e., s. 85-116. Ona göre Şiâ’nın Kerbelâ intikamı ve mâsûm imâm inancının bir devamı olarak
oluşturduğu Mehdî inancı, tasavvufta da manevî bir krallık (siyasi iktidar) oluşturarak bunun görünen iktidarın
verasında bulunduğunu ve sadece insanların üzerinde değil aynı zamanda alem üzerinde de yetki sahibi olduğunu
düşünmüşlerdir. Söz konusu saltanat sahipleri, Kutub ve Gavs gibi çeşitli isimlerle anılmaktadır. Tasavvuftaki mehdîlik
düşüncesi de bunun bir parçası ve devamı olarak oluşturulmuştur.
İzmirli İsmail Hakkı, “Mehdi Meselesi”, Hikmet Yurdu(sdlş. Ali Duman), III/III, sa. 6 (Temmuz-Aralık 2010), s. 339 346. İzmirli, ilgili rivâyetlerin ilmî bir değerinin olmadığını ve buna bağlı olarak mehdiliğin doğrudan kaynaklarımızdan
alındığını kabul etmenin mümkün olmadığını belirtmektedir.
Yusuf Şevki yavuz, “Mehdî”, DİA, XXVIII, 371; Ekrem Sarıkçıoğlu, “Mehdî”, DİA, XXVIII, 369. Ekrem Sarıkçıoğlu,
“Mehdî”, DİA, XXVIII, 369.
İbnü’l-Arabî, el-Fütûhât (İst.), XIII, 64 vd. Onun mehdilikle ilgili olarak en çok dikkat çeken değerlendirmesi,
fakihlerle Mehdî’yi karşı karşıya getirmesi ve onların sırf korkularından dolayı Mehdî’ye itaat edeceklerini ileri
sürmesidir.
Kurtûbî, a.g.e., s. 695-706..
Muttakî el-Hindî, el-Bürhan için yazılan mukaddime, s. 4.
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Zeki Sarıtoprak28* örnek verilebilir.29
Diğer taraftan Mehdîlik ve İmâmet etrafında, Şiî kaynaklarda yer alan rivâyetlerin sayısı oldukça
fazladır. Bunların sayısını ancak binlerle ifade etmek mümkün olabilir. Şunu ifade edelim ki, Şiîler
özellikle sünnî kaynaklarda yer alan ve kendi tezlerini destekleyecek rivâyetleri her zaman en başa
almaktadır. Sözgelimi ilgili literatürde imâmların sayısının on iki olduğuna dair bir bölüm bulunmaktadır.
Bu bölümün en başına genelde, birçok muhaddis gibi Buhârî’nin de kaydettiği, on iki emîrin geleceği
ve bunların tamamının Kureyş’ten olduğunu ifade eden Cabir b. Semüre hadisi alınmaktadır.30 Şiî
literatürde yer alan rivâyetleri aşağıdaki şekilde tasnif etmemiz mümkündür:1. Kitab-ı mukaddes
(Tevrât ve İncîl) olmak üzere, Hint, Çin ve diğer kadim din ve inançlara ait mevcut metinlerde bulanan
ilgili ifadeler alınmaktadır. 2. İmâmların sayısının on iki olduğu ve Mehdî’nin de bunlardan on ikinci
imâm olduğuna dair rivâyetler. 3. Mehdî’nin zuhuru hakkında varid olan rivâyetler. 4. İmâm Mehdî’nin,
henüz babası hayatta iken görülen mûcizeleri 5. Mehdî’nin nasıl zuhur edeceği, zuhurundan hemen
önce meydana gelecek fitne ve fesadlar, zuhûrunun alametleri, zuhûr zamanıyla ilgili rivâyetler 6. Genel
olarak Mehdî’nin hükümrânlık kurmasını içeren rivâyetlerdir. 7. Mehdî’nin devletinde yeryüzünün imâr
edileceği, insanların başta akılları olmak üzere bütün yetenekleriyle kemâle ereceğe dair rivâyetler. 8.
Mehdî’yi inkâr etmenin yasaklanması, intizârın fazileti gibi hususlara dair varid olan rivâyetler. 9. Ric‘at
ile ilgili rivâyetler.
Şiî ulemâ Mehdî inancını temellendirirken birçok naklî deliller kadar aklî delilleri de ön plana
çıkarmaktadır. Hatta Şiî çevrelerde mehdîliğin bu kadar kabul görmesinin arkasında söz konusu aklî
delillerin bulunduğunu kaydetmek bile mümkündür. Aklî ve mantıkî delilleri iki noktada odaklanmaktadır:
Bu deliller, genellikle başka düşünce ve inançlarda mehdilik akidesinin mevcudiyetinden ve her iki
inanış biçiminin benzerliklerinden hareketle oluşturulmaktadır. Sözgelimi İmâm Mehdî’nin hayatta
olmasına yapılan itirazı Hz. İsâ ve Hızır’ın hayatına benzeterek açıklamakta, Hz. İsâ ve Hızır’ın hayatta
olduğuna inanan birisinin Mehdî’nin yaşadığına inanmamasını tutarsızlık olarak kabul etmektedirler.
Ancak mehdîlik birçok naklî ve aklî delillerle ispatlanmaya çalışılmakla beraber, Şiâ’nın kullandığı
bütün argümanların bir tek felsefî dayanağı vardır ki o da “feyz-i ilâhî” teorisidir. İllet ile mâlûl
arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla da irfânî felsefede uzun uzun temellendirilen bu teori, imâmet
ve onun devamı olan mehdiliğe de uyarlanmakta, Hz. Peygamber’den sonra her hangi bir peygamber
gelmeyeceğinden, söz konusu ilişkinin mâsûm imâm üzerinden devam edeceğine inanılmaktadır.
İlâhî feyzin peygamberler aracılığıyla vahiy şeklinde kullarına aktığı düşüncesi Yahûdî, Hırıstiyan
ve Müslümanlardan Ehl-i Sünnet ekolüne mensup çevreler tarafından da kabul edilmektedir. Ancak
Yahudîlere göre bu feyiz Hz. Mûsâ ile Hıristiyanlara göre Hz. İsâ ile devam etmiştir. Ehl-i Sünnet
ekolüne mensup Müslümanlara göre ise bu irtibat Hz. Peygamber’le son bulmuştur. İlâhî feyizden,
Yüce Allah’ın peygamberlerine gönderdiği vahiy kastediliyorsa, bunda problem yoktur. Ancak buna
karşılık bu feyzi sadece insanlarla sınırlı tutmayıp bütün âleme teşmil eden irfân felsefesine göre –ki
28
29
30

Halen Amerika’da yaşamakta olan Sarıtoprak Mehdîlik ve Mesihlik üzerine eser kaleme alan akademisyenlerdendir.
Geniş bilgi için Mahmut Çınar, Tarihte ve Günümüzde Mehdîlik, İstanbul 2013.
Örnek olarak bk. Lütfullah Sâfî Gûlpeygânî, Muntehabü’l-eser fî’l-İmâmi’s-sânî aşer, Kum 1419, s. 45.
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buna insân-ı kâmili kabul eden tasavvuf çevrelerini dâhil etmek de mümkündür- her ne kadar nübüvvet
şeklinde tecellî eden feyiz Hz. Peygamber ile son bulmuş ise de, bunun tamamen kesildiğini kabul etmek
mümkün değildir. Buna bağlı olarak Hz. Peygamber’in vefatından sonra peygamberlik mertebesi hariç,
bütün yönleriyle onunla eşit olan bir imâmın her dönemde bulunması gerektiği ileri sürülmektedir. Bu
zât ilâhî feyzin birinci derecede muhatabı olup ilâhî feyiz bütün âleme onun vasıtasıyla yayılmaktadır.31
Çağdaş Mehdîlik Tasavvurları ve Bunlar Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
Çağdaş Mehdîlik tasavvurlarında tasavvufun önemli etkisi bulunmaktadır. Tasavvufun söz
konusu tasavvurlarına zemin hazırlayan unsurlardan biri de bu çevrelerin Ehl-i beyt algısıdır. Sünnî
İslâm dünyasının genel durumuna karşılık bu dünyanın bir parçası olan sûfîlerin de temel itikâdî
konularda muhafazakâr bir tavrı benimsedikleri halde, Ehl-i Beyt gibi bazı hususlarda zaman zaman
Şiîlerin yaklaşımlarına benzer birtakım anlayışların içerisine girdikleri görülmektedir. Sözgelimi İkinci
Binin Müceddidi (Müceddidü Elfi’s-Sânî) olarak sunulan ve Anadolu tasavvuf çevreleri başta olmak
üzere karizmatik bir önder olarak bilinen Sirhindî, meşhur eseri el-Mektûbât’ta Hz. Peygamber’in adını
andığında zaman zaman şu ibareyi kullanmakatdır: “ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidi’l-mürselîne ve
âlihi’tâhirîn”.
Nakşî tarikatı dışındaki tarikatların tamamı kendilerini Hz. Ali’ye izafe ederler. Hz. Hasan veya Hz.
Hüseyin soyundan olan şeyhlerin diğerlerine üstünlükleri asla tartışılamaz. Seyyid olarak kabul edilen
şeyhlerin sadece bu özellikleri onların hem mürid hem de şöhretlerinin artmasında etkili olmaktadır.
Osmanlılar döneminde ihdas edilerek işlerlik kazandırılan “Nakîbüleşrâf”32 kurumu da bu algının bir
neticesdir. Bu anlayışa bağlı olarak Anadolu’nun belirli yörelerinde yaygın olan “Şeyhimiz evlad-ı resûl
olduğundan cennetlik ile cehennemliklerin ayakkabılarını birbirinden ayırabilir” anlamında birçok söz
ve inanç vardır. Ehl-i Beyt mensuplarına olan bu ilgi ve hüsn-ü zan öylesine artmıştır ki “İçki kadehi
seyidin elinde zemzeme dönüşür” denilmek suretiyle bunlar arasından harama bulaşanlar bile tezkiye
edilmiştir.
Tasavvufun Ehl-i Beyt tasavvuru ile coğrafî bağlantılar arasında da sıkı bir ilişkinin olduğu
görülmektedir. Özellikle Anadoludaki tasavvufî hareketler için bu durum göz ardı edilmeyecek
önemdedir. Bilindiği gibi Türklerin Anadolu’ya girişi fizikî olarak İran üzerinden gerçekleşmiştir.
Türkler Orta Asyadan çıktıktan sonra uzun süre İran’da dolaşarak 1071 Malazgirt Zaferine kadar burada
kalmışladır. Bu süre içinde oradaki dinî anlayış ve yaşayışlardan etkilenmemeleri mümkün değildir.
Ayrıca Osmanlıların son dönemlerinden itibaren mevcut tarikatların önemli bir kısmının Mevlana Halid
el-Bağdâdî’ye nisbeti bilinmektedir. Bilindiği gibi Mevlana Halid, bugünkü Kuzey Irak sınırları içinde
yer alan Süleymaniye vilâyetindendir. Süleymaniye İran sınırına yakın bir coğrafyada yer almakta
olup İran’la coğrafî ve kültürel bağlantıları oldukça kuvvetlidir. Ayrıca içerisinde Süleymaniye’nin
de bulunduğu, Kürtlerin yaşadığı coğrafya genel olarak da İran’a komşudur. Birçok Kürt ulemasının
sarıkları bile İran’lı mollaların sarıkları gibidir ve Osmanlıların kullandığı sarık tipi bölgede yaygınlık
31
32

Şiî dünyada mehdîlik teorisi hakkında bilgi veren literatürün tamamına yakını bu hususu ön plana çıkarmaktadır. Örnek
olarak bk. Seyyid Mahmûd el-Mûsevî, Hayâtü’l-İmâmi’l-Mehdî vehmün em hakîkatün?, Beyrut 1427/2006, s. 51-65.
Geniş bilgi için bk. Şit Tufan Buzpınar, “Nakîbüleşraf”, DİA, XXXII, 322-324.
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kazanmamıştır. Bu bile bölge üzerindeki İran etkisi açısından manidardır. Ayrıca Mevlana Halid’ten çok
daha önce yaşamış bulunan ve Kürt kültür ve edebiyatı üzerinde önemli tesirler bırakan Mella Ahmede
Hanî’nin (ö. 1119/1707) kaleme aldığı akaide dair Nû baharâ biçûkân isimli eserinde “imâm danzdené”
(imamlar on ikidir) ifadesine yer vermektedir. Daha sonra İsnâ Aşeriyye Şiâ’sının on iki imâmı ve
bunlar hakkında kısa bilgiler vermekte ve neticede on ikinci imâmın Muhammed el-Mehdî olduğunu
kaydetmektedir.33 Tasavvufun Nişabur Okulu ve bunun etki alanı olan Horasan coğrafyası ile Şiî İslâm
dünyasının coğrafî olarak yakınlıkları göz ardı edilemez. Ayrıca bilindiği gibi Türkler Anadolu’ya İran
üzerinden geçmişlerdir. Günümüze geldiğimizde her ne kadar Anadolu’da daha çok Sünnî tasavvuf
ekseninde temellenen bir din algısı, İran’da ise Şiî inanç ve anlayışlar belirgin ise de, pratik hayat ve
bunu yönlendiren zihinsel arka plan açısından önemli benzerlikler bulunmaktadır.
Tasavvuf çevrelerinin hemen hemen tamamında hâkim olan yöntem, farklı ton ve biçimlerde
de olsa gnostik ve ezoterik unsurların cömertçe kullanıldığı irfânî yöntemdir ve bu yöntemle bakış
açıları oluşturmuşlardır. Söz konusu gnostik ve ezoterik unsurların en çok göze çarptığı alan ise hiç
şüphesiz ricâlü’l-ğayb ve bunun bir devamı olan Mehdî anlayışıdır. Bir takım insanüstü, ilâhî özellik
ve yeteneklere sahip olan karizmatik şahsiyetler her devirde ön plana çıkarılmış, mutlak hakikat onların
tekeline bırakılmıştır. Mehdî inancı da bunun bir devamı olarak gerçekleşmiştir. Tasavvuf tarihinde
mehdîlik hakkında değerlendirmeler yapan ve en çok etkili olan mutasavvıflar arasında İbnü’l-Arabî’nin
(ö. 638/1240) oldukça tafsilatlı bir şekilde yer verdiği görülmektedir.Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî (ö.
672/1273) , Fârûku’s-Sirhindî ve Müceddidü’l-Elfi’s-Sânî olarak da meşhur olan İmâm Rabbânî (ö.
1034/1624) , Said Nursî (1878-1960) , Süleyman Hilmi Tunahan (188-1959, Muhammed Raşid Erol
(1930-1993) ve Fethullah Gülen Mehdîlik birbirinden farklı çerçeveler belirlemişlerdir.
4. Modern Dönem Mehdî Anlayışı ve Bunun Tarihsel Arkaplanı
Anadolu’da mehdîlik beklentileri ve mehdîlik iddiasıyla ortaya çıkan şahsiyetlerin tarihi,
Selçukluların İran üzerinden Anadolu’ya girdikleri döneme kadar gidebilmektedir. Ancak Selçukluların
ilk dönemlerinden daha çok, güçlerini kaybederek Anadolu’da bir inkıraz ve kaos ortamının hüküm
sürdüğü dönem olan XIII. Ve XIV. Yüzyıllarda bu beklentinin daha bariz bir şekilde ortaya çıktığı
görülmektedir. Daha önceleri başka örnekleri de bulunmakla beraber bu konuda en fazla dikkat çeken
1322 yılında kendisini “Mehdî-i âhirzaman” olarak ilan eden İlhanlıların Anadolu Umum Valisi
Timurtaş’tır.34 Timurtaş düşmanlarına karşı oldukça acımasız davrandığı halde halka karşı cömert,
dindâr, âdil ve nizamdan yana bir profil sergiler.
Daha önce değinildiği gibi Osmanlı İmparatorluğunun duraklama döneminde de kurtarıcı
beklentisi gündeme gelmiştir. Ancak Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve Anadolu insanının ciddi
badirelerden geçtiği süreçte de, hilâfetin Emevîlerle Abbasîlere geçişi sürecinde olduğu gibi mehdîlik
anlayışı yaygınlık kazanmıştır. Anadolu topraklarında siyasi iktidarla beraber dinin de elden gittiği
kaygısına karşı, Kur’ân’ın öğrenilip okunması ve onun doğru anlaşılması için gayret sarfeden belirli
33
34

Ahmed Hilmî el-Kûğî ed-Diyarbekrî, Gölzârâ hemûkân şerhâ Nû bahârâ biçûkân, İstanbul 2004, s. 18-19.
Sema Yaniç, “XIV. Asrın İlk Yarısında Anadolu’da Mehdî Bekleme Temâyülü Ve Timurtaş’ın Mehdiliği Meselesi”,
SÜİFD, sa. 30/Güz 2010, s. 181-195.
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zevat için Mehdî tabiri kullanıldığı gibi Anadolunun düşman işgalinden kurtarılması için mücadele eden
kurtuluş savaşçılarının komutanı Mustafa Kemâl dâhil olmak üzere siyaseten iktidar vâdeden zevât
için de bu tabir kullanılmıştır.35 Bu durum, D. B. Mc Donald’ın “Müslümanlar ne zaman kendilerini
hükümdarları veya Müslüman olmayan hâkimleri tarafından zulme ve tecavüze uğramış hissetmişlerse,
hakiki İslâmiyeti yeniden kuracak bir kurtarıcı şahsın çıkacağı inancı kuvvet kazanmıştır” şeklindeki
tesbiti ile örtüşmektedir.36
Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu dönemde hem Şiî dünyada hem de Anadolu’da
Mehdîlik inancının yoğun bir şekilde gündeme getirildiği görülmektedir. Şiâ’nın önemli merkezlerinden
biri olan İran’ın Kum kentinde son yedi sekiz yılda birkaç tane Mehdîlik (Mehdeviyyet) Araştırma Merkezi
kurulmuştur. Bu kadar yoğun olmamakla beraber İsfahan, Meşhed ve Tahran gibi önemli kentlerde de bu
tür çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Aynı şekilde Anadolu’da da eski dönemlere nazaran bu konunun
daha çok gündeme geldiği görülmektedir. İlgili ilgisiz birçok şahsın ya kendisini ya da başkasını Mehdî
veya mesih ilan ederek ortaya çıktığı herkesin malûmudur. Kum’da bu konuda araştırma yaparken,
bu dönemde konunun bu kadar yoğun bir şekilde konuşulmasının sebeplerini irdelediğimizde şöyle
bir sonuçla karşılaştık. Arap Baharıyla zirve yapan Ortadoğudaki siyasî bunalımlar, Mehdî etrafında
oluşturulan senaryolarla büyük ölçüde benzerlik taşımaktadır. Özellikle Yemen ve Şam merkezli siyasi
karmaşa ve kaos ortamı, literatürde mehdilikle bu coğrafyalar arasında kurulan bağlantılar, Mehdînin
zuhurunun yaklaştığı beklentilerine yol açmaktadır. İlgili ilim adamları bu kargaşa ortamının Mehdî’nin
zuhurunu önceleyen kaosdönemi olup olmadığı konusunda kesin kanaat sahibi olmamakla beraber, söz
konusu tasavvurlarla önemli ölçüde örtüştüğüne dikkat çekmektedirler. Şiî otoritelerin bu konuda kesin
bir kanaate varmamalarında; kendi literatürlerinde yer alan ve belirli bir zamana işaret edenlerin yalancı
olduklarına (kezibe’l-vakkâtûn) dair haberler etkili olmaktadır.
Şiâ’nın Mehdîlik anlayışının günümüzde oldukça canlı bir şekilde gündeme gelişine paralel olarak
Anadolu’da da benzer siyasi sıkıntıların bu inancı canlandırdığını söylemek mümkündür. Şiâdan farklı
olarak, Anadolu sûfîliği müşahhas bir Mehdî anlayışına sahip olmadığından, ilgili birçok çevre farklı
şahıslar etrafında bu düşüncesini dile getirmektedir. Hatta bazen söz konusu inanç bir şahıstan daha
çok bir cemaate biçilen bir rol olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Her şeye rağmen gerek Anadolu’da
35
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Mehmed Ali Takiyeddin, Mehdi, Eskişehir 1339/1341/1923, s. 25. Mehmed Ali Takiyeddin’in Mehdî adını verdiği
toplam 31 sayfadan meydan gelen risalesinin ilgili pasajı latinize edilmiş haliyle aynen şöyledir: “Herkesin matlûbu
olan bu gâyenin te’mînî esâsına mübtenîdir ki bugün hükûmetimizin şekl-i mârûz dâiresinde tersîn esâsinı kendilerinden
nuhbe-i emel ittihâz eden dâhi-i âzâm ve mehdi-i ümem “Gazî Mustafa Kemâl” Paşa Hazretlerînin riyâset-i zaîmânelerî
altında teşekkül eden Anâdolu ve Rûmeli müdâfâ-i hukuk grûbunun vücûde getirmiş olduğu umdelerin dahî tefsîr ve
teşrîhîyle bu risâlede kârilerime beyân etmeği dahi fâideden hâlî addetmiyorum”. Mehdîlik inancına sahip olan çevreler
arasında ilginç bir kısım tezadların yaşandığı ve bazen aynı şahıs hakkında bir kısım çevreler “Mehdi” derken, başkaları
“Deccâl” diyebilmiştir. Bu durum 1979 Kâbe baskınını gerçekleştiren grubun lideri için de söz konusu olmuştur.
Etrafındaki insanlar Muhammed b. Abdullah el-Kahtânî’nin Mehdî olduğunu düşündükleri halde, baskın esnasında
Mescid-i haram’da bulunan Muhammed Ali es-Sâbûnî başta olmak üzere başka çevreler de onun Deccâl olduğunu
belirtmektedirler. Sâbûnî’nin ilgili ifadeleri aynen şöyledir: “Ben, Mehdîlik iddiasında bulunan (o şahsı) silahlı baskın
yaptığını gördüğümde, onun Deccâl olduğunu bildim. O gün ben de diğer namaz kılanlarla beraber Harem’deydim.
Mehdî Allah’tan bir ruh ile desteklenmekte, bombalar, tüfekler ve otomatik silahlarla değil, melekler ve müminler ile
teyid edilmektedir.” bk. Muhammed Ali es-Sâbûnî, el-Mehdî ve eşrâtü’s-sââ, Beyrut 1401/1981, s. 16.
D. B. Macdonald, “Mehdi”, İA,VII, 479.
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gerek Dünyanın başka yerlerinde Müslüman kitlelerin siyasi kaos ve bunalımlarla karşı karşıya kaldığı
dönemlerde Mehdî ve mesih inancının canlandığı kuşkusuzdur. İstanbul’da son dönemlerde yapılan bir
ankette, katılımcıların % 56,8’i kıyamete yakın bir zamanda Hem Hz. İsa hem de Mehdî’nin geleceği
inancını belirtmiş, geriye kalanların da %27,4’ü herhangi bir fikrinin olmadığını, 2,8’i de cevapsız
bırakmayı tercih etmiştir. Katılımcıların sadece 13,1’i ise buna katılmadığını tercih etmiştir. Bu sonuç
İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu tarafından mesafeli bulunan bir konuda Müslüman toplumun
düşünce ve inanç dünyasında hangi ölçüde etkili olduğuna dair önemli ipuçları vermektedir.37
Yukarıda Şiî çevreler ile Anadolu sûfîliğinin günümüz Mesih ve Mehdî anlayışı etrafında
belirlemeye çalıştığımız çerçevenin, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ve hilâfetin kaldırılışı sürecinde
de, Müslüman kitleler arasında benzer beklenti ve arayışlara sebep olduğu görülmektedir. Yine aynı
şekilde Mehdîlik inancının tarih sahnesine çıktığı dönemler dikkate alındığında da yakın manzaralarla
karşılaşmak mümkündür. Emevîlerin yaptıkları haksızlıklar, özellikle Ehl-i Beyt imamlarına reva
görülen acımasız uygulamlar, beraberinde adalet ve hakkaniyet sahibi bir kurtarıcı düşüncesini
getirmiştir. Anadolu sûfîliğinde karşılaştığımız bu durum Mehdîlik senaryolarına uygundur. Buna göre
her ne zaman ümmet siyasi bunalım ve kaoslarla karşılaşırsa Mehdîlik inanacı da buna paralel olarak
gündeme gelecek ve bir kısım Müslümanı arkasından sürüklemeye devam edecektir.
Sonuç
Mehdîlik, İslâm ümmetinin sadece cüzî bir kesimi tarafından akîdenin temel prensiplerinden
biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle literatürde mehdilik, genel olarak itikadî bir unsur olarak
değerlendirilmemiştir. Zira Mehdî’nin zuhurunu kabul etmek ya da inkâr etmek itikadî açıdan her hangi
bir sonuç doğurmamaktadır. Kabul edenin de reddedenin de, bu kabul veya reddetmesinden dolayı
imanına her hangi bir zarar gelmemektedir. Bu nedenle Mehdîliğin bir inanç olarak dayatılması, hiçbir
şekilde doğru değildir. Ancak birbirlerini ilzâm etmemek kaydıyla müminlerden dileyen inanır, dileyen
inanmaz; her ikisinin itikâdî açıdan durumu eşittir.
Mehdî beklentisinin bir inanç olarak kaynaklardan tesbiti (mevsûkiyyeti) söz konusu olmamakla
beraber, Müslümanlar arasında yaygınlık kazanmasının anlaşılabilir (makul) bir durum olduğunu kabul
etmek gerekmektedir. Bu durumda mehdîlik bir inanç olmaktan daha çok bir anlayış, bir umut, bir
beklenti ve bir teori olarak kabul edilmelidir. Her teoride olduğu gibi mehdîliğin de bir teori olarak
kabul görmesi için mantıkî bir tutarlılığa sahip olması gerekmektedir. Hem akıl hem de nakil açısından
mehdiliği kabul etmemizi zorunlu kılan bir unsurun bulunmadığından kuşku yoktur. Ancak Mehdîlik
için sözünü ettiğimiz mâkûliyyet ve mantıkî tutarlılığı birkaç açıdan ortaya koymamız mümkündür:
1. Hz. Peygamber’in hadislerinde yer alan ve bu inancı çağrıştıracak bir kısım ifadeler
bulunmaktadır. “Benim ve hidâyete erdirilmiş olan (el-mehdiyyîn) râşid halifelerimin sünnetine tâbi
olun” rivâyetinde olduğu gibi. Her ne kadar bilinen anlamıyla kullanılmamış ise de “el-mehdîyyîn”
tabiri daha sonraları bu teoriyi oluşturanlara ilhâm kaynağı olmuş olabilir.
37 Ali Coşkun, Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, İstanbul, 2005, s. 205.
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2. Hz. Peygamber’in vefâtını müteakip meydana gelen sosyal ve siyasî buhranlar, doğal olarak
zulmü ortadan kaldıracak karizmatik bir kurtarıcı fikrini beslemiştir.
3. Hz. Peygamber’in mâsûmiyyeti ve onun Ehl-i Beytine yapılan zulüm ve baskılar beklenen
kurtarıcının adil, hakkaniyetli ve bu aileden (Ehl-i Beyt) çıkması fikrine yol açmıştır.
4. Coğrafî ortam ve bu ortamlarda karşılaşılan farklı inanç ve kültürlere sahip olan toplulukların
benzeri anlayışlara sahip olması, Müslümanların da bu inancı çabucak benimsemelerini kolaylaştırmıştır.
5. Müslümanların Mehdîlik anlayışlarını benimsemelerinde etkili olan faktörlerden biri de; Büyük
İslâm devleti olmaksızın insanlığın kurtuluşunu mümkün görmemeleridir.
6. Mehdî inancının Şiî çevreler ve özellikle de kadîm İran kültür ortamında yaşayan topluluklar
tarafından daha kolay makes bulmasının önemli nedenlerinden biri de, bu toplumların kendileriyle
kadîm kültürleri arasına mesafe koymamalarıdır. Söz konusu coğrafyada yaygın olan irfânî felsefe ve
ilahî feyiz nazariyesi, imâmet ve mehdîlik inancına kolayca uyarlanmış ve böylelikle meselenin fikrî ve
felesefî arka planı güçlü bir şekilde desteklenmiştir.
Mehdî ve onun zuhûru hakkında, başta Şiî çevreler olmak üzere ilgililer tarafından yapılan
değerlendirme ve tasvirler, oldukça somut ve insanlık tarihi açısından sosyolojik, teolojik ve psikolojik
gibi yönleri bulunan ve bu nedenle ihmal edilmemesi gereken unsurlar içermektedir. Bu kadar önemli
ve belirgin bir beklenti olarak ortaya konulan bir hususun, Kur’ân ve Sünnette hiçbir tevil ve tefsire
yer bırakmayacak derecede açık bir şekilde yer almamış olması manidardır. Sadece bu husus mehdîlik
hakkında ileri sürülecek şüpheleri haklı çıkarmak için yeterlidir. Ancak her şeye rağmen mehdîlik ve
benzeri bir kurtarıcı fikrine dair inançlar, insanlık tarihi boyunca hep var olmuş, bundan sonra da var
olacaktır. İnsanlarda iyilik duygusu ve bu duygunun beslediği iyiliğe erme ideali, bunu sürekli canlı
tutacaktır. Bu bir problem olmadığı gibi, bunda şaşılacak bir durum da yoktur. Asıl problem bu duygu
ve beklentilerden daha çok, oldukça insanî, psikolojik ve sosyolojik olan bu duygu ve beklentilerin bir
inanç haline dönüştürülmesidir.
Sonuç olarak mehdîliğin üzerine bina edildiği aklî ve naklî deliller dikkate alındığında, bunun bir
inanç olarak kabul görmesi için yeterli olmadığı anlaşılacaktır. Ayrıca bunun imkânsız olduğuna dair
de kesin bir delilin olduğunu söylemek zordur. Zayıf da olsa bu kadar rivâyeti yok saymak çok makul
değildir. Varlığı ya da yokluğuna dair tartışmasız bir hükümden söz edilemeyeceğinden kabul edenler
de reddedenler de itikadî açıdan eşittir. Ancak mehdîlikten bahsedilecekse bile, bunun bir tek şahıs
olarak ve sadece kıyamete yakın bir zamanda gelmesinin tasavvur edilmesinden ziyade, ümmetin siyasî,
ictimâî veya dinî konularda bunalım yaşadığı dönemlerde, onlara yol gösterecek, sahih dinin yeniden
hayata geçirilmesine yardımcı olacak şahısların tamamını bu kapsamda değerlendirmek daha makul bir
yaklaşım olacaktır. Bu şahısların tarihin farklı dönemlerinde ortaya çıkmaları mümkün olduğu gibi, eş
zamanlı olarak farklı coğrafyalarda birden fazla şahıs olarak neşet etmeleri de mümkündür.
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Bir İnanç Olarak Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri-Mesih/
Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir AnalizYrd. Doç. Dr. Fadıl Ayğan
Giriş
Dinlerin çoğunda zamanın sonlarında yeryüzünde kurtuluşu sağlamak üzere gelecek bir kurtarıcı
(savior) beklentisi mevcuttur. Her dini gelenekte vasıfları ve yapacakları hakkında ayrıntılarda farklılıklar
olsa da beklenen kurtarıcı genel olarak dünyanın sonunda Tanrı tarafından seçilerek gönderilecek,
kendisine inananlarla birlikte kötülüklere savaş açacak ve yeryüzünde kötülükleri yok edecek, Tanrı’nın
iradesi ve hükümlerini yeryüzünde uygulanabilir hale getirerek insanların barış, huzur ve refah
içinde yaşamalarını temin edecektir. Dinler tarihi araştırmaları kabile dinlerinde dahi büyük ölçüde
benzerlikler taşıyan çeşitli kurtarıcı inanışlarının varlığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Tanrı’nın
gönderdiği bir kurtarıcının varlığı düşüncesi dinî kurtuluş öğretilerini felsefî olanlardan ayıran temel
özelliktir. Şintoizm dışında hemen bütün dinlerde bu inancın bulunması, bu düşüncenin dinlerin ortak
bir fenomeni olduğunu göstermektedir. Aralarındaki benzerliklerle birlikte bu beklenen “eskatolojik
kurtarıcı” hakkında çeşitli kültürlerde farklı isimler kullanılmıştır. Sâbiilerde ahir zamanda yeryüzünde
altın bir dönem başlatacak olan kurtarıcı, “son savaşçı” veya “son kral” demek olan Kral Praşai Siva
olarak ifade edilir. Eski Mısır’da “Ameni”, Eski Amerika’da Azteklerde “Quetzalcoatl”, Hinduizm’de
“Kalki”, Budizm’de “Maytreya”, Mecusilikte “Saoşyant”, kurtarıcının isimleridir.
İslam ile ilişkisi bağlamında çalışmamızın merkezinde yer alan Yahudi ve Hıristiyanlıkta
beklenen kurtarıcı, Mesih kavramıyla ifade edilir. Her iki dinî gelenekte de gerek kutsal metinler gerekse
tarihî süreç bakımından Mesih inancı, merkezî bir konumda yer almaktadır. Araştırmamızda öncelikle
Yahudilikte ve Eski Ahitte mesihî beklentiye temas edilerek Hıristiyan teolojisinde kurtarıcı beklentisinin
çerçevesi çizilmeye çalışılacaktır. Daha sonra Apokaliptik literatürde mesihi beklentinin dönüşümü ve
bu beklentinin ana temaları belirlenecektir. Sonuç olarak söz konusu arka planın, Müslüman gelenekte
oluşan Mesih/mehdi tasavvuruyla ilişkisi ve ortak noktaları değerlendirilecektir.
Yahudi ve Hıristiyanlıkta Beklenen Eskatolojik Kurtarıcı: Mesih
Zamanın sonlarında gelecek bir kurtarıcı beklentisi, Hıristiyanlığın da bir anlamda kaynağı
durumundaki Yahudiliğin temel inançlarından birisidir. Mevcut dönemin kötü görülmesini ve geleceğe
umutla bakarak kurulacak yeni bir düzen beklentisini içeren bu inanç, İsrailoğullarını kurtarıp kutsal
topraklarda dini ve siyasi bağımsızlıklarını sağlayacak bir mesih-kral beklentisini ifade etmektedir.
Geleneksel Yahudi düşüncesindeki bu Mesih beklentisi uzun tarihi süreç içerisinde özellikle zor ve
sıkıntılı dönemlerde canlılığını korumuş ve mesihî hareketlerin kaynağını teşkil etmiştir.
Yahudi ve Hıristiyanlıkta eskatolojik kurtarıcıyı ifade etmek üzere kullanılan kavram
mesihtir. Aramice’de “Meshiha” (Meşiha), Yunanca’da “Christos” olarak ifade edilen İbranice
“Mashiah”(Maşiah) kelimesi sıfat şeklinde “yağlanmış kişi” anlamına gelmektedir. Eski Ahit’te mesih
kelimesi sonraki dönemde kullanıldığı şekliyle eskatolojik kurtarıcı anlamında kullanılmaz. Meshedilme
dini bir ritüel olarak, Tanrısal bir izin ve görevi ifade etmek üzere İsrail kralları veya yabancı krallar,
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başrahipler vepeygamberler için kullanılır. Eski Ahitteki bu kullanımdan, Mesih kelimesinin seçilmişliğin
bir işareti olarak kutsanmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Zira yağlama ritüeli seçme ve onurlandırmayı
ifade etmektedir. Bu vesileyle meshedilen kişinin Tanrı’yla olan ilişkisi ve seçkinliği vurgulanmaktadır.
Sonraki dönemlerde beklenen kurtarıcıya bu ismin verilmesi de onun Tanrı tarafından seçilmiş kişi
olarak telakki edilmesi dolayısıyladır. Beklenen eskatolojik kurtarıcı anlamında Mesih kelimesi Eski
Ahit’te yer almaz. Klausner’e göre Mesih kelimesi bu anlamıyla ilk defa Enoch kitabında geçer. Bu
metin araştırmacıların çoğunluğuna göre Büyük Herod (ö. M.Ö. 74-4) zamanında yazılmıştır.
Mesih kelimesi Eski Ahit’te Tanrı’nın ahir zamanda göndereceği kurtarıcı anlamını tam olarak
ifade etmemekle birlikte kavram olarak kurtarıcı mesih düşüncesi bütünüyle Eski Ahit sonrası dönemin
bir ürünü değildir. Zira Eski Ahit metinleri Davud nesline dayalı bir kurtuluş veya herhangi bir kurtarıcı
zikretmeksizin gelecek bir mutluluk ve kurtuluş döneminden bahseder. Bu anlamda kişi olarak Mesih
ve mesihî dönemden söz edildiği görülür. Bu inancın nüvelerini Eski Ahitte bulmak mümkündür. Mesih
düşüncesi tarihte yaşanan sıkıntılı olayların bir sonucu olup erken dönemlerden itibaren bu sıkıntılardan
kurtuluş beklentisi var olmuştur. Musa peygamber, İsrailoğullarını Mısır’daki sıkıntılı hayattan kurtaran
ve dini tesis eden en önemli şahsiyet olmakla birlikte sonraki dönemde şekillenen mesih beklentisinin
asıl prototipi Davud’tur. Geleneksel Yahudi düşüncesinde Davud, ideal kral ve tüm zamanlar için mesih
prototipidir. O düşmanlara cesurca karşı çıkan, ulusları fetheden bir kahraman olduğu gibi, Tanrı’ya
bağlı ve Tanrı’nın halkının birliğini sağlayan kimsedir. Bu çerçevede Mesih inancı, Tanrı’nın izniyle
Davud soyundan gelecek kudretli bir kral beklentisi şeklinde gelişir. O, Tanrı’nın ruhuna sahip olup
kutsal topraklarda adaletle hükmedecektir. Aynı zamanda bütün dünya için de örnek olacak ve herkes bu
yolla Tanrı’nın yolunu öğrenecektir.
Eski Ahitte mesihî beklentinin ana temalarından biri İsrailoğulları için esaret ve sürgünlerin
son bulması ve Davut krallığının yeniden inşasıdır. Politik bir mesihî çağdan bahsedilerek söz konusu
dönemde İsrailoğullarına bütün ulusların boyun eğeceği, sürgündeki İsrailoğulları’nın döneceği ve
Mısır’dan çıkışa benzer bir kurtuluşun olacağı ifade edilir. Eski Ahit metinleri beklenen Mesih’i, askerisiyasi özellikleri yanında “Harika öğütçü”, Tanrı’nın ruhu, bilgelik ve anlayış ruhunun üzerinde olduğu,
Tanrı’nın hoşnut olarak seçtiği ve ruhunu üzerine koyduğu kulu olarak tasvir eder. Dinî beklentide
belirleyici unsur “Rabbin günü” kavramıdır. O gün insanların gurur ve kibirleri kırılacak yalnızca
Rab yüceltilecek, putlar tamamen ortadan kaldırılacaktır. İnsanlar, Yakup’un kutsalını kutsal sayacak,
İsrail’in Tanrı’sından korkarak ona dönecek, altın ve gümüşten yapılan putları reddederek atacaktır.
Bu anlamda Mesih’in seçilmişliği ve Tanrı ile insanlar arasındaki aracı konumu, Mesih kavramının
peygamberlik ile ilişkili olduğunu ortaya koyar. O Tanrı’nın huzurunda insanları temsil eder. Yahudi
peygamberlik düşüncesinde de peygamber, aracı konumundadır. Bu itibarla Mesih’e politik ve ulusal
özellikler yanında peygamberlikle ilişkilendirilebilecek bir takım özelliklerin de verildiği görülür. Eski
Ahit metinlerinde beklenen Mesih düşüncesinde farklılık arz eden metin apokaliptik karakterli Daniel
kitabıdır. İleride Apokaliptik literatürde mesihî beklenti ele alındığında bu metne ayrıca temas edilecektir.
Geleceğe dönük beklentilerin yoğun olduğu bir dönem ve coğrafyada ortaya çıkan Hıristiyanlık,
Yahudi mesih düşüncesinin kavramlarını kullanarak, Eski Ahit’te öngörülen mesih beklentisinin İsa’da
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gerçekleştiğini iddia eder. Mesih kelimesi Yunanca’ya “Christos” olarak tercüme edilerek İsa’nın
temel unvanı olarak kullanılır. Bununla birlikte Hıristiyan teolojisindeki kristolojik anlamda Mesih ile
Yahudilikteki Mesih düşüncesi farklılık gösterir. Hıristiyan kurtarıcı-mesih düşüncesinin daha ziyade
İran, Yunan ve Mısır mitolojisindeki kurtarıcıyla paralel özellikler taşıdığı iddia edilmiştir. Ayrıca ileride
ele alacağımız üzere Hıristiyanlık, Yahudi apokaliptik literatürünün de zirvede olduğu bir dönemde
ortaya çıkmış ve bu literatürden önemli ölçüde etkilenmiştir. Hıristiyan Mesih doktrininde İsa, Tanrı’nın
gönderdiği Mesih olmakla birlikte Tanrı’nın oğlu ve kelamının bedenleşmiş halidir. Özellikle Yuhanna
İncil’inde ortaya çıkan bu inanca göre İsa, varoluş öncesi bir varlıktır. Tanrı’nın kelamı, başlangıçta vardı,
Tanrı ile beraber olup Tanrı’nın kendisiydi. İsa, Tanrı’nın kelamının bedenleşmiş hali olarak insanlar
arasında yaşamıştır ve Tanrı’nın biricik oğludur. O, yeryüzüne insanları günahlardan arındırmak için
gelmiş, çile çekerek çarmıhta öldürülmüş, ölümünden üç gün sonra dirilmiş, Havarilerine görünmüş,
akabinde göğe, Tanrı’nın katına yükselmiştir. İlk gelişiyle başlattığı krallığı tamamlamak üzere tekrar
gelecek ve insanları yargılayacaktır. Buna göre İsa, hem mesihî beklentilerin kendisinde gerçekleştiği
kişi hem de ikinci gelişi ile kurtuluşu tamamlayacak olan tanrısal kurtarıcıdır.
Tarihî süreç içerisinde Yahudi toplumunda ortaya çıkıp insanları Tanrı’ya hakkıyla imana ve erdemli
davranışlara davet eden İsa profili, Pavlusçu teolojinin hâkim olmasıyla bedenleşen oğul ve ilâhî kurtarıcı
şekline dönüşür. Hıristiyan inancının merkezini teşkil eden İsa Mesih, Tanrı’nın bedenleşmiş hali olarak
insanların günahlarını temizlemek üzere yeryüzüne gelmiş, çarmıhta çile çekerek ölmüştür. Ölümünün
üçüncü gününde tekrar dirilmiş daha sonra da göğe yükselmiştir. Başlattığı krallığı tamamlamak üzere
tekrar dönecek ve kurtuluşu tamamlayacaktır. Bu anlamda Yahudi Mesihçiliğinden farklı olarak İsa,
hem Mesih olarak dünyaya gelmiş, hem de gelecekte Mesih olarak faaliyette bulunacaktır.
İsa’nın beklenen mesih oluşu ve kurtuluşu tamamlama üzere yeniden yeryüzüne inişi (parousia)
Hıristiyanlığın temelini oluşturmuştur. Bununla birlikte mesihlikte olduğu gibi İsa’nın kendisinin yeniden
dönüşüne ilişkin bir söyleminin olup olmadığı esas tartışılması gereken noktadır. Bultmann’a göre
Sinoptik İncillerde İsa kendisinin yeniden dönüşünü kesin bir şekilde ifade eden bir söz söylememiştir. İsa,
kendisinin dünyadan ayrılışını nasıl anlattı? Olağanüstü bir dönüşü mü kastetti? Onun kendi ifadelerinde
bu sorulara cevap olabilecek herhangi bir bilgi mevcut değildir. İsa, sadece “İnsanoğlunun” gelişinden
söz etmektedir. Sinoptik gelenek açısından İnsanoğlu ile ilgili ifadeler, gelmesi beklenen insanoğlu, acı
çeken, ölen ve yeniden dirilen İnsanoğlu figürü ve hâlihazırda faaliyette bulunan İnsanoğlu figürü olmak
üzere üç gruba ayrılabilir. Son gruptaki söylemlerde İnsanoğlu kavramı Mesihsel bir anlam taşımamakta
olup Aramice’de “insan” veya “ben” anlamına gelir. Bu anlamda İsa’nın kendisini tanımlaması olarak
anlaşılır. Nitekim Matta “ben” yerine “İnsanoğlu”, “insanoğlu” yerine de “ben” ifadelerini kullanır ve
İnsanoğlunu İsa’yı ile özdeşleştirir. Gelmesi beklenen “İnsanoğlu” figürü ise Yahudi Mesihçiliğinin
bir kavramıdır. Yahudi geleneğinde mevcut olan İnsanoğlu-Mesih kavramı yeniden yorumlanarak ve
çeşitli mitolojik motifler eklenerek acı çeken, ölen ve yeniden dirilen Mesih algısına dönüştürülür. Fakat
kavramın yeniden yorumlanması İsa değil de Kilise tarafından gerçekleştirilir. Özellikle apokaliptik
nitelikli Vahiy kitabında mitolojik tasvirlerle bezenmiş bir şekilde mesihin yeniden dönüşü ve mesihî
dönem ayrıntılarıyla anlatılır.
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Apokaliptik Literatür ve Mesihî Beklenti
Apokaliptik dönem veya Apokaliptik literatür kavramları, “vahiy, açığa çıkarma” (revelation)
anlamına gelen Yunanca “Apocalypsis” kelimesinden türemiştir. Apokaliptik dönem M.Ö üçüncü
yüzyıl ile M.S ikinci asır arasındaki devri ifade etmekte olup dünyanın sonuna ilişkin konuların
üzerinde durulduğu, dünyanın sonuna hakkındaki sırların açıklandığı ve yazıya geçirildiği dönemi ifade
etmektedir. Apokaliptik literatür de normalde gizli olan şeyleri ifşa etme veya gelecekle ilgili bir takım
bilgiler verme muhtevasında olan metinlerdir. Peygamberlik sonrası dönemde Yahudiler arasında ortaya
çıkmış daha sonra Hıristiyan dünyada devam etmiştir. Bu metinlerin temel iddiası, normal bilginin
sınırlarını aşan göklerin sırları, özellikle de zamanın sonları ve diğer eskatolojik konular gibi bir takım
gizemli bilgileri açığa çıkarmaktır.
Apokaliptisizmde kilit kavramlardan biri de vahiy ve esinlemedir. Bununla birlikte peygamberlik
kurumundaki vahiyden farklı bir türdür. Apokalips, bir melek aracılığıyla veya göğe yükselme sonucunda
elde edilmiş bir vahiy olup çoğunlukla geleceğe dönük bilgiler ve bir takım kehanetler içermektedir.
Yeni Ahit metinleri içerisinde olan Yuhanna’nın Vahyi kitabı bu kavramla da kullanılır ve “Yuhanna’nın
Apokalipsi” şeklinde adlandırılır. Bu tür eserler tarihin sonunu ilişkin tasvirlerde bulunurlar. GrekoRomen döneminde yazılan bu eserler, sadece Yahudi ve Hıristiyanlar tarafından değil Grek, Mısır ve
İran kültürlerinde de benzerleri kaleme alınmıştır. Apokaliptik metinlerde geleceğe dönük beklentiler
ağırlıklı olarak işlenmektedir. Bu bağlamda metinler, geleceğe dönük bir takım inançlar ve beklentiler
içerisinde olan toplumlar tarafından mevcut düzenin kısa bir gelecekte değiştirileceği umudunu korumak
üzere kullanılmıştır. Bundan dolayı bazı coğrafyalarda bu tür metinlerin milleniarist akımlar tarafından
üretildiği de düşünülmektedir. Apokaliptik literatür, MÖ üçüncü yüzyıldan itibaren Yahudi toplumunda
oldukça etkili olmuş, Hıristiyan düşüncesini de önemli ölçüde etkilemiştir. Yahudi geleneğinin kavram
ve motiflerini kullanması bakımından salt Yahudi kültürünün bir ürünü olduğu ileri sürülmüştür. Bununla
birlikte her ne kadar bu eserler, peygamber metinleriyle benzerlik gösterse de mitolojik malzeme ve
üslubunun kullanılması, eskatolojik konular ve sembolizmin yoğunluğu gibi unsurlar, bu metinlerde
İran, Mısır ve Yunan kültürlerinin etkisini göstermektedir. Oluşturuldukları tarih itibariyle de Yahudi
toplumunun dış tesirlerin etkisi altında olduğu bir döneme tekabül etmektedir. Bu bakımdan metinlerde
hem Yahudilerin sürgün yıllarında yaşadıkları acılar ve sıkıntılardan doğan geleceğe dair umut ve
beklentilerin etkisinin yanı sıra söz konusu dönemde etkileşimde bulundukları İran ve Helen kültürünün
de izlerini taşımaktadır.
Yahudi Apokaliptikleri temelde iki tip metinden oluşur. Birincisi tarihî apokalipsler olarak
tanımlanabilecek metinlerdir. Daniel, 4 Ezra, 2 Baruch ve 1 Enoch’un bazı bölümleri bu türdendir.
Bunlarda tarih, çeşitli sembolik ifadelerle kısımlandırılır ve tarihin sonuna yaklaşıldığı anlatılır. Bu tarih
anlayışına göre son devirde İsrail’in ulusal ve politik restorasyonu gerçekleşecektir. Bu tür metinlerin
İsraoğullarının yaşadığı bazı tarihî kriz dönemlerinde oluşturulduğu kabul edilir. Daniel kitabı ve I
Enoch’un bazı bölümlerinin Makkabiler isyanı sonrasında Antiochus Epiphanes’in Yahudilere yönelik
zulümlerine bir tepki olarak meydana getirildiği belirtilir. 4 Ezra ve 2 Baruch, Yahudilerin Romaya
karşı savaşları ve Kudüs’ün tahribinin akabinde kaleme alınmıştır. Apokaliptik metinlerin diğer türü
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ise öteki dünyaya ilişkin konuları tasvir eder. Bunun örneği ise I Enoch’un “Book of the Watchers”
bölümüdür. Bu metinde Enoch, Tanrının katına yükselir. Melekler onu alarak evrenin sonuna kadar tüm
âlemi gezdirirler. Bu tür metinlerde temel olarak göğün katlarına yükseliş motifi kullanılır. Genel olarak
da 7 kat tasviri yapılır. Genel olarak bu şekilde ikiye ayrılmakla birlikte bu literatürün iki türü bütünüyle
birbirinden ayrı değildir. Yukarıda geçen eserlerin dışında Jübileler Kitabı (Book of Jubilees), Musa’nın
Ahdi (Testament of Moses), Süleyman’ın Mezmurları (Psalms of Solomon), Baruch’un Apokalipsi
(Apocalypse of Baruch), XII Patriark’ın Ahitleri (Testaments of XII Patriarchs), ve Sibylline Kehanetleri
(Sibylline Oracles) gibi Yahudi apokalipsleri bulunmaktadır.
Hıristiyanlık, apokaliptisizmin en yoğun olduğu dönemde ortaya çıkmıştır. Erken dönem
Hıristiyanlık, apokaliptik gelenekten oldukça etkilenmiş olup apokaliptik bir hareket olarak da
değerlendirilmiştir. Yeni Ahit metinleri içerisinde olan Yuhanna’nın Vahyi kitabı bu türün önemli
örneklerinden biridir. Ayrıca İnciller ve Pavlus’un mektuplarında bazı apokaliptik motiflerin olduğu
kabul edilmektedir. Apokaliptik terimi dünyanın sonuna ilişkin bir kavram olarak anlaşılmaktadır.
Tarihin sonunu ve mevcut durumun radikal bir değişime uğramasını beklemek, Hıristiyan gelenekte
oldukça önemli bir husus olmuştur. İsa, İncillerde apokaliptik peygamber olarak tanımlanmış, bulutların
arasından insanoğlunun gelişini haber vermiştir. Ölümünden sonra inananları onun ölümden dirildiğine
inanmışlardır. Bu Pavlus’un sözlerinde açıklanmıştır. Pavlus, öğretisini İsa-Mesih’in yeniden dönüşüne
ilişkin inanç üzerine inşa eder ve Mesih’in gelişinin çok yakın olduğunu öğütler.
Hıristiyanlığın yayılmasında da apokaliptisizm önemli ölçüde etkili olmuş birinci yüzyılın
sonlarına doğru Hıristiyan apokaliptik metinler oluşturulmaya başlanmıştır. Hıristiyan apokaliptik
literatürde Yahudi geleneğinin etkisi olmakla birlikte kendine özgü özelliklere de sahiptir. Yahudi
apokaliptisizminin kavramları ve tasvirleri kullanılmakla birlikte Hıristiyan metinlerinde Mesih’in
yeniden dönüşü merkezi bir konumda olmuştur. Bu tasavvurda, insanlık için çarmıhta kendini feda eden,
yeniden dirilen ve zamanın sonlarında gelerek âlemi yargılayacak olan Tanrının kelamı ve oğlu kristolojik
Mesih merkezli Pavlusçu teolojinin önemli ölçüde etkisi görülmektedir. Hıristiyan apokaliptisizminin
en önemli örneği Vahiy kitabıdır. Bunun yanı sıra Pavlus’un Apokalipsi (The Apocalypse of Pavlus),
Yakub’un Birinci Apokalipsi (The First of Apocalypse of James), Yakub’un İkinci Apokalipsi (The
Second of Apocalypse of James), Âdem’in Apokalipsi (Apocalypse of Adam) ve Petrus’un Apokalipsi
(Apocalypse of Petrus) kitapları Hıristiyan apokaliptik literatürün diğer önemli örnekleridir.
Apokaliptik metinler, yazıldığı gelenek ve dönem bakımından bir takım farklılıklar arz etse
de genel olarak bir takım ortak niteliklere sahiptir. Bu metinlerin önemli özelliklerinden biri üslup
bakımından sembolik bir dilin kullanılmasıdır. Tarih bir takım sembollerle açıklanır. Örneğin I
Enoch’ta Animal Apocalypse bölümünde (85-90. bölümler) insanlık tarihi, hayvan sembolizmiyle
kısımlandırılmakta ve geleceğe dönük öngörülerde bulunulmaktadır. Olaylarda bahsedilen şahısların
isimleri, ya bir hayvan adıyla veya “boynuz” örneğinde olduğu gibi bazı cisimlerle ifade edilir. Örneğin
Daniel, kral IV Antiochus’a yorumlanan bölümlerinde onu “boynuz” simgesiyle ifade etmektedir.
Bu eserlerde yazarların da gerçek adları belirtilmez. Âdem, İbrahim, Musa gibi çoğunlukla daha
önce yaşamış peygamberlere veya başka tarihî şahsiyetlere atfedilirler. Apokaliptik metinlerin ortak
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niteliklerinden biri de konuları işleyişlerinde mitolojik unsurların yoğun bir şekilde kullanılmasıdır. Bu
metinleri Mısır, Yunan ve İran mitolojileri önemli ölçüde etkilemiştir. Bahsedilen olaylar ve karakterler
mitolojik unsurlar barındırmaktadır.
Apokaliptik metinlerin en temel konularından biri geleceğe dair beklentilerdir. Bu metinlerde,
gelecek olan dönem rüyet ve mesellere dayalı bir şekilde anlatılır. İnsanların anlayış ve duygularına
uyarlanarak imaj ve sembollerle Tanrı’nın adaleti gerçekleştireceği üzerinde durulur. Metinlerdeki
tasvirler aşırı yapay ve tuhaf bir görüntü arz etmekte olup eleştirel anlayış ve tarihsel bilgiden de yoksun
görülür. Bununla birlikte bu metinler, basitlik ve söyleyiş gücüyle sıkıntı içerisindeki insanlara umut
telkin edebilmekte ve ulusal kurtuluş duygularını harekete geçirebilmekteydi. Apokaliptik metinler,
yahudiler tarafından ve yahudi toplumunda oluşturulmakla birlikte Hıristiyanlığı daha fazla etkilediği
kabul edilir. Pek çok mitolojik malzeme içeren bu metinler, Mesih düşüncesi bakımından –Daniel
hariç- Eski Ahit metinleri ile farklılık gösterir ve mesihî motiflere daha ayrıntılı bir şekilde yer verir.
Eskatolojik anlamda “Mesih” ve “İnsanoğlu” kavramı kullanılır.
Bu metinler mevcut dönem ile gelecek dönem ayrımı yaparak gelecek bir altın çağdan bahseder.
Buna göre mevcut durum kötülüklerin ve belaların hâkim olduğu bir devirdir. Gelecek devir ise mutluluk
ve iyilikler dönemi olacaktır. Apokaliptisizmde tarih sembolik ifadelerle belirli kısımlara ayrılır ve son
devrin yaklaştığı vurgulanır. Gelecek olan yeniçağ fikrinde temel kavramlardan biri Tanrının krallığıdır.
Bir diğer temel düşünce ise yeniçağı başlatmak üzere gelecek Mesih fikridir. Buna göre Mesih, Tanrının
krallığı, mesihî dönem, deccal ve iyi ile kötü arasındaki son savaş gibi kavramlar apokaliptik metinlerin
temel konularını oluşturmaktadır. Apokaliptik literatürün vaat ettiği mutlak iyi gelecek fikrinin tarih
boyunca toplumsal karşılığı olmuş, apokaliptik düşünceyle yoğrulmuş toplumlar, umutla gelecek olan
mesihi ve altın çağı beklemişlerdir. Tarihi bölümleme ve sona ilişkin tasavvurlar binyılcı (milleniarist)
olarak bilinen akımları da ortaya çıkarmıştır. Tarihi kısımlandırmak üzere kullanılan rakam ve ifadeler
sonraki dönemlerde mesihin gelişine ilişkin hesaplamalara neden olmuştur. Dolayısıyla tarihin birçok
döneminde pek çok toplum yakın bir dönemde mesihin gelişini, acıların ve sıkıntıların biteceğini
beklemiştir.
Mesihî beklenti önemli ölçüde apokaliptisizm ile ilişkili bir kavramdır. Bazı apokalipsler mesihe
merkezi bir rol yüklemişlerdir. Örneğin Yuhanna’nın Vahyi’nde İsa Mesih, 4 Ezra’da ise Yahudi mesihî
beklenti merkezi bir konumdadır. Apokaliptik metinlerin temel düşüncelerinden birini oluşturan
kurtarıcı Mesih beklentisi, Eski Ahit metinlerindeki beklentiyle bazı benzerlik taşısa da –Daniel kitabı
hariç- önemli ölçüde farklılaşma gösterir. Apokaliptisizmde kurtarıcı Mesih, çoğunlukla beşer üstü
mitolojik bir kahraman olarak tasvir edilir. Eski Ahit metinlerinde görülen siyasi ve ahlâki restorasyonu
sağlayacak dünyevî bir kurtarıcı fikri, Apokaliptik dönemde eskatolojik manada bir kral düşüncesine
dönüşür. Pers eskatolojisinden de etkilenerek şekillendiği kabul edilen apokaliptik eskatoloji, kozmik,
düalist ve metafizik karakterlidir. Buna göre şu an ki zaman kötü ve geçici, gelecek olan dönem ise
sonsuz, aşkın, kutsal, aydınlık, barış ve huzur dolu bir zaman dilimidir. Apokaliptik metinlerde Mesih
ve mesihî döneme ilişkin tasvirlerin karakteristik özellikleri şu başlıklar altında incelenebilir.
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1. Kurtarıcının Şahsı ve Faaliyetleri: Apokaliptik metinlerde beklenen kurtarıcı tasavvuru
Eski Ahit’ten önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Bu metinlerde beklenen Mesih, mitolojik bir karakter
arz eden eskatolojik bir kurtarıcıdır. Yahudi apokaliptik metinlerinde Mesih Davud gibi bir kral olup
askeri bir kişiliğe sahiptir. Yukarıda ayrıca belirtildiği gibi o, kötülük güçlerini yenecek efsanevi bir
kahraman olarak tasvir edilir. Ayrıca bu metinlerde Mesih’in cennetten geleceği veya onun yaratılış
öncesi var olduğu şeklinde beşer üstü tasvirler de yer alır. Apokaliptik metinlerin mesihi ifade etmek
üzere kullandıkları temel kavramlardan biri “insanoğlu”dur. Daniel, bulutların arasından gelecek
insanoğluna benzer bir varlığı tasvir eder. Bu kurtarıcıya egemenlik, yücelik ve krallık verilecek, bütün
uluslar ona tabi olacak, egemenliği ve krallığı sonsuza kadar devam edecektir. Matta da Mesih’in
yeniden dönüşünü “insanoğlunun” gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle gelişi olarak tasvir
eder. Enoch, onu “doğru kişi” olarak tanımlar, ona ölümden sonra dirilmek gibi olağanüstü özellikle
atfeder ve onun günahkârların yargılanmasını gerçekleştireceğini ifade eder. Bu metne göre esasında
o, zamanın başlarından beri var olup bedensel özellikler bakımından da üstün bir varlıktır. Tanrı onu,
dünya var kılınmadan önce seçmiştir. Onun başı beyaz bir yün gibi, yüzünün zerafeti bir meleğinki
gibidir. İnsanoğlu olarak ifade edilen Mesih, Tanrının seçtiği kimsedir, doğruluk yolunu tutacak, kötüleri
yok edecek, kralları tahtlarından indirecektir.
Apokaliptik metinlerin tasvir ettiği kurtarıcı Mesih, cennetten bulutlar üzerinde yeryüzüne
inen, bir takım olağanüstü olaylar gerçekleştiren, beşer üstü niteliklere sahip olan ve Tanrının varlık
öncesinde seçtiği bir kimsedir. O, aynı zamanda kahramanlıklar gösteren siyasî ve askerî bir kişiliktir.
Yeryüzündeki kötülük güçleriyle savaşacak, kötülükleri ortadan kaldıracak, krallıkları yok edecek ve
Tanrının krallığını kuracaktır. Mitolojik tasvirler ve cennetvari bir altın çağdan söz edilse de kurtarıcı
mesihin krallığı kurması yeryüzünde gerçekleşecektir.
2.Tarihin kısımlandırılması ve Tarihin sonu düşüncesi: Apokaliptik düşüncede tarih sembolik
ifadelerle çeşitli kısımlara ayrılır. Üç, yedi veya on rakamlarıyla, hafta veya gün ifadeleriyle tarihin
dönemleri açıklanır. Ayrıca hayvan sembolizmiyle de tarihin sınıflandırıldığı görülür. I Enoch’ta “Animal
Apocalypse” bölümünde hayvan sembolizmiyle insanlık tarihi kısımlandırılmakta ve geleceğe dönük
öngörülerde bulunulmaktadır. Bu metnin yazarı İsrail tarihini 10 periyoda (hafta) ayırmakta ve kendi
dönemini yedinci olarak ifade etmektedir. Eski Ahit metinleri içerisinde apokaliptik literatürün örneği
olan Daniel kitabında Tanrı’nın ebedî krallığı kuruluncaya kadar dünyada dört krallığın kurulacağı,
sembolik ifadelerle ve rü’yet yorumları şeklinde aktarılır. Bu dört krallıktan sonra yüceler yücesinin
kutsalları krallığı alacak ve sonsuza kadar ellerinde kalacaktır. Gelecek olan dönemde isyanı ortadan
kaldırmak, günaha son vermek, suçları bağışlatmak, ebediyen doğruluğu ikame etmek, rü’yet ve
peygamberliği mühürlemek, en kutsal olanı meshetmek için yetmiş hafta geçecektir. Daniel kitabında
yetmiş hafta yanında meshedilen önderin gelişi için yedi hafta, Kudüs’ün kuruluşu için altmış iki
hafta gibi apokaliptik literatüre özgü sembolik rakamlar ve ifadelerin kullanıldığı görülür. Apokaliptik
metinlere göre tarihin sonuna yaklaşılmıştır. Bu sebeple mevcut dönemde kötülükler ve belalar artmıştır.
Fakat apokaliptik düşünce, bu sıkıntılar uzun sürmeyeceğini ifade etmekte ve insanlara mutluluk çağının
yakın olduğu umudunu aşılamaktadır. Son dönem ise bir altın çağ olan mesihî dönemdir. Bu devirde
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günah ve kötülükler ortadan kalkacak ve Tanrının krallığı kurulacaktır.
Hıristiyan teolojisi erken dönemlerden itibaren dualist bir anlayışla bu dönem ile gelecek devir
arasında bir ayrım yapmıştır. Ayrıca Hıristiyan geleneği, Yahudi tarih anlayışını devam ettirerek tarihi,
her biri bin yıllık süre olan yedi döneme ayırır. Son bin yıllık zaman ise mesihî dönem olup mutlak
mutluluk çağıdır. Bu tarih anlayışı Hıristiyan toplumunda milleniarist (binyılcı) olarak ifade edilen pek
çok mesihî kaynaklık etmiştir. Bazı kilise babaları tarafından da desteklenen bu düşünce ve hareketler
erken dönem Hıristiyan toplumunda önemli ölçüde etkili olmuştur.
3.Mesih Öncesi Döneme İlişkin Tasvirler: Yukarıda da belirtildiği üzere apokaliptisizmin
temel düşüncelerinden biri mevcut dönem ile gelecek devrin farklı oluşudur. Yaşanan dönem günah ve
ahlaksızlıklarla dolu olup bela ve musibetler yaşanmaktadır. Mesihî döneme yaklaşıldıkta günahlar ve
musibetlerin yoğunluğu giderek artacaktır. Mesihin gelişiyle bütün bu sıkıntılar bitecek Tanrının mutlak
egemenliği ve mutluluk çağı başlayacaktır. Mesih öncesi dönemde dinsizlik, ahlaksızlık ve kötülüğün
artması, savaşların, hastalıkların ve musibetlerin meydana gelmesine ilişkin tasavvurlar sadece Yahudi
ve Hıristiyan apokaliptisizminde değil, dinî geleneklerin çoğunda bulunmaktadır.
Yahudi apokaliptik literatürün en erken örneklerinden olan Enoch’ta mesihî beklenti yoğun bir
şekilde işlenir. Yukarıda da belirtildiği gibi Enoch, tarihi on hafta şeklinde tasnif eder. Söz konusu
döneme kadar bunun yedi haftası geçmiştir. Bu dönem zulüm, adaletsizlik, sıkıntı ve baskılarla dolu bir
devir olmuştur. yedinci haftayı ise inançsızlığın, kötülüklerin, ahlaksızlığın ve zulmün zirveye çıktığı ve
en yoğun yaşandığı dönem olarak tasvir eder. Sekizinci hafta itibaren mesihî dönem başlar, yeryüzüne
doğruluk, adalet ve barış hâkim olur.
Eski Ahit’in apokaliptik metni olan Daniel kitabında da Mesih öncesi dönemde yoğunlaşacak
dinsizlik ve kaos tasvir edilir. Daniel, Nebukadnessar’ın gördüğü dört yaratıkla ilgili rüyayı yeryüzünde
ortaya çıkacak dört krallık olarak yorumlar. Buna göre Mesih öncesi dönemi ifade etmekte olan dördüncü
krallık öncekilerden farklı olacak, bütün dünyayı kasıp kavuracaktır. Rüyadaki on boynuz ise bu krallıktan
çıkacak on kralı sembolize etmektedir. Bunlardan sonra öncekilerden farklı olarak ortaya çıkacak bir
kral, öncekileri tahtan indirecek, yüceler yücesini kötüleyen sözler söyleyecek, onun kutsallarına baskı
yapacak, yasaları değiştirmeye çalışacaktır. Bununla birlikte mesihî dönemde bu dinsizlik ve kötülüklere
son verilecek ve egemenlik yüceler yücesinin halkına verilecektir. Etnisite merkezli din anlayışının
bir yansıması olarak Daniel, Mesih öncesi dönemde İsrail ve Kudüs bağlamında yaşanacak siyasi kriz
ve kaosa temas eder. Buna göre mesihin gelmesinden önce kötü güçler İsrailoğullarına saldıracak ve
Kudüs’ü tahrip edeceklerdir. Mesihin egemenlik kurmasına kadar bu savaş devam edecektir.
Apokaliptik metinlerden II Baruch’ta da Mesih öncesi dönemde gerçekleşecek kötülük ve
musibetler anlatılmaktadır. Bu metinde söz konusu dönemi on iki kısma ayrılmakta ve her bir devirde
belirli kötülüğün meydana geleceği ifade edilmektedir. Birinci devirde kaosun başlangıcı olacaktır.
İkinci devirde büyük insanlar öldürülecek, üçüncü dönemde ölümler artacak, dördüncü devirde kılıçlar
çekilecek, beşinci dönemde kıtlıklar olacak ve yağmur yağmayacak, altıncı dönemde depremler ve

128

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

karışıklıklar olacaktır. Sekizinci dönem ise şeytanların ve kötü ruhların çok olduğu, dokuzuncu dönem
ateşin düştüğü, onuncu dönem yağmacılık ve büyük baskıların olduğu, on birinci dönem günahkârlık ve
iffetsizliğin olduğu, on ikinci dönem bu sayılanların hepsinin görüleceği bir karışıklık devri olacaktır. Bu
devirler bu şekilde ayrılmakla birlikte söz konusu kötülük ve belalar birlikte karışık şekilde de meydana
geleceklerdir.
Metinler, Mesih öncesi dönemde dinî ve siyasi krizlerin yanı sıra sosyal ve ekonomik kaos tasvirleri
de yapmaktadır. II Baruch’a göre mesihî dönem öncesinde insanlar arasında nefret ve birbirlerini savaşa
kışkırtma artacak, bayağı olanlar onurlu insanları yönetecek, değersizler başarılı insanların üstünde
olacak, çoğunluk azınlığın eline teslim edilecek, hiçbir değeri olmayanlar güçlüleri yönetecek, fakirler
zenginlerden çok olacak, dinsizler kendilerini n kahramanların üstünde görecek, bilgeler susacak,
aptallar ise konuşacaktır. Bu dönemde kargaşa insanları kuşatacak, kimisi savaşta düşecek, kimisi acılar
içinde helak olacak, kimisi de kendi kendini yok edecektir. Bütün bu kötülükler, acı ve sıkıntılar mesihin
gelişiyle son bulacaktır.
Matta İncilinde dünyanın sonu savaş, kıtlık, afetler gibi pek çok kötülüğün yoğun olduğu
bir dönem olarak tasvir edilir. Bu bölümde sahte Mesih ve peygamberlerin çıkacağı, ulusların ve
devletlerin birbirleriyle savaşacağı, kıtlıkların ve depremlerin olacağı, imanlıların zulme uğrayacağı ve
öldürüleceği, insanların imanlarından vazgeçecekleri ve kötülüklerin çoğalacağı anlatılır. Ancak bütün
bu felaket ve kötülükler, insanoğlunun bulutların arasında yeryüzüne gelmesiyle son bulacaktır. Vahiy
kitabı da zamanın sonlarında kızan Tanrının insanın işlerine müdahale etmesini anlatmaktadır. Son çağ
günahın yaygınlaştığı, ahlaki çöküntü ve dünyevileşmenin yaşandığı bir dönem olarak tasvir edilir. Bu
devir savaşların, hastalıkların ve tabii afetlerin yoğunlaştığı bir dönemdir. Şeytani güçlerin lideri deccal
(antichrist) insan şeklinde ortaya çıkacaktır. Mesihin gelişinden önce deccalin askerleri inancını terk
etmeyi reddedenleri cezalandıracak ve eziyet edeceklerdir.
Görüldüğü üzere apokaliptik literatürde Mesih öncesi dönem, dinsizliğin, ahlaksızlığın, kötülüğün
zirvede olduğu bir dönem olarak tasvir edilir. Ayrıca siyasi olarak esaretin, dinsiz ve kötü yönetimlerin
olduğu bir devirdir. Bunların yanı sıra sosyal ve ekonomik olarak adaletsizliklerin, cehaletin, fakirliğin,
pek çok bela ve felaketlerin yaşandığı, ahlaki kuralların çiğnendiği bir dönem olarak tasvir edilir.
4.İyiler ile Kötüler Arasında Gerçekleşecek Savaşa İlişkin Tasavvurlar: Yukarıda belirtildiği
üzere Mesih öncesi dönem kötülüklerin, adaletsizliklerin, sürgünlerin yoğunlaştığı bir dönem olarak
tasvir edilir. Gelecek kurtarıcı Mesih ise bu kötülükleri ve felaketleri ortadan kaldıracak bir figür
olarak değerlendirilir. Geleceğe dair bu beklentiye göre Mesih, kötülük güçleriyle mücadele edecek bir
kahramandır. Mesihin karşısında da kötülük güçlerinin lideri, insanları saptıran bir figür olarak tasavvur
edilir. Yahudi apokaliptisizminde bu figüre “Beliar” gibi isimler verilmekle birlikte ejderha, yılan gibi
bazı sembolik ifadeler de kullanılmaktadır. Söz konusu Mesih karşıtı figür daha belirgin bir şekilde
Hıristiyan geleneğinde “Antichrist” olarak karşımıza çıkar. Söz konusu düalist mücadele düşüncesini
oluşturan kaynak, sadece Yahudi geleneği değildir. Bu kurtarıcı ve karşısındaki kötü güçlerle mücadele
tasavvuru başta İran mitolojileri olmak üzere pek çok dinî gelenekte varlık göstermektedir. Özellikle
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Babil mitolojilerinin bu bağlamda Yahudi apokaliptisizmini etkilediği kabul edilmektedir. Bu tasavvura
göre kurtarıcı Mesih, zamanın sonlarında ortaya çıkan bu kötülük güçleriyle mücadele ederek onları yok
edecektir. Apokaliptik gelenek bu mücadeleyi gerçekleşecek bir son savaş olarak tasvir eder.
Yahudi apokaliptisizminde İsrail ve Kudüs merkezli bir kurtuluş öngörülmekte, dolayısıyla
Mesih’in mücadelesinin de İsrailoğullarının düşmanları ve Kudüs’ü tahrip eden kötü güçlerle olacağı
tasavvur edilmektedir. Testament of Twelve Patriarchs’ta Mesih İsrailoğullarının düşmanlarıyla savaşan
bir figür olarak tasvir edilir. Mesih kötülük güçlerinin lideri olarak tasvir edilen “Beliar”a karşı savaşacak,
intikam alarak zaferler kazanacaktır. İsrailoğullarını tutsaklıktan kurtaracak, Kudüs’ü huzurlu bir şehir
haline getirecektir. Sibylline Kehanetleri’nde Mesih karşıtı Beliar, beşer üstü bir figür olarak tasvir edilir.
Beliar, yeryüzünde kötülüğü yaymak üzere insanları aldatmak için ölüleri diriltmek, dağları hareket
ettirmek, denizleri yükseltmek, güneş ve ayın parlaklıklarını değiştirmek gibi bazı olağanüstü hadiseler
gerçekleştirecektir. İnançsız ve ahlaksız insanlara önderlik yapacak ve pek çok inananı aldatacaktır.
Yahudi apokaliptiği Enoch da zamanın sonlarında yaşanacak olan iyiler ile kötüler arasında şiddetli
bir savaşı tasvir eder. Bu savaş çok şiddetli geçecek, oğullar ve kardeşler birbirlerine karşı savaşacak,
birbirlerinin öldürülmelerine mani olmayacaktır. Bu savaşta oluk oluk kan akacak, hatta ölenlerin kanları
sel haline gelecektir. Bu durum güneş doğuncaya kadar devam edecektir. Fakat sonunda savaş iyilerin
zaferiyle sonuçlanacaktır. Söz konusu günlerde melekler aşağıya inecek, iyi olanların iyilikleri ortaya
çıkacak, günahkârlar ise yargılanacaktır.
Ölü Deniz Yazmaları’nda da zamanın sonlarında “ışığın oğulları” ile “karanlığın oğulları” arasında
gerçekleşecek eskatolojik bir savaştan bahsedilmektedir. Bu savaşta “Cemaat Prensi” olarak tanımlanan
bir başkomutan “Işığın oğulları”na liderlik edecek, bu birliğe başmelek Mikail veya Melkisedek adıyla
da bilinen ”Işık Prensinin” ordusu da eşlik edecektir. Cemaat, tanrıtanımazlar olarak sembolize edilen
Beliar’ın ordusunu ve Yehuda civarındaki yabancı müttefikleri yenilgiye uğratacak, daha sonra Kudüs’e
girerek orayı işgal eden güçlerle savaşacaktır. Bütün bu savaşların altı sene süreceği öngörülmektedir.
Bundan sonraki otuz üç yılın dördü izin süresi geriye kalan yirmi dokuz yıl ise savaşlar dönemi olacaktır.
En sonunda şeytanın ordusu ışık oğulları tarafından yenilgiye uğratılacaktır.
Hz. İsa’yı Yahudi bir peygamberden ziyade Daniel kitabında zikredilen bulutlar arasından gelecek
“insanoğlu” olarak tanımlayan Pavlusçu kristolojik Hıristiyan teolojisi, düalistik bir anlayışla mesihî
dönemde tanrısal güçler ile şeytanî güçler arasında bir mücadelenin varlığını öngörür. Bu bağlamda
Hıristiyan apokaliptisizmi, zamanın sonlarında şeytanî güçlerle küresel büyük bir savaşın meydana
geleceğini ileri sürer. Bu savaşın sonunda inançlı insanlar bu kötülük güçlerini mağlup edeceklerdir.
Daha sonra da bin yıllık bir tanrısal hâkimiyet dönemi başlayacaktır. Hıristiyan beklentide zamanın
sonlarında gerçekleşecek bu süreçte Mesihin yeniden dönüşü merkezi bir konumda yer almaktadır.
Mesih, bu binyıllık süreçte yeryüzünü yönetecektir.
Pavlus, zamanın sonlarında kötülük güçlerini temsil eden Mesih karşıtı figürü yasa tanımaz bir
kişi olarak tanımlamaktadır. Bu kişi şeytanın temsilcisi konumunda olup kendisini Tanrı ilan edecek
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ve insanları aldatmak için çeşitli olağanüstü hadiseler gerçekleştirecektir. Mesih karşıtı olan bu kişi
(deccal/antichrist) inanmak istemeyenler üzerinde etkili olacak, Tanrı böyle kimselerin aldanmasını
kolaylaştıracaktır. Fakat daha sonra Rab İsa, ortaya çıkacak onu soluğuyla öldürecektir.
Söz konusu mücadelede şeytanî güçlerin temsilcisi olarak deccal (antichrist) Mesih karşıtı olarak
tasvir edilmektedir. Bununla birlikte Mesih düşüncesinde olduğu gibi Mesih karşıtı deccal fikrinin de
tarihsel bir takım şahsiyetlerle örtüştürüldüğü görülmektedir. Bu bağlamda tarihî süreçte zulme ve
haksızlığa uğradığını düşünen toplumlar mevcut diktatör yöneticileri deccal olarak değerlendirmişlerdir.
Hatta birçok Hıristiyan teolog tarafından Hz. Peygamber’i antichrist veya öncüsü, Müslümanları da
onun yardımcıları olarak yorumlanmışlardır.
Vahiy kitabı gerçekleşecek bu eskatolojik savaşı armegadon olarak isimlendirir. Armegedon
İbranice bir kelime olup savaşın gerçekleşeceği yerin ismi olarak geçmektedir. Bu ifadelerden dolayı
Hıristiyan geleneğinde erken dönemlerden itibaren İsa-Mesih’in önderliğinde kötü güçlerle yapılacak
eskatolojik savaşa bu isim verilmiştir. Günümüze kadar Hıristiyan milleniarist akımlar, bu son savaşın
gerçekleşmesini beklemişlerdir. Ayrıca Mesihî düşüncenin tarihî süreçle irtibatında olduğu gibi tarihin
belli dönemlerinde gerçekleşen savaşlar Armegedon olarak değerlendirilmiştir. Örneğin iki büyük dünya
savaşı, Armegedon olarak nitelendirilmişlerdir. Buna benzer şekilde Batı dünyasının komünizimle
mücadelesi veya İslam dünyasıyla ilişkileri eskatolojik savaş ile ilişkilendirilmiştir.
5. Mesihî Döneme İlişkin Tasvirler: Yahudi ve Hıristiyan kurtarıcı düşüncesinde mesihî dönem
mutlak bir iyilik ve mutluluk çağıdır. Yahudi geleneğinde İsrailoğulları ve Kudüs merkezli bir siyasî
ve sosyal kurtuluş düşüncesi yanında evrensel bir şekilde tabiatın işleyişinde, dinî ve ahlâkî yaşamda
mükemmellik tasavvuru da söz konusudur. Hıristiyan geleneğinde de Mesih merkezli bir kurtuluş ile
iyilik ve mutluluğun hâkimiyeti öngörülmüştür. Yukarıda da belirtildiği gibi apokaliptik düşünce düalistik
bir tarih anlayışına sahip olup mevcut dönem ile gelecek dönemin ayrımını temel alır. Gelecek mesihî
dönemde ise bir altın çağ tasavvuru söz konusudur. Bu dönem her türlü iyilik, mutluluk ve bereketin
zirvede olduğu bir devirdir. Siyasî ve sosyal bakımdan acı, sıkıntı ve musibetler yaşayan toplumların bir
üretimi olması bakımından apokaliptik literatürde gelecek mesihî dönem adaletsizliklerin, sürgünlerin,
acı ve felaketlerin olmadığı, barış, huzur, refah ve bereketin yaşandığı bir devir olarak tasvir edilir.
Mesihî dönemde öncelikle dinî ve ahlâkî bakımdan mükemmellikler yaşanacaktır. Bu dönemde
Tanrının mutlak egemenliği yaşanacaktır. İnsanlar daha önce çiğnedikleri ve uymadıkları Tanrının yasa
ve buyruklarına mutlak itaat edecek, doğruluk yoluna gireceklerdir. Mesihî dönemde şeytan ve diğer
kötü varlıklar olmayacak ve bunlar insanlara ulaşamayacaklar. Dolayısıyla insanlar günahtan uzak
yaşayacaklar. Enoch, söz konusu devirde gerçek dinin tüm yeryüzüne yayılıp egemen olacağını ve
günahkârların dünyanın dışına çıkarılacağını ifade eder.
Mesihî dönem, siyasî ve sosyal bakımdan da mükemmel bir devir olacaktır. Daha önceki
dönemlerde insanlığı kasıp kavuran savaşlar sona erecek ve mutlak bir barış devri gelecektir. İnsanlar
barış içerisinde topraklarını ekip biçecek, ülkede barış hâkim olacak, savaşacak herhangi bir düşman
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kalmayacak, dolayısıyla insanları kaygıya sevk eden herhangi bir durum olmayacaktır. Barış ve adaletin
hâkim olduğu bu dönemde huzur ve mutluluk, sadece insanları değil, tüm varlığı kapsayacak şekilde
tasvir edilmektedir. Sibylline Kehanetleri’ne göre bu dönemde kurtlar ile kuzular birlikte otlayacak,
leoparlar çocuklarla birlikte beslenecekler, ayılar buzağılarla beraber kalacaklardır. Etobur aslanlar
inekler gibi yemlikte saman yiyecek, küçük bir çocuk onları bağlayıp güdecektir. Yılanlar çocuklarla
uyuyacak ancak onlara zarar vermeyeceklerdir. Zira onun döneminde bütün hayvanlar zararsız
kılınacaktır. Enoch, sekizinci hafta olarak sembolize ettiği mesihî krallık döneminde savaşların sona
ereceği, ülkenin tekrar imar edileceği, adalet ve barışın tüm yeryüzüne yayılacağını öngörür.
Mesihî dönem bunların yanı sıra bereket ve bolluğun olduğu bir dönem de olacaktır. Söz konusu
dönemde toprak ve ağaçlar bol bir şekilde ürün verecektir. Ülkede bütünüyle bir bolluk olacaktır.
Hıristiyan apokaliptik geleneğine göre mesihin krallığında bolluk zirvede olacaktır. Yağmurlar her sabah
ve akşam yağacak, yeryüzü insanların emeği olmaksızın meyve ve sebzeyle dolup taşacaktır. Bal, bolluk
içerisinde kayalardan fışkıracak, süt ve şarap çeşmeleri dolup taşacaktır. Ormanların vahşi hayvanlarının
vahşilikleri gidecek, evcil hayvan olacaklardır. Tanrı her şeyi bollukla ve günah olmaksızın verecektir.
Apokaliptik literatürde örneklerini gördüğümüz mesihî döneme ilişkin tasvirler bir altın çağ
tasavvurudur. Bu altın çağ ahirete ilişkin bir tasavvur değil, bilakis bu dünyanın son devrinde yaşanacak
bir mutluluk dönemini ifade etmektedir. Apokaliptiklerin tasvirlerinden anlaşıldığı üzere bu dönem bir
yeryüzü cenneti olup, cennetvari bir yaşamın olacağı öngörülmektedir.
İslamî Gelenekte Mesih/Mehdi Tasavvuru
İslam geleneğinde kurtarıcı düşüncesi, Yahudi ve Hıristiyan geleneğindeki gibi inancın temel
unsurlarından biri olarak gelişmemiştir. Kur’an’da, yukarıda ele alındığı şekliyle yeryüzünde
gerçekleşecek bir altın çağ tasavvuru olmadığı gibi bir kurtarıcı beklentisine de kesin bir şekilde yer
verilmez. Bilakis önceki dinî metinlerin aksine ilahî mesajı getiren peygamberin nübüvvet zincirinin
son halkası olduğu bildirilir. Bununla birlikte Müslüman gelenekte geleceğe dair beklentiler ve bunlar
içerisinde bir kurtarıcı beklentisi yaygın halk inancı olarak gelişmiştir. İslamî gelenekte bu beklenti, Hz.
İsa’nın yeniden gelişi (nüzul-i İsa) ve Mehdi inancı şeklinde kendini gösterir. Biz burada çalışmamızın
çerçevesi gereğince bu beklentinin ana temalarını tasviri bir şekilde ele alarak yukarıda değindiğimiz
apokaliptik tasavvurlarla örtüştüğü noktalara dikkat çekeceğiz. Sonuç kısmında bu inanç, Kur’anî
perspektif ve kelamî bakış açısıyla ayrıca değerlendirilecektir.
Nüzul-i İsa
İslam geleneğinde geleceğe dönük beklentileri içerisinde en belirgin olanı nüzul-i İsa olarak
ifade edilen kıyametin kopmasından önce Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne inişidir. Kur’an’da Hz. İsa’nın
ahir zamanda tekrar yeryüzüne gelişine dair açık bir beyan söz konusu değildir. Bununla birlikte bazı
ayetlerden hareketle bu inanç temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Hz. İsa’nın vefat ettirilerek,
Allah’ın katına yükseltildiği (Âl-i İmran 3/55) ile Yahudilerin onu öldürmedikleri, asmadıkları, bilakis
olayın onlara öyle gösterildiği ve sonuçta Allah’ın onu kendi katına yükselttiğini (en-Nisa 4/157158) bildiren ayetlere ilişkin İslam geleneğinde farklı görüşler dile getirilmiştir. Müfessirlerin bir
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kısmı ayetlerde geçen “teveffa” kelimesinin yeryüzünden almak, göğe yükseltmek anlamına geldiğini
belirtmiş, bir kısmı ise bunun gerçek ölüm olmadığı, uykuda hali olduğunu ifade etmiş, diğer bir bölümü
ise bu kelimenin hakiki ölüm anlamına geldiğini kabul etmişlerdir. Nüzul-i İsa inancını kabul eden
bilginler, bu ayetlerdeki “teveffâ” kelimesinin hakiki ölüm anlamına gelmeyeceğini vurgulamışlardır.
Göğe yükseltilmesinin yanı sıra kıyametten önce dünyaya tekrar döneceğine ilişkin inanç ta Kur’an’dan
ayetlerin tevili yoluyla temellendirilmeye çalışılmıştır. Bu meyanda Âl-i İmrân 46, Nisa 159 ve Zuhruf
61 ayetleri yorumlanır. Âl-i İmran 46. ayet Hz. İsa’nın hem beşikte hem de yetişkinlikte (kehl) insanlarla
konuşacağını belirtir. Burada “kehl” kavramından hareketle bu ayetin Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne
ineceğinin delili olduğu savunulmaktadır. Buna göre ayette Hz. İsa’nın konuşması mucize olarak
aktarılmaktadır. Yetişkinliğinde konuşması ancak zamanın sonlarında yeniden dünyaya dönmesi halinde
bir mucize olarak değerlendirilebilir. Nisa 59. ayette, kitap ehlinden her birinin ölümünden önce ona
mutlaka iman edeceği bildirilmektedir. Bu ayetteki zamirler, nüzul-i İsa inancını temellendirmek üzere
Hz. İsa’ya hamledilerek tevil edilir. Buna göre Hz. İsa yeryüzüne tekrar geldiğinde ölümünden önce
Ehl-i kitabın tümü ona iman edecektir. Ancak müfessirlerin bir kısmı “kalbe mevtihi” ifadesini her bir
kitap ehlinin kendisine de hamletmekte veya inanılan kişinin Hz. Muhammed olduğunu savunmaktadır.
Nüzul-i İsa inancının temellendirmek için tevil edilen bir diğer ayet Zuhruf 61’de yer alan “O kıyametin
bir bilgisidir” mealindeki ayettir. Bu ayetteki zamir de Hz. İsa’ya hamledilmekte ve onun kıymetin
alameti olarak yeryüzüne tekrar gelişi savunulmaktadır. Bununla birlikte bu ayet Kur’an’ın kıyamet
hakkında bilgi vermesi olarak da tefsir edilmiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere bu üç ayet kat’î bir
delalet ile Hz. İsa’nın yeryüzüne inişinden söz etmemektedir. Görüldüğü üzere kabul edilen bir inancı
desteklemek üzere te’vil edilmektedirler. Bununla birlikte tam aksi görüşler de söz konusu olmuştur.
Çalışmamızın çerçevesini aşmamak için bu özet bilgiler ile yetineceğiz.
Hadis külliyatında ise Hz. İsa’nın kıyamet alameti olarak yeryüzüne tekrar ineceğine ilişkin bilgiler
mevcuttur. Buna göre Hz. İsa deccâl ortaya çıktıktan sonra Şam’ın doğusunda bir minareye inecek,
Müslümanlar arasında adaleti hâkim kılacak, haçı kırıp domuzu öldürecek ve cizyeyi kaldıracaktır.
Nefesiyle kâfirleri öldürecek, deccâli öldürdükten sonra yedi veya kırk yıl yaşayacak, daha sonra Şam
tarafından esen bir rüzgârın etkisiyle bütün müminlerle birlikte vefat edecektir. Taberî, İbn Kesir,
Keşmirî ve M. Zahid Kevserî gibi âlimler nüzul-i İsa’ya ilişkin bu rivayetlerin mütevatir olduğunu
söylerken, Reşid Rıza ve Abdülkerim el-Hatib gibi bazı son dönem âlimler, bu görüşü reddederler.
Sünnî kelamcılar, selefiyye ve Şia, gerek Kur’an’da yer alan ilgili ayetler gerekse buna ilişkin
rivayetlerin çokluğu dolayısıyla Hz. İsa’nın kıyamet öncesinde yeniden dünyaya döneceğini bir inanç
kabul etmektedirler. Mutezile kelamcıları ile birlikte Ahmed Emin, Ebu Reyye ve Muhammed İzzet
Derveze gibi çağdaş âlimler ise bu inancı reddetmektedirler. Said Nursi, Muhammed Abduh ve Reşid
Rıza gibi âlimler ise bu inancın reddedilmesini doğru bulmamakta bununla birlikte ilgili ayet ve hadisleri
tevil etmek suretiyle Hz. İsa’nın manevi şahsiyetinin ortaya çıkacağı ve ahlaki değerlerin Hıristiyanlar
arasında yaygınlaşacağı şeklinde yorumlamışlardır. Biz çalışmamızın çerçevesi gereği bu tartışmalara
girmeyeceğiz. Gerek önceki devirlerde gerek çağdaş dönemde buna ilişkin yeterli çalışmalar yapılmış
durumdadır. Mehdi inancına genel bir bakış yaptıktan sonra Mesih/mehdi tasavvurunun yukarıda ele
aldığımız çerçevede apokaliptisizmle ilişkisini ele alacağız.
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Mehdi İnancı
İslam geleneğinde ahir zamanda gelecek kurtarıcıyı ifade etmek üzere mehdi kavramı kullanılmıştır.
Mehdi kelimesi “hidayete ermek” anlamındaki Arapça hdy kökünden türemiştir. Etimolojik kökeni
bakımından “hidayete erdirilen, kendisine doğru yol gösterilmiş kimse” anlamına gelmektedir.
Eskatolojik kurtarıcı bağlamında terim anlamı ise ahir zamanda ortaya çıkacak, yeryüzünde zulüm ve
sıkıntıları sona erdirerek adalet ve mutluluğu hâkim kılacak, Allah’ın seçtiği bir liderdir. Kur’an’da
kurtarıcı anlamında Mehdi düşüncesine yer verilmez. Bu kavram İmam Malik, Buhârî Müslim ve Nesâi
gibi hadis âlimlerinin eserlerinde yer almazken Ahmed b. Hanbel, Tirmizi, Ebu Davud ve İbn Mace bu
konu ile ilgili rivayetleri nakletmişlerdir. Kelam âlimlerinin çoğunluğu da eserlerinde bu inançtan söz
etmemiş, inanılması gereken bir akide olarak değerlendirmemişlerdir. Bu bağlamda İslamî inancın esas
unsurlarından biri olmadığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte hadis külliyatındaki rivayetler
aracılığıyla bu inanç Müslümanlar arasında yaygınlaşmıştır.
Mehdi kavramı terimsel anlamıyla Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehit edilmesinden sonra hilafetin
Hz. Ali’nin soyundan gelenlerin hakkı olduğunu iddia eden Şii gruplar arasında ortaya çıktığı kabul
edilir. Buna göre Hz. Hüseyin şehit edildikten sonra Muhtar es-Sakafî ve Keysâniyye’den bir grup Hz.
Ali’nin oğullarından Muhammed b. Hanefiyye’yi Müslümanların halifesi ilan etmiş, vefatından sonra
ise onun ölmediğini, Radva dağında bulunduğunu, ahir zamanda geri gelerek yeryüzünde adaleti hâkim
kılacağını iddia eder. Böylelikle İslam geleneğinde mehdilik düşüncesi hicri I. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren ortaya atılmış ve diğer Şiilere intikal ederek Müslümanlar arasında yaygınlaşmaya başlamıştır.
Mehdilik düşüncesi öncelikle ilk Şii gruplar arasında ortaya çıkmış, daha sonra İmamiyye Şia’sının
temel inanç esaslarından olmuşsa da tarihî süreçte Sünnîler arasında da kabul edilen bir inanç haline
gelmiştir.
İmamiyye Şia’sına göre Mehdi, Muhammed b. Hasan olup ölmemiş, insanlardan gizlenmiştir. Ahir
zamanda Deccal’in ortaya çıkışından sonra gelecek, Allah’ın buyruklarına itaat edilmesini sağlayacak,
iktidarı ele geçirerek zulmü ortadan kaldıracak ve adaleti hâkim kılacaktır. Mehdi siyasî, sosyal ve dinî
bir kaos ortamı, çeşitli sıkıntı ve belaların gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkacak ve bütün bu kriz ve
musibetleri sona erdirecektir. Sünnîler arasında Mehdi düşüncesi Hz. Peygamber’e atfedilen rivayetler
aracılığıyla yayılmıştır. Buna göre Mehdi kıyamet alameti olarak ortaya çıkacak, Hz. Peygamber’in
soyundan olacak, adı onun ismine uygun olacak, ilahî buyrukları hayata geçirecek, meleklerden oluşan
orduların desteğiyle bütün dünyaya hâkim olacaktır. Yedi yıl süren bir iktidardan sonra Hz. İsa gökten
inecek ve deccâli birlikte öldürdükten sonra yönetimi ona devredecektir.
Çerçevesini çizdiğimiz Mesih/mehdi tasavvuru, Müslüman geleneğin geleceğe dönük kurtarıcı
beklentisini oluşturmuş ve tarihî süreçte bir akide halini almıştır. Bu inanca dayanak olarak gösterilen
ayetlerin delaleti veya rivayetlerin sıhhat dereceleri ve delaletleri ayrı bir konu teşkil etmektedir. Bu
çalışmada temel hedefimiz söz konusu tasavvurda yer alan apokaliptik temaları tespit etmektir. Mesih/
mehdi tasavvurunun, apokaliptik beklentiyle örtüştüğü noktaların olduğu görülmektedir. Apokaliptik
literatürün gerek üslup gerekse muhteva bakımından özellikle fiten edebiyatına etkilerinin olduğu kabul
edilmektedir. Yahudi ve Hıristiyan kültür sadece hadis literatürünü değil, başta tefsir olmak üzere diğer
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İslâmî disiplinleri de etkilemiştir. İsrailiyyât olarak terimleşen bu etki, Yahudi ve Hıristiyan kültürün Hz.
Peygamber, sahabe ve tabiine atfedilen rivayetlere yansımasını ifade etmektedir. Söz konusu etkileşimin
önemli unsurlarından biri apokaliptik düşüncenin yansımalarıdır. Zira İslamî döneme gelindiğinde
apokaliptik literatür olgunlaşmış, Süryanice başta olmak üzere çeşitli dillere tercümeleri yapılmış
ve bunun sonucunda apokaliptik düşünce geniş halk kitleleri arasında yaygınlaşmış durumdaydı.
Apokaliptik literatürün Arap yarımadasına Habeşistan üzerinden girdiği söylenebilir. Zira apokaliptik
metinlerin bazılarının erken dönemde Habeşçe tercümelerin olduğu bilinmektedir. Bilinen en eski
Yahudi apokalipsi olan Enoch kitabı Habeşistan kilisesi gibi bazı yerel kiliselerde kanonik metinlerden
sayılmıştır. En eski tarihli bölümlerinin M.Ö. üçüncü yüzyıla ait olduğu kabul edilir. Suriye ve Filistin’in
fethedilmesi ve ihtidaların artmasıyla Müslüman dünyanın apokaliptik kültürle daha yakın bir ilişki
içerisine girdiği aşikâr bir durumdur. Bu, kültürel etkileşimin doğal bir sonucudur. Özellikle Süryanice
üzerinden farklı kültürlerin İslam dünyasında varlık gösterdiği bilinen bir durumdur. Rivayetlerin
tedvin döneminin söz konusu etkileşimin yoğun olduğu döneme tekabül etmesi de dikkatlerden uzak
tutulmaması gereken bir husustur.
Mesih/mehdi tasavvuruna ilişkin rivayetlerde özellikle fiten edebiyatında, beklenen kişiye,
dönemine ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerde apokaliptik denilebilecek tasvirlerin yer aldığı görülmektedir.
Bu tasvirlerin nakledildiği kültüre adaptasyonu sonucu İslâmî motifler eklenmiş, şahıs ve mekânlar
değişmişse de ana temalar önemli ölçüde benzerlik göstermektedir. Yukarıda apokaliptik literatürdeki
Mesih beklentisinin temel tasvirlerini ele aldığımız çerçevede Mesih/mehdi tasavvurunun İslam
geleneğindeki ana temalarını şu şekilde tasnif edebiliriz.
1. Mesih/Mehdi’nin Şahsiyetine İlişkin Tasvirler: Rivayetlerde ortaya konan Mesih/mehdi
tasavvurunda ahir zamanda gelmesi beklenen kişi, kurtarıcı olarak tasvir edilmektedir. İlgili rivayetlerde
gerek beklenen mehdi gerekse yeniden yeryüzüne inen Hz. İsa, çeşitli sıkıntı ve belalarla boğuşan özelde
Müslümanları genel olarak da insanlığı kurtarmak üzere gönderilecektir. Aynı zamanda Mesih/mehdi,
apokaliptik kurtarıcı da olduğu gibi beşer üstü özelliklere sahip kahraman bir savaşçı lider olarak tasvir
edilmektedir. Rivayetlerde ahir zamanda gelecek olan mehdi, güçlü bir hükümdar ve Allah’ın halifesi
olarak tanımlanır. İbn Mace’nin bir rivayetinde mehdi, doğu tarafından gelen, çetin bir şekilde savaşan
bir ordunun komutanı ve hükümdarı olarak tasvir edilmektedir. Onun hükümranlığı beş, yedi veya dokuz
yıl sürecektir. Beklenen Mehdi Hz Peygamber’in soyundan gelecek, ehl-i beytten olacaktır. Hatta adı
Resulullah’ın adına babasının adı da adına uygun olacak, yaratılış bakımından da ona benzeyecektir.
Bu şekilde nesebin Hz. Peygamber ile ilişkilendirilmesiyle ona bir kutsallık atfedilmiş olmaktadır. Dinî
geleneklerin çoğunda beklenen kurtarıcı, geçmiş dönemlerde mutluluk, adalet ve hükümranlığın zirvede
olduğu devrin peygamberi, lideri veya kralı gibi şahıslarla nesep bakımından ilişkilendirilir. Yukarıda
da görüldüğü üzere Yahudilere parlak bir devir yaşatan Davud, sonraki dönemde bir Mesih protitibi
olmuş ve mesihin onun soyundan geleceğine inanılmıştır.
Nüzul-i İsa inancında yeryüzüne yeniden gelen Hz. İsa, İslam’a tabi olan bir peygamberdir.
Bununla birlikte rivayetlerde ona kurtarıcılık özelliği de verilmektedir. Rivayetlerde o adaleti hâkim
kılacak bir hükümdar olarak tasvir edilir. O, adaletsizlik, kargaşa ve inançsızlıklarla dolu olan dünyaya
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kötülükleri kaldırmak üzere gelecektir. Bu husustaki en önemli tasvir de onun kötülüğün temsilcisi
ve lideri olan deccâli öldürmesidir. O, gökyüzünden Şam’daki bir minareye indirilecek ve elindeki
süngüyle deccâli öldürecektir. Rivayetlerin bir kısmında gökten inen Hz. İsa, mitolojik bir savaşçı gibi
tasvir edilmektedir. Buna göre deccâlin yeryüzündeki kötü faaliyetleri sonrasında Allah, Meryem oğlu
Mesih’i, Şam’ın doğusundaki beyaz minareye, iki boyalı elbise içinde ve elini iki meleğin kanadına
koymuş bir şekilde indirecektir. Hz. İsa başını eğdiği zaman su damlayacak, kaldırdığı zaman da ondan
inci taneleri gibi su dökülecektir. Onun soluğunu duyan her kâfir hemen ölecek; soluğu, kendi gözünün
görebildiği yere kadar gidecek ve herkes onun soluğunu duyacaktır. Ondan sonra Mesih-Deccal’in
peşine düşüp onu öldürecektir. Bir başka rivayette deccâl onu görür görmez tuzun suda eridiği gibi
eriyeceği nakledilmektedir. Bu rivayetlerde Hz. İsa’nın şahsiyeti ve gökten inişi tasvirlerinde apokaliptik
temaların varlığı dikkat çekicidir. Yukarıda ele aldığımız üzere apokaliptik literatürde Mesih, gökten
bulutlar arasında yeryüzüne inen ve beşer üstü özelliklere sahip bir figür olarak anlatılmaktadır.
2. Mesih/Mehdi Devri Öncesine İlişkin Tasvirler: İlgili rivayetlerde apokaliptik temalara
benzer şekilde Mesih/mehdi öncesi devirde dinsizlik, kötülük, adaletsizlik, kıtlık, savaşlar, bela ve
musibetlerin artacağına ilişkin tasvirler yer almaktadır. Beklenen kurtarıcı yeryüzüne yayılmış olan bu
kötülük ve musibetleri yok edecektir. Söz konusu tasvirler inançsızlık, kötülük, adaletsizlikler, kıtlık,
deprem, savaş ve musibetlerin artacağına ilişkin öngörüler olup İslam geleneğinde “fiten” kavramıyla
ifade edilmektedir. Bu kavram, hadis külliyatında kitap ismi olarak kullanılmakta ayrıca bu konuları ele
alan müstakil eserlerin de ismini oluşturmaktadır.
Mesih/mehdi tasavvuru kıyametle ilişkili olduğundan kıyamet öncesi devirle ilgili anlatımlar
Mesih/mehdi öncesi dönemin bir tasvirini oluşturmaktadır. Bu bağlamda rivayetlerde kıyamet öncesi
gerçekleşeceği öngörülen inançsızlık ve günahın, savaş, kıtlık ve cana kıymaların artması gibi tasvirler
aynı zamanda Mesih/mehdi öncesi dönemin anlatımıdır. Bu çerçevede söz konusu zaman diliminde
Allah’a kulluk ve hayır ameller azalır, cimrilik artar, ilim ortadan kalkar, her türlü fitne ve cana kıymalar
(herc) çoğalır, büyük depremler ve yangınlar ortaya çıkar. Bu dönemde fitneler insanlar üzerine yağmurlar
gibi yağacaktır. Apokaliptik düşüncede olduğu gibi Mesih/mehdi öncesi devrin temel teması zulüm ve
adaletsizlikle dolu bir dönem olarak tasvir edilmesidir. Buna göre beklenen mehdinin gelişinden önce
dünya zulüm ve haksızlıklarla dolu bir dünya haline gelecektir. Mehdi ise bu durumu değiştirecek ve
yeryüzüne adaleti hâkim kılacaktır.
Rivayetlerde Hz. İsa’nın yeryüzüne gelişinden önce de aynı şekilde adaletsizlik ve kaosun hâkim
olduğu nakledilmektedir. Hz. İsa haksızlıkları ve deccâlin temsil ettiği kötülük güçlerinin ortaya çıkardığı
kaosu ortadan kaldıracak, yeryüzünde adaleti hâkim kılacaktır. Nüzul-i İsa inancının temel vurgusu
Hz. İsa’nın İslam’a tabi olan bir peygamber olarak inmesi olduğundan hadislerin çoğunda ayrıntılı
bilgilere yer verilmemekte ve onun kıyamet alameti olarak gelişinden söz edilmektedir. Bununla birlikte
apokaliptik temaların yer aldığı ayrıntılı nakillerin mevcut olduğu görülmektedir. Bu rivayetlerden birini
İbn Mace nakletmektedir. Bu rivayete göre deccâlin çıkışından önce dolayısıyla Hz. İsa’nın nüzulü
öncesi devirde yeryüzünde üç şiddetli yıl olacak, İnsanlar açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kalacaklardır.
Allah gökyüzüne birinci yılda yağmurun üçte birini tutmasını, yere de bitkinin üçte birinin tutmasını

136

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

emredecektir. Üçüncü senede ise gökte yağmurun tümü tutulacak, hatta Allah, bir damla yağmur bile
yağdırmayacaktır. O yıl yere de bitkinin hepsini tutması emredilecek, tek bitki bile bitirmeyecektir.
Allah’ın diledikleri hariç, tüm geviş getiren hayvanlar helak olacaktır. Bu rivayetler, Mesih öncesi
döneme ilişkin savaşlar, kıtlık, inançsızlık, kötülük, depremler ve çeşitli musibetlerin gerçekleşeceğine
ilişkin apokaliptik tasvirlerin Müslüman Mesih/mehdi tasavvurunda da yer aldığını göstermektedir.
3. Tarihin Sonu Düşüncesi ve Tarihlendirmede Sembolizm: Yukarıda ele aldığımız üzere bu
devir ile gelecek dönem arasındaki ayrım, tarihin sembolik ifadelerle sınıflandırılması ve son çağın yakın
olduğu düşüncesi apokaliptisizmin temel esaslarındandır. Esasında İslam inancına göre ahir zaman Hz.
Peygamber ile başlamıştır ve kıyametin ne zaman kopacağını da Allah’ın dışında kimse bilemez. Bu
manada Hz. Peygamber’in gelişiyle kıyametin kopması arasındaki zaman dilimi ahir zaman kavramıyla
ifade edilir. Bununla birlikte gelenekte zayıf veya mevzu bazı rivayetlerin etkisiyle sembolizm ve ebced
gibi tarih hesaplama yöntemleri yer edinmiş, Mesih ve mehdinin gelişi, kıyametin zamanı hesaplanmaya
çalışılmıştır. Bu bağlamda tarih de geleceğe dönük bir takım sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Özellikle
İslam kültüründe oluşan fiten edebiyatı gerek geleceğe dönük konuları ele alması gerekse sembolizme
dayalı üslubu bakımından apokaliptik literatürle benzeşmekte ve hâlihazırda sona yaklaşıldığını,
gelecekte kötülük ve belaların biteceği bir çağın beklenmesini öngörmektedir.
Mesih/mehdi tasavvuruna ilişkin rivayetlerde bir takım rakamların sembolik anlamda kullanıldığı
görülür. Mehdi ile ilgili rivayette onun beş, yedi veya dokuz yıl hükümranlık süreceği nakledilir. Bir
diğer rivayette yedi, sekiz veya dokuz sene yaşayacağı ifade belirtilir. Deccâlin yeryüzünde kalma
süresi de kırk (rivayeti nakleden burada gün mü, sene mi yoksa yıl mı ifade edildiğini bilmediğini
dile getirmiştir) olarak belirtilir. Hz. İsa’nın ise ikinci gelişinde yedi sene hayatta kalacağı bildirilir.
Rivayetlerde apokaliptik tasavvurda çokça kullanılan yedi, kırk gibi rakamların ifade edilmesi dikkat
çekicidir. Bunun yanı sıra rivayetlerde yaşanılan dönem veya yaklaşan devir sona yakın olarak
değerlendirilmektedir. Rivayetlerin bir kısmında tarih verilerek her sonraki dönemde kötülüğün ve
inançsızlığın artacağı vurgulanmaktadır. Örneğin Ebu Hureyre’den nakledilen bir rivayette kendisinin
şöyle dediği aktarılır “Şayet ömrüm uzun olursa, İsa b. Meryem’e yetişeceğimi ümit ederim. Eğer
ölüm erken gelir de ona yetişemezsem, sizden ona yetişeniniz olursa, benden ona selam söyleyin.” Bu
rivayette kıyamet alameti olarak yeniden yeryüzüne gelmesinin dolayısıyla tarihin sonunun yakın bir
gelecekte olacağı ima edilmektedir. Sonun dolayısıyla kötülük ve sıkıntılarla dolu mevcut dönemin
biteceği umudu, apokaliptisizmin temel temalarından birini oluşturmaktadır.
Tarihi kısımlandırma ve mevcut dönemin sona yakın olduğu düşüncesi, yaşanılan devirde toplumun
yaşadığı sıkıntı, acı ve musibetlerin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Önceki dinî geleneklerde
apokaliptik beklentiyi tetikleyen temel unsurlardan biri olan toplumsal sıkıntı ve musibetlerin, İslam
dünyasında da Mesih/mehdi tasavvuruna ilişkin rivayetleri önemli ölçüde etkilediği söylenebilir. Erken
dönemlerden itibaren başlayan iç savaşlar, Cemel Vakası, Sıffin Savaşı ve Şii düşüncenin temelini
oluşturan mehdilik düşüncesi bağlamında Ehl-i beytin yaşadığı acılar, geleceğe umutla bakmanın bir
yöntemi olarak yeni bir çağ ve kurtarıcı beklentisini tetiklemiş olmalıdır. Fiten edebiyatında yer alan
bazı rivayetler bu düşünceyi destekler mahiyettedir. Emeviler dönemindeki iç karışıklıklar, Ehl-i beytin
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mücadeleleri, daha sonra Abbasiler döneminde devam eden problemler, başta Ehl-i beyt ve çevresinde
toplumsal karamsarlık üretmiş bu da fiten edebiyatına önemli ölçüde yansımıştır. İlgili rivayetlerde
mehdi beklentinin Ehl-i beyt ve Abbasoğulları kavramlarıyla ilişkili kullanılması, yaşanan sıkıntılar
dolayısıyla mehdi devrinin çok yakında gerçekleşeceği düşüncesinin hâkim olduğunu göstermektedir.
İbn Mace’de yer alan bir rivayette asr-ı saadet sonrası dönem kırkar yıllık devirlere ayrılır. Buna göre
ilk kırk yıl, hayır ve takva sahibi kimselerin bulunduğu bir devirdir. Sonra yüz yirmi yılına kadar olan
dönemde birbirlerine merhamet eden, iyi ilişkiler kuran kimseler gelecektir. Bundan sonraki yüz altmış
yılına kadar olan devirde yaşayanlar birbirlerine sırt çevirenler ve aralarındaki ilişkiyi kesenlerdir.
Bundan sonraki devirde ise cana kıymalar (herc) olacaktır. Nuaym b. Hammad’ın naklettiği buna benzer
(ö. 228/243) bir rivayette 145, 160, 179 gibi tarihler verilerek zikredilen her bir senede gerçekleşecek bir
takım olaylardan bahsedilir, en son da ise 190 senesinde cana kıymaların (herc) olacağı ve bunun kıyamete
kadar süreceği bildirilir. Bu rivayetler rakamsal sembolizmin yanı sıra tarihin sonun konjoktürel olaylarla
ilişkilendirildiğini ve yakın bir gelecekte Mehdi döneminin başlayacağı düşüncesini yansıtmaktadır.
Apokaliptik literatürde Mesih öncesi devrin çeşitli olaylar bakımından ve sembolik rakamlarla
sınıflandırılması, kurtarıcı düşüncesinin önemli temalarından biri olduğu yukarıda ele alındı. Buna benzer
şekilde mehdi öncesi devrin sınıflandırılarak bir takım acı, sıkıntı ve musibetlerle ilişkilendirilmesini
tasavvuf düşüncesinin önemli temsilcilerinden İbn Arabî’de (ö. 638/1240) görmekteyiz. O, Hz.
Peygamber’den mehdinin gelişine kadar olan tarihi dört döneme ayırır. Hz. Peygamber sonrasında
aralarında fitne, sıkıntı ve kötülüklerin olduğu üç dönem geçecektir. Akabinde dördüncü dönemde
mehdi gelecek ve onun devri başlayacaktır. Mehdi döneminde önceki kötülük ve sıkıntılar bitecek,
adalet, bolluk ve gerçek dinin hâkimiyeti gerçekleşecektir.
4. İyiler ile Kötüler Arasında Gerçekleşecek Savaşlara İlişkin Tasvirler: Kurtarıcı
beklentisine ilişkin apokaliptik tasvirlerde temel temalardan biri Mesih öncesi dönemde savaşların ve
kötülüklerin artması, mesihî devirde ise beklenen kurtarıcının bu kötülük güçleriyle mücadele etmesi
ve kötülük güçlerini temsil eden lideri öldürmesidir. Apokaliptik literatürün temel niteliği ise gelecekte
olması öngörülen bu olayların mitolojik bir anlatımla ele alınmasıdır. Nüzul-i İsa inancı ve mehdi
tasavvuruna ilişkin rivayetlerde de benzer şekilde Mesih/mehdi öncesinde savaşların artması, Mesih/
Mehdi’nin kötülük güçlerinin ordularıyla savaşmaları ve liderleri deccâli öldürmeleri anlatılır. Burada
dikkat çekilmesi gereken durum Müslüman kurtarıcı düşüncesinin ikili olması dolayısıyla söz konusu
mücadelenin gökten inen Hz. İsa ve Mehdi tarafından beraber yürütülmesidir. Kötülük güçlerinin
lideri olan deccâl, olağanüstü güçleri olan bir varlıktır. Harikulade bir takım hadiseler gerçekleştirerek
ulûhiyyet iddia edecek ve insanları doğru yoldan saptıracaktır. Rivayetlerin bir kısmında onu Hz.
İsa’nın öldüreceği diğer bir kısmında ise Mehdi’nin öldüreceği belirtilmektedir. Bazı rivayetlerde de
deccâl mitolojik bir karakter olarak tasvir edilir. O, tabiata hükmeden, yağmur yağdıran, bitki yeşerten
ve ölüleri dirilten bir varlık olarak anlatılır. Yeryüzünde bozgunculuk yapan deccâli gökten inen Hz. İsa
Lut kapısında öldürecektir. Akabinde Hz. İsa ve beraberindekiler, yeryüzünü yakıp yıkan yecüc mecüc
ordusuyla savaşarak onları yok edecektir.
Apokaliptik literatüre benzer şekilde Mesih/Mehdi tasavvuruna ilişkin rivayetlerin bir kısmında
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gelecek çağa yakın dönemlerde Roma gibi bazı imparatorlukların adı da verilerek büyük güçlerle
savaşların olacağı, Mesih/Mehdi’nin gelişiyle dünyayı kasıp kavuran bu kötülük güçlerinin yok olacağı
nakledilmektedir. Çoğu zaman bu kötülük güçleri konjoktürel olaylar veya o günün toplumun gündemiyle
ilişkilendirilmektedir. Bu hususta müminlerin birbirleriyle savaşı, dünyayı etkileyen savaşlar, Mesih/
Mehdi ile deccâl ve ordusu arasındaki mücadeleleri konu alan pek çok rivayet başta fiten edebiyatı
olmak üzere kaynaklarda yer almıştır. Biri Mehdi diğeri nüzul-i İsa ile ilgili iki rivayeti aktarmakla
yetineceğiz.
İbn Mace’nin mehdinin zuhuruna ilişkin naklettiği rivayete göre Hz. Peygamber şöyle
buyurmuştur: “Allah biz Ehl-i Beyt için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Şüphesiz Ehl-i Beytim benden
sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Nihayet siyah bayraklı bir kavim doğu tarafından
gelecek ve hayır (hükümdarlık) isteyecekler. Fakat istekleri yerine getirilmeyecektir. Bunun üzerine
savaşacaklar ve onlara yardım edilecektir. Bundan sonra istedikleri (krallık) onlara verilecek, fakat
kendileri bunu kabul etmeyip emirliği Ehl-i Beytimden olan bir adama vereceklerdir. Bu emir ise
daha önce zulümle doldurulduğu gibi yeryüzünü adaletle dolduracaktır. Sizden kim o güne yetişirse
kar üzerinde emekleyerek de olsa onlara katılsın” Bu rivayetin bir başka varyantı ise şöyledir: “Sizin
hazîneniz yanında üç kişi çatışacak. Üçü de bir halîfenin ev¬lâdıdır. Sonra (halifelik) bunların hiç
birinin olmayacaktır. Daha sonra doğu tarafından siyah bayraklar (taşıyan ordu) çıkıverecek ve hiç bir
kavmin öldürmediği bir şekilde sizleri öldürecekler. Siz o (ordunun başında) geleni görünce kar üstünde
emeklemek suretiyle de olsa (gidip) ona bey’at ediniz. Çünkü o, Allah’ın halifesi Mehdi’dir.”
Bu rivayette Ehl-i Beytin tarihî süreçte yaşadığı acık ve sıkıntıların eskatolojik bir beklenti şeklinde
tezahür ettiği görülmektedir. Ayrıca apokaliptik literatürde çokça görüldüğü şekliyle mevcut siyasî veya
sosyal duruma sembolik bir biçimde işaret edilmektedir. Bu rivayette de doğudan, Emevi iktidarına karşı
yapılan Ebu Müslim Horasanî komutasında yapılan ayaklanmaya işaret edildiği kuvvetle muhtemeldir.
Doğudan gelen ordu ve karlar üzerinde sürünerek onlara katılma gibi ifadeler, rivayetin Horasan ve İran
tarafından gelen bu ayaklanmaya bir destek mahiyetinde ortaya çıktığı izlenimini vermektedir.
Nüzul-i İsa inancına ilişkin olarak apokaliptik temaların bulunduğu ve söz konusu dönemin güçlü
siyasi iktidarlarının, eskatolojik savaşla ilişkilendirildiği bir rivayet, Müslim tarafından nakledilmektedir.
“Romalılar A’mâk’a yahut Dâbık’a inmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Onların karşısına
Medine’den o gün yeryüzü halkının en iyilerinden bir ordu çıkacaktır. Askerler saf bağladıkları vakit
Romalılar bizimle, bizden esir alınanların arasını serbest bırakın: Onlarla harbedelim, diyecekler.
Müslümanlar da: Hayır! Vallahi sizinle din kardeşlerimizin arasını serbest bırakamayız. Cevabını
vereceklerdir. Müteakiben onlarla harbedeceklerdir. Daha sonra İstanbul fethedilecektir. Gaziler
kılıçlarını zeytin ağaçlarına asmış, ganimetleri taksim ederken anîden içlerinde şeytan: Gerçekten
Mesih aileleriniz hakkında sizin yerinizi aldı, diye nâra atacak. Onlar da çıkacaklardır, fakat bu bâtıldır.
Şam’a geldikleri vakit ise gerçekten çıkacaktır. Gaziler harbe hazırlanır, saflarını düzeltirlerken namaz
ikâme olunacak ve Meryem’in oğlu İsa inerek onlara imamlık yapacaktır. Allah’ın düşmanı (Deccal)
onu görünce, suda tuzun eridiği gibi eriyecek. Onu o haliyle bıraksa tamamıyla eriyecek, fakat daha tam
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erimeden onu kendi eliyle öldürüp mızrağındaki kanını halka gösterecektir.”
Bu rivayette apokaliptik temaların varlığı dikkat çekmektedir. Öncelikle kurtarıcının gelmesi
öncesi büyük imparatorluklarla savaş tasviri yapılmaktadır. Söz konusu edilen büyük güç ise Roma
imparatorluğudur. Apokaliptik literatürde de Roma imparatorluğu ile savaş teması işlenmektedir.
Bu tasvirlerde mevcut dönemin son devire yakın olduğu düşünüldüğünden konjoktürel umutların
eskatolojik beklenti olarak işlenmiş olduğu izlenimi vermektedir. Ayrıca ikinci gelişiyle Hz. İsa
mitolojik bir kahraman olarak tasvir edilmektedir. Kötülüğün temsilcisi deccal onu görür görmez
erir, fakat daha ölmeden bir savaşçı gibi Mesih onu kendi elleriyle öldürür. Bu rivayet ile apokaliptik
düşünce arasında ciddi paralellikler söz konusudur. Bu bakımdan Mesih/Mehdi tasavvuruna ilişkin
olarak sahih kaynakların dahi naklettikleri bazı rivayetlere sembolik üslup ve mitolojik materyal gibi
apokaliptisizmin temel unsurlarının karışmış olması muhtemeldir. Bunun yanı sıra bu rivayetlerin tarihî
gerçeklikle değerlendirilmesi kaçınılmazdır. Zira örneğin yukarıdaki rivayette Mesih öncesi döneme
ilişkin olarak aktarılan Roma imparatorluğuyla savaş, İstanbul’un fethi gibi olayların günümüz açısından
bir anlam ifade etmediği aşikârdır. Roma imparatorluğunun yıkılması ve İstanbul’un fethi gelecekte
gerçekleşmesi beklenilen bir olay değil, bilakis geçmişte kalmış tarihî olaylardır.
5. Mesih/Mehdi Dönemine İlişkin Tasvirler: Yukarıda temas edildiği üzere apokaliptik
düşüncede Mesih dönemi inançsızlık, kötülük ve musibetlerin sona erdiği, mutlak adalet, bereket ve
mutluluk devridir. Bu anlamda Mesih dönemi bir altın çağ tasavvurudur. İslamî kurtarıcı inancında da
gerek Hz. İsa’nın ikinci gelişinden sonraki dönem gerekse Mehdi’nin devri inançsızlık, ahlaksızlık,
kötülük ve belaların sona erdiği, mutlak adalet ve bereketin gerçekleştiği bir altın çağ olarak tasvir
edilmektedir. Apokaliptik literatürde görüldüğü gibi mutlak iyilik devri olan bu altın çağı gerçekleştirecek
kişi ya yeniden yeryüzüne dönen Hz. İsa veya Hz. Peygamber’in soyundan gelecek kurtarıcı Mehdi
olarak tasavvur edilmektedir.
İlgili rivayetlerde Hz. İsa, yeryüzüne yeniden gelişinde adaleti sağlayan bir kral olarak tasavvur
edilir. Aynı zamanda onun dönemi bereketli olacak ve zenginlik sağlanacak; mal öyle çoğalacak ki onu
kabul edecek kimse bulunamayacaktır. Onun dönemi aynı zamanda dinî mükemmelliğin yaşandığı
bir çağ olacaktır. Hz. İsa, İslam adına insanlarla savaşacak, birçok milleti yok edecek, en sonunda
din olarak sadece İslam kalacaktır. Apokaliptik tasavvurun temel temalarından biri Mesih döneminin
mutlak barış dönemi olmasıdır. Rivayetlerde bunu ima eden ifadeler mevcuttur. Örneğin bir rivayete
göre Hz. İsa deccâli öldürdükten sonra yedi sene insanlar arasında yaşayacak ve bu dönemde iki kişi
arasında düşmanlık olmayacaktır. Bazı rivayetlerde Hz. İsa’nın ikinci dönemine ilişkin tasvirin tam bir
altın çağ tasavvuru olduğu görülmektedir. Rivayetlerde yer alan ifadelerde dahi mevcut benzerlikler
dikkat çekicidir. Apokaliptik literatürde mesihî dönem mutlak bir adalet, iyilik ve mutluluk çağı olarak
düşünülmekte hatta bu mutlak iyilik ve zararsızlık hali hayvanlar da dâhil olmak üzere bütün canlıları
kapsayacak şekilde tasvir edilmektedir. Bu temaları işleyen rivayetlerden biri İbn Mace’de geçmektedir.
Buna göre Hz. İsa geldikten sonra yer, yüzünden kin ve düşmanlık kaldırılacak, ayrıca zehirli hayvanlar
da zararsız hale getirilecektir. Küçük çocuklar elini yılanın ağzına sokacak, yılan ise zarar vermeyecek;
aslanları kaçmaya zorlayacaklar fakat onlara zarar vermeyecekler. Bir kapın su ile dolduğu gibi
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yeryüzü de barışla dolacaktır. Din bakımından da birlik yaşanacak, insanlar Allah’ın dışında bir varlığa
tapmayacaktır. Bunların yanı sıra savaşlarda ortadan kalkacak, mutlak bir bereket bahşedilecektir.
Görüldüğü üzere Apokaliptik literatürler birebir örtüşen temalar ile ifadeler yer almakta ve beklenen bir
altın çağ tasvir edilmektedir.
Mehdi inancına ilişkin rivayetlerde de aynı şekilde Mehdi dönemi mutlak adalet, iyilik ve bereket
çağı olarak tasvir edilmektedir. Mehdi kendisinden önceki zulüm ve adaletsizlikle dolu devri sona
erdirecek, onun dönemi ise mutlak adalet çağı olacaktır. Rivayetlerde Mehdi döneminin süresi hakkında
apokaliptik literatürde çokça kullanılan yedi, dokuz gibi sembolik rakamların kullanıldığı görülür.
Bu dönemde ümmet, daha önce kimsenin nail olmadığı bir şekilde nimete kavuşacaktır. Gökyüzü
yağmurlarını yağdıracak, yer bitkilerinden hiç birini saklamayacak, mal yığın yığın olacaktır. İnsanlar
Mehdi’ye gelip isteyecekler, o da onlara istedikleri kadar verecektir. Bu tasvirler de gerek rakamsal
sembolizm gerekse materyal bakımından apokaliptisizmde olduğu gibi bir altın çağ tasavvurunu ele
almaktadır.
Değerlendirme
Dinî geleneklerin çoğunda bulunan zamanın sonlarında gelecek bir kurtarıcı beklentisi, Yahudi
ve Hıristiyanlık açısından apokaliptik dönem ve literatür ile merkezî bir konum elde etmiş, üslup ve
mitolojik materyal bakımından ise çeşitlenmiştir. Örneklerini gördüğümüz üzere bu literatürün İslam
geleneğinde mevcut olan Mesih/Mehdi tasavvurunu önemli ölçüde etkilediği anlaşılmaktadır. Bu etki
özellikle sembolik üslup ve mitolojik materyalde kendini göstermektedir. Bu bağlamda söz konusu
inanç, mevcut inançsızlık, adaletsizlik, kötülük, savaşlar, bela ve musibetlerin yakın zamanda sona
ereceği, Mesih/Mehdi’nin gelişiyle dinî hâkimiyet, mutlak adalet, iyilik, barış ve bereket dolu bir
çağın başlayacağı umudunu ifade etmektedir. Mesih/Mehdi’ye yüklenen beşer üstü özellikler, onun
kötülükle mücadelesinin tasviri, geleceğe döneme ilişkin hesaplamalar veya döneminin süresine ilişkin
rakamsal sembolizm, devrine ilişkin altın çağ tasavvurları gibi sembolik üslup ve mitolojik materyal,
söz konusu inançta apokaliptisizmin tesirini gösterici mahiyettedir. Bu durum, kültürel etkileşimin
doğal bir sonucudur. Zira apokaliptik literatür ve özellikle söz konusu inanç, zamansal olarak önce olup
rivayetlerin oluştuğu dönemde Yahudi ve Hıristiyan dünyasında apokaliptisizm, geniş halk kesimleri
arasında yaygın bir düşünce sistemiydi. İslam fetihlerinin, Hıristiyanların yaşadığı coğrafyalara
ulaşmasıyla ihtidalar, dolayısıyla kutsal metinler ve apokrif metinlere vakıf insanlar çoğalmıştır.
Söz konusu dönemde Ehl-i Kitapla özellikle Hıristiyanlarla teolojik ilişkiler önemli ölçüde artmıştır.
İsrailiyat kültürü bu yolla İslam geleneğinde yer etmiş, rivayetlerde kendini göstermeye başlamıştır.
Aynı zamanda apokaliptik literatürün İslam öncesi dönemden itibaren Habeşistan ve Yemen üzerinden
Arap yarımadasına girdiği kabul edilmektedir. Bu durum Arap yarımadasında en azından Ehl-i Kitap
arasında apokaliptik düşüncenin varlığını göstermektedir.
Yukarıda çizdiğimiz çerçeve bağlamında apokaliptik beklentiler ile Müslüman Mesih/Mehdi
tasavvurundaki benzerliklerin, kültürel etkileşim sonucu İsrailî bilgilerin İslam kaynaklarına etkisi
neticesinde oluşmadığı, bilakis dinlerin ortak bir hakikati olduğu, İbrahimî dinlerin son temsilcisi olarak
İslam’da da böyle bir inancın olmasının mümkün olduğu düşüncesi ileri sürülebilir. Bu düşüncede temel
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dayanak noktası, ilahî dinlerde kaynağın bir olduğu, dolayısıyla ortak hakikatlerin mevcudiyetinin
mümkün olduğu kanaatidir. Peygamber kıssaları başta olmak üzere dinî metinlerin birçok konuda ortak
noktalarının olduğu bir gerçektir. Bununla birlikte Kur’an, son ilahî kitap olarak müheymin vasfına
haiz olup, önceki dinî metinlerde yer alan bazı bilgileri tasdik ederken, birçoğunu da reddetmekte
veya düzeltmektedir. Bu durumda önceki dinlerle ilişkili bir inanç konusunu değerlendirirken temel
kıstas, Kur’an ve mütevatir sünnet ile bunlardan çıkarılan temel inanç sistemi olmalıdır. Ayrıca kurtarıcı
düşüncesinin ortak hakikat olduğu iddiası, Kur’an ile önceki dinî metinleri kaynak değeri açısından eşit
tutma anlamına da gelecektir. Hâlbuki Kur’an ile Kitab-ı Mukaddes metinleri, gerek tarihî bakımdan
oluşum süreci gerekse içerdikleri muhteva bakımından farklıdır. Apokaliptik literatürü ilahî metinler
olarak değerlendirmek ise mümkün değildir. Zira bu metinlerin temel özelliği, sembolik üslup ile
hurufî, ezoterik ve mitolojik materyale sahip olmalarıdır. Bu özellikleri bakımından Helen kültürü ve
İran düalizminden önemli ölçüde etkilendiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda söz konusu metinlerin
çerçevesini çizdiği bir kurtarıcı beklentisini İslamî bir inanç olarak ortaya koymanın pek çok sorunu
ihtiva edeceği aşikârdır.
Yukarıda çerçevesi çizildiği şekliyle apokaliptik düşünceye dayanan, hurûfîlik ile ezoterik ve
mitolojik materyal içeren Mesih/Mehdi beklentisi, mevcut rivayetler dolayısıyla İslamî bir akide
olarak temellendirilebilir mi? Öncelikle Mehdi inancını ele aldığımızda, Kur’an’da bu beklentiye yer
verilmemekte, Buhari ve Müslim gibi temel hadis kaynaklarında da geçmemektedir. Bunların dışındaki
diğer hadis eserlerinde buna ilişkin rivayetler yer almaktadır. Buna göre Mehdi inancı, tevatürle
nakledilmemiş zannî bir sübuta dayanmış olmaktadır. Bu durum ve yukarıda ele alınan ezoterik ve
mitolojik materyal ile İslam’ın genel nübüvvet ilkeleri ve zaman tasavvuru dikkate alındığında Mehdi
inancını İslam inanç sistemi içerisinde değerlendirmek mümkün görünmemektedir. Nüzul-i İsa inancına
gelince Kur’an’da Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne geleceğine ilişkin açık bir ifade mevcut değildir.
Akıbetine ilişkin bazı ayetler, müfessirlerin bir kısmı tarafından onun kıyamet öncesinde geleceğine
yorumlanmıştır. Ancak aksi görüşü savunanlar da söz konusudur. Bu bakımdan Nüzul-i İsa inancını
savunanlar zannî bir delalete dayanmaktadırlar. Bu inanca ilişkin rivayetler ise her ne kadar Suyûtî
ve Keşmirî gibi âlimlerce mütevatir kabul edilmiş olsa da çoğunluk bu hadislerin tevatür derecesine
ulaşmadığı kanaatindedir. Bu bağlamda Nüzul-i İsa inancının, inanılması zorunlu bir akide olarak
temellendirilmesi zor gözükmektedir. Ayrıca Hz. İsa’nın yeniden yeryüzüne dönüşü gibi mevcut
Hıristiyanlığın temelini oluşturan önemli bir meselenin Kur’an’da yer almamış olması, aksine Hz.
İsa’nın kendisinin değil, Ahmed adında bir peygamberin geleceğini bildirmiş olması, bu beklentinin bir
inanç olarak ortaya konmasını büyük ölçüde zorlaştırmaktadır.
Mesih/Mehdi inancı, İslam nübüvvet anlayışı ve zaman tasavvuru bakımından temel ilkelerle
çelişen hususlar içermektedir. Buna göre nübüvvet insanlık tarihiyle başlayan bir süreç olup bu
zincirin son halkasını Hz. Muhammed oluşturmaktadır. O, insanlığa gönderilen son ilahî elçidir. Bu
çerçevede Kur’an, Ehl-i Kitap başta olmak üzere önceki geleneklerde mevcut olan ahir zamanda
gelecek kurtarıcı beklentisine temas etmekte ve bu beklentinin, Hz. Muhammed’in yenilenmiş bir ilâhî
mesaj ile son peygamber olarak gönderilmesiyle gerçekleştiğini bildirmektedir. Buna göre Benî İsrail
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peygamberlerinin haber verdiği, Tevrat ve İncil’de yazılı olan kurtarıcı, Hz. Peygamber’dir (el-A’râf
7/157; el-Feth 48/29; es-Saff 61/6). Mesih/Mehdi inancının aynı zamanda İslam’ın zaman tasavvuruyla
da çelişen yönleri bulunmaktadır. Zira Kur’an açısından bakıldığında mevcut dönemin kötü olduğu,
gelecekte ise mutlak iyilik devrinin geleceğine ilişkin bir tasavvurdan söz etmek mümkün değildir.
Bilakis yukarıda belirtildiği gibi Hz. Peygamber ile nübüvvet silsilesinin sonu gelmiştir. Ayrıca İslam
geleneğinde “ahir zaman” kavramı Hz. Peygamber ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre ahir zaman denilen
devir Hz. Peygamber ile kıyamet arasındaki dönemdir (Buhari, “Rikâk”, 39; Müslim, “Fiten”, 132, 139).
Ancak yukarıda temas edildiği üzere Yahudi ve Hıristiyanlıkta özellikle apokaliptik düşüncedeki Mesih
tasavvuru, yeryüzünde gerçekleşecek bir altın çağ öngörmektedir. İslâm açısından bakıldığında ise
hiçbir kötülüğün var olmadığı, her türlü bereketin sonsuz olduğu ve bütün varlığı kapsayan mutlak iyilik
ve huzur dönemi, bu dünyada elde edilebilecek bir şey olmayıp diğer âlemde ve cennette müminlerin
yaşayacakları bir hayattır. Bu bağlamda bir altın çağ fikrinin İslâm inancında yer almadığını söylemek
mümkündür. Kuran’da, yeryüzünde hâkimiyet kurmak ve güven içerisinde yaşamak, iman ve salih amel
yapma şartına bağlanmıştır (el-Enbiyâ 21/105; en-Nûr 24:55).
Sonuç olarak tarihî süreçte ve günümüzde Yahudilikte önemli bir inanç, Hıristiyanlıkta ise dinin
merkezini oluşturan bu beklentinin, Kuran’da açık bir şekilde yer almamış olması, sorulması gereken en
temel sorudur. Mesih/ inancına ilişkin tartışmaları rivayetlerin baskısı altında değerlendirme problemi
aşılmak durumundadır. Bu bağlamda sadece mevcut rivayetlerden hareket ederek, Mesih/Mehdi
tasavvurunu İslam öncesi dini geleneklerdeki bilgiler, özellikle de apokaliptik literatürdeki mitolojik
materyal ile karşılaştırmadan değerlendirerek sonuca varmanın, İslam inanç sistemi açısından sorunlar
içerdiği söylenebilir.
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“Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’e Göre Mesih”

Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yılmaz

GİRİŞ
Elle sürme ve suyla sıvazlayarak temizleme1 anlamına gelen “m-s-h” fiilinden türetilen Mesih
kelimesi, literal bakımdan bir kişinin kral veya peygamber olması için yağlanması,2 kutsanması ve
özel olarak seçilmiş olması3 anlamına gelir. Bu kavramın asıl kökeni Babil Talmudu’nda geçtiği
şekliyle “Mashiah”dır ve Aramca bir kelimedir.4 İnsanlık tarihini derinden etkileyen ve bir takım
dünya görüşlerini şekillendiren bu kavram, günümüzde de etkinliğini ve güncelliğini korumaktadır.
Zira “Eskatolojik Bir Kurtarıcı”yı5 ifade eden bir içerikle her ne kadar Yahudi ve Hıristiyan çevreler
tarafından oluşturulsa da umudun bittiği yerde yeni bir umut arayan insan tipolojisinin olduğu her
coğrafyada ve her zaman diliminde bu kavramın izlerine rastlanabilir.
Her şeyden önce bu konu psiko-sosyolojik bir olgudur. Mesih kavramı etrafında oluşturulan
düşünceler, insan psikolojisinin korku ve endişeleri tarafından üretilmiş ve toplumsal bir kurtuluşun
yolu olarak temellendirilmiştir. Nitekim birçok din ve kültür çevresi incelendiğinde benzer temele
dayanan farklı Mesih algıları görülebilecektir.6 Her zaman ve her yerde ezilen, sömürülen ve şahsiyeti
hiçe sayılan insanlar bulunur. Dolayısıyla yaşamış oldukları bu eziklik, bir takım arayışlara iter. Böylece
bir kurtuluş ararlar ve huzurlu bir yaşama kavuşmak isterler. Kimi zaman kendi bireysel yeteneklerinden
hareketle köklü çözümler üretirler. Kimi zaman da gerçeklerle yüzleşmek, onlara korkunç gelebilir ve
bunlardan kaçarak bir takım savunma mekanizmaları geliştirebilirler. Oysaki önemli olan bu gerçeklerle
yüzleşebilmektir.7 Fakat böyle bir gayreti gösterememe, insanların sorumluluğu kendilerinden
atmalarını ve başkalarından medet ummayı getirir. Sonuç itibariyle böyle düşünen bir insan, kendisini
ve kendisi gibileri kurtaracak, zalimleri bertaraf edip adaleti tesis edecek ilahi bir kurtarıcıyı bekler ki
bu anlayışa Mesihçilik denir.8 Böyle bir altyapıya sahip insanları iyi tahlil edip çözümleyen bir kimse
de asırlar boyunca zihinlere kazınacak birçok efsane yaratabilir.9

1 Ebu’l-Fadl İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Dar-u Sadır-Dar-u Beyrut, Beyrut, 1955, C. 2, s. 593
2 İbrahim Mustafa, Mucemu’l-Vasit, Çağrı yay., İstanbul, 1992, s. 868
3 Bkz. Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek: Ortadoğu Dinlerinde Eskatoloji Mitosları, İz Yayıncılık, İstanbul, 2003, s.
67
4 Ed. IsidoreSinger, TheJewishEncyclopedia, Funk&Wagnalls Com., New York, 1904, C. 8, s. 505
5 Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 66 vd.
6 Örneğin eski İran’daki Kurtarıcı Saoşyant için bkz. Joseph Campbell, Batı Mitolojisi–Tanrı’nın Maskeleri, çev. Kudret
Emiroğlu, 3. Baskı, İmge Kit., 2003, s. 195 vd., Hindu geleneğindeki Krişna ve Antik Yunan’daki Herkül için bkz. Joseph
Campbell, Doğu Mitolojisi-Tanrı’nın Maskeleri, çev. Kudret Emiroğlu, 3. Baskı, İmge Kit., 2003, s. 284 vd. Müslüman
geleneğindeki Mehdi için bkz. Muhammed b. İsa Tirmizi, Sünen-i Tirmizi, İstanbul, Çağrı Yay., 1981, Mehdi, 2230
7 Bkz. Erich Fromm, Kendini Savunan Adam, çev. Necla Arat, Say yay., İstanbul, 2001
8 M. Hayri Kırbaşoğlu, “Hz. İsa’yı Gökten İndiren Hadislerin Tenkidi”, İslamiyat, 2000, C. 3, S. 4, s. 147. Ayrıca bkz
Mustafa Selim Yılmaz, Kumran Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Ayışığı Kitapları,
İstanbul, 2013, s. 104 vd.
9 EricHoffer, Kesin İnançlılar, çev. Erkıl Günur, İm yay. tas., İstanbul, 2005, s. 25 vd.; Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi,
Yağmur yay., İstanbul, 2005, s. 19
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KİTAB-I MUKADDES’E GÖRE MESİH
Mesihçi Kültür10 sistematik olarak ifadesini Yahudilik ve Hristiyanlıkta bulmuştur. Dolayısıyla
bu iki dinin kutsal metinlerini içeren Kitab-ı Mukaddes’ten hareketle bir değerlendirmede bulunmak
gerekir. Genel anlamda bu kitabın ifade tarzına bakıldığında; bunu oluşturan Ahd-i Atik’in ve Ahd-i
Cedid’in tam anlamıyla birer tarih kitabı oldukları görülecektir. İlki, seçilmiş bir kavmin11 yani,
Yahudilerin; diğeri ise insanları asli günahtan kurtarmak amacıyla gelen12 seçilmiş bir kişiliğin tarihidir.
Bu tarih yazımı içerisinde, yaşanılan büyük sıkıntılar sebebiyle Mesih anlayışı teşekkül ettirilmiştir.
Mesih’in düşünsel ve tarihsel boyutlarının doğru anlaşılabilmesi için kronolojik olarak Eski Ahit ve
Yeni Ahit’in birlikte ele alınması önem arz etmektedir. Zira ilki; Mesih’in kişiliği, özellikleri ve geleceği
hakkında kehanetlerde bulunurken13 diğeri, bu kehanetlerin Hz. İsa’nın şahsında gerçekleşmesini ele
alır.14 Bu bakımdan diğer ismi Tanah15 olan Eski Ahit, Yeni Ahit’in iddiasının doğruluğu için hayati bir
önem taşımaktadır. Çünkü kendi Mesih’inin meşruiyet kaynağı bizatihi Tanah’tır.
Özetlenen bu anlam çerçevesi, kimliğin inşa edildiği ancak, parlak olmayan bir geçmişten öte
tarihin sonunu veya ertelenen umutların en üst düzeyde gerçekleşeceği düşünülen geleceği önemsemekte
ve öncelemektedir.16 İşte bu tarih algısı, Kitab-ı Mukaddes’in dilinin apokaliptik bir yapıya sahip
olduğunu göstermektedir. Söz konusu “apokaliptisizm, içinde bulunduğu atmosfer içerisinde, kendisini
dile getirirken altını çizerek ve daha da ileride yeniden yorumlayarak kullanacağı bazı kavramlar
bulmalıydı. Bunlar da gelecekte kurulacak yeniçağ düzenine ait olmalıydı. Öyleyse bunlardan biri
gelecekte kurulacak Allah’ın hükümranlığı ise diğeri de bu hükümranlığı kurmak için Allah tarafından
gönderilecek kişinin unvanı olan Mesih olacaktır. Bu doğrultuda apokaliptisizm, “malkhut” ve “maşiah”
kavramlarını yeniden ele almış ve anlamlandırmıştır. İbranice’de hükümran olmak, hüküm sürmek
anlamına gelen “malak” kelimesinden türetilen malkhut kelimesi, Eski Ahit’te, hem seküler anlamda
siyasi hükümranlıklara, hem de Allah’ın ezeli ve ebedi hükümranlığına işaret etmektedir. Apokaliptik
anlayış içerisinde, Allah’ın hükümranlığının, sadece geleceğe ait kılındığını ise hemen çıkarsayabiliriz.
Apokaliptisizmin yeniden yorumladığı ikinci anahtar kavram ise Mesih kavramıdır.”17
Bu kavramlaştırma; köklü bir fatalizmi, yani, kaçınılmaz bir şekilde beklenen kehanetlerin
yerine getirilmesini doğurmaktadır. Buna göre, yüzyıllarca eza ve cefa çekmiş bir kavmi veyahut
insanları Hz. Musa gibi nitelikli bir önder kurtaracaktır. Bu kurtarıcını adı Mesih’tir. O, milletini
10
11
12
13
14

Bkz. Singer, TheJewishEncyclopedia, C. 8, s. 505–512
Hezekiel 37/27 vd.
Luka 2/11; İbranilere Mektup 1/3 vd.
İşaya 40/10–11; Daniel 7/13–14; Hezekiel 37 vd.
Nitekim Kitab-ı Mukaddes’in birçok yerinde “…diye söylenen söz yerine gelsin.” vb. ifadeler bu bağlamda kullanılmştır.
Bkz. Matta 13/35 v.d.
15 Günümüzde Eski Ahit’in eş anlamlısı olarak genellikleTevrat ismi kullanılmaktadır. Aslında bu kullanım yanlıştır. Zira
Tevrat Eski Ahit’in ana bölümlerinden biridir ve Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniye diye isimlendirilen 5
kitaptan oluşmaktadır. Diğer bölümleri ise sürgün öncesi ve sonrası peygamberlerin öykülerinin anlatıldığı “Neviim”
(Peygamberler) ve Yahudilerin Yahve’nin vahyine ve yasalarına olan yanıtlarını ihtiva eden “Ketuvim”dir (Yazılar).
Geniş bilgi için bkz. Mahmut Aydın, Anahatlarıyla Dinler Tarihi, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2010, s. 285-292
16 Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 71
17 Mehmet Paçacı, “Kur’an-ı Kerim Işığında Vahiy Geleneğine –Kitab-ı Mukaddes Bağlamında– Bir Bakış”, İslami
Araştırmalar, C. 5, S. 3, s. 190
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günahlarından arındıracak,18 bozulan ahdi yenileyecek19 ve Allah’ın şeriatı üzere onlara önderlik
edecektir.20 Yaşadıkları sıkıntılardan onları kurtaracak,21 onlar için birçok sıkıntıya katlanacak22 ve
böylece onlara şifa verecektir.23 İyi bir çoban olarak sürüsünü güdecek,24 onları milletlerin arasından
toplayarak birleştirecek, onların tek kral ve çobanı olacak ve yerleştikleri toprakları ebediyete kadar
onların kılacaktır. Bu sayede onlar, Allah’ın kavmi, Allah da onların Allah’ı olacaktır.25 Diğer taraftan
bu Mesih, Yeni Ahit’te dönüşüm geçirirerek tüm insanları kurtarmak adına haçta canını veren bir Tanrı
oluverir.26 Dolayısıyla bu anlayış, dini düşüncede esas olması gereken bireyselliği,27 daha doğrusu
iradi ve eylemsel bir varlık olarak insani çerçeveyi tamamen tahrip eder. Bu da sorumluluğun kişinin
üzerinden atılmasına ve boş beklentiler içerisinde oyalanmasına neden olur. Bu çerçeveden hareketle
ortaya konulan buanlayışın; bir kitlenin tüm sorumluluğunun karizmatik bir öndere yüklendiği, söz
konusu kitlenin de sorgulamaksızın boyun eğmeye gönülden razı olduğu ve siyasi literatürde “çobansürü” ilişkisi şeklinde teorize edilen bir mantık olduğunu söylemek mümkündür.
Bir toplumun yüzyıllarca köle olarak yaşamaya alışması ve böylece köleliği özümsemesi, bir
anlamda sorumluluk alma bilincinin gelişmemiş olmasının ifadesidir. Ancak öyle bir kişi çıkıyor ki
böyle bir toplumun özgürlüğüne kavuşturulmasını kendisine şiar ediniyor, Allah’ın yardımıyla onu alıp
kurtarıyor ve birçok nimetlere ulaşmasına vesile oluyor.28 İşte bu kişi, Hz. Musa’dır.29 Fakat onlar, Hz.
Musa’yla gönderilen bu özgürlük zihniyetini kavrayamadıklarından elde ettikleri nimetlerden olmuşlar
ve tarih boyunca ağır sıkıntılar içinde yaşamışlardır.30 Fakat Hz. Musa’nın ve onun açtığı yoldan gelen
peygamberlerin kişiliği, onların zihinlerinde bir prototip olarak yer edinmiştir. Ancak bu prototip,
vahiygeleneğinin yönlendirdiği çizginin aksi istikamette tasavvur edilmiştir. Buna göre, Hz. Musa
bütün sorumluluğu üzerine alan mükemmel bir çoban, kendileri de yönlendirilmesi gereken bir kitledir.
Babil hükümdarı Nebukadnetsar’ın, onların topraklarını işgal etmesi ve sürgüne göndermesi, Hz. Musa
temelinde ve siyasal erkin ve gücün yetkinleştiği Hz. Davut imgeleminde Yahudilerin, Mesih edebiyatını
oluşturmaları için bir dönüm noktası olmuştur. Ayrıca bu inşa sürecinde kendilerine özgürlüklerini veren
İranlıların kültüründen de oldukça etkilenmişlerdir. Romalılar tarafından ikinci bir sürgüne tabi tutulup
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Daniel 9/24 v.d.
Yeremya 31/31–34
Yeremya 31/33
Mezmur 34/17–20 vd.
Mezmur 69/4 vd.
İşaya 53/5 vd.
İşaya 40/11 vd.
Hezekiel 37
Romalılara Mektup 8/3–4 vd.
Buradaki bireysellikle, toplumsal boyuttan soyutlanmış veya Batılı anlamdaki bir kavramsal çerçeve kastedilmemektedir.
Aksine, Kur’an temelinde inşa edilen bir bireysellik ifade edilmektedir. Zira Kur’an bireyleri, bireyler de toplumu ve
toplumsal kurumları inşa eder.
28 Araf 7/137–141 vd.
29 Araf 7/104–105 vd.
30 Maide 5/20–26 vb. Bu zihniyeti kavrayamayışlarının en açık delili; Allah, İsrail Oğullarınakutsal toprağa girmelerini
emredince, orada yaşayan kavimden korkarak Hz. Musa’ya şu şekilde karşılık vermelerinde görülmektedir: “Dediler
ki: Ey Musa! Onlar orada bulunduğu müddetçe kesinlikle oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada
kalacağız.” Maide 5/24
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mabetleri yıkılınca, yaşadıkları bu iki bin yıllık sürgün hayatı boyunca bu edebiyatı doruk noktasına
çıkarmışlardır. Sonuç olarak Mesihçilik fikrini, bir iman esası haline getirmişlerdir.31 Diğer taraftan
Mesihçilik fikrini onlardan tevarüs eden Hıristiyanlar da bunu, Tanrılaştırma boyutuna taşımışlardır.32
Mesih kelimesinin kavramlaştırılma sürecinde odaklanılması gereken anahtar sözcük, “oğul”
kelimesidir. Zira teolojik öneme sahip olan bu sözcük, kavramsal tahrifin yaşandığı en önemli noktaların
başında gelir. Ancak Hıristiyan literatüründeki oğul kelimesiyle ayniyet arz etmez. Aksine bununla,
seçilmişlik ifade edilir. Bu bağlam da Tanrı’nın dünyaya karşı maksatlarını ilan ettiği prophecy33
ile ahitleşilen kitlenin veya kişinin sembolik anlamda tevlit edilerek34 meşruiyetinin sağlanmasına
matuftur.35 Ayrıca böyle bir taltif ifadesinin kullanılması, tarihsel tecrübe incelendiğinde belli bir
anlam kazanacaktır. Çünkü asırlar boyunca ezilmiş bir kavmi, bu ezilmişlik psikolojisinden kurtarmak
için onlara, daima zihinlerde canlı kalacak ve onları harekete geçirecek bir hitap tarzı kullanmak
gerekecektir. Bu bakımdan onların morallerini yüksek tutmak için böyle bir ifade kullanılmış olabilir.36
Ayrıca Yuhanna 10/22–39 arasında anlatılan bir hikâye de bu fikri destekler mahiyettedir.37 Sonuç
itibariyle Yahudilikte bu kavram, ontolojik bir ilişkiden öte insanın varlığının Tanrı’ya aidiyeti ve onunla
ilişkisinin ifadesi temelinde sembolik olarak anlaşılmıştır.38 Ne var ki bu kavram, Pavlus tarafından
31

Bkz. Moses Maimonides, The Code of Maimonides (Mishneh Torah) Book Two, trans. Menachem Kellner, Yale
University Press, New Haven and London, 2004, s. 176; Musa b. Meymun, Delaletü’l-Hairin, tah. Hüseyin Atay,
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974, s. 409. Ayrıca geniş bilgi için bkz. Rabbi I. Epstein, Judaism,
The Epworth Press, London, 1949, s. 77-78; David S. Ariel, What Do Jews Believe? The Spiritual Foundations of
Judaism, Schocker Books, New York, 1995, s. 230-232; Louis Jacobs, AJewish Theology, Behrman House, London,
1973, s. 292-300; Aydın, Anahatlarıyla Dinler Tarihi, s. 298 vd.
32 Bkz. Paçacı, Vahiy Geleneği’ne Bir Bakış, C. 5, S. 3, s. 193; Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 36-45
33 Bkz. R. Martin Achard, “Prophecy (O.T.)”, Vocabulary of Bible, Lutterworth Press, 1958, s. 345
34 Bkz. Mezmur 2/7; Hezekiel 37/23 v.d.
35 Bkz. William H. Propp, “Choosen People”, The Oxford Companion to the Bible, Oxford University Press, New York,
1993, s. 110
36 Ayrıca bu noktada dillerin mantığı dikkate alınmalıdır. Çünkü bir kavramın anlam çerçevesi milletlerin zihniyetlerine
göre değişebilmektedir. Bundan başka Yahudilik, bir kültür, düşünce ve sistem olarak teşekkül ettirilirken kadim pagan
toplumlarla çevriliydi ve ister istemez oğul kelimesinde olduğu gibi bu toplumların kavram skalasından etkilenmesi
kaçınılmaz bir durumdu. Bu inkültürasyon süreci, monoteizmin sıklıkla vurgulandığı bir geleneğe sahip olunması
nedeniyle Yahudilik, pagan geleneklerin kavramlarını alsa dahi özgün yapısını koruyabilmiştir. Ancak Hıristiyanlığın
inkültürasyon süreci bizatihi paganların elinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda bir karşılaştırma için bkz. Geza Vermes,
The Changing Faces of Jesus, The Penguin Press, 2000, s. 263-265
37 Buna göre; Hz. İsa ile Yahudiler arasında Takdis bayramında geçtiği iddia edilen bir tartışma nakledilir. Bu tartışma
esnasında Yahudiler, Hz. İsa’yı taşlarlar. Buna karşın Hz. İsa, iyi işler yaptığı halde niçin taşlandığını sorar. Onlar
da onun kendisini ilahlaştırarak küfre girdiğini söylerler. Fakat o, kendisinin Tanrı’nın oğlu olduğunu ispatlamak
istercesine Yahudi Şeriatı’ndan delil getirerek kendi haklılığını ortaya koymak ister: “Ben dedim: Siz ilahlarsınız ve
hepiniz yüce olanın oğullarısınız.” Böyle bir olayın gerçekliğinin olmaması bir yana, bu olay, temel bir zihniyeti ifade
etmektedir. O da; Yahudilerin, oğul kavramından anladıkları ontolojik anlamda bir oğulluk değildir.
38 Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 27. “Seçim kavramının en gelişmiş açıklaması, M.Ö. üçüncü yüzyılda Filistin
Talmud’unda, Celileli Rabbi Lazar tarafından özetlenir:
İsrailliler, Kutsal OIan’ın buyruklarına uyduğunda, Tanrı onları kutsar ve onlar oğullar diye anılırlar. Ancak Tanrı’nın
buyruklarına uymazlarsa, oğul diye anılmazlar.” Geza Vermes, Ölü Deniz Parşömenleri, çev. Nurfer Çelebioğlu, Nokta
Kitap, İstanbul, 2005, s. 97
Burada şu hususu da ifade etmek faydalı olacaktır. Yaklaşık iki bin senelik bir geçmişe sahip olan ve 1947 yılında keşfedilen
Ölü Deniz Parşömenleri, oğul kavramına farklı ve daha sağlam bir bakış açısı getirmektedir. Seçilmişlik anlamındaki
oğul kavramı, doğru bir zihniyeti kazananlar ve bu yol üzere devam edenler anlamında kullanılır. Yani, “ışığın oğulları”.
Diğer yandan bu zihniyeti benimsemeyip yanlış bir yol takip edenler için de “karanlığın oğulları” kavramı kullanılır.
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başkalaşıma uğratılmış ve putperest toplumların Hıristiyanlaştırılabilmesi için Mesih’e, haçta insanların
asli günahları için canını feda eden ve tekrar dirilen bir Tanrı imajı verilmiştir.39 Ayrıca oğul kavramıyla
ilintili olarak “günah” kavramına da kısaca değinmek gerekir. Yahudiliğe göre doğru işler yapmak,
insanın yaratılışının gereği, buna karşın günah işlemek ise tabiatının bozulması demektir. Zira günah
bir diğer önemli kavramsal çerçeve olan “kişinin Tanrı’yla olan ahitleşmesini bozması” demektir. Bu
ahit ve dolayısıyla Tanrı’nın lütfettiği yasalar, doğal yaşamın yani, âlemin düzeninin teminatıdır. Günah
işlendiğinde bu düzen bozulacak ve akabinde felaket gelecektir. Yani, günah cezasını beraberinde
getirecektir. Dolayısıyla günahtan kesin bir şekilde korunmak gerekir. Eğer günah, insana bulaşırsa
bu onda bir mizaç haline gelecek ve Tanrı’nın yardımı ve müdahalesi olmadan kurtuluş mümkün
olmayacaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için de günah işleyenin gönülden ve mutlak bir pişmanlık
göstermesi gerekir. İşte bu nedametin en önemli göstergesi de kefaret olarak sunulan kurbandır. Bununla
amaçlanan ise bir hayat pahasına bütün bir toplumun hayatını ve düzenini korumaktır.40 Ancak bu anlam
çerçevesi, “oğul” kavramıyla bağlantılı olarak Hıristiyanlık teolojisi tarafından “asli günah” temelinde
insanlığın ontolojik olarak kirlenmesine dönüştürülmüş ve bundan kurtuluş da Tanrı’nın oğlu ilan edilen
İsa Mesih’in kefaret sunusu olarak kabul edilmesi inancına vardırılmıştır.41
Bu açıklamalar ışığında hem Eski Ahit’te hem de Yeni Ahit’te sunulan Mesih anlayışı
değerlendirilecek olursa şunları söylemek gerekir: Yahudiliğe göre Mesih, hala gelmemiştir.42 Ancak
Hıristiyanlığa göre Mesih, Hz. İsa’dır43 ve yüklendiği asli görevini yerine getirmiştir.44

39
40
41
42

43
44

Bkz. Vermes, a.g.e., s. 97 vd. Son olarak bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’e bakmak gerekir. Çünkü o, bu vb. tartışmalarda
son noktayı koyan ve doğru bakış açısını belirleyen nihai vahiydir. Kur’an, seçilmiş kavim veya kişi yerine niteliği
önemser ve üstünlüğün ırsi olarak belli kimselere değil aksine, olması gereken güzel özellikleri yerine getiren herkese
ait olduğunu vurgular: “Ve böylece sizin dengeli ve ölçülü bir toplum olmanızı istedik ki tüm insanlığın huzurunda
hakikatin şahitleri olasınız ve Elçi de sizin huzurunuzda ona şahitlik yapsın.” Bakara 2/143
Resullerin İşleri 17/29; Filipililere Mektup 2/6; Koloselilere Mektup 1/16–20. Ayrıca bkz. Mehmet Sakioğlu, İncil’i
Kim Yazdı, Ozan yay., İstanbul, 2004, s. 151 v.d.; Paçacı, Vahiy Geleneği’ne Bir Bakış, C. 5, S. 3, s. 193. Yahudilikte ve
Hıristiyanlıkta oğul kavramına ilişkin bir değerlendirme için bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 27-45
Bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 55-59
Bkz. Yılmaz, Kumran Yazmaları, s. 235 vd.
Bu noktanın anlaşılması için, Al-i İmran 3/183’ün inmesine vesile olan Medine Yahudileri ve Hz. Peygamber arasında
geçen tartışmayı ve söz konusu ayeti nakletmek faydalı olacaktır. Ayet-i kerime şöyledir: “Allah, yakılarak sunulan
bir kurban getirmedikçe, hiçbir elçiye inanmamızı emretmiştir iddiasında bulunanlara gelince (Ey Peygamber, onlara)
de ki: Benden önce de peygamberler size hakikatin tüm kanıtlarını ve o hakkında konuştuğunuzu getirmişlerdi: Peki,
söylediğinizde samimi idiyseniz neden onları katlettiniz.” Şimdi, Yahudilere göre; mabette yanık kurban sunmak Hz.
Musa şeriatında olan bir gerekliliktir. Mabedin yıkılışından beri yaklaşık beş yüz sene geçtiğine göre bu âdeti yerine
getirecek yegâne kişi, Mesih’tir. Çünkü o, Yahudileri yaşadıkları sürgünden kurtarıp kutsal topraklara götürecek,
mabedi tekrar inşa edecek ve bu âdeti yerine getirecektir. Bu nedenle onlar, Hz. Peygamber’in Mesih olup olmadığını
test etmek için bu şekilde bir polemiğe girişmişlerdir. Buna karşın Hz. Peygamber, ayette ifade edildiği gibi gerçeği
onların yüzlerine vurmuş ve davalarında samimi olmadıklarını belirtmiştir. Bkz. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, çev.
Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, İşaret yay., İstanbul, 2002, s. 128. Ayrıca tarih boyunca Hz. İsa’dan sonra birçok sahte
Mesih çıkmıştır. Özellikle İzmirli bir Yahudi olan Sabatay Sevi, bütün Yahudiler üzerinde büyük bir etki bırakmış ve
onların bu noktadaki umutlarını uzun bir süre canlı tutmuştur. Ne var ki onun, Osmanlı sultanı önünde Müslümanlığını
ilan etmesi, Yahudileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Sabatay Sevi hakkında geniş bilgi için bkz. Gershom
Scholem, Sabatay Sevi “Mesih mi? Sahte Peygamber mi?”, çev. Selahattin Ayaz, Burak yay., İstanbul, 2001; John
Freely, Kayıp Mesih, çev. Ayşegül Çetin Tekçi, Remzi Kit., İstanbul, 2003. Sonuç olarak Yahudiler, Mesih’in gelişini
hala beklemektedirler.
Markos 1/1 vd.
“Allah’ın sabrında evvelce işlenmiş günahlardan sarf-ı nazar dolayısı ile adaletinin izharı için, yani, şimdiki zamanda
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Tanah’a göre Mesih, Rabbin Yahudilere bir alameti, adı İmmanuel45 olan ve ahir zamanda gelecek
bir peygamberdir.46 O, Yesse’nin47 kütüğünden çıkan filiz ve meyve veren bir fidandır.48 Yakub’un
zürriyetinden saltanat sürecek olandır.49 Hükümranlığı Davut’un tahtı üzerinde olacaktır.50 Melkisedek
tertibi üzere kâhindir.51 Saltanat asasını Yahuda’dan kaldıracak ve hükümdarlık asası, ayaklarının
arasından gitmeyecek olandır.52 Rab, düşmanlarını ayaklarına basamak kılıncaya kadar sağında
oturacak olandır.53 Kral gibi krallık edecek, akıllı davranacak, memlekete doğruluk ve adaleti getirecek
olandır. Onun zamanında Yahuda kurtulacak ve İsrail güvende olacaktır. O, “Yehova salahımızdır” diye
çağrılacaktır.54 Onun krallığı Daniel’in rüyasında ifadesini şöyle bulur: “Gece rüyetlerinde gördüm ve
işte, insanoğluna benzer biri göklerin bulutları ile geldi ve onun önüne kendisini yaklaştırdılar. Ve bütün
kavimler, milletler ve diller ona kulluk etsinler diye kendisine saltanat ve izzet ve krallık verildi; onun
saltanatı geçmeyecek ebedi bir saltanattır ve krallığı yıkılmayacak bir krallıktır.”55
Mesih, körleri, sağırları, topalları ve dilsizleri iyileştirmek gibi birçok mucize gösterecektir.56
Ayrıca o, eşek üzerinde Kudüs’e sevinç gösterileri arasında girecek olandır.57 Bundan başka Yahudileri
aydınlatmasının yanında, diğer milletler de onun ışığına koşacaklardır.58
Bu kadar olağanüstü güçlere sahip olan Mesih, bir taraftan da İsrail için acılar çeken bir kul
olarak da tasvir edilir. Halkı tarafından onun kıymeti bilinmeyecektir. Ancak daha sonra halkı bu yüzden
nedamet duyacaktır.59 Mesih, Hezekiel peygamberin de dilinden anlatılır ve Yahudilere şu mesajlar
verilir: Aynı Hezekiel’in Allah’ın izniyle ölü kemikleri diriltmesi ve onlara peygamberlik etmesi
gibi Mesih de Yahudileri içinde bulundukları ölüm halinden diriltecek ve onlara hayat verecektir. O,
milletlerin arasından İsrail oğullarını toplayacak, tek bir millet yapacak, Tanrı’nın elinde onları sağlam
bir değnek haline getirecektir. Bölünmemek üzere onları birleştirecek ve o, yegâne kralları ve çobanları
olacaktır. Onların, Allah’ın hükümlerini harfiyen takip etmelerini sağlayacak ve yerleştikleri toprakları,
onların ebedi toprakları kılacaktır.60 Böylece “ve meskenim onların üzerinde olacak ve onların Allah’ı
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adaletinin izharı için, onun kanında, iman vasıtası ile kefaret olarak Allah onu arz etti, ta ki kendisi adil olsun ve İsa’ya
iman edeni salih saysın.” Romalılara Mektup 3/25–26; Matta 1/21 v.d.
İşaya 7/14 krş. Matta 1/21, 23
Malaki 4/5
Hz. Davut
İşaya 11/1
Sayılar 24/19 krş. Luka 1/33
İşaya 9/7
Mezmur 110/4
Tekvin 49/ 10 krş. İbraniler Mektup 7/14
Mezmur 110/1
Yeremya 23/5–6
Daniel 7/13–14. Ayrıca bkz. İşaya 11/5–6; İşaya 11/10; Mezmur 2/13–14
İşaya 35/5–6 krş. Matta 9/35; Al-i İmran 3/49
Zekeriya 9/9 krş. Matta 24/4–5; Luka 19/29–38
İşaya 60/1–3 krş. Resullerin İşleri 13/47–48. Burada da önemli bir husus dikkat çekmektedir: Mesih’in ışığı Pavlus
ve arkadaşlarına ve krallığı da insanların Hıristiyanlaştırılmasına dönüşmektedir. Ayrıca insanların Mesih’in ışığına
koşması, onların Pavlus’un ortaya koyduğu ilkelere iman etmeleri şeklinde ifade edilmektedir.
İşaya 53
Hezekiel 37
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olacağım ve onlar benim kavmim olacaklar”61 yazgısı yerine gelmiş olacaktır.
Hz. İsa, Yeni Ahit’in etrafında oluştuğu merkezi şahsiyettir. Çünkü o, teslis akidesinin en önemli
parçasını oluşturmaktadır. Ona ilişkin betimlenen hikâyenin kabul edilmemesi, Hıristiyanlığı anlamsız
hale getirecektir.62 Ahd-i Cedit’te Hz. İsa’nın vurgulanan en önemli yanı, Tanrı’nın oğlu olmasıdır.
İfade edildiğine göre o; Hz. Davut’un soyundan gelir63 ve Ruhu’l-Kudüs’ten hamile kalmış64 bakire
bir kızdan doğan65 Tanrı’nın razı olduğu sevgili oğludur.66 Bu hususun kanıtlanmasında Hz. Yahya
önemli bir rol oynamaktadır: “Yahya şehadet edip dedi: Ruhun gökten güvercin gibi indiğini gördüm ve
onun üzerinde kaldı. Ben onu bilmezdim; fakat su ile vaftiz etmek için beni gönderen, bana kendisi dedi:
Kimin üzerine ruhun inip kaldığını görürsen, Ruhu’l-Kudüs’le vaftiz eden odur. Ben de görüp: Allah’ın
oğlu budur diye şehadet ettim.”67
Hz. İsa, kavmini günahlarından kurtarmak için gelendir.68 Bu kurtarış, sadece kavmiyle sınırlı
kalmaz, aynı zamanda ona inanan bütün insanları kurtarmaya teşmil edilir.69 O, bu amaçla Tanrı’nın
bedenleşmiş halidir.70 Başka bir ifadeyle o, insanların asli günahlarına kefaret olsun diye arz edilen ve
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Hezekiel 37/24
Ölü Deniz Parşömenleri, Hz. İsa’nın varlığı ve niteliği hakkında bir dizi kayda değer spekülasyonların yapılmasına
olanak vermiştir. Örnek olarak şu satırlar verilebilir: “Etkili başka bir eser Görgü Tanığı Önünde Çarmıha Gerilme’de
Almanca olarak 19. yüzyıl sonlarında, İngilizcede ise 1907’de belirmişti ve bir Esseni kâtip tarafından kaleme alınmış
kadim bir elyazmasını içerdiği iddia ediliyordu. İsa, Meryem ile ismi verilmeyen, gizli Esseni sağlık bilgisi sayesinde
çarmıha gerilmesine rağmen kurtulan ama sonra müritlerine ‘dirilmiş’ olduğunu söyleyen Esseni bir öğretmenin oğlu
olarak betimleniyordu. George Moore 1916’da Kerith Deresi’ni basıp, İngilizce konuşan Hıristiyan dünya nüfusunda
skandala sebep olduğunda şüphesiz bu kitabın etkisi altındaydı. Moore de İsa’nın Esseni düşüncesinin himayesinde
olduğunu söylüyor ve çarmıhtan kurtulup, Kumran bölgesi civarında bir Esseni topluluğuna yerleştiğini yazıyordu.
Yıllar sonra burada Paul adında bir fanatik tarafından ziyaret edilir. Paul yaşamını mitleştirerek anlatınca süreç içinde
farkında olmadan İsa’yı tanrısallığa taşımıştır.” Michael Baigent-Richard Leigh, Ölü Deniz Parşömenleri Gerçeği,
çev. Sakıp Murat Yalçın, Nokta Kitap, İstanbul, 2005, s. 163. “Sonradan Paul ile evrim geçirecek olan Hıristiyanlık,
şimdi kökleriyle olan neredeyse tüm bağlarını kaybetmiştir ve artık İsa ile hiçbir ilgisi kalmamıştır. Buradaki İsa, artık
Paul’un İsa imgesidir.” Baigent, Leigh, a.g.e., s. 178. Ayrıca Geza Vermes’in kitabında, Kumran metinlerinin merkezi
şahsiyetlerinden biri ve bilge insan imgeleminin ifadesi olan “Doğruluk Öğretmeni” hakkında belirtmiş olduğu şu
satırları zikretmek faydalı olacaktır: “…parşömenlerde Doğruluk Öğretmeni’nin peygamberliklerin gizlerini çözme
konusunda tanrı vergisi bir yeteneğe sahip olduğu belirtilir. ‘Tanrı, kendi peygamberlerinin tüm gizemlerinin Doğruluk
Öğretmeni tarafından bilinmesini sağladı’ (IQp-Hab VII, 1–5). O, ‘Tanrı tarafından kâhinlerin sözlerini anlaması
sağlanan ve böylece halkının kaderini tahmin edebilen’ kâhindi (IQp-Hab VII, 8–10). O, ‘Tanrı’nın son kuşağa,
sahtekârların birliğine, yoldan sapanlara yaptıklarını kendi kuşağına anlatan Öğretmen’di (CD I). Kendi müritleri
tarafından yayılması sağlanan, Öğretmen’in yorumları, insanlara gerçek aydınlanmayı ve rehberliği sunardı.” Vermes,
Ölü Deniz Parşömenleri, s. 95.
Burada ilginç bir durum vardır. Hz. İsa’nın soyunun Hz. Davut’a dayandırılması, Yahudi geleneğinde olduğu gibi
ana kanalıyla değil, Hz. Meryem’in nişanlısı Yusuf kanalıyla yapılır. Matta 1/1–18. Muhtemelen böyle bir anlatımın
benimsenmesi, putperest kültür çevresinde yetişmiş olan Pavlus’un Hz. İsa’yı paganlara daha rahat ifade edebilmesine
matuf olabilir.
Matta 1/18
Matta 1/18–25 vd.
Matta 3/17; Luka 3/21–22 vd.
Yuhanna 1/32–34 vd.
Matta 3/21
Romalılara Mektup 3/21–24
Koloselilere Mektup 1/14–15, 17 vd.
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hem Allah’ın adil olmasına hem de İsa’ya inananlar salih olsun diye gelen Tanrı’nın oğludur.71 Böylesine
bir sunuş, Tanah’taki temel bir anlayışın başkalaştırılmasını ortaya koyar: Yahudilerin geçmişte yaptıkları
hataların kefaretinin Mesih’e yüklenmesi, insanların doğuştan getirdiği asli bir günaha ve Mesih de
Allah’ın adaleti gereği bu günahın bedelini ödeyen bir kurban sunusuna dönüştürülmüştür.72 İşte bu
kavramsal evrilme, Yahudilik ile Hıristiyanlığın ayrıştığı ve Hıristiyanlığın farklı bir dine dönüştüğünün
en önemli göstergesidir.
Matta 27/39–44’te73 anlatılan hikâyeye göre Yahudiler, Tanah’ta çizilen tasavvurdan hareketle
Mesih olduğunu söyleyen Hz. İsa’nın bir şeyler göstermesini beklemektedirler. Fakat Hıristiyanlığın
kefaret doktrini gereğince bu durumun gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü Allah’ın adaletinin
yerine gelmesi için Hz. İsa’nın haçta can vermesi ve böylece ona inananların asli günahlarından
kurtarılmaları için yazgının yerine gelmesi gerekir. Dolayısıyla Hz. İsa, her ne kadar böyle bir
sorumululuğu yüklenmenin acısını çekse74 de bu sorumluluğun bilincinde olmayanlara dua ederek75 bu
görevi yerine getirmek zorundadır. Diğer taraftan Hıristiyanlıktaki Mesihi tasavvur, Yahudiliğin, dinisiyasi temelden hareketle bu dünyaya ilişkin oluşturduğu bağlamından soyutlanır ve tamamen göksel
bir krallık çerçevesinde sunulur.76
İncillerdeki anlatıma göre; Hz. İsa, haça gerilip77 öldükten78 sonra birçok mucizevî olay
gerçekleşir: Bütün yeryüzüne karanlık çöker.79 Mabedin perdesi ikiye yarılır ve yer sarsılır. Mukaddes
insanlar kabirlerinden çıkarlar ve kutsal şehirde dolaşarak birçok kimseye görünürler. Bu olayların
gerçekleştiğini gören Romalı yüzbaşı ve yanındakiler, Hz. İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğunu tasdik
ederler.80 Daha sonra zengin bir adam ve Hz. İsa’nın şakirdi olan Arimatealı Yusuf, onun cesedini
Pilatus’un izniyle alır ve Hz. İsa’yı, kendisi için yaptırdığı yeni bir kabre koyar.81
Hz. İsa, baş kâhinlerin onun sözünü boşuna çıkarmak için ortaya koydukları bütün gayretlerine82
rağmen ölümünden üç gün sonra dirilir.83 Gökten bir melek iner, kabrinin önündeki kayayı kaldırır ve
71
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Romalılara Mektup 3/25–26
Günah anlayışı bakımından Yahudilik ve Hıristiyanlık arasındaki farklılaşma için bkz. Ed. Joseph A. KomonchakMaryCollins-Dermot A. Lane, The New Dictionary of Theology, GillandMacmillan, Dublin, 1990, s. 956; Yılmaz,
Kumran Yazmaları, s. 55-67
“Ve geçenler: Sen ki mabedi yıkar ve üç günde yaparsın, kendini kurtar; eğer Allah’ın oğlu isen haçtan in diye başlarını
sallayıp ona sövüyorlardı. Baş kâhinler de yazıcılar ve ihtiyarlarla beraber, onunla öylece eğlenerek dediler: Başkalarını
kurtardı, kendisini kurtaramıyor. İsrail’in Kralı’dır; şimdi haçtan insin, ona iman ederiz. Allah güveniyor; eğer Allah
onu istiyorsa şimdi kurtarsın; çünkü o: Ben Allah’ın oğluyum dedi. Ve onunla haça gerilmiş olan haydutlar da aynı
sitemi ettiler.”
Matta 22/46
Luka 23/34
Yuhanna 18/33–38
Luka 19/23 vd.
Luka 23/46 vd.
Matta 27/45 vd.
Matta 27/51–54 vd.
Matta 27/57–60
Matta 27/62–66
Matta 28/6

151

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

bunun üzerine oturur.84 Baş kâhinlerin, onun cesedinin çalınıp bir mit oluşturulmaması için kabrinin
başına yerleştirdikleri bekçiler, bu meleğin korkusundan titreyip ölü taklidi yaparlar.85 Bu gerçekleşen
harikulade olayları, Hz. Meryem ve Mecdelli Meryem görürler. Melek, onların Hz. İsa’yı görmeye
geldiklerini bilir ve onun yattığı yeri göstererek şakirtlere bu durumu haber vermeleri için kendilerini
görevlendirir. Onlar da sevinerek şakirtlere giderken Hz. İsa’ya rastlarlar ve ona secde ederler. Hz. İsa da
şakirtlerinin Galile’de toplanmaları için, onlarla haber gönderir.86 Hz. İsa, burada şakirtleriyle toplanır
ve onlara Ruhu’l-Kudüs’ü üfleyerek her birerini peygamber kılar.87 Buna göre onlar, diğer milletleri
şakirtler edinmek, Baba ve Ruhu’l-Kudüs adına onları vaftiz etmekle görevlendirilirler.88 Bundan sonra
Hz. İsa Eski Ahit’in Mesih’inin anlatımına zıt olarak göğe alınır ve Allah’ın sağına oturur.89 İşte buradan
hareketle oluşturulan Mesih inancı, Hıristiyanlığın temel bir doktrini olmuş ve bugüne kadar ciddi bir
kurumsal yapı olarak ulaşan misyonerlik anlayışının temelini teşkil etmiştir.
KUR’AN-I KERİM’E GÖRE MESİH
Kur’an-ı Kerim, mükemmel formuyla nebevi geleneğe son noktayı koyan nihai vahiydir.90 Bu
nedenle o, geçmişte insanların içine düşmüş oldukları ciddi ayrılıklar hususunda gerçek bilgiyi getirir
ve hakemlik eder.91 İşte Kur’an’ın ihtilafları kaldırdığı bu tür ilkesel konuların başında, Mesih yani, Hz.
İsa92 gelmektedir. Böylece Kur’an, Ehl-i Kitab’ın akl-ı selimini kullanmasını isteyerek bütün insanların
buluşabileceği ortak bir noktayı göstermektedir.
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Matta 28/2
Matta 28/3–4. Bu olayın, Hıristiyan inancına göre, çarpıtılması için baş kâhinler, bekçilerle anlaşarak bir kurgu ortaya
koyarlar: “Onlar giderlerken, işte, muhafız askerden bazıları şehre geldiler; vaki olan bütün şeyleri baş kâhinlere
bildirdiler. Ve onlar ihtiyarlarla toplanıp öğütleştikten sonra askerlere çok para verdiler ve dediler: Şakirtler geceleyin
geldiler, biz uyurken onu çaldılar, deyin. Ve valinin kulağına bu gidecek olursa, biz onu kandırırız ve size kaygı
çektirmeyiz. Onlar da parayı alıp kendilerine öğretildiği gibi yaptılar ve bu söz ta bugüne kadar Yahudiler arasında
yayılmıştır.” Matta 28/11–15
Matta 28/1, 5–10
Yuhanna 20/21–22
Matta 28/16–10
Markos 16/19; Resullerin İşleri 1/1–2 krş. Mezmur 110/1
Ahzab 33/40. “Öğretilerin evrensel geçerliliği ve metinsel değişmezliği ile Peygamber Muhammed (S)’in ‘hatemu’lenbiya’, yani, peygamberlerin sonuncusu olması gerçeği nedeniyle, Kur’an, bütün vahiylerin zirvesini temsil eder ve
ruhi/manevi tatminin en son, en mükemmel yolunu ortaya koyar.” Esed, Kur’an Mesajı, s. 201
Bakara 2/213
Maide 5/72 vd.
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Kur’an’a göre gerçek ve yegâne Mesih olan Hz. İsa, babasız olarak doğmuş93 bir insandır.94
Meryem 19/21’de de ifade edildiği gibi Hz. İsa’nın yaratılışı, Allah’ın insanlara rahmet ve sevgisinin
sembolüdür. Onun yaratılışı insanın yaratılışından farklı bir şey değildir. Çünkü onun hayat bulması için
kullanılan ifade, Hz. Âdem’in yaratılışında kullanılan ifadeyle aynıdır: “وحنَا
ِ ”فَنَفَ ْخنَا ف۪ ي َها ِم ْن ُر.95 Ayrıca
Al-i İmran 3/59’da Hz. Âdem ile Hz. İsa’nın yaratılışı arasındaki benzerlik şu şekilde ifade edilir: “Allah
katında İsa’nın durumu aynı Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı ve sonra ona ‘ol’ dedi ve
oldu.”
İnsanların, peygamberlerden bekledikleri olağan üstü bir kimlikte olmalarının aksine Hz. İsa’nın,
tamamen insani özellikleri taşıyan bir varlık olduğu kendi diliyle şöyle ifade edilir: “Doğduğum
gün, öldüğüm gün ve tekrar diriltileceğim gün selam benim üzerimedir.”96 Onun ve annesinin salih
insan oldukları ve sıradan insanlardan farklı olmadıkları belirtilir: “Meryem oğlu Mesih sadece
bir peygamberdir: Diğer bütün peygamberler ondan önce gelip geçti; onun annesi, hakikatten asla
sapmamış biriydi ve onların ikisi de yemek yerlerdi.”97
“Ne zaman Meryem’in oğlunun tabiatı örnek olarak ortaya getirilse senin kavmin bu yüzden
yaygarayı basar ve ‘Hangisi daha iyi, bizim ilahlarımız yoksa o mu?’ derler. Ama onlar bu mukayeseyi,
sırf muhalefet olsun diye senin önüne getirirler: evet, onlar kavgacı bir toplumdur! İsa’ya gelince o,
sadece bir insandır. Kendisini peygamberlikle onurlandırdığımız ve İsrail oğulları için örnek kıldığımız
bir kulumuzdur. Ve eğer isteseydik, siz ey meleklere tapanlar, sizi yeryüzünde birbiri ardından gelen
melekler yapardık.”98 Bu anlam çerçevesi göstermektedir ki; insanlara örnek olabilecek önder
şahsiyetlerin, yani, peygamberlerin onlar gibi insan olması gerekir. Çünkü bu, verilmek istenen ilkelerin
93
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Hz. İsa’nın babasız olarak doğmuş olması, annesi Hz. Meryem’in, olayın hakikatini kavrayamayan Yahudiler
tarafından iffetsizlikle suçlanmasını getirmiştir. Zira Hz. Meryem, Hz. İsa ile müjdelenince korkusunu ifade etmiştir.
Meryem 19/20 vd. Fakat Allah, onun bu korkusunun yersiz olduğunu ifade ederek onu teskin etmiştir. Meryem 19/21
vd. Allah, onun iffet timsali bir kadın olduğunu ispatlamayı üzerine almış ve bunu kundaktaki Hz. İsa aracılığıyla
yerine getirmiştir. Meryem 19/26–33 vd. Ayrıca onun yüce, şerefli, büyük bir nimete ulaştırılan ve müjdelenen bir
kadın oluşunu da şu şekilde ifade eder: “Ve o zaman melekler ‘Ey Meryem!’ dediler, ‘Allah seni seçti ve tertemiz
kıldı; seni bütün dünya kadınlarının üstünde bir konuma çıkardı. Ey Meryem! Rabbine huşu ile bağlan, secdeye
kapan ve O’nun önünde eğilenlerle birlikte eğil.’ Sana vahyettiğimiz şey, senin idrakini aşan bir hususla ilgilidir: zira
hangisinin Meryem’in hamisi olacağını kura ile belirlediklerinde sen onlarla birlikte değildin ve o konuda birbirleriyle
çekiştiklerinde yanlarında yoktun. O zaman melekler, ‘Ey Meryem!’ demişlerdi, ‘Allah, Kendisinden bir söz ile sana,
Meryem oğlu İsa Mesih adıyla bilinecek, bu dünyada ve öteki dünyada büyük şeref sahibi ve Allah’ın en yakınlarından
olacak bir oğul müjdeliyor.” Al-i İmran 3/42–45
Meryem 19/19–22 vd.
Enbiya 21/91 krş. Hicr 15/29; Sad 38/72; Secde 32/9. Burada Muhammed Esed’in şu yorumunu zikretmek, konunun
daha iyi anlaşılması bakımından faydalı olacaktır: “Hz. Meryem’in Hz. İsa’ya hamile kalmasıyla ilgili olarak kullanılan
temsili ifade yaygın –fakat hatalı– bir biçimde sanki sadece onun doğumuyla ilgiliymiş gibi yorumlana gelmiştir.
Gerçekte ise, Kur’an aynı ifadeyi, genel olarak insanın yaratılışıyla ilgili olarak üç ayrı yerde kullanmaktadır…
Özellikle zikredilen son ifadenin içinde yer aldığı pasaj (yani, 32/7–9) son derece açık bir biçimde göstermektedir ki
Allah’ın ‘ruhundan üflemesi’ her insan için söz konusudur. Aynı anlayış doğrultusunda yukarıdaki ayeti yorumlarken
Zemahşerî: ‘Allah’ın bir beden (ya da varlığa) üflemesi ona hayat vermesi anlamınadır’ demektedir; bu açıklamayı Râzî
de paylaşmaktadır.” Esed, Kur’an Mesajı, s. 662
Meryem 19/33
Maide 5/75
Zuhruf 43/57–60
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hayata geçirilebilir olduğunun gösterilmesinin temelidir. Bu temelden hareketle Hz. İsa hakkında yanlış
tasavvurlar oluşturanlar, sert bir şekilde eleştirilmiştir.99 Bu anlayışların kesinlikle yanlış olduğu,
bizatihi Hz. İsa’nın dilinden ifade edilir.100
Bilindiği gibi Müslüman dini düşüncesi, köklü kültür çevreleriyle karşılaşınca, bunların
hafızasında önemli bir yere sahip olan Mesihçi kültürden de etkilenmiştir. Bu etki altında gerek Hz.
İsa’yla ilgili olsun gerekse olmasın ayetler yorumlanmış ve zorlama açıklamalara gidilmiştir.101 Burada
ön plana çıkan ayet-i kerimeler şunlardır: “O zaman Allah: ‘Ey İsa!’ demişti, ‘sana ölüm vereceğim, seni
katıma yücelteceğim ve hakikati inkâr etmeye şartlanmış olanların arasından çekip arındıracağım.”102
“Oysa onu öldürmediler ve çarmıha germediler. Ancak kendileri öyle sandılar. Doğrusu, anlaşmazlığa
düştükleri şeyde şüphededirler. Bu hususta zanna uymaktan başka kesin bilgileri yoktur. Onu kesinkes
bilmediler. Tam tersine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah, güçlüdür ve bilgedir.”103 “… Bana ölüm
verdiğin zaman onların koruyucusu Sen oldun…”104 Maide 5/117’deki “vefat” kelimesi, kıyamete yakın
bir zamanda Hz. İsa’nın gökten inmesinden sonraki vefatı olarak yorumlanmıştır. Hatta daha da ileri
gidilerek ayette kullanılan “teveffa” fiili birçok müfessir tarafından, Hz. İsa’nınuyutulması anlamında
kullanılmış ve göğe alınma efsanesine temel sağlanmıştır.105 Diğer taraftan “ref’i” ibaresi de Hz. İsa’nın
göğe alınması olarak değerlendirilmiştir.106
Bu yorumlara dikkat edilirse, bunların mazmununda Kitab-ı Mukaddes’teki Mesih tasavvurunun
etkin olduğu görülecektir. Bu nedenle Kur’an’ın vermek istediği mantığın, tamamen göz ardı edilmiş
olduğu anlaşılmaktadır. Hâlbuki bu ifadelerden çıkarılması gereken temel anlam çerçevesi şöyle
olmalıdır: Allah, Hz. İsa’ya bir vaatte bulunmaktadır: onun şanını yücelteceği, onurlandıracağı107 ve
inkârcılardan koruyarak onların ellerinde onu ölüme terk etmeyeceğidir. Allah, bu sözünü en güzel
şekilde yerine getirmiştir.108
Şu ayet-i kerimeler, Hz. İsa’nın nüzulüne delil olarak kullanılmıştır: “Nitekim Ehl-i Kitap’tan
hiç kimse yoktur ki, ölümü anında, İsa ile ilgili hakikati kavramamış olsun ve kıyamet günü bizzat
Hz. İsa onların aleyhlerine şahitlik edecektir.”109 “O, kıyametin geleceğini bildiren bir araçtır…”110
99 Tevbe 9/30–31 v.d.
100 Maide 5/116–118
101 Bu bağlamın önemli bir kritiği için bkz. Mahmut Şeltut, “Hz. İsa’nın Göğe Yükseltilmesi ve Tekrar Dönüşü”, Dini
Araştırmalar, çev. Mustafa Baş, 2005, C. 7, S. 21, s. 291 vd.
102 Al-i İmran 3/55
103 Nisa 4/157–158
104 Maide 5/117
105 Bkz. Mehmet Ünal, “Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın Ölümü, Ref’i ve Nüzulü Meselesi”, İslamiyat, 2000, C. 3, S.
4, s. 137 vd.
106 Bkz. Şeltut, Hz. İsa’nın Göğe Yükseltilmesi, C. 7, S. 21, s. 291 vd.; Recep Önal, Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı Dinler,
Basılmamış Doktora Tezi, SÜSBE, Sakarya, 2013, s. 274-288
107 “… bir insanın raf’ edilmesi (yukarı çıkartma/yükseltme) fiili ne zaman Allah’a atfedilmişse, her zaman ‘onurlandırma’
yahut ‘yüceltme’ anlamlarına gelir. Kur’an’ın hiçbir yerinde, Allah’ın Hz. İsa’yı yaşadığı sırada bedensel olarak cennete
‘yükselttiği’ şeklindeki yaygın inancı destekleyen bir beyan yoktur.” Esed, Kur’an Mesajı, s. 177
108 Şeltut, Hz. İsa’nın Göğe Yükseltilmesi, C. 7, S. 21, s. 293–294
109 Nisa 4/159
110 Zuhruf 43/61
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Her şeyden önce ayetleri bütünsel ve Kur’an’ın temel mantığına ters olmayacak şekilde yorumlamak
gerekir.111 Bu bakımdan ayetlerin öncesi ve sonrası göz önünde bulundurulmalıdır. Ayetin öncesinde
Hz. İsa’nın düşmanlarının elinden kurtarıldığı ifade edilmekte ve Ehl-i Kitab’ın bilgi eksikliği veya
herhangi bir başka nedenden ötürü düşmüş olduğu yanlışlar eleştirilmektedir. Akabinde de bu ayet-i
kerime gelmektedir. Dolayısıyla o zaman ki Ehl-i Kitap, ölümlerinden önce bir şekilde bu olayın aslını
öğrenecektir. Ancak, iş işten geçmiş olacaktır. Başka bir görüşe göre ise bu hakikati kavrayışın, ölüm
anında perdenin kaldırılması ve gerçeğin görülmesi şeklinde olacağı ifade edilmektedir.112
“ع ِة
َ ”وإِنَّهُ لَ ِع ْل ٌم ِللسَّا
َ ifadesiyle başlayan ayetteki “hu” zamiri, birçok âlim tarafından Hz. İsa’ya
atfedilmiş ve bu ayet, onun ahir zamanda geleceğine delil olarak gösterilen başka bir ayet olmuştur.
Hâlbuki böyle bir yorum, olayı bağlamından çıkarmak olur. Kur’an-ı Kerim, insanlara ilkelerini
anlatırken bir takım örnekler, mantıki muhakemeler ve kıssalar kullanır. Arkasından kendisinin doğru
yolu gösteren bir rehber olduğunu, sonuç olarak ifade eder. Bu bakımdan söz konusu ayet düşünüldüğünde
müşriklerin, Hz. İsa ve melekler hakkındaki yanlış anlayışlarının sistematik bir şekilde çürütülmüş ve
ilkenin verilmiş olduğu görülecektir: Dosdoğru yol Kur’an’ın çizdiği yoldur ve bu nedenle ona tabi
olmak gerekir. Dolayısıyla buradaki “hu” zamiri, ancak ve ancak Kur’an’a racidir.113
Müslüman gelenekte Hz. İsa’nın nüzulünün kendine ciddi anlamda yer bulması, önemli bir
noktanın gözden kaçırılmasına neden olmuştur: Bu nüzulü kabul etmek, aynı zamanda İslam’ın devrini
tamamladığını ve tek kurtuluş kaynağının Hıristiyanlık olduğunu kabul etmek anlamına gelecektir.
Ayrıca buna Müslüman ülkelerin hali hazırdaki durumları ve Hıristiyan ülkelerin önemli bir kısmının
dünyada başat güç olmaları gerçeği de eklenecek olursa olayın vahametinin boyutları daha iyi anlaşılır.
Bu nedenle düşünceler inşa edilirken çok dikkatli olunması gerekir.114
Hz. İsa’nın nübüvvetinin amacı; kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulamak, kendisinden sonra
gelecek olan ve ismi “Ahmed” olan bir peygamberi müjdelemektir,115 önceden haram kılınmış bazı
şeylerin helal olduğunu bildirmektir.116 Ayrıca Hz. İsa, çamurdan bir kuş yapıp üflemesi ve Allah’ın
izniyle bu kuşun hayat bulması, âmâları ve cüzzamları iyileştirmek ve yine Allah’ın izniyle ölüleri
diriltmek şeklindeki mucizelerle desteklenmiştir.117
Al-i İmran 3/49, tarihsel süreç içerisindeki döngü ve genel olarak peygamberlerin insanlara
düşünsel anlamda hayat vermeleri açısından düşünülürse daha doğru yaklaşımlar ortaya konabilir.
111 “Kur’an’ın bir ayetini anlamak için; A – Ayet Çerçevesini, B – Siyak-Sibak Çerçevesini, C – Kur’an’ın Bütünlüğü
Çerçevesini, D – Kâinattaki Fiziki ve Sosyal Kanunlar Çerçevesini, E – Akl-ı Selim Çerçevesini göz önünde
bulundurmamız gerekmektedir.” Ahmet Akbulut, “Allah’ın Takdiri – Kulun Tedbiri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, C. 33, S. 1, 1994, s. 138-139
112 Bkz. Ünal, Tefsir Kaynaklarına Göre Hz. İsa’nın Ölümü, C. 3, S. 4, s. 143–144; Önal, Mâtürîdî’ye Göre İslam Dışı
Dinler, s. 282-289
113 Bkz. Esed, Kur’an Mesajı, s. 1006
114 Bkz. Avni İlhan, Mehdilik, Beyan yay., İstanbul, 1993, s. 143–144. Ayrıca bkz. Bkz. Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s.
135
115 Saf 61/6
116 Al-i İmran 3/50
117 Al-i İmran 3/49
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Esasında burada amaçlanan, tarih boyunca Yahudilerin oluşturmuş oldukları Mesih anlayışını doğru
bir yöne kanalize etmek ve onları içinde bulundukları kötü durumdan kurtarmaktır. Bu açıdan bu
mucizelerin sembolik yorumu, konunun aydınlanmasını ve halkanın tamamlanmasını sağlayacaktır.
Buna göre, kuş imgesi, “hem İslam’dan önceki kullanımında hem de Kur’an’daki kullanımıyla…, genel
anlamda ‘kader’i veya ‘talih’i ifade eder.”118 Bu nedenle Hz. İsa, kendisine verilen vahiy ve kavrayış
gücüyle,119 Yahudiler kendisine tabi oldukları takdirde, onların makûs kaderini değiştirecektir. Diğer
taraftan bu yönüyle Hz. İsa; hastalıklı, kör ve ölü zihinlere ve kalplere hayat verecektir.120 Ne yazık ki
Hz. İsa’nın bütün çabalarına rağmen, onun hakikati ve mesajı anlaşılamamış, Yahudiler ve Hıristiyanlar
yanlış anlayışlara vararak ihtilafa düşmüşlerdir. Ancak Kur’an-ı Kerim son vahiy olması itibariyle bu
işin hakikatini açıklamış ve doğru bir anlayış geliştirmek isteyenlerin önünü açmıştır.
SONUÇ
Tarihsel süreçte oluşturulan Mesih anlayışları, tamamen insanların zaaflarının gizlenmesi ve
buradan hareketle onları, kimilerince arzu edilen bir yöne kanalize etmek amacıyla oluşturulmuşlardır.
Ayrıca bunlarla, hayal kırıklığına uğramış insanların bütün zorluklara dayanmaları ve geleceğe umutla
bakmalarının sağlanması hedeflenmiştir. Nitekim Ahd-i Atik’te anlatıldığı şekliyle Yahudi tarihi bu
vakıanın en büyük örneğidir. Akabinde bu yanlış paradigmadan daha büyük bir yanlışlığa gidilmiş ve
Mesih, Hıristiyanlığın elinde Tanrı’ya dönüştürülmüştür.
Her şeye rağmen Allah, insan aklına yardımını tekrar göndermiş ve teşekkül ettirilen yanlış
anlayışları önlemek için Kur’an’ı vermiştir. Böylece gerçek bir Mesih tasavvurunun kurulması
amaçlanmış, bireysel etkinlik ve üretkenliğin önündeki ciddi engeller kaldırılmak istenmiştir. Ne var
ki Kur’an’ın müntesibi olmakla iftihar eden Müslümanlar da insanlığın kadim hatalarından birine
düşmüşlerdir. “Ve eğer isteseydik, siz ey meleklere tapanlar, sizi yeryüzünde birbiri ardından gelen
melekler yapardık”121 ve “Onun annesi, hakikatten asla sapmamış biriydi ve onların ikisi de yemek
yerlerdi”122 kelam-ı celilesinin mucibince Hz. İsa’yı bizden biri, ama hayat veren ilkelere yönlendiren
ahlak timsali bir insan olarak kabul etmek Müslümanca bir duruşun gereği olmalıdır.

118
119
120
121
122

Esed, Kur’an Mesajı, s. 99
Maide 5/110
Bkz. Esed, Kur’an Mesajı, s. 99
Zuhruf 53/60
Maide 5/75
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GENEL MÜZAKERE
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün:
Dolu dolu üç tebliğ dinledik. Hani ilkeleri görmek için çok güzel bir söz vardır ya; “İslam tarihi
ikiye ayrılır; Hz. Peygamber öncesi ve Hz. Peygamber sonrası” diye. Bizim kelam kitaplarımızda,
Beşâirü’n-Nübüvve’de Hz. Peygamber’in daha önceki kitaplarda müjdelenmesi kısmında geçen birtakım
bahisler vardır. Mehdi’yle ilgili bir şey geçiyor; birileri Mehdi diyor, biz ise “Hz. Peygamber’dir”,
“Peygamber’i tanımlıyor” diyoruz. Ya da, bizim kitaplarda Faraklit, orijinal haliyle Paraglet diye
geçen isme birileri Mehdi diyor, biz ise “Hz. Peygamber’e işaret ediyor” diyoruz. Apokaliptik gelenek
–aslında apokaliptik, biraz negatif bir kelimedir– sadece açıklama anlamında olmayıp, daha çok, bizdeki
melâhim ve fiten bahislerine denk gelir. Fiten ve melâhim bahisleri daha çok apokaliptik geleneği
andırmakta ve Yuhanna kitabında daha fazla anılmaktadır. Bizim “Peygamberimize işaret ediyor” diye
aldığımız isimler, onlar tarafından Mehdi ya da Mesih şeklinde söyleniyor. Bizse, Mehdi ve Mesih’e
ilişkin gelecek beklentilerinin doğru olmadığını söylüyoruz. Böylece bir sıkıntı başlıyor. Ben, şöyle
görüyorum: Önceki dinî gelenek daha sonrakini sürekli müjdelemektedir. Kendisinden sonra adı Ahmed
olan birisinin geleceğine dair Hz. İsa’nın söylediği ve Barnabas İncili’nde geçen “Benden sonra birisi
gelecek ve ben onun ayakkabılarının bağını bağlamaya layık değilim” şeklindeki bu haberler için biz,
“Hz. Peygamber’e işaret ediyor” diyoruz. Eğer, genel anlamda, önce gelen peygamberlerin daha sonra
geleceklerle ilgili bilgi verdiğini kabul ediyorsak, o zaman, Mehdi ya da Mesih, adı ne olursa olsun,
gelecek birisine ilişkin haber vermenin mantığı haklı olur. Bunları, sorudan ziyade, bir çelişki içerisine
düşmeyelim diye söylemek istedim; soru olarak da alabilirsiniz.
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz:
Şunu söylemeliyim ki, Şaban Ali Bey burada haklıdır. Bizim Kitab-ı Mukaddes geleneğinde
Mehdi’ye atıf vardır. Beşâirü’n-Nübüvve de zaten bununla ilgili olarak teşekkül etmiştir; ama benim
kanaatime göre, Hz. Peygamber öncesiyle sonrasını ayırmak gerekmektedir. Hz. Peygamber öncesindeki
kutsal kitaplarda, âhir zamanda bir kurtarıcının geleceği müjdesi vardır. Bu, Kur’an-ı Kerim’le de açıkça
sabittir. Dolayısıyla, öncesi ve sonrası ayrımının yapılması gerekiyor.
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün:
Aynı kanaatteyim hocam. Peygamberimiz’in hâtemü’n-nebiyyîn olup hâtemu’r-rusül olmadığı
yönündeki vurguyu da burada açıklığa kavuşturmalıyız. Birileri, “Peygamberimiz nebilerin sonuncusudur,
resullerin değil!..” diyor. Onun için, “Ben resulüm!” diye ayağa kalkanları da reddetmek üzere altını
çizmek lazımdır. Nebi ve resul ayırımı, bizim kendi topuğumuza sıktığımız bir kurşuna dönüşmektedir;
bu yüzden, bu konu netliğe kavuşturulmalıdır.
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz:
Resul çok genel bir kavramdır; Şaban Ali Bey, orda haklısınız. Melekler de resuldür. Bu resullük
devam ettiği içindir ki, Allah Teâla’nın hâtemu’r-rusül dememesinin bir mantığı vardır.
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Yrd. Doç. Dr. Fadıl Aygan:
Hocama, katkısından dolayı çok teşekkür ediyorum. Beşâirü’n-Nübüvve kavramı, tam olarak, Hz.
Peygamber’den söz ettiğimiz şeydir. Hz. Peygamber, önceki dinî metinlerde ifade edilen son kurtarıcıdır;
ama tekrar vurgulayarak söylüyorum, Kur’an-ı Kerim, “onun yeniden dönüştürmek ve peygamber olarak
tanımlamak üzere” geldiğini söylüyor. Şurası bir gerçektir ki, her din kendi terminolojisini oluşturur.
Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed için Mesih demiyor, “Tevrat ve İncil’de yazılı peygamberdir” diyor. Ve
tabii ki de son peygamberdir. Şimdi burada şöyle bir şey vardır: Apokaliptik literatür, Eski Ahit’ten farklı
bir metin kategorisine girer. Ama Yeni Ahit metinleri içerisinde, elbette ki vahiy, tümüyle apokaliptik
düşüncenin yoğunlukta olduğu bir metindir.
Eski Ahit içerisinde Mesih’in iki temel özelliği vardır. Birincisi askerî ve siyasi lider, ikincisi de
dinî ve ahlaki restorasyonu düzenleyecek bir öğretmen, rehber yahut da bir peygamberdir. Bunu ifade
eden pek çok literatür olduğu gibi bununla ilgili birçok tartışma da vardır. Mesela, Tesniye Kitabı’nda
geçen, Musa gibi bir peygamber beklentisi, binlerce yıllık tarihi etkilemiş bir beklentiyi ifade eder.
Kur’an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Yani o, dinî, ahlaki restorasyonu sağlayacak ve insanları tek
ilahi inanca, tevhide davet edecek son peygamberin geleceğine dair bir vurgudur. Elbette ki Eski Ahit
metinleri, büyük ölçüde yeni konjonktürel kültürlerden eklemlemelerle gelişmiş metinlerdir. Peki, biz
bunları nasıl ayırt edebileceğiz?
Biz, ancak Kur’an-ı Kerim, yahut daha doğru bir ifadeyle, sarih nassın bildirdiği şeyler ile
bir inanç oluşturabiliriz. Bu anlamda ben, apokaliptik literatürü, Eski Ahit metinlerinde ifade edilen
peygambervârî öğretmen, rehber ve kurtarıcı beklentisinden ayırıyorum. Bunun içindir ki, tebliğimin
başlığını “Apokaliptik literatür” koydum. İslam geleneğinde pek çok aşırı yorum vardır; mesela, İslam
geleneği, Daniel’in bu sembolik ifadelerini de Hz. Peygamber’e yorumlamıştır. Elbette ki bunlar aşırı
yorumlardır; ama Eski Ahit metinleri içerisinde peygamber tanımlamasını verecek metinler de söz
konusudur. Doktora tezim de bu konuyla ilgilidir. Ben, daha birçok metni bu şekilde değerlendirdim.
Şöyle bir tezat da yok mudur; hem İslam geleneği olarak, eski din ve kitaplardaki metinleri hem Hz.
Peygamber’e, hem de Hz. Peygamber sonrasında ve kıyamet öncesinde gelecek birtakım şahıslara
yorumlayacağız. Tabii bu bir çelişkidir. İslam geleneği bu çelişkiyi de yaşamış görünüyor; en azından,
tespitlerime göre böyledir.
Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yılmaz:
Ben kısa bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Hem Şaban hocama katkı olacaktır, hem de Fadıl
hocama... Kuman yazmalarından bahsetmek istiyorum. Bunlar, M.Ö. 250 ilâ M.S. 70 yılları arasında
tarihlendirilen ve Kitab-ı Mukaddes’e ilişkin elde edilen ilk kaynaklardır. Konuyla ilgili olarak Fadıl
hocamın bir makalesini okumuştum. Orada iki Mesih algısı vardı. Bunu tam olarak ayıramıyoruz. Tek
bir Mesih de olabilir, iki de... Bilgisel, ahlaki damarı temsil eden bilge Mesih ile siyasi gücü temsil eden
kral Mesih. Tarihî tecrübeden hareketle “Bilge Mesih Hz. İsa’dır” diyenler vardır. Hz. Peygamber, aynı
zamanda seyf-kılıç sahibi, yani devlet adamı olduğundan, onun da kral Mesih olduğunu iddia edenler
vardır. Yahudi geleneği içerisinde; özellikle Cuma suresinde Hz. Peygamber’le ilgili olarak geçen “Biz
ona kitabı indirdik, öğrettik” şeklindeki ayetten hareketle, “Bu peygamber, sırf okuma yazma bilmeyen
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bir insan değildir. Dolayısıyla Hz. Peygamber’i de bu bağlamda yorumlamak gerekir” diye bir görüş de
vardır.
Prof. Dr. Erkan Yar:
Öncelikle arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Mesih düşüncesi, inancı hakkında doyurucu
bilgiler sunduklarını düşünüyorum. Yalnız şöyle bir sıkıntı hissediyorum: Kur’an-ı Kerim’de, Hz.
Peygamber söz konusu olduğunda, temelde iki peygamberin hayat hikayesine, diğerlerininkine göre
daha fazla yer verilmektedir. Bunlardan biri Hz. Musa, diğeri ise Hz. İsa’dır. Özellikle Hz. İsa, Kur’an-ı
Kerim’de babasız dünyaya geldiği bildirilen biridir. Bu ayetleri şu bağlamda bunları yorumlama
imkanımız var mı diye düşünüyorum: Kur’an Musa ve İsa peygamberle ilgili bu kadar olayı niçin
anlatıyor ve Kur’an’ın anlattıkları hakikat midir, yoksa Hıristiyanlık ve Yahudilik inançlarını mı
aktarmaktadır? Yani, Kuran’ın Musa ve İsa peygamberlerle ilgili anlattıkları Yahudilerle Hristiyanların
Hz. Musa ve Hz. İsa algısı mıdır, yoksa gerçekten hakikati mi anlatıyor? Eğer bu açıdan bakarsanız,
Hz. Peygamber’in doğumunu anlatan ve onu kefen giydirmeden defneden bir anlayış da söz konusudur.
Hatta Hicrî IV. asırda yapılan “Peygamber öldü mü, yaşıyor mu?” şeklindeki tartışmaları dışarıda
tutarsanız, genelde bizim kabulümüz Peygamberimiz bir anne-babadan dünyaya gelmiştir, ölmüş,
kefenlenmiş ve defnedilmiştir. Gelelim Müslümanların Hz. İsa ile ilgili inançlarına, babasız dünyaya
gelen bir peygamber algısı sizce doğru mudur? Kur’an açısından böyledir diyorsunuz; bense, buna
karşı, “Acaba şöyle düşünemez misiniz?” diye soruyorum: Kur’an’daki “Bana bir beşer dokunmadı”
şeklindeki ayetlere, hakikati değil de, Kur’an’ın Hıristiyanlık inançlarını anlatan ayetleri şeklinde
bakmak mümkün müdür? Çünkü bu tür anlatımlar, yani Yahudilik ve Hıristiyanlıkla ilgili ayetler, daha
çok Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret etmesinden sonraki dönemde nazil olan, yani Müslümanların
Yahudi ve Hıristiyanlarla bir araya geldiği döneme ait ayetlerdir. Onların inançlarını anlatıyor şeklinde
yorumlandığında, Hz. Peygamber’in bir anne-babadan dünyaya gelişi gibi, İsa’nın da bir anne-babadan
dünyaya geldiğini ve öldüğünü söyleyebiliriz. Bence, bunu Kur’an’da bulmak mümkündür. Siz,
Kur’an’a göre Hz. İsa’nın babasız dünyaya geldiği bir hakikattir diyorsunuz. Bense, bu ifadenin tam
olarak anlaşılmadığını söylemek istiyorum.
Yrd. Doç. Dr. M. Selim Yılmaz:
Hocam, ben çok kısa konuşmak istiyorum. Hz. Musa ile Hz. İsa, Yahudi geleneğinde çok önemli
iki peygamberdir. Esasen, Hz. İsa Yahudilere gelmiş bir peygamberdir. Getirdiği öğretilerin daha sonra
Hristiyanlık diye ayrılması, Pavlus ile pagan geleneklerin ortaya çıkardığı bir durumdur. Hz. Musa
diğer peygamberleri de etkilemiştir. Hz. Yahya arınmanın, temizlenmenin ve tekrar hayat bulmuş bir
şekilde şehirlere gelmenin ifadesidir. Bunda tipoloji hep Hz. Musa’dır; Hz. Yahya’nın çölde gezmesi
ve “Ben, o gelecek kişinin sesiyim” demesi böyle bir şeydir. Yahudi geleneğinde vurgulanagelen şeyin
gerçekleşmiş şekillerinden biri de Hz. İsa’dır. Bir peygamberin, kendinden öncekini teyit etmesi gibi,
tahsis etme özelliği de vardır. Nitekim Kur’an-ı Kerim de, ilk önce yanlışları anlatır, daha sonra tahsis
eder. Şurada yanlış yapmışlardır der; ardından da, doğrusu bu şekildedir diye tahsis eder. Yani, sonuçta
Hz. İsa –ben onu vurgulamak istedim– bize örnek olacaksa, o da bir insandır, gelmiştir, yaşamıştır,
misyonunu yerine getirmiştir ve her beşer gibi vefat edip gitmiştir.
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Prof. Dr. Yusuf Şevki YAVUZ:
Zaten Kur’an-ı Kerim  فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهمayet-i kerimesinde Hz. İsa’nın öldüğünü açıkça
beyan etmektedir. Bu açıdan baktığımızda, ölümüne dair bir problem yoktur. Bu tartışmayı burada
bitirelim ve diğer sorularla devam edelim.
Soru:
Öncelikle arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Ben, belki bir eksiklik olarak arz etmek
istiyorum; tebliğlerin yazılı kısımlarında olup tamamını okuyamadığınız için söylenmemiş de olabilir.
Bu konuda bir eksiklik varsa arkadaşların tamamlamasını istiyorum. Öncelikle Mesih ve Mehdi
meselesinin bütünüyle literal bir bilgi üstünden ele alınması bence bir eksikliktir. Selim Bey biraz
değinmişti. Mehdilik meselesinde salt klasik bilgiler, literal bilgilerden çok daha önemlidir. Sebebi de,
psiko-sosyal bir olay olmasıdır. Bu, geçmişte bütün milletlerde rastlanan, yani dinî boyutu olan bir şeydir.
İnsanlığın acziyet, bir diğer açıdan da güç ânında geliştirdikleri böyle bir psikoloji vardır. Mesela; İslam
dünyasında Körfez Savaşı’yla başlayan bir hengâme yaşanmıştı. O dönem, İslam dünyası biraz içine
kapandı. Haliyle, bir kurtarıcı düşüncesi gelişti. Anlayacağınız, bir topluluk gerileyip zayıfladığında
Mesih ve Mehdi fikri gelişmeye başlıyor. Diyeceğim; konunun sadece literal bir bilgi değil, insanların
psikolojisi üzerinde egemen bir şey olduğuna değinildi mi?
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz:
Beyefendiye teşekkür ederiz. Bu konuda Selim Bey tebliğinde yeterince bilgi vermişti, ama
tamamını okuyamadı. Evet, konuya sosyolojik bir olgu olarak bakılabilir. Ancak ben, bundan önce,
konunun Hz. Peygamber öncesi ve sonrası şeklinde ayırılması gerektiğini tekrar vurgulamak istiyorum.
Aksi takdirde, Beşâirü’n-Nübüvve ile ilgili beyanları bir yere koyamazsınız. Mahmut Bey bu konuda
görüşünü beyan etmek istiyor.
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çınar:
Çok doğru bir tespittir. Bu konu benim tebliğimde de vardır. Aslında tebliğimi sunarken sosyal ve
psikolojik kelimelerini kullanmadım, ama değindim. Konunun; insanların ve toplumların sosyolojik ve
psikolojik durumlarıyla doğrudan alakalı olduğu kesindir. Bu hususta hiçbir şüphe yoktur. Sonra, şöyle
bir şey de vardır: Bakıyoruz; Hz. Peygamber’den günümüze kadar bazen bir toplum içerisinde birtakım
din âlimleri bir şahsa Mehdi ya da Mesih diyorlar. Yine aynı toplumdaki bir kısım din âlimleri de –halkı
demiyorum– aynı şahsa Deccal diyebiliyorlar. Bu durum, işin sosyolojik ve psikolojik yönünün çok ağır
ve etkili olduğunu gösteren bir vakıadır.
Prof. Dr. Bünyamin Erul:
18. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı’nın ana konusu “Halkın soruları bağlamında
günümüz inanç problemleri”dir. Bir değerlendirme yaparken, arkadaşlarımızın başlıklarını bu çerçevede
dikkate almak durumundayız. Şimdi, sanıyorum, Mehdi konusundaki soruları gündeme getiren iki
husus vardır. Biri popüler kültürdeki kitaplardır. Halkımız bu kitapları okuduktan sonra, ister istemez
Mehdi ve Mesih’le ilgili çeşitli sorular soruyorlar. İkincisi, özellikle medyada arz-ı endam eden ve
bu rivayetleri istismar ederek alenen Mehdi olduğunu söyleyen insanlardır. Bunlar da, halkımızın
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çeşitli sorular yöneltmesine sebep olmaktadır. Ben, bu başlıklar altında, Mahmut Bey’den, bizim Sünnî
yahut sufi kesimin Şia’nın inanç esaslarıyla Şii literatüründen nasıl yararlandığının, yani Şia ile Ehl-i
Sünnet literatürleri arasındaki etkileşimin karşılaştırmalı olarak tespit edilmesini beklerdim. Böylece,
belki de bize yeni bir açılım sağlanabilirdi. Çünkü, Mehdi’yle ilgili tartışmalar öncelikle ehl-i kelamın
malumudur.
İkinci olarak, Fadıl hocamızın tebliğinde, hiç olmazsa İsrailiyyat ile bizim hadis merviyyâtı
arasında bire bir karşılaştırma yapılabilir miydi? Yahudi, İsrail kültüründe neler söyleniyor? Bizim hadis
rivayetlerinde demeyeceğim, genel olarak belki merviyyâtımızda –merviyyât kelimesini kullanmak
daha uygundur olacaktır– buradaki karşılaştırma ve etkileşim nasıl olabilirdi? Buradan hareketle belki
birebir açılım yapılabilecektir.
Selim hoca mukaddimeyi çok uzun tuttu. Başlıktaki beklentiyi alamadığımı belirtmeliyim.
Kitab-ı Mukaddes’le Kur’an arasındaki mukayeseyi çok özetlemek zorunda kaldı. Şimdi, hadisçi olmam
hasebiyle, bir-iki hususun altını kısaca çizeceğim. Gerek Mehdi, gerekse de nüzul-i İsa konusunda
rivayetlerimizin tevatür olduğu iddiası çok tartışılır. Bunlar âhad haberlerdir. Âhad haberlerle de akaid
tespit edilemez. Bunların isnat ve kaynakları ayrı ayrı tartışılmalıdır. İlgili rivayetlerin metinlerine
baktığımızda, Mesih yahut Mehdi’nin burnundan, kaşına, saçına varana kadar, birtakım aşırı detayların
yer aldığı görülür. Öbür taraftan, öylesine ihtilaflı malumatlar vardır ki, bu metin ve hadislerden hareketle
bir Mehdi portresi çizmek adeta imkansızlaşır. Burada, kelam hocalarımızdan şunu duymak isteriz:
Mehdi öğretisi, en azından Ehl-i Sünnet’in akaid kitaplarında ilk kez hangi kitaplarda geçmiş, ne zaman
girmiş ve konular nasıl tartışılmış... Bunların, kronolojik bir okumayla bilinmesi gerekiyor.
Son olara, bir diğer husus da, günümüz İslam coğrafyasında Mehdilik iddia edenler bulunduğu
gibi, acaba Yahudi ve Hristiyan dünyasında da böyle bir durum söz konusu mudur? Bunu, bilmediğim
için soruyorum. Bir de, keşke bir arkadaşımız, konuyu, bugün Mehdi olduğunu iddia eden birkaç kişinin
argümanlarından hareketle ele alabilseydi. Veya en azından, gençlerimiz böyle bir çalışma yapabilirler.
Teşekkür ederim.
Yrd. Doç. Dr. Mahmut Çınar:
Benim gerek tebliğ konum, gerekse de kitap çalışmam zaten “Tasavvufun Teşekkülü ve Etkileşimi
Bağlamında Mehdilik” idi. Bünyamin Erul hocamızın dikkat çektiği konu bağlamında çalıştım. Sürenin
kısa olmasından dolayı tebliğimizde bu kısma fazla değinemedik. Bir defa şunu söylemek istiyorum
ki, benim vardığım sonuç, Mehdi’yle ilgili kaynağın tek olduğu; yani tasavvufun Mehdi’siyle Şia’nın
Mehdi’sinin aynı kaynaktan doğduğu, bu şekilde geliştiği ve daha sonra ayrıştığıdır. Bu kaynaklar asıl
itibariyle Şia’ya aittir. Şia’dan da Tasavvufa geçmiştir. Daha sonra tasavvufta da birtakım farklılıklar
olmuştur. Mehdi anlayışının işlev olarak da birbirine çok benzediğini dikkate aldığımızda bu sonucun
doğru olduğunu anlıyoruz. Şia’da beş temel inanç esası vardır. Bunlardan birisi imamettir. Mehdilik
de aslında imametle bağlantılı olarak dikkate alınmakta ve bu nedenle de, beş temel esastan biri
sayılmaktadır. Burada şöyle bir akli açıklama vardır: Deniliyor ki: Allah’ın feyzinin, yani feyz-i ilahinin
evrene akması ancak bir vasıta ile olur. Bu vasıta, Rasulüllah’a kadar peygamber’dir, Hz. Peygamber’den
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sonra ise masum imamdır. Masum imam da görünürde olmadığına göre, bu imam, Mehdi’dir. İmam
Mehdi hala hayatta ve yaşamaktadır. Bizim tasavvufta da insan-ı kâmil, gavsu’l-a‘zam ya da kutbu’laktab dediğimiz zatla alakalı benzer bir tasavvur vardır. Ve her iki tasavvurda da, aslında gerek Mehdi,
gerekse de gavsu’l-a‘zam –ki bu gavsu’l-a‘zam, neticede Mehdi döneminin gavsu’l-a‘zamı olacaktır–
sadece insanla ilgili olmayıp, aynı zamanda âlemîni de yönetmektedirler. Dolayısıyla, ikisi arasında
böyle bir bağlantının olduğunu söylemek istedim.
Soru:
Sayın hocam, ben, iki hususa kısaca değinmek istiyorum. Birisine kısmen değinildi. Mehdilik
beklentisi yanında bir de nübüvvet beklentisi vardır,. Bunun ayrılması gerektiğine inanıyorum. Diğer
nokta ise, Mehdi beklentisinin, genellikle toplumların zor ve sıkıntılı durumlarında ve zulme uğradıkları
dönemlerde daha fazla olduğuna yöneliktir. Ben şahsen buna tam olarak katılmıyorum. Örneğin,
günümüz Türkiye’sinde, öyle çok fazla zorluk olmamasına rağmen, Mehdilik beklentisi adeta zirve
yapmış durumdadır. Şu anda, Mehdi beklentisi Suriye’de mi daha fazladır; yoksa, refah içinde olan
Türkiye’de mi?!.. Şahsen, bu noktanın psiko-sosyolojik olarak göz önünde bulundurulmasını teklif
ediyorum. Teşekkür ederim.
Prof. Dr. Mahmut Kaya:
Bir hususa kısaca temas edeceğim. Mahmut, Fadıl ve Mustafa Beylerin tebliğleri, aşağı yukarı
Mehdi beklentisine yönelik bir eleştiriyi içermekteydi. Ancak, iyi niyetle de olsa, birtakım sıkıntılı
hususlar ortaya çıktı. Mesela, Mahmut Bey’in tebliğinde, Mehdiliğin, dinin özüne ait olmamakla
birlikte tolere edilebileceğine dair bir anlam çıktı. Bir taraftan, dinin özüne ait olmayan bir hususu
inanç esası, yani akaidin bir parçası olarak inşa ediyorsunuz; diğer yandan da, bunun tolere edilebilir
olduğunu söylüyorsunuz. Bunun bir çelişki olduğunu ve bu konuda, tam tersine, çok hassas olunması
gerektiğini düşünüyorum. Özellikle, akaid konusunda, Kur’an’a bağlı bulunduğumuzu ve vahiyle
sınırlı olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Bu bağlamda, iyi niyetli de olsa, böyle tolere etmeye yönelik
girişimlerin farklı sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorum. Benzer bir girişim de, Fadıl Bey tarafından
–farkında olarak ya da olmayarak– dile getirildi. Fadıl Bey, Kur’an’ın, Hz. Muhammed’i bir kurtarıcı
olarak inşa ettiğini söyledi. Aslında, Kur’an’ın bütünlüğü açısından baktığımızda, kurtarıcı fikrine hiçbir
şekilde rastlayamayız. Kur’an, insanın muhtaç olduğu kudretin kendi fıtratında olduğunu, değişim ve
dönüşümün kendisinden başlaması gerektiğini söylemektedir. Dışarıdan bir iradeyle bir kurtarıcının
gelmesi, kanaatimce, Kur’an fikriyle bağdaşmamaktadır. Hz. Muhammed’in bir kurtarıcı olarak inşa
edildiğine yönelik ifadelerin, iyi niyetli söylenmiş olmakla birlikte, riskli olduğunu ifade etmek istedim.
Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz:
Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki, Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsa’nın nüzulüne dair açık bir
nass olmayıp, konu hadislere dayandırılmaktadır. Aynı şekilde, Mehdi’yle ilgili de hiçbir açık beyan
yoktur. Her ne kadar, bazı ayetler uzak bir yorumla ilişkilendirilmek isteniyorsa da, bu isabetli değildir.
Her ikisi de hadis rivayetlerine dayandırılmaktadır. Benim tespitime göre –Abdulkâhir el-Bağdâdî’nin,
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Şia’nın birtakım Hristiyan inançlarını İslam’a taşıdığına ilişkin beyanlarını da dikkate alarak söylüyorum
ki– aslında, her iki inanç da Müslümanlara, Sünni dünyaya Şiilerden intikal etmiştir. Bunun izini iyi
sürmek lazımdır. Bu rivayetlerin ilk olarak Şii kaynaklarda yer alması, çok açık bir delil niteliğindedir.
Bizim, Müslümanlar ve İslam kelamcıları olarak, Müslümanlara bu anlayışı aktarmamız ve öğretmemiz
gerektiği kanaatindeyim. Hepinize çok teşekkür ediyorum.
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GENEL MÜZAKERE
Alevilik ve Güncel Problemler

Doç. Dr. İlyas Üzüm

Konuşmanın başında, Aleviliğin ve mahiyetinin ne olduğu sorusunun merkezî bir yer işgal
ettiğini ifade etmemiz icap ediyor. Ancak, şunu belirtelim ki, başkanlığa (DİB’e) bu konuda soru
soran çevreler, genellikle Alevilik hakkında müsamahası olan, Alevilerle konuşmuş, Alevilik hakkında
kendince bir yoruma sahip insanlardan, Sünnilerden oluşmaktadır.
Alevilik akımına gelince; bu akımın büyük bir kesimi, bunun altını çizmek gerekir, hiçbir şekilde
grup olamazlar. Çünkü Aleviliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Sünni misyonerliğinin icra edildiği
bir kurumdur. Diğer bir konu, yetki merci olarak kabul etmektir; hem varlığı laikliğe aykırı, hem de
ürettiği bilgi Aleviliği asla bağlamayan bir yetki ve üretim olarak algılanır. Ancak, Başkanlığımıza,
Alevi çevrelere mensup, Alevi-Bektaşi kökenli insanlarımızın da soru sorduklarını biliyoruz.
Şimdi, bu sorularımızın başında, biraz önce ifade ettiğim gibi, Aleviliğin ne olduğu ve mahiyeti
merkezî bir yer tutmakta ve bu soru bazı açılımlara tekabül etmektedir. “Alevilik din midir? Mezhep
midir? Bir tarikat mıdır? Tasavvufi bir yapı mıdır? Mezhebî bir ekol müdür?” gibi, alt kimlik kodlarına
bağlanılarak yapılmış çeşitli isimler de yöneltilmektedir. Başkanlığın anayasal görevi; toplumu din
konusunda aydınlatmaktan ve kişinin inanç ve düşünceleri kendine kalmak şartıyla, –varsa– İslam’ın
temel bilgi kaynaklarını esas almak ve İslam tarihinde cumhurun benimsediği görüşleri ve aynı zamanda
diğer kurumlarla alakalı bilimsel-nesnel birliği gözönünde bulundurmak suretiyle sağlıklı ve yansız
bir bilgi akımından ibarettir. Bu netice çerçevesinde, Başkanlığın, Aleviliğin ne olduğuna dair çok
kısa ve güzel bir tanımı vardır: “Alevilik; bağdaştırmacı, Şii öğeler taşıyan, bâtınî, ezoterik ve aynı
zamanda mistik, sufi yönü öne çıkan eklektik bir anlayışın, bir sosyo-kültürel telakkinin adıdır.” Bir
din değildir. İtikadi ve fıkhi bir mezhep değildir. Bildiğimiz anlamda bütün boyutlarıyla paydaşı olarak
söyleyebileceğimiz, ifadenin başında belirttiğimiz, tarikat ve mezhep de değildir.
İkinci olarak, Aleviliğin mahiyetinden sonra inanç, ibadet ve aktüel konulara dair sorunları
gruplandırmak ve üçer örnek üzerinden gitmek istiyorum.
Alevi inançları ile ilgili en temel sorun şudur: Aleviliğin uluhiyyet anlayışı ile bağlantılı olup
zaman zaman deyiş ve menkıbelerde gündeme gelen-getirilen, halkların ahlak anlayışını teşkil eden ve
ulûhiyetle ilgili olarak kimi zaman Ali’ye tanrılık ya da tanrısallık atfeden yaklaşımlar vahdet-i vücud
ve vahdet-i mevcud ile ilgili telakkilerin karışımıdır.
Başkanlık, bu soruyla ilgili olarak cevap verirken, yine İslam’ın ana kaynaklarını ve cumhurun
ortaya koyduğu telakkileri dikkate alan bir cevap üretir, ki özü şundan ibarettir: Kur’an-ı Kerim’de
uluhiyyet net bir biçimde ortaya konulmaktadır. Burdan bakıldığı zaman vahdet-i vücudu, panteizmi
onaylamak hiçbir şekilde mümkün değildir. Varlık Allah’ın parçası değildir. Varlık Allah’tandır. Ama
asla O’nun bir cüz’ü değildir. Vahdet-i vücud ile akla gelen çağrışım, Kur’an’da konu edilen bir telakki
değildir. Vahdet-i vücud anlayışı, bu düşünceyi benimseyen insanlar tarafından, kendi telakkileri
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içerisinde, İslam’ın tevhid anlayışıyla ters düşmeyecek biçimde yorumlandığı takdirde mahzur teşkil
etmese de, Kur’an’ın temel telakkisi, Peygamber’in ve ashabının Kur’an anlayışı ve Ehl-i Sünnet’in ve
yerel İslam anlayışının ortaya koyduğu telakkiler büyük önem arzetmektedir.
Ikincisi; aynı zamanda Aleviliğin politik, epistemolojik bir problemidir. “Aleviliğin Kur’an’la
ilişkisi nedir?” Aleviler, Alevi-Bektaşi toplum, kendisini Kur’an’la temellendirir.
Başkanlığın bu soruya verdiği cevabın temeli şudur: Aleviliğin on asrı aşan geleneksel bir
karakteri vardır. Bu deneysel karakter, yazılı kaynakları, deyişteliği, entel kitapları dikkate almadan
Alevilik hakkında yapılacak her türlü değerlendirme spekülasyondur, şaibeli bir tutumdur. Bu durumda;
Aleviliğin geçmişini, klasiklerini, otantik karakterlerini dikkate alan sağlıklı bir cevabın üretilip
geliştirilmesi gerekir. Bu kapıdan bakıldığı zaman, Aleviliğin Kur’an’ı reddeden –haşa– hiçbir tutumu
söz konusu değildir. Bunun yanı sıra, Alevilik, kendisini Kur’an’la çok sık ilişkilendiren; bütün erkânını,
anlayışını ve düşüncesini ayetlerle refere eden bir anlayışın da sahibidir. Kur’an’a saygı duyulur. Ancak,
son zamanlarda 1940-50’lerden sonra, birtakım Alevi dedelerinin Kur’an’la ilgili kitapları yayımlandı.
Bunlar “Kur’an-ı Kerim eksiktir, bazı ayetler Kur’an’da yoktur” diye mütaala oluşturdular. İçerden
bakıyorsunuz; Alevi kanaat önderleri ile yüzün üzerinde dede’den hareketle şunu görüyorsunuz ki, Alevi
dedelerinin tamamı “Kur’an eksiktir” görüşünü dillendirmişlerdir. Bu, Aleviliğin Kur’an’la alakalı
olarak aklımıza gelen bir boyutudur. Bir diğer çözüm; Alevi toplumunun özellikle kanaat önderleri,
dedeleri-babaları, Bektaşi babaları Kur’an’la ilgili olarak bunları söyler ve eleştiriye uğramamak için de
başkalarıyla çok fazla kaynaşmazlar.
Alevilik ve Bektaşilik Bâtınî bir anlayıştır. Aleviler ve Bektaşiler tarikat ehlidir. Zâhir ehli
değillerdir. Dolayısıyla, Kur’an-ı Kerim sadece zâhir ehlini bağlar.
Kendileri “Biz bâtın ehliyiz, bizi zâhir bağlamaz” derler. Bu bakımdan, bir ayetten yola çıkarak,
bir Alevi’ye “Bakın Kur’an-ı Kerim de böyle buyuruyor, siz de böylesiniz” demek anlamlı değildir.
Çünkü o ayetin zâhir ve şeriat ehline ifade ettiği anlam ile, Alevi kanaat önderleri tarafından anlaşılması
farklı olabilir. Onun için, “Zâhir ifadeler bizi bağlamaz” şeklinde bir kanaatin sahibidirler.
Üçüncüsü; Alevi-Bektaşi telakkide, ahiret inancı ile ilgili olarak, “ruh göçü” adıyla anılan bir
görüş vardır. Ahiret inancı, zaman zaman Aleviler tarafından da sorulur, Alevi olmayanlar tarafından
da... Ruh nedir? İnsanlar, öldükten sonra gerçekten dirilecek midir? Bunu reddeden Aleviler olduğu gibi,
benimseyen Aleviler de vardır. Aleviler, bu konuda yekpare bir anlayışa sahip değildir. Net bir tablo
yoktur ortada. Takva konusunda da farklı telakkiler söz konusudur. Bu farklılık günümüzde de devam
etmektedir. Ahireti kabul etmeyen Alevi dedeleri olduğu gibi, “Ahiret var, hesap var” diyen dedeler
ve eserler de vardır. Dolayısıyla, bu hususta füru söz konusu olduğunda, DİB, bilgilendirme merkezi
olarak, Kur’an-ı Kerim’den, hadislerden ve İslam’ın tarih boyunca anlatılmış şeklinden yola çıkarak
“Ahirete iman önemli, temel iman esaslarındandır” der. Aleviler açısından bu sorunun sonucu şudur:
Alevi kaynaklarında bunu benimseyen yönler bulunduğu gibi, mesafeli yönler de vardır denilerek;
ortaya, bu esnek tablo ile bir yorum konulur.
Alevilik söz konusu olduğunda hem Alevilerden, hem de Alevi olmayanlardan gelen soruların
önemli bir kısmının ibadetlere ayrıldığını gördüm. Bunların başında namaz gelir. Alevi olanlar, bu soruyu
şöyle bir siga ile sorarlar: “Gerçekten Kur’an’da namaz var mıdır? Peygamber namaz kılmış mıdır? Rükû
şekliyle, canların kıldığı şekliyle, yoksa bu evvelden mi kalmıştır? Beş vakit namaz Kur’an’da beş ayrı
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yerde geçmekte midir?” Sünnilerse bunu şöyle sorarlar: “Aleviler, müslüman olduklarını söylüyorlar.
Peki, Aleviler namaz kılarlar mı? Kılmazlarsa İslam’la ilişkileri nereye oturur? Bunlara ne dersiniz?”
Bunların, temelde cevabı şundan ibarettir: Alevilik kendisine has bir sosyolojik süreçten gelmiş; İslami
ilimlerle yüzyüze gelememiş, yüksek İslam, medrese İslamı diye anılan İslam’la muhatap olamamıştır.
Özellikle bazı oymak ve ocaklar, bundan büyük oranda uzak kalmıştır. Dolayısıyla, bu konuda esnek
bir tablo ortaya çıkmıştır. Namaz, Sünniliğin değil, İslam’ın bir emridir. Alevilerde bu ibadeti yerine
getirenler, %3-5’lik sınırlı bir orandır; bazı ocaklarda biraz daha yüksek olmakla birlikte, ağırlıklı kesim
namaz ibadetine mesafelidir. Niyazın, başka bir ifadeyle cem‘in namaz yerine geçtiği kaydedilir. Bu dün
de böyleydi, bugün de böyledir. Dolayısıyla, birilerinin ifade ettiği gibi, “Geçmişte böyle değildi, daha
sonra böyle oldu” şeklindeki yaklaşımlar araştırmacılar tarafından doğrulanmamaktadır. Aynı soru oruç
için de geçerlidir. “Allah’ın Kur’an’da emrettiği oruç Muharrem orucu mudur, Ramazan orucu mudur?
Peygamber Muharrem orucu tutmamış mıdır? Niçin Sünniler Muharrem’de on gün oruç tutarlar?”
Bu, Alevilerin soruş biçimidir. Sünnilerse, bu soruyu, Aleviler adına ya da Alevilikten hareketle şöyle
sorarlar: “Aleviler ‘Biz Hz. Ali’nin grubunda gidiyoruz’ derler. Hz. Ali ile on iki imam Ramazan’da
oruç tutmuştur, peki Aleviler niçin tutmuyor?” DİB’in bu soruya cevabı şudur: “Bakara suresinde
Kur’an’ın Ramazan’da indirildiği açık bir şekilde beyan edilir ve Ramazan orucu Kur’an’da bir ayetle
temellendirilir. Bunun Sünnilikle bir alakası yoktur. Kendisini müslüman gören herkesin oruç tutma
mecburiyeti vardır. Kişi tutar veya tutmaz. O bireyseldir. Ama İslam hukuku budur.”
İbadetlerden sonra aktüel konulara gelmek istiyorum. Aktüel konularla alakalı en önemli husus
cemevleridir. “Cemevleri ibadethane midir, değil midir?” DİB’in bu konudaki tutumuna geçmeden
önce Alevilerin temellendirmesine kısaca bakmak istiyorum. Aleviler şöyle derler: “Cemevleri bizim
ibadethanemizdir. Diyanet’in ve bazı müesseselerin ne hakkı var ki, bizim ibadet dediğimize ibadet
demiyorlar; bizim ibadet mekânımızla ilgili farklı görüşler ortaya koyuyorlar!?..” DİB’in bu konularla
ilgili görüşü şudur: DİB’in yasal görevi toplumu din konusunda aydınlatmak ise, DİB bu görevi
yaparken dinin temel kaynaklarına bakmak, İslam tarihini dikkate ve Müslüman çoğunluğu dikkate
almak mecburiyetindedir. Buradan bakıldığında, Kur’an-ı Kerim’de İslam’ın, Sünniliğin, Şiiliğin veya
Haricîliğin mabedi mesciddir. Kur’an-ı Kerim’de geçen mabed budur. Mescid de Türkçe’ye cami olarak
intikal etmiştir.
Cemevleri, bugünün erkânının yerine getirildiği mekânlardır. Nasıl ki, Kâdirî ve Nakşî erkânı
kendi dergâh ve tekkelerinde yerine getiriliyorsa, Alevi-Bektaşi erkânı da cemevlerinde icra edilmektedir.
Dolayısıyla, cemevleri, erkânın yerine getirildiği mekânlardır. Buna karşı çıkmak mümkün değildir.
Fakat İslam ve İslamoloji açısından bir değerlendirme söz konusu olduğunda, İslam’ın mabedinin
mescid olduğu söylenmelidir. DİB’ye göre; cemevleri, cami ile kıyaslama biçiminde, camiye muhatap
ve alternatif olacak şekilde bir mabed değildir. Başkanlığımız, bunu, Alevilere bir saygı problemi olarak
değil, bilimsel bir zihnin ifadesi olarak ortaya koyar. Şunu belirtmek gerekiyor. İstanbul’daki dergahlara
bakalım. Alevi-Bektaşi dergâhlarına, Karacaahmet Sultan dergâhlarına, Şahkulu dergâhı, Kadir Dede
dergâhı, Abdal Musa Dergâhı Antalya’da, yine İstanbul Zeytinburnu’nda Erikli Baba dergâhı... bunlar
hep dergâhtır. 1925 yılında Tekke ve Zaviyelere dair 670 sayılı kanun çıkınca dergâhlar otomatikmen
kapanır. 60-70’lerden sonra Alevi-Bektaşi toplumu kentlere gittiğinde, buralarda erkânı yerine getirme
ihtiyacı duymuş ve cemevleri –bu tabir çok yeni bir tabirdir– adıyla erkânın yerine getirildiği yerler
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edinmişlerdir. Olay bundan ibarettir. Başkanlığın cavabı da bu şekildedir.
Cemevlerinden sonra, aktüel konularla alakalı en çok gündeme getirilen husus Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi dersleridir. Aleviliğin bu konudaki iddiası şudur: “Ortaöğretimdeki zorunlu Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Alevi-Bektaşi gençleri asimile etmekte; onları Alevi-Bektaşi kimlik
ve kültüründen koparmaktadır. Dolayısıyla, biz bu derslere karşıyız. Bu dersler derhal kalkmalıdır. Bu,
Alevi toplumunun kimliğinin aşınmasına hizmet eden bir mekanizma halinde yürümektedir.” Bu konuyla
ilgili genel görüşümüz şudur: Anayasanın ilgili maddesinde, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili
ders, eğitim olarak zorunlu değildir. Zorunlu olan, öğretimdir. Eğitimle öğretimi ayırmak gerekir. Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri, toplumu bilgilendirici mahiyette söz konusu edildiğinde, bunun karşı
çıkılacak bir tarafı yoktur. Ancak, burada da ülkenin dinî-demografik yapısı dikkate alınarak çok yönlü
bir bilgilendirme yapılmalıdır. Burada Sünniliğin yanında Alevilik, Nusayrilik ve Caferilik de İslam’la
ilişkili olarak ortaya konulmalıdır. Alevi çalıştaylarından sonra gelinen noktada bu konuyla ilgili somut,
net adımlar atılmış, bu hayata intikal etmiş ve aynı zamanda bugün orta öğretimde Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi ile ilgili olarak ünitelere ve müfredata Alevilik, Bektaşilik, Nusayrilik ve Caferilikle ilgili gerekli
bilgiler de dâhil edilmiştir.
Din eğitimine gelince: Din eğitimi, anayasada zaten zorunlu değildir. Bugüne kadar ne Sünnî
camiadan, ne de Alevi camiadan, din eğitimi ile ilgili hiçbir resmî taleple gelinmemiş, hiçbir resmî adım
atılmamıştır. Zorunlu olan, öğretimdir.
Bir-iki konuya daha temas etmek istiyorum. Alevi dedelerinin sosyal proje kapsamına ilişkin
problem en önemli güncel problemlerdendir. Alevilik, bazı Alevi-Bektaşi dedeleri tarafından ayrı bir
din gibi ortaya konmaktadır. Başbakanın Amerika ziyaretinden sonra Amerika Birleşik Devletleri
Dışişleri Bakanlığı “dinî inançlar ve özgürlükler” raporu yayımladı. Bu raporda Aleviler hakkında çok
büyük tespitler vardır. Ve bu tespitlerin çoğu yanlıştır. Nüfus yanlış, din hanesine ilişkin bilgi yanlıştır.
Birtakım maddeler daha vardır ki, hepsi yanlıştır. İlgili raporda; “Sünni toplum, din hanesi karşısına
istediğini yazıyor. Alevi toplumda ise bazıları Alevi yazdırmak istiyor. Ancak bu mevcut uygulamada
kabul edilmiyor” deniliyor. Alevilik ayrı bir din midir? Din hanesinin karşısına niçin ayrıca Alevilik
yazıyor? Alevilik din midir? On asırlık Alevilik periyodik olarak önümüze konulduğunda, bunu bir
din olarak görebilir miyiz? Bu bilgi tamamen yanlıştır. Cemevleri hakkında da “Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nde mescid ve cami var. Ancak bir milletvekilinin cemevi isteği reddedildi. Bu, dinî özgürlüğe
aykırıdır” diye yazıyor. Yanlış!.. Çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hiçbir zaman tarikatlara ait
Kâdirî, Nakşi dergâhı yoktu ki Aleviliğe ait erkânın yapıldığı, klasik adı dergâh, yeni adı cemevi olan bir
mekân yapılsın!?.. Nüfusla ilgili rakamlar da yanlıştır. Dolayısıyla, Alevi toplumu ile ilgili bilgi eksikliği
vardır. Bu Türkiye’de böyle, basında böyle, uluslararası arenada böyledir. Buradan büyük problemler
üretiliyor. O bakımdan, bu toplantı ve oturumun müstakil olarak buna tahsis edilmesi doğrudur. Bu
konudaki bilgilerimizi akademik olarak, ilahiyatlar olarak mutlaka geliştirmek ve bu konuyla alakalı
sağlıklı bilgileri toplumla paylaşmak mecburiyetindeyiz.
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Alevi-Bektaşi İnanç Sisteminde Sorular ve Sorunlar

Prof. Dr. Erkan Yar

Teşekkür ederim sayın başkan. Herkese hayırlı sabahlar diliyorum.
Özellikle İlyas Üzüm Bey’i dinledikten sonra, konuyla bağlantılı bazı şeyler söylemek istiyorum.
2000 yılında “Dinin Siyasallaşması ve Dinsel Bürokrasi” başlıklı bir makale yazarak, dindeki
siyasallaşmanın boyutlarıyla dinsel bürokrasinin günümüzdeki işlevlerini değerlendirmeye çalışmıştım.
Düşünce dünyamdaki din anlayışına göre ben, Diyanet diye bir kuruluşun, aslında dine faydalı olduğunu
düşünmüyorum. Diyanet’in, belli tarihsel inançları kullanarak bir tür savunma yaptığını, İlyas Üzüm
Bey’in verdiği cevaplardan da görüyoruz. Her ne kadar, Diyanet’in görevleri içinde din’i anlatmak da
bulunsa dahi, bunu ne adına yaptığını, hangi din adına yaptığını, hangi dinî inanışı anlattığını bilmiyoruz.
Birinci oturumda, Diyanet’e sorulan sorular gündeme geldi. Benim en çok merak ettiğim konu şuydu:
Diyanet bunlara ne cevap veriyor? Alevilikle ilgili cevapları öğrendik; ancak, dünkü konuda Sünnilere
ne cevap veriliyor? Bunu henüz öğrenemedik. Soruları öğrendik, ama cevapları öğrenemedik. En
azından, Alevilikle ilgili cevapların nasıl verildiğini gördük.
İlyas Üzüm, verilen cevapların Kur’an, Sünnet ve büyük çoğunluğun görüşleri doğrultusunda
verildiğini ve asılsız, şazz bilgilerin olmadığını ifade ettti. Bu, tarihsel bir iddiadır. Bu iddiayı herkes
dillendirir. Alevilere göre de, Alevi otorite Kur’an, sünnet ve çoğunluğun görüşüne göre cevap
vermektedir. Bu çok büyük bir iddiadır. Mesela, Din İşleri Yüksek Kurulu’nda birçok arkadaşımız vardır.
Müftülüklerde eğitim uzmanı olanlar vardır. Ben şunu merak ediyorum; Diyanet’e sorulan bir soruya
cevap verilirken, uzman arkadaşlarımız Kur’an’a bakıyorlar mı? Ben baktıklarını düşünmüyorum.
Peki, sünnete bakıyorlar mı? Bakıyorlarsa, neye göre bakıyorlar? Ehl-i Sünnet’in kabul ettiği, sahih
olarak tanımladığı hadis kaynaklarına bakıyorlar. “Büyük çoğunluk” dedikleri, tarih boyunca iktidarlar
tarafından desteklenmiş, siyasi inanç haline getirilmiş bir ekolün anlayışını ön plana çıkardıklarını
düşünüyorum.
Bugün Türkiye’de büyük bir sorun vardır; Alevilik sorunu... Fakat, Alevilik sorununa biz, hep
İlyas Bey’in “büyük çoğunluk” olarak takdim ettiği, Sevâdu’l-A‘zam olarak da nitelenen çoğunluğun
gözüyle bakıyoruz. Mesela namaz mıdır, niyaz mıdır? Bunu Diyanet’e sorduğunuzda, tabii ki namaz
şeklinde bir aslın olduğu cevabını verecektir. Fakat, acaba Diyanet, bu sorulara cevap verirken, salât
sözcüğünü ve tarih boyunca namaz üzerindeki değişimleri dikkate alıyor mu? Ne gibi değişimlerin
olduğunu birazdan anlatacağım. Bir de oruca bakalım. İlyas hocam, Bakara suresindeki ayetlerde tek
orucun Ramazan orucu olduğunu söyledi. Oysa tespitime göre, ben iki orucun olduğunu düşünüyorum.
Birisi Muharrem, diğeri ise Ramazan orucudur. Diyanet, Kur’an derken, tarihte iktidarlar tarafından
yorumlanıp onaylanmış; sünnet derken de, sahihliği geçmişte iktidarlarca benimsenmiş, onaylanmış
görüşleri kastetmektedir. Tarih dediği de, biçimleri siyasi iktidarlar tarafından tespit edilmiş, ritüele
bağlı olandır. İnançlar bağlamına geldiğimizde; kader anlayışı, iktidar tarafından siyasi bir görüş olarak
ileri sürülmüş, daha sonra da Diyanet tarafından benimsenmiştir.
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Bir de, Diyanet’in yaptığı bir çalışma vardır. Aslında, bu çalışmayı yapmamaları Türkiye için daha
hayırlı olurdu. Bu çalışma şudur: Diyanet, sahih veya zayıf hadisler diye bir çalışma yapmaktadır. Biz,
şu âna kadar, Buhari ve Müslim’in sahih kriterlerini dikkate alıyorduk. Şimdiden sonra sahih-i Diyanet
diye bir tabiri dikkate almak durumundayız. Zaten, din kültürümüzde, çatışmanın temelini oluşturan
asıllar hadislerdir. Hadisleri toplumun zihnine ne kadar telkin ve ifade ederseniz, günümüzde çatışmayı
o kadar belirgin bir hale getirmiş olursunuz. Diyanet’in böyle bir görevi yoktur. Bir kelamcı hadislerle
ilgili ne yapmalıdır? Çatışmanın temeli budur. Her şeyden önce şunu belirtmekte fayda vardır. Aslında,
Kur’an konusunda Alevilerle Sünniler arasında o kadar büyük ayırım yoktur. Ben, bir akademisyenin
mezhebinin veya tarikatının olmasını yadırgarım. Cemaatinin olmasını yadırgarım. Söylemek istediğim;
bir akademisyenin mezhebi, tarikatı olmaz derken, abartı olarak söylüyorum. Fakat, bugün biz,
meselelere dinin, mezhebin, tarikatın, cematin... bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Meselelere bakarken kendi
bakış açımızı, Kur’an, hadis veya tarihte oluşmuş mezheb ve cemaat anlayımışımızı ve bir sürü insanı
tanımlayan sözcükler vardır. Aleviliğe bu çerçevede bakarsak –ki böyle bakıyoruz– hata yaparız. Onun
içindir ki, Aleviliği anlamak zorlaşıyor.
Alevi olmamama rağmen, bugüne kadar, Alevilerin davetiyle cemevlerinde ve televizyonlarda
pek çok programlar yaptım. Gittiğim tüm Alevi toplantılarında, Kur’an’dan başka bir şey anlatmadım.
Herhangi bir ayet veya sureyi ele alarak şerhini yaptım. Hiçbir Alevi de itiraz etmedi. Gittiğim bazı
cemevlerinde Alevilere “Siz bu cemlere Kur’an’la başlamıyorsunuz. Kur’an’la başlasanız iyi olmaz
mı?” önerisinde bulundum. “Hocam, Kur’an okuyacak elemanımız yok” dediler. Bazı cemevlerine
gittiğimde, “Size Kur’an okuyacak bir eleman lazım” dedim. Böylece, Kur’an’la başlama geleneği
oluştu. Çemişkezek Cemevi’ndeki bir toplantıda, Kur’an’ın anlaşılması üzerine bir konuşma yapmıştım.
Diyanet’in bazen faydası da oluyor. Oradaki arkadaşlarımız Kur’an-ı Kerim göndermişlerdi. “Arabada
var, isteyen arkadaşlarımız alabilirler” dedim. Oradaki herkes aldı. Daha sonra bunun geri dönüşlerini
de aldım. Mesela, Kur’an-ı Kerim’i okumuşlar mıydı? Pek çok kişinin, anlamak üzere okuduklarını
gördüm.
Tarihte oluşmuş iki farklı anlayışı kıyaslamak, karşılaştırmak bence hatadır. Birisi medrese
geleneğini oluşturmuş. Siyaset tarafından desteklenmiş bir anlayış, tarihte iktidarın mezhebi olmuştur.
Diğeri ise, tarih boyunca medrese geleneği ve kurumsal yapı oluşturamamış, ibadetlerini dahi baskı
altında ve baskı kültürüyle şekillendirmiştir. Her ne kadar, bugün cemevleri açık olsa da, tarihte cemlere
davet ile gidilir ve bu davetler de gizli gizli yapılırdı. Onun için, Alevilerde, cem‘ için ezan gibi bir
çağrı yoktur. En azından öyledir. Çünkü hep baskı altında oluşmuş bir anlayış vardır. İşte biz bu ikisini
kıyaslıyoruz. Birisi meşruluğunu siyasi iktidar eliyle sağlamış, inşa etmiş; diğeri ise inşa edememiştir.
Siz, siyasi iktidarın desteği ile inşa olmuş bir anlayışı, –anlayışa göre– muhalefet kültüründe ve baskı
altında gelişmiş bir anlayışla karşılaştırma durumunda kaldığınızda, elbette ki herkes iktidardan yana
tavır alır. Muhalefetten yana tavır almak zordur. Eğer bugün biz, ilahiyatçılar ve kelamcılar olarak
birtakım yeni anlayışlar geliştirecek olsak, kanaatime göre, Alevilik-Sünnilik arasındaki problemleri
büyük oranda çözmüş olacağız.
Özellikle ilahiyatçılar olarak, topluma Sünni inançları anlatıyoruz ve bunu da İslam adına
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yapıyoruz. İlyas Üzüm Bey’in anlatımlarında hep bu vardı. Yani Kur’an, sünnet ve büyük çoğunluk...
Peki, küçük azınlık!?.. Kadı Abdülcebbar’ın güzel bir sözü vardır: “Mu‘tezilîler fırka-yı nâciyedir.
Küçük bir azınlık olsa da kaliteli bir toplumdur.” Küçük, yani siyasi iktidar tarafından desteklenmeyen
azınlıkların görüşlerini “ehl-i bid‘at, ehl-i hevâ” olarak tanımlamaya hakkımız var mıdır? Bunlar
tarihsel tanımlamalardır. İktidar kendi taraftarlarını ehl-i hak olarak tanımlamış, muhalefete ise ehl-i
bid‘at, ehlü’l-ehvâ demiştir. Bu bir iktidar hastalığıdır. İktidarın bu tanımlamalarına karşın, kendisini
tanımlama ihtiyacı duyan muhalefet de, kendini ehl-i hak, diğerlerini –muhaliflerinin yaptığı gibi–
ehl-i bid‘at olarak gösterdi. Bizde bir fırka-yı nâciye hadisi vardır. Bu hadisi kelam derslerinde hep
inceleriz. Bu hadis fırka-yı nâciye hadisi olarak isimlendirilir. Bense bu hadis, fırka-yı iftirak, yani
“iftirak, ayrışma hadisi” olarak isimlendiriyorum. İsimlendirme önemlidir. Eğer siz hadisi “kurtuluşa
eren” (nâciye) şeklinde isimlendirirseniz, farklı bir sonuca varırsınız. “Ayrışma/iftirak hadisi” olarak
isimlendirirseniz farklı bir neticeye ulaşırsınız. Alevilik kendisini gürûh-ı nâcî olarak tanımlıyor. Sünni
kesim de kendisini fırka-yı nâciye olarak olarak isimlendiriyor. Kur’an-ı Kerim’e baktığımızda ise,
Kur’an’da, kurtuluşa eren fırkalar değil, kurtuluşa eriştiren inançlar tanımlanır; “İnsanı şu inançlar
kurtuluşa götürür” gibi. Ama Ehl-i Sünnet “Bizim inançlarımız kurtuluşa götür” diyor. Alevilik de
“Bizim inançlarımıza sahip olanlar gürûh-ı nâcîdir” diyor. Cemlerde, “Gürûh-ı nâcîyiz biz” şeklinde
ifadeler vardır. Bununla karşılaşmışsınızdır. İbadetin içinde dahi gürûh-ı nâcî tanımlamasına yer verir.
Sünnilik de kendisini gürûh-ı nâcî olarak isimlendirir.
Alevilik de, Sünnilik de tarihteki olaylardan beslenmektedir. Bugün biz; Diyanet’le, toplumu dinî
konularda aydınlatan kurum ve kuruluşlar; acaba topluma din olarak Kur’an’ın anlayışını mı, yoksa –az
önceki soruyu Diyanet’e o yüzden sordum– belli bir menfaatle oluşmuş bir din anlayışını mı anlatıyoruz?
Bunu sorgulamamız gerekiyor. Mesela, Alevilere göre Ebu Bekir, Ömer ve Osman tekfir edilmelidir.
Haricîler de, ilk ortaya çıktıkları zaman, Cemel’e katılanların kâfir olduğuklarını söylemişlerdir. Buna
karşılık Sünnilik ne yaptı? Halifeleri dört olarak benimsediler. Bunların öncelikle göklerdeki yıldızlar
gibi olduğunu, hangisine tâbi olunursa hidayete götüreceğini, ardından Cennet’le müjdelendiklerini
inanç haline getirdiler. Aradaki fark nedir? İktidar-muhalefet teolojisidir. İktidar kendi teolojisini inşa
ediyor. Bunların hepsi diyalektik ortamlarda, cedel ortamında oluşmuş inançlardır. İşte bunların sahabe
anlayışı budur. Benim anlayışım ise şudur: Genel bir yargı vardır: İyi şeyler yapanlar övülür; kötü
şeyler yapanlarsa yerilir. Sahabe de yapsa farketmez. Kur’an bunu, ayetlerle açık bir şekilde bildiriyor.
Peygamber’e biat edenler övülüyor. İfk hadisesine karışanlar yeriliyor. Bugün, “Cennetle müjdelenenler
kimlerdir?” diye soracak olsak, Diyanet’in vereceği cevap şudur: “Sahih hadislerde geçtiği üzere,
cennetle müjdelenen on kişi vardır. Bunlar el-hak doğrudur.” Hadiste cennetle müjdelenen on kişiden
dokuzu, Şia tarafından tekfir edilen kişilerdir. Şia bunları tekfir edince, Sünniler, cennetle müjdelenmiş
göstermek suretiyle koruma altına almıştır. Bütün bu inançlar, gerek Sünnilik, gerekse de Alevilik, tarihte
iktidar-muhalefet çatışması içinde oluşmuş inançlardır. Dolayısıyla, Diyanet bugün iktidarın inançlarını,
Alevilik ise, bugünkü muhalefet olarak, muhalafetin inançlarını savunuyor. Arada bir fark yok. Birisi
iktidar, diğeri muhalefet... O nedenledir ki, günümüzde, Aleviliğin kendi içinde bu gibi sorunları vardır.
Bu sorunlara kısmen değineceğim. Mesela, dinsel protesto sorunu; Alevilik din midir, değil midir?
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“Alevilik din midir, değil midir?” tartışmasını yapanlardan, Türkiye’deki milliyetçi kesim, siyasi ve
ideolojik bir bakış açısıyla, Aleviliği Maturidîlik içinde eritme anlayışını benimsiyor. Türkiye’den göç
ederek yurtdışında yaşayan kesimler ise, Aleviliği, İslam dışı olarak tanımlama durumunda kalıyorlar.
Her ikisi de siyasi ve ideolojiktir. Aslında, Aleviliği kendi içinde tanımlamaları gerekiyor.
“Alevilik de, Sünnilik de tarihten besleniyor” demiştim. Tarihteki hilafet seçimleri bugün inanç
haline gelmiştir. Bizler, halen camilerde, cuma namazlarından sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali’ye;
dört halifeye dua ediyoruz. Bu, hutbenin son kısmında bir metin olarak vardır. Hala devam ettiriyoruz.
Halbuki cuma namazı; Hz. Peygamber dönemindeki bayram namazı gibidir. Cuma namazlarında lanet ve
tekfir alışkanlığı artınca, iktidar tarafından –özellikle Muaviye döneminde– böyle bir alışkanlık başlıyor.
Diyorlar ki, toplum, cuma hutbelerinde okunan laneti dinlemiyor. Bunun çok sayıda örneği vardır. Bu lanet
geleneği dört asır devam ediyor. Muaviye döneminde Ehl-i Beyt’e lanet okunuyor. Toplum dinlemiyor.
Bu sefer ne yapıyorlar; hutbe ile namazın yerini değiştiriyorlar. Diyanet’e hutbeyi sorduğumuz zaman,
neye göre fetva verir. “Büyük çoğunluğun görüşü budur” der. Fakat, Kuran’a baktığımız zaman, bu
–doğrusu– çıkıyor. Bunu belki cuma ayetinden hareketle açıklayabilirim. Tarihsel olarak belgeleri
vardır. Şimdi, o günden bugüne –millet dinlesin diye– hutbe ile namazın yeri değiştirilmiştir. Bu böyle
devam edip geliyor. Siz, din ve İslam olarak böyle sanıyorsunuz. Anlayacağınız, bu, tarihte oluşmuş bir
çatışmadır. İktidar-muhalefet çatışmasını anlatmaya çalıştım. Hadis ve esbâb-ı nüzül üretimi, Kur’an
ayetlerinin iktidarın görüşleri çerçevesinde yorumlama alışkanlığı ve buna göre inşa edilmiş inançlar...
Fırka-yı nâciye hadisine değinmiştim. Burada, fırka-yı nâciye hadisindeki 73 sayısı ile ilgili
birkaç şey söyleyeyim. Bütün Yahudi kaynaklarında, 70 sayısı, Nuh peygamberden sonra oluşmuş
toplulukların sayısıdır. Yahudilikle 71, Hristiyanlıkla 72 ve İslam’la 73 olmuştur. Buna göre de 70 dil
vardır. İslam öncesi bazı kaynaklarda buna dair atıflar vardır. Nuh peygamber sonrası ortaya çıkan
70 topluluk vardır; 71 olmuş, 72 olmuş. Müslüman zihnini, akademisyen zihnini, belli bir dönemde
oluşmuş bu hadis kültürü meşgul eder hale geldi. İktidar ve sahabe anlayışını anlattım. Sahabe, iktidarı
savunma anlayışını tercih ediyor.
İslam öncesi kültürlerde 40 sayısının olgunluk sayısı olarak kullanılmaktaydı. Peki, 40 sayısı
niçin olgunluk sayısı olarak ortaya çıkıyor? Hadislere bakarsanız; nutfe 40 gün, alaka 40 gün, mudğa 40
gün sürer. Sonra Allah melek gönderir. Bütün mesele, hamilelik süresinin 40 hafta olmasındadır. Bunu
doktorlar da çok tartışmıştır. Bu, kabul edilen bir anlayıştır. İnsan hayatı ikiye bölünmektedir. Yükseliş
ve düşüş evresi. Bunda da 40 sayısı ile ilgili vurgular vardır. Çocuk dünyaya geldiğinde, kırkını çıkarma
ve buna bağlı olarak annenin lohusalık süresi vs. bunların hepsi, İslam öncesi gelenekte 40 üzerine inşa
edilmiştir. Bunun daha geniş boyutları vardır. Bizim kültürümüze baktığımız zaman, bu 40 sayısının
olgunluk yaşı, olgunluğu simgeleyen bir rakam olması, anlayışımızı bir bütün olarak etkilemiştir. Buna
bağlı olmak üzere, günlük namaz ibadeti niçin 40 rekattır? Sırf, bu olgunluk yaşı olan 40’a tamamlamak
içindir. Eğer vitir 3 değil de 2 veya 4 olsaydı, 40 sayısını geçiyordu ve bir özelliği kalmıyordu. Zekata
bakıyorsunuz, kırkta bir (1/40). Bütün gelenekte bunun çok örneği vardır. Literatüre yansımıştır. Bunlar
hadis kültürü, erbainiyât vs.’de geçmektedir.
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Şimdi oruçla ilgili görüşümü özetleyeyim. İlyas Bey “Biz böyle fetva veriyoruz dediler. Oysa,
Bakara’daki “Ey iman edenler! Oruç, sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de
farz kılındı” ayetindeki anlatımların Ramazan orucuyla hiçbir ilişkisi yoktur. Burada, orucun, İslam’dan
önceki diğer toplumlara farz kılınan şekliyle farz kılındığı anlatılır. “Ramazan ayı, insanlara yol
gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle
ise, sizden Ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa, başka
günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız
ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah’ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir” ayetiyle de
Ramazan orucu anlatılır. Ben, bunlardan birincisine “sakınma/ittikâ orucu” diyorum. Çünkü ayetin
sonunda “sakının diye/sakınmanız için” ibaresi vardır. Diğer ayette ise “şükredesiniz diye/şükretmeniz
için” ibaresi geçmektedir. Yani “şükür orucu”dur. İlkinde ise sakınma orucu vardır. İslam öncesinde
de vardır. Ramazan orucu, İslam’la birlikte farz kılınmış bir oruçtur. Siz ise bunları müsellem olarak
görüyor ve “Buradan Ramazan orucu çıkar, başka oruç çıkmaz” diyorsunuz. Ama bakış açısına göre,
farklı yorumlar yapma imkanına sahipsiniz. Oysa Diyanet, bunlara çözüm üretirken, Muharrem orucu
hakkında ne düşünüyor? Bid‘attır diyor. Böyle cevap veriyor.
Hacla ilgili olarak, siyasi iktidar tarafından düzenlenmiş sayısız uygulama vardır. Bunların
birkaçını ele alalım. Hac, İslam’dan önce de ibadetti. Haram aylarda yapılırdı. Bugün haccın Zilhicce’nin
10’una sabitlenmesinin, Muharrem’in 10’uyla ilişkisi vardır. Çünkü o dönemde, muhalefet Muharrem’in
10’unu kutluyor ve Muharrem ayını öne çıkarıyodur. Buna karşı, iktidar tarafından da, haccın belli bir
zamana, Zilhicce’nin 10’una sabitlenmesi ve bu doğrultuda hadis üretilmesi desteklenmiştir.
Burada, çatışma teorisini uzlaşma teorisine çevirmek için, günümüzde öne çıkan üç usul önermek
istiyorum. Bunlardan birincisi Kur’an kelamıdır. Bununla “Kur’an’ı kendi tarihsel bağlamında okuma”yı
kastediyorum. İkincisi, inanç sosyolojisi. Biz bugün inançları hak ve batıl olarak tanımlıyoruz; oysa ki,
ben, böyle bir hakkımızın olduğunu düşünmüyorum. Şahsen biz, bu inançların hangi sosyal yapıda,
hangi ortamda ortaya çıktığını, hangi amaçlara hizmet ettiğini ve daha sonra ortadan nasıl kalktığını...
bütün bunları araştırmak zorundayız. Üçüncü önerimse hadis sosyolojisidir. Hadis sosyolojisi, hadislerin
hangi sosyal yapılarda ortaya çıktığını araştırmaktır. Ben, bir hadis’e bakarken “Peygamber söyledi mi?
Söylemedi mi?” diye bakmıyorum. O hadisin hangi dönemde ve iktidar tarafından mı, yoksa nuhalefet
tarafından mı kullanıldığı, hangisinin işine yaradığı noktasından bakıyorum.
Son olarak da, ben, Kur’an’dan anladığım kadarıyla; Fatiha’nın birinci ayetindeki ‘âlem kelimesini
“bütün etnik kimlikler” şeklinde tercüme ettim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Daha sonraları, felsefenin
tercüme edilmesiyle birlikte ontolojik bir anlam kazanmıştır. Âlem sözcüğünü, “Allah’ın dışında her
şey” olarak tanımlıyoruz. Oysa böyle bir anlam yoktur. Âlem sözcüğü, orada tamamen sosyolojik bir
anlamdadır. Sosyolojik anlamı da “Her kabile Allah’ı kendisine mal ediyor” demektir. Allah diyor ki:
“Âlemlerin rabbi olan Allah’a hamd olsun.” Allah, bütün sosyal toplulukların rabbidir. Bir manifesto
şeklindedir. Günümüzde, inanç sahasında ve sosyal alanda ortaya çıkan problem ve çatışmaları ortadan
kaldırmanın, izole etmenin temel yolu budur. Eğer Kur’an merkezli bir inanç ortaya koyabilirsek,
bunların ortadan kalkacağını sanıyorum. Başka mezheplere, kendi inançsal kimliğimizle bakmamamızı
öneriyorum.
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Alevi-Bektaşi Gençlerde İnanç Sorunları: Tunceli Örneği

Yrd. Doç. Dr. Özden Kanter

Günümüz kelam problemlerini halkın soruları bağlamında incelemek, sorunların değişken
olduğunu ve hatta inanç guruplarına göre farklılaştığını kabul etmek anlamına gelir. Kelam ilmi; değişen
vesâili dikkate alarak inanç konularını inceleyen bir bilimdir. Kelam konularını incelemede değişen
vesâili dikkate almamak ve geleneksel konuları öncelemek, bu ilmin günümüz insanına hitap etmemesi ve
sorunlarına duyarsız kalmasına yol açmaktadır. Çünkü günümüz insanı, iletişim ve ulaşım imkânlarının
gelişmesi sonucu her tür dinsel ve felsefi bilgiye ulaşmakta ve bu bilgiyi kendi dinsel inançları ile
karşılaştırmaktadır. Sistematik kelam, güncel olarak ortaya çıkan inanç sorunlarıyla bağıntılı olarak
konularını belirlemelidir. Güncel olarak ortaya çıkan bir olgu, kelam sisteminin sağlıklı inşa edilmesi
durumunda bu sistem içerisinde yerini alacaktır. Bu da; Müslüman kelamı için tarihsel sistematiklerin
dışında çağdaş gereksinimlerini karşılayacak bir sistemin inşası ile mümkün olacaktır. Aslında günümüz
inanç problemleri adında bir araştırma alanının ortaya çıkması, çağdaş sistematik kelamın yapısında var
olması gereken güncellik ve bütünlükten yoksun olmasından kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de varlık bulan Anadolu Aleviliği, inanç ve ritüelleriyle ayrışmış bir dinsel topluluğu
ifade etmektedir. Bu topluluk Müslüman kimliği ile kendisini ifade etmesine rağmen, çeşitli amaçlar
doğrultusunda onu İslam dışı olarak niteleyen ve onu tarihsel bazı dinler ve inançlarla temellendiren
birey ve oluşumların varlığı görülmektedir. Alevi inanç sistemini benimseyen insanların kendilerini
Müslüman olarak ifade etmeleri, inanç ve ibadetlerinde Kur’an ve İslami nitelikleri öne çıkarmaları,
Alevilik hakkında az da olsa var olan eserlerin İslam’ın temel ilkelerine atıfta bulunmaları; bu inanç
sistemini benimseyen insanları İslami bir yorum geliştiren ayrışmış bir topluluk olarak tanımlamamıza
olanak vermektedir. Bu topluluk, çoğunluk olarak Aleviliği İslam içerisinde bir mezhep şeklinde
tanımlamaktadır. Hz. Peygamber’in vefatından sonra Müslümanlar çeşitli mezheplere ayrılmışlardır. Bu
mezheplerin oluşumuna etki eden en önemli faktör siyasettir. Bu siyasal kutuplaşmanın sonucu olarak,
tarihte kendisini Alevi olarak isimlendiren pek çok inanç grubu ortaya çıkmıştır. Örneğin Nâşi el-Ekber
halife Osman’ın öldürülmesinden sonra Müslümanların dört gruba ayrıldığını; Ali’nin taraftarlarına
Aleviyye denildiğini ifade etmektedir.1 Ancak buradaki kullanım Ali taraftarlığının ötesinde bir anlam
ifade etmektedir. Alevilik isminin Anadolu Aleviliğini tanımlamak için kullanılması XIX. Yüzyıldan
sonrasına aittir.2 Anadolu Aleviliği hakkında kullanılan Bektaşi, Râfızi, Kızılbaş isimlerinin tarihsel
atıfları vardır. Aleviliğin bir yaşam tarzı olarak nitelendirilmesi insanın yaşamının sadece dini yönüyle
değil hayatın her alanıyla ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Hz. Ali’nin Allah olduğu
şeklindeki niteleme ise Nusayrilik inançlarıyla alakalıdır ve Tunceli’deki Alevilik anlayışıyla bir ilgisi
bulunmamaktadır.

1
2

Nâşi el-Ekber, Mesâilu’l-İmamiyye, thk. Yusuf Fânis, Beyrut 1971, s. 16; Bu şekilde bir kullanım Osman’ın
taraftarlarının Osmâniyye olarak isimlendirilmesinde de mevcuttur.
Sönmez Kutlu’ya göre Alevi ismi Türk ve Batılı araştırmacılar arasında XIX. asırdan Anadolu ve Balkanlarda yaşayan
önceleri Kızılbaş, Işıklar, Abdallar, Torlaklar, Hurufiler daha genel anlamda da Kalanderi ve Bektaşi adıyla bilinen dinimistik topluluklar için yaygın bir kullanım kazanmıştır. Kutlu, Sönmez, Alevilik-Bektaşilik Yazıları, Ankara 2006, s.16.
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Alevi gençlerin çoğu Aleviliği İslam içerisinde bir mezhep olarak tanımlamaktadırlar. İslam’ın
Ehl-i Sünnet’ten farklı bir yorumu olarak tanımlanması da, onu bir mezhep olarak algılamanın bir
sonucudur. Kızılbaş isimlendirmesi, özellikle sufî bir anlayışa vurgu yapmaktadır.3 Alevi ocaklarının
Hacı Bektaş’a bağlanması sonrasında Bektaşilik isimlendirmesi de aynı amacı ifade etmektedir. Bu
durum, Aleviliği İslam’dan ayrı bir din olarak tanımlamayan anlayışları olumsuzlamaktadır. Alevi
gençler içerisinde onu meşreb olarak niteleyenler mevcuttur. Türkçede meşreb sözcüğü yaratılış, huy,
karakter, mizaç anlamlarında kullanılmaktadır.4 Bu nitelemede, inanca göre yapılan din, mezhep,
tarikat şeklindeki tanımlamaların ötesinde, Aleviliği bir davranış biçimi ve yaşam tarzı olarak tanımlama
arzusu vardır. Aleviliğin bir mezhep olarak tanımlanması, Aleviliğin doğasında vardır.
Alevilik inançlarını benimseyen bireyleri, Aleviliğin geleneksel öğretilerinin bilgisine sözlü
yolla sahip olanlar ve olmayanlar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Kendisini Alevi olarak ifade
eden bireylerin belirli bir yaş gurubunun altında olanların, Türkiye’deki çeşitli sosyo-kültürel akımların
etkisinde kaldığı söylenebilir. Ancak bu niteleme sadece bu inanç sistemini benimsemiş genç nesiller
için geçerli olmayıp; küresel ve bölgesel dini ve siyasi yorumların etkisi altında kalan Ehl-i Sünnet
inanç sistemini benimsemiş gençler üzerinde de etkili olduğu da bir gerçektir.5 Ancak bu etkinin
derecesinin Ehl-i Sünnet inancını benimsemiş gençler üzerindeki azlığı, bu kitlenin inançlarını öğrendiği
köklü kurumsal yapıların varlığı ile ilintilidir. Alevi inanç sistemini benimsemiş bireylerin inançlarını
temelleriyle birlikte öğretecek kurumsal yapıların ve bu inanç sistemini konu edinen temel eserlerin
azlığı veya bu kitlenin konuştuğu dilden başkalığı bu etkiyi daha belirgin hale getirmiştir. Alevi inanç
önderlerinin anlatımları ve ibadetleri icra etmeleri, belirli bir yaş üzerindeki insanlarda bu öğretinin var
olmasını sağlamıştır. Alevi gençlerine yönelttiğim inançla ilgili sorularda, bazı sözcüklerin anlamlarına
ilişkin açıklayıcı ifadeler yapmadan, onların bu sözcüklerin anlamlarına ilişkin bilgileri ölçülmeye
çalışılmıştır. Bu kişilerin kendilerine yöneltilen sorulara “fikrim yok” şeklinde cevaplar vermeleri,
onların bu sözcüklerin anlamları konusunda bilgilerinin olmadığına işaret etmektedir.
Alevi gençleri arasında yaş gurubunun yükselmesiyle inançlar hakkında bilgi sahibi olmanın
arttığı görülmektedir. Bu durum, dinsel inançların genç nesle aktarımının önemli bir sorun olduğunu
göstermektedir. Alevilik inançlarının okullarda ders konusu olarak okutulmaya henüz başlanılmış olması,
gençlerin bu inançları öğrenebilecekleri kurumların olmayışı, dedelerin gençler üzerinde otoritelerinin
olmayışı gibi nedenler, dedelerin Alevilik inançlarını gençlere aktarmalarında önemli bir sorundur.
Geleneksel otorite biçimlerinin yaşın artmasıyla etkisi arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir.
Aynı şekilde yaşın artmasıyla ibadetleri yerine getirme eğilimlerinin de arttığı görülmektedir.
Alevilik inançlarının gençlere anlatılması, her şeyden önce eğitim kurumlarında bu inançların kendi
bağlıları tarafından anlatılması durumunda etkili olacaktır. Bu bağlamda din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenlerinin Alevilik anlatılarının nesnel olması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte
Alevilikte cemlerin belirli bir zamana bağlı olmayışı, gençlerin bu dinsel mekânlarda bulunmalarını
3
4
5

Bkz. Yar, Erkan, Alevi-Bektaşi Teolojisi, Elazığ 2007, s. 20.
Türkçe Sözlük, MEB Yayınları, Ankara 1988, 2/1014.
Bu bağlamda 1979 yılında gerçekleşen İran devriminin, 80’li yıllarda Mısır Selefi anlayışı benimseyen alimlerin
eserlerinin Türkçeye tercüme edilmesinin Türkiye’deki gençler üzerindeki etkisi zikredilebilir.
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zorlaştırmaktadır. Cem evlerindeki ibadetlere ibadetin doğası gereği iştirakin olmayışı, gençlerde ibadet
algısını geliştirmemektedir.
Araştırma alanında yer alan gençlerin Aleviliğin inanç ve ritüellerinin yer aldığı Cafer-i Sâdık’a
nispet edilen Buyruk adlı eseri okumadıkları görülmektedir. Bununla birlikte Kur’an’ı tercümesinden
okuyanların oranı, Buyruk’u okuyanlardan daha fazladır. Her Müslüman’ın kendi iman ettiği dinin
kutsal kitabını okuması, anlaması ve amel etmesi gerekli bir eylemdir. Aleviliğin temel kaynaklarının
yayımlanması, gençlerin Alevilik hakkında bilgi edinmelerine imkân verecektir. Ancak bu kaynakların
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanması yerine, Aleviler tarafından benimsenen yayınevleri
ve kurumlar tarafından yayımlanması daha etkili olmaktadır. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığına karşı
olumsuz tutum, bu eserlerin benimsenmesine de etki etmektedir.
İlahi dinlerin yapısı içerisinde Tanrısal sözlerin yer aldığı metinlerin var olması zorunludur.
Son ilahi metin ise Kur’an’dır. Alevi inanç sistemini benimseyen gençlerde Kur’an’ın kaynağı ve Hz.
Muhammed’den sonraki süreçle ilişkili olarak içeriği hakkında bazı şüpheler mevcuttur. Kur’an’ın Hz.
Muhammed tarafından yazıldığı veya sonraki dönemlerde Ehl-i Beyt hakkındaki ayetlerin çıkarılması
suretiyle değiştirildiği inançlarının kısmen de olsa varlığı görülmektedir. Bununla birlikte cemlerde
Kur’an’dan ayetler ve bazı ayetlerin de anlamları deyiş olarak okunmaktadır. Buna ek olarak Alevi
gençlerinde Kur’an‘ı okuma ve anlamını öğrenme isteğinin olduğu da bir gerçektir.6 Kur’an’ın Hz.
Muhammed tarafından yazıldığı ve ilahi kelam olmadığı iddiası, onun döneminde var olduğu7 gibi
sonraki dönemlerde de var olagelmiştir. Ancak Kur’an’ın kısmen değiştirildiği iddiasının Ehl-i Beyt
hakkındaki ayetlerle sınırlı olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte Ehl-i Beyt hakkındaki inançların
Kur’an’a dayandırıldığına dair çok sayıda literatür bulmak mümkündür.
Kerbelâ olayının Alevilik inançlarının oluşmasında etkisi olduğu gibi bu inançların yaşatılmasında
da önemli bir yeri vardır. Muharrem ayında Kerbelâ olayını bedensel ve zihinsel olarak yaşamak için
çeşitli ritüeller yapılmaktadır. Muharrem orucunun on günlük oruçla birlikte on iki imam sayısına
tamamlanması, ana Fatma ve mâsum-u pâk oruçlarının eklenmesi imametle ilgili inançlar dolayısıyladır.
Ancak Alevi gençlerde ibadetlerle ilgili tutumun olumsuz olduğu görülmektedir. Muharrem orucunun
Aleviler tarafından “on iki imamlar orucu” olarak isimlendirilmesi, bu orucun sakınma illetinin ötesinde
başka bir illet ile isimlendirilmesi anlamına gelmektedir.8 Gençlerde Muharrem Orucu tutanların
Hızır orucunu da tuttukları görülmektedir. Bununla birlikte Kerbelâ olayının anısını yaşamak için su
ve hayvansal ürünler tüketilmemesi, inancın eyleme yansımasıdır. Ancak çeşitli Şii eğilimlerde ortaya
çıkan bedene zarar verme davranışı Alevilikte mevcut değildir. Kerbela olayını tarihsel bir olayın
6
7
8

Sözgelimi Elazığ cem evinde okul çağındaki gençlere yönelik olarak 2011 ve 2012 yıllarında Kur’an okuma ve inançlar
öğretimi adı altında kurslar açılmıştır.
Kur’an “O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür. O, bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz!. Bir
kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz!” (Hakka 96/40-42) putperestlerin bu şekildeki iddialarına cevap
vermektedir.
Muharrem orucunun Kur’an’dan delili olarak kabul edilen “sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, size de farz
kılındı. Umulur ki sakınırsınız” (Bakara 2/183) ayetinde bu orucun illetinin sakınmak olduğu ifade edilmektedir. Ancak
Alevilikte bu oruç Kerbelâ’da Hz. Hüseyin’in şehit edilmesi nedeniyle matem orucu olarak isimlendirilmekte; bununla
bağıntılı olarak da oruç “12 imamlar orucu” olarak anılmaktadır.
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anısının yaşatılması olarak görmemek gerekir. Asıl olarak Kerbela’da şehit edilenler anısına Muharrem
ayında ortaya konan matem, aynı zamanda güncel olarak zulüm ve haksızlıklara karşı da bir eylem
olarak algılanmaktadır.
Tevellî ve teberrî eylemleri bir inanç ilkesi olarak Alevilik’te mevcuttur. Kur’an’da da tevelli ve
teberrinin bir eylem olarak emredildiği görülmektedir.9 Ancak söz konusu eylemleri tanımlayıcı emirler
farklı din mensuplarına karşı geliştirilmiştir. Bu eylemlerin amacı, inanların kendi aralarında inanç ve
eylem birlikteliğini sağlamalarıdır. Mezheplerin oluşmasından sonra bu eylemler İslam içindeki diğer
mezhep mensuplarına karşı uygulanmıştır. Tarihsel olarak da her mezhep kendi mensupları arasındaki
bağlılığı güçlendirmek ve ötekilerine karşı ayrışmayı belirgin hale getirmek için benzer inançları
benimsemişlerdir. Mezheplerde var olan bu inançların, temellerinin dinsel olmasından çok sosyolojik
olduğu söylenebilir. Alevi inancını benimsemiş gençlerde bu eylemin geleneksel biçimiyle var olmadığı
görülmektedir. Özellikle Sünniliği benimseyen yerleşim yerlerinde yaşayan ve Sünnilerle çeşitli ilişkiler
ağında birlikte olan gençlerde, tevelli ve teberri eyleminin etkin olmadığı söylenebilir.
Alevilik inançları içerisinde mehdilik inancı mevcuttur. Bu inanç gaybet dönemine giren on ikinci
imam olan Hasan el-Askerî’nin oğlu Muhammed Mehdi’nin kurtarıcı olarak dönüşünü ifade etmektedir.
Ehl-i Sünnet inançları içerisinde de, Şia’daki yapıda olmasa da mehdilik inancı vardır. Ancak mehdilik
inancı asıl olarak iktidar tarafından baskı uygulanan topluluklarda ortaya çıkmıştır.10 Onun içindir ki
Ehl-i Sünnet’in beklediği kurtarıcının adı Süfyanî’dir ve bu inancın da Emevi Devleti’nin yıkılışı ve
Abbasî Devleti’nin kuruluşu döneminde ortaya çıkmış olması muhtemeldir.11 Günümüz Şia ekolünde
olduğu gibi tarihte Şia’nın en önemli inançlarından birisi mehdilik olmuştur. Alevi gençlerinde mehdilik
inancının geleneksel formlarıyla birlikte yaygın olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni olarak, gençlerin
mehdilik inancı konusunda yeterli bilgiye sahip olmamaları ve mehdilik inancının rasyonel bir temele
dayanmamış olması gösterilebilir.
Allah’ın insanlar arasında seçtiği elçilere vahy etmesi ve Hz. Muhammed’in Allah tarafından
gönderilmiş son elçi olduğu inancı Aleviliğin temel inançlarından birisidir. Hak- Muhammed-Ali inancı,
Hz. Muhammed’in Allah tarafından seçilmiş bir elçi olduğu ilkesinin de amentü olarak kabul edilmesi
anlamına gelmektedir. Aleviliğe göre Hz. Muhammed ilmin şehri ve Hz. Ali de ilmin kapısıdır. Buna
bağlı olarak Aleviliğin inançları ile birlikte varlık bulması, Hz. Muhammed’in varlığına bağlıdır. Ancak
Alevilik söylemlerinde Hz. Ali’nin söz ve eylemlerine atıf kadar, Hz. Muhammed’in söz ve eylemlerine
atıfların olmadığı bir vakıadır. Özellikle Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin otoritesinin tesis edilmesinde
ve imametinin meşrulaştırılmasında bir rol oynamaktadır. Tutumlar için model oluşturan Hz. Ali ve
9

10
11

Dost edinme/tevellî eylemi “Müminler müminleri bırakıp da inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah
ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan korunmazın başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında
uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allha’dır” (Âlû İmrân 3728) ayetinde dile getirilmektedir. Krş. Nisâ 4/144; Mâide 5/51.
Uzaklaşma/teberrî eylemi de kafir ve müşriklerden uzaklaşmak olarak yer almaktadır. Bkz. Tevbe 9/114; Hûd 11/54 vd.
Mehdilik inancının ortaya çıkmasına etki eden koşullar için bkz. Hakyemez, Cemil, “Mehdî Düşüncesinin
İtikadileşmesi Üzerine”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. III, Sayı:5, ss.127-144, s. 130.
Mehdi ve Süfyâni hakkındaki hadislerin değerlendirilmesi hakkında bkz. Tuveycîrî, Hamûd b. Abdullah b. Hamûd b.
Abdurrahman, el-İhticâc bi’l-Eser’i alâ Men Enkere Meydiyye’l-Muntazar, Riyad 1983, s. 37-40.
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imamların meşruluğunun kaynağı ise son elçi Hz. Muhammed’dir. Kendisini Alevi olarak niteleyen
ancak Hz. Muhammed’in Allah tarafından gönderilmiş bir elçi olduğuna inanmayanların bu tutumu,
Aleviliği İslam dışı bir din olarak tanımlayan anlayışların etkisi olarak açıklanabilir. Hz. Muhammed’in
peygamberliğine iman ettiğini ifade eden ancak onun söz ve fiillerinin günümüzde bir örnek olarak
benimsenmesine inanmayanlara göre azlığı, değişen zaman ve mekân ile ilişkilidir.
Alevilik inanç sisteminde Hak-Muhammed-Ali inançları içerisinde Kur’an’ın Allah tarafından
gönderilen bir kitap olduğuna iman etmek gerekli ilkelerden birisidir. Hak, yaratıcı olarak kabul
edilmekle birlikte vahiy gönderendir. Muhammed, Hakk’ın kendisine Kur’an’ı vahyettiği elçidir. Ali
ise Kur’an’ın inzaline tanıklık eden ve onu en iyi şekilde anlayan kişidir. Hz. Ali’den rivayet edilen
“Kur’an Fatiha’da gizlidir, Fatiha besmelede, besmele b’de. Ben de o b’nin altındaki noktayım” sözü
onun Kur’an’ı en iyi anlayan kişi olduğuna gönderme yapmaktadır. Çünkü Fatiha suresi besmele ile
başlamakta ve besmele de “be“ ile başlamaktadır. Bununla birlikte cem ibadeti sırasında Kur’an’dan
bölümler okunmaktadır. Özellikle Allah’ın göklerin ve yerin nuru olduğunu ifade eden ayet,12 İhlas
suresi ve Ayetu’l-Kursî okunmaktadır. Alevi inançları içerisinde dört kitabın hak olduğu inancı etkilidir.
Alevi gençler, Kur’an’ın Allah tarafından gönderildiğine inanmaktadırlar. Ancak materyalist
felsefenin etkisinde kalan bir kısım gençler, bu felsefenin ilahi kitaplar hakkındaki anlayışına
uygun olarak diğer ilahi kitaplar hakkında olduğu gibi Kur’an hakkında da olumsuz görüşler ileri
sürmektedirler. Kur’an’ın Hz. Muhammed’in vefatından sonra değiştirildiği ve Ehl-i Beyt hakkındaki
ayetlerin çıkarıldığı şeklindeki anlayış daha geneldir. Bunun iki nedenden kaynaklandığı söylenebilir.
Birincisi Kur’an’ın toplanması ve çoğaltılmasının Ehl-i Beyt’e karşı tavırlarıyla Alevi toplumunun
hafızasında yer eden Hz. Ebu Bekir ve Hz. Osman döneminde gerçekleştirilmiş olmasıdır. İkincisi ise
Aleviliğin Ehl-i Beyt hakkındaki tasavvurunun Kur’an metninde veya yorumlarında açığa çıkmasındaki
zorluktur. Örneğin Hz. Ali’nin Allah tarafından imam olarak tayin edildiği şeklinde yorumlanan “Ey
Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O’nun verdiği peygamberlik
görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler topluluğunu
hidayete erdirmeyecektir”13 ayeti, Alevilikte Allah’ın, Hz. Muhammed’e Hz. Ali’nin kendisinden sonra
imam olmasını vahyetmesi olarak anlaşılmaktadır. Bu anlam, Alevilik inançlarının temelini oluşturmakta
ve bu ayet hakkında başka bir yorum imkânsızhale gelmektedir. Hâlbuki bu ayette Hz. Muhammed’e
indirilenin neliğine ait herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.
Aleviliğin ayrıştığı en önemli inançlardan birisinin imamet olduğunda şüphe yoktur. Aleviliğin
imamet anlayışı, İmamiye Şia’sından etkilenme sonucu oluşmuştur. İmâmet: masum bir beşerin din ve
dünya işlerinde liderliği olarak tanımlanmaktadır.14 Alevi inanç sisteminde imâmet, İmâmiye Şia’sında
12

13
14

Cem sırasında “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil,
kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya
ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)
tır. Nur üstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi hakkıyla
bilendir” (Nûr 24/35) ayeti okunmaktadır.
Mâide 5/67.
Tûsî, Nâsurddin Muhammed b. Muhammed b. El-Hasan, “İmâmet Risalesi”, trc. Hasan Onat, Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, c. 35, sayı: 1, 1996, s.181.
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olduğu şekliyle mevcuttur. Ancak Alevilik’te imamet öğretisinden çok velayet öğretisinin hâkim olduğu
görülmektedir. Tunceli’deki Alevi ocaklarının erenleri velayet öğretisi içerisinde değerlendirilmektedir.
İmamet öğretisi en genel anlamda dini ve siyasi liderliğin Ehl-i Beyt’te toplandığını ifade eder. Diğer
taraftan hilafetin kaldırılması ile birlikte Alevi inancını benimseyen insanların demokrasiden yana
tavırları bilinmektedir. Bu bağlılığın, hilafetin Sünni bir yönetsel yapıyı ifade etmesi ve Alevilerin
kendi inançlarını demokratik bir yönetimde daha rahat ifade etmelerinden kaynaklandığı söylenebilir.
Özellikle halifeliğin hâkim olduğu dönemlerde Alevilere karşı uygulanan baskı ve hoşgörüsüzlüğün
bu tavrın gelişmesinde etkili olmuştur. Yöneticiliğin Ehl-i Beyt’e ait olması ve seçimle işbaşına gelen
yöneticilerin yönetiminin uzlaştırılması önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.
Alevilik inancını benimsemiş gençlerde inançların bir ifadesi olarak simgelerin kullanılması
yaygın bir eylemdir. Bu eylem; Aleviliğin simgesi olarak kabul edilen zülfikarın insan bedeninde
görünür bir biçimde bulundurulması olarak gerçekleşmektedir. Aynı zamanda bu simgelerin ev,
iş yeri gibi çeşitli mekânlarda varlığı da gözlemlenmektedir. Ancak cem evlerinde on iki imamın
resimlerinin bulunması farklı bir anlam ifade etmektedir. Mabetlerde mezhepsel inançları simgeleyen
yazı ve resimlerin bulunması, süsleme amacının ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu resim ve yazıların
inançlarla ilişkili olduğu söylenebilir. Sözgelimi camilerde Allah ve Muhammed isimleri ile birlikte
dört halifenin isimlerinin tarihteki hilafet sıralamasına göre yer alması, Ehl-i Sünnet’in hilafet
konusundaki inancını yansıtmaktadır. Hasan ve Hüseyin isimlerinin yer alması ise camilerin tasavvur
edilen birleştirici işlevinden kaynaklanmaktadır. Şia inancının yaygın olarak var olduğu bölgelerdeki
camilerde de on iki imamın isimleri yer almaktadır. Cem evlerinde ise on iki imamın resimleri “inanç
resimleri” olarak kabul edilebilir. Alevilikte resme karşı olan hoşgörü, isimlerin resimlere dönüşmesine
imkân tanımıştır. Çünkü insan zihninde resimler harflerden daha etkili bir tasavvur oluşturmaktadır.
Ancak inancın simgeye dönüştüğü en önemli alan Hz. Ali’nin kılıcı Zülfikar’ın daha yaygın olarak
kullanılmasıdır. Çünkü Zülfikar tarihsel bir savaş aracı olan kılıcın ötesinde, başkalarına üstünlüğe atıfta
bulunan mitolojik bir unsurdur ve bu nedenle de cenknâmelerin en önemli öğesidir. Zülfikâr’ın imal
edilmiş bir nesne olarak değil de gökten inen nesne olarak betimlenmesi ve Hz. Muhammed tarafından
Hz. Ali’ye hediye edilen bir kılıç olarak kabul edilmesi, onun kutsallığına gönderme yapmakta ve onun
Hz. Muhammed’den sonra halife olması gerektiğine de vurgu yapmaktadır. Güncel olarak da bütün
bunlara ilaveten Alevi kimliğini ifade etmektedir. Gerçekte Zülfikâr İskenderiye mukavkısı tarafından
Hz. Muhammed’e hediye edilen bir kılıçtır.
Diriliş inancı İslam’ın temel inançlarından birisidir. Bu inanç inanma fiilinin nesnesi olarak
Kur’an’da yer aldığı gibi, üç temel ilkeden/el-usûlu’s-selâse birisi olarak da kabul edilir.15 Ancak
dirilişin mahiyeti konusunda kelam ekolleri arasında ihtilaflar mevcuttur. Bu ihtilaflar aynı bedende
diriliş veya farklı bedende diriliş şeklindedir. Alevilikte ise ölüm sonrasına ilişkin olarak devriye
inancı mevcuttur. Devriye inancı ruhun ölmediği ve külli gerçekliğe katılmak için olgunlaşmak üzere
çeşitli varlıkların bedenlerinde tekrar varoluştur. Bu bağlamda ölüm olgusu da Hakk’a yürümek olarak
tasavvur edilmektedir. Buna bağlı olarak Alevi-Bektaşi inanç sisteminde bu inancı ifade eden devriye
15

En’âm 6/92; Lukmân 31/4 vd.
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literatürü oluşmuştur.16 Bu devriyeler inanç önderleri tarafından insanlara okunduğu gibi, bir düşünce
olarak da anlatılmaktadır. Alevi gençlerde genel olarak ölümden sonraki varoluşa iman mevcuttur.
Ancak dirilişin nasıllığı konusunda ortak bir kabulün olmadığı görülmektedir. Alevi gençlerde devriye
inancının etkin bir biçimde var olmadığı da bir gerçektir. Çünkü devriye inancı ruhun olgunlaşmak için
çeşitli bedenlerde varlığına dayanmaktayken, ölümden sonra insanın cennet ve cehennemde varoluşuna
inanan insanların sayısı fazla; ölümle birlikte ruhun başka bedenlere geçtiğini kabul edenlerin sayısı
ise azınlıktadır. Ölenlerin kendileri için yapılan dualardan faydalanacağı ve onların ruhuna Kur’an
okunması durumunda ona fayda vereceği inançlarının varlığı da, aslında devriye inancının gençlerde
etkin olmadığına işaret etmektedir.
Tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de Alevilik inançlarını benimseyenler, başkaları tarafından
asimile edilecekleri kaygısını taşımaktadırlar. Asimile (assimilation); benzer hale getirme, kendine
benzetme, kendine uydurma, özümleme gibi anlamlara gelmektedir.17 Bu terim; azınlıktaki bir gurubun
sosyal yaşamının değiştirilmesi gibi kültürel asimilasyon, dilini değiştirmek gibi dilsel asimilasyon
şeklinde kullanılmaktadır. Aleviler, kültürel ve dilsel asimilasyon endişesi taşıdıkları gibi, asıl olarak
inançsal asimilasyon endişesi taşımaktadırlar. İnançsal asimilasyon; azınlığın inançlarının gücü elinde
bulunduran çoğunluğun inançlarına benzetilmesi olarak tanımlanabilir. Gücü elinde bulunduran
çoğunluk, kendi inançlarının delillerini güçlü ve meşru olarak kabul ettiğinden, kendi yönetim alanında
yaşayan insanların inançlarını değiştirme ve dönüştürme gibi eylemleri benimsemektedir. Her fırka,
ötekinin inançlarını değiştirmek için baskı yapmak, inançlarını geçersiz kılmak, inançları benimseyenleri
bidat ehli olarak tanımlamak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak ilkesi altında Kur’an inançları
yerine kendi fırkasının inançlarını anlatmak gibi asimilasyon ilkelerine sahiptir.18 Buna karşı olarak
azınlık inançlarını benimseyen topluluklar da, bir tepki olarak, kendi inançlarını kutsallaştırmak,
kendini hak ehli olarak tanımlamak, ötekiyle sosyal ilişkileri kesmek, içine kapanmak gibi tutumları
geliştirmektedirler.
Alevilik inançlarını benimsemede ve anlamlandırmada dil sorununa özel olarak işaret etmek
gerekir. Dinsel söylemin kendilerine hitap edilen topluluk tarafından anlaşılırlığı, genel olarak bütün
dinsel söylemlerin sorunudur. Din dilinin anlaşılır olmasının gerekliliğini, Kur’an metninden çıkarmak
mümkündür. Kur’an’ın Arapça bir kitap olması, onun hitap ettiği toplum tarafından anlaşılabilmesi
içindir. Bu nedenle Kur’an, kendi dilinin indirildiği toplumun diliyle ayniliğini anlaşılma illeti üzerine
bina etmektedir.19 Kur’an’da sözün va’z edildiği konumdan çıkarılmamasına ilişkin uyarılar da
mevcuttur. Sözcüğün cümle içerisindeki konumu ve anlamındaki sapmalar veya saptırmalar, Kur’an
tarafından eleştirilmektedir.20 Bundan hareketle dinsel söylemin anlaşılabilir olması ilkesinin Kur’an
16
17
18
19
20

Devriye; devr yani dönüş sözcüğünden alınmıştır. İnsanın Allah’tan sudur edişi ve ona dönüşünü anlatan nazım
biçimine verilen isimdir. Alevilikte devri konu alan çok sayıda nazım bulunmaktadır.
Türkçe Sözlük, 1/92.
Bu uygulamalara Mutezile ekolünün iktidarı ele geçirmesinden sonra uyguladığı mihne olayları örnek verilebilir.
“Biz onu, düşünesiniz diye Arapça bir kitap olarak indirdik” (Yûsuf 12/2) ayetinde Kur’an’ın Arap diliyle
indirilmesinin gerekçesi, muhatapların onu düşünmeleri olarak ifade edilmiştir. Ayrıca bkz. Ra’d 13/37; Nahl 16/103;
Tâhâ 20/113 vd.
“Yahudilerden öyleleri var ki, sözü tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine
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tarafından benimsenen bir ilke olduğu söylenebilir. Alevilik inançlarını ifade eden terimlerin, terim
olarak ve anlam olarak muhatapların zihinlerinde var olmayışı, anlaşılabilirliği etkilemektedir. Bu
inançları ifade eden terimler, belirli tarihsel dönemlerde ortaya çıktığından, o dönem içerisinde bir
anlamı olduğu kesindir. Ancak sözcüklerin zaman içerisinde kazandığı anlamları (dikey semantik) veya
farklı bölgelerdeki anlamları (yatay semantik) değişkendir.
Günümüzde Alevi inançlarını benimseyen insanlar genel olarak Türkçe, Kürtçe ve Zazaca gibi
dilleri kullanmaktadırlar. Alevilik inançlarını ifade eden sözcükler ise Arapça, Farsça ve Osmanlıca
dillerinde var olan sözcüklerdir. Bu dillerden alınan dinsel söyleme ait sözcüklerin, günümüz insanının
zihninde bir anlam ifade etmesi, bu nedenle sorunludur. Bununla birlikte mistik terminoloji kendi sistemi
içerisinde bir anlama sahiptir. Sözgelimi varlığın birliği ve varlığın Tanrı’dan sudûr etmesi anlayışı ve
bu anlayışı ifade eden sözcükler, günümüz insanının yabancı oldukları sözcükler ve anlayışlardır.
Alevi inançlarını benimsemiş toplulukların oluşturduğu sosyal yapılarda var olan örgün eğitim
kurumlarındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine karşı tutum genelde olumsuzdur. Öğrencilerin bu
dersi zorunlu olarak okumalarına karşın öğrenme isteklerinin olmadığı müşahede edilmektedir. Genel
olarak bu isteksizliğin nedeni, bu dersin içeriği ile ilişkilidir. Bu dersin Sünni inanç ilkelerini içerdiği
varsayılmaktadır. Öğrencilerin bu kanaatinin oluşmasında bu dersin Sünniliği inanç olarak benimsemiş
ve Alevilik konusunda bilgisi olmayan veya önyargılı olan öğretmenler tarafından okutulması etkilidir.
Bununla birlikte öğretim müfredatında olmasına rağmen bu dersin varlığına siyasal veya mezhepsel
bakış açısıyla karşı çıkan söylemlerin etkili olduğu da bir gerçektir. Kişisel bir tecrübe olarak görev
yaptığım okullarda bu dersin müfredatında olmamasına ve son zamanlarda kısmi olarak yer almasına
rağmen, derslerde Alevilik inanç ve ibadetleri öğrencilere tarafımdan anlatılmıştır. Bunlara karşı
oluşan tepki, benim Alevi inanç sistemini benimseyen bir kişi olarak tanımlanmam şeklinde olmuş
ve öğrencilerin bu derse karşı ilgisi kısmen artmıştır. Bu dersin etkili kılınması, içeriğinin mezhepsel
öğelerden arındırılması ve öğreticilerin de nesnel ve donanımlı olmasıyla mümkündür.

saldırarak “İşittik, karşı geldik”, “İşit, işitmez olası!” “Râ’inâ” derler. Hâlbuki onlar, “İşittik ve itaat ettik; dinle ve
bize bak” deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah, küfürleri yüzünden kendilerini lânetlemiştir.
Bu yüzden pek az iman ederler” (Nisâ 4/46) ayetinde her ne kadar Yahudilerin sözü bağlamından kopardıklarına işaret
edilse de, bu ayet asıl olarak genel olarak sözü bağlamından koparmayı olumsuz bir tutum olarak göstermektedir.
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GENEL MÜZAKERE
Prof. Dr. Abdülgaffar Arslan:
Sorularınızın çok olduğunu biliyorum. Hoşgörünüze sığınarak, yalnızca birkaç soru alabileceğimizi
belirtmeliyim. Cevapları da kısa ve öz olsun. Gelen sorular da kısa ve net olursa iyi olur. Evet, Harun
Bey, buyrun.
Harun Bey:
Teşekkür ediyorum sayın başkanım... Öncelikle hocalarımın her birine tek tek teşekkür ediyorum.
Birinci sorum Erkan hocamıza; İlyas hocamız, iyi veya kötü, yanlış ya da doğru, ortaya birşey koydu.
Ben, bu aralar, Bingöl’de düzenlenecek olan Alevilikle ilgili sempozyuma bir şey hazırlıyorum. Ve
Alevilik denildiğinde kafamda bir şeyin oluşmasını istiyorum. İlyas hocamda bunu az-çok gördüm.
Ama Erkan hocam, siz sorunu çok iyi ortaya koydunuz. Problemleri dile getirdiniz. Ama net olarak ne
demelidir? Belki bunu Alevilerin söylemesi lazım, bilemiyorum. Yani, birkaç cümleye sığacak şekilde,
Aleviliğin sizin zihninizde ne olduğunu bilmek istiyorum.
Yrd. Doç. Dr. Zübeyir Bulut:
Herkese saygılarımı sunuyorum. İlyas hocam; Alevilik şu değil, bu değil derken “Alevilik tarikat
da değil” dediniz. Sonra da erkânından bahsettiniz. Ve uygulama yerinin de dergâh olduğunu söylediniz.
Arkasından, Alevilerin Meclis’te dergâh-cemevi açma talebinin olduğunu söylediniz. Ama sonra tutup
“Mecliste hiçbir dergâh yok ki, cemevine izin verelim” dediniz. Bu durumda, sözleriniz, kendi içinde
çelişkili değil midir? Başta, “Tarikat değil” demiştiniz.
İkincisi, seçmeli desler ve eğitim boyutu ile ilgilidir. Eski müfredat çalışmış bir arkadaşınız
olarak söylüyorum, üç dersi bu eğitim boyutuyla ilgili olarak koyduk. Üçüncüsü Erkan hocama, İlyas
hocamla birlikte de cevaplandırabilirler. Alevilikte şöyle birşey vardır. Dede için, zâkir için “dilli
Kur’an”, “konuşan Kur’an”; ağlama için “telli Kur’an”; nefes için de “kelam, ayet, Kur’an” deniliyor.
Bir dedeyle oturduğunuz zaman, “Dur sana bir ayet okuyayayım” diyor. Bağlama çalıyor ve içeriği
Kur’an’la uyumlu olmak üzere bir nefes söylüyor. Bu kavramları nasıl anlıyoruz? Bu tanımlar itikadi,
teorik ve teolojik açıdan, Sünnilik açısından bir sorun teşkil eder mi? Bunu nasıl anlamamız gerekiyor?
Çok teşekkür ederim.
Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş:
Ben de, öncelikle üç konuşmacımıza teşekkür ediyorum. Abdülgaffar Bey uyaracak diye, tebliğlerle
ilgili değerlendirme yapmadan, hemen, katkı mahiyetindeki soruma geçmek istiyorum. Şöyle ki: Her iki
tebliğcimiz; İlyas Bey de ve Özden Hanım da, Alevilerin, elimizdeki Kur’an-ı Kerim’in tam olmadığı
şeklinde bir kanaatte olduklarını söylediler. Bu bende bir çağrışım yaptı. Tahminimi tasvip ederlerse
memnun olacağım. İmamiyye ve Şia’nın genelinde, 12 imamın, yani Hz. Ali’nin Hz. Peygamber’den
sonra nass ve tayinle belirlediği şeklinde hâkim bir anlayış söz konusudur; bu anlayış, İmamiyye’de,
imamlar vasıtasıyla 12. imamın eline kadar gelmiştir. Mehdi-yi Muntazar’ın, kıyamete yakın geldiğinde
elinde bulunan bu ayetleri de getireceğine dair İmamiyye’de bir Kur’an anlayışı hatırlıyorum. Yani
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Aleviliğin, özellikle de Türkiye bağlamındaki Aleviliğin tarihî kökenleri ile ilgili –ki buna da sık sık
atıf yapıldı–, bu anlamda yapılan çalışmaların halen çok az olduğunu; kendi gözlemlerimden hareketle,
yapılanların da Batılılar tarafından yapıldığını biliyoruz. Öte yandan, bunların da, Türkçe bilmelerinden
dolayı Osmanlı ve Türkiye Alevileriyle ilgili kaynaklara inemediğini görüyoruz. İsmailiyye ile aynı
kökten geldiği gibi birtakım görüşlerin, özellikle de bâtınî tevil anlayışının bunda etkili olduğunu ve
tarihî perspektiften gidersek, Nizârî İsmailiyye ve Safevî devleti ile ilgili mukayeseli çalışmalardan daha
net sonuçlar elde edileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki benimki bir tahmin, çünkü ben konunun uzmanı
değilim. Bu konuda, her iki tebliğcimiz de katkılarımın beyanını bildirirlerse memnun olurum.
Fatih Bey:
Ben kısa bir soru sormak istiyorum. Sorum Özden Hanım’a. Yapılan bir alan araştırmasına ilişkin
sunumlarını yaparken, Erkan hocamız, yan taraftan istatistikleri ekrana yansıttı. Ancak, şöyle bir sorun
çıktı; Özden Hanım’ın sunumuyla arkadaki istatistiksel veriler uyuşmuyordu. Örneğin simgelerle ve
simge kullanımı ile ilgili soruya verilen cevaplarda “Simge kullanmıyorum” diyen genç sayısı fazlaydı.
Özden Hanım’ın ifadesi ise tam tersineydi. Yine, Hz. Ali ile ilgili yapılan araştırmada, o araştırma
sorusuna verilen cevaplar yarı yarıyaydı. Hatta diyebiliriz ki, istatistiklerle ilgili aslında net bir hüküm
verebileceğimiz bir durum söz konusu değildir. Bu meselenin aslı nedir, öğrenmek istiyorum.
Prof. Dr. Osman Karadeniz:
Teşekkür ediyorum. Ben çok kısa bir soru soracağım. Öncelikle arkadaşlara teşekkür ederim.
Şurası anlaşıldı ki, Alevilik bir cemaat, fırka ya da mezhep değildir; ancak, dinî bir akım olduğu açıktır.
Bu durumda, Diyanet’in bir şeyler yapması gerekir diye düşünüyorum. Ama ne yapabilir, onu ayrıca
konuşmak lazım. Mesela, kitapları basmak güzel bir şey. Aleviler adına bir şeyler yapılmalı gibi geliyor
bana...
Erkan Bey, rakamlar konusunda haklısınız. Bazı âlimler, bunu kesretten kinaye olarak kabul
ediyor. Sayılara fazla takılmak doğru değildir. Bizde, Türkçe’de de vardır; “Yüz kere anlattım, anlamadı”
gibi. Hâlbuki yüz kere değil, iki-üç kez söylenmiştir. O 40’ları iyi yakalamışsınız. Arasanız daha da
bulursunuz. Ama bu rakamlar, kutsallıklarından kaynaklanan şeyler değildir. Mesela, ayette –haşa ayete
karşı gelecek değilim– “Allah katında aylar on ikidir” diyor; ancak, mutlak on ikidir diye bir şey söz
konusu değildir. Bunu, biz insanlar tespit ettik. Allah da “Aylar on ikidir, oynamayın” dedi. On beş de
olabilirdi, gibi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Erkan Yar:
Harun hocam sormuştu; “Aleviliği nasıl tanımlarsınız?” diye... Alevilikle Sünnilik arasındaki
fark şudur: Sünnilik, iktidardaki bir mezhep olması dolayısıyla, kralı kanun olarak sunan bir ekoldür.
Alevilik ise insan merkezli olup muhalefet kültüründen kaynaklanıyor. Sünnilik, iktidarı tabu olarak
sunan anlayıştır. Belki de en büyük saik budur. Alevilikte, insan “konuşan Kur’an”dır. Zübeyr hocam
söylemişti. Kur’an-ı Kerim’de bir ayet vardır. Şura 51 ayeti; ancak, ben bu ayetin, kelamcılarca,
geleneksel bakış açısının dışında tekrar okunması gerektiğini düşünüyorum. Vahiy, perde arkası ve
ayrıca elçi gönderilmesi... Buradan birtakım çıkarımlarda bulunabiliriz. İnsan nasıl konuşan Kur’an
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olur? Çünkü Kur’an da, bizim zihin dünyamız dışında bir şey değildir. Belki de bunu açmak lazımdır.
Ancak bu, birkaç dakikada açılacak bir şey değildir. Evet, sayılara takılmak doğru değildir. Fakat
sayıların dinî yaşamdaki önemini de yok saymamak gerekir. Ben, sayıların Kur’an’da bu kadar önemli
olduğunu düşünmüyorum. Ama geleneğin bu sayılar ezoterizmi üzerine inşa edildiğini düşünüyorum.
O nedenle, meseleyi, yani günlük işlerin 40 olması ile 40’ın olgunluk yaşı sayılması arasındaki farkı
slayt olarak hazırladım. Demek ki, biz, bunların hepsini müsellem olarak kabul ediyoruz. Oysa böyle
değildir; hepsi birer masa başı teolojidir. Yani, bu teolojiyi birisi oturup yazmıştır. Ama sonradan
Diyanet bunların hepsini dinin temel aslı haline getirdi. Sorulan sorulara da masa başı cevaplar veriyor,
Kur’an’a bakmıyor. Kendi hadislerine, kutsal saydığı hadislere bakıyor. Şahsen, böyle cevap verdiğini
düşünüyorum.
Yrd. Doç. Dr. Özden Kanter:
Teşekkür ediyorum. Arkayı göremedim. Bilemiyorum ne derece yansıdı. Erkan Bey slaytları
kontrol ediyordu. Eğer kapalılık olduysa, bunun temel sebebi, paragrafları genelleyerek ifade etmeye
çalışmamdır. Yoksa, anket çalışmasıyla sunum arasında tezat söz konusu değildir.
Prof. Dr. İlyas Üzüm:
Teşekkür ediyorum. Ben konuşmamda vakte bağlı kaldığım için, şimdi 5 dakika kullanmanın
hakkım olduğunu sanıyorum. Erkan Bey gerek sunumunda, gerekse de soruya cevap verirken kendi
kanaatlerini paylaştı. Diyanet hakkındaki kanaatlerinin hepsi yanlıştır. İstisnasız, hiçbiri doğru değildir.
Aleviliğe dair tespitlerinin de büyük çoğunluğu yanlıştır. Doktorayı bitirdiğim zaman, bir keresinde bir
konuda “Bu yanlış!..” demiştim de, değerli hocam –kendisi buradadır– bana “İlyas, ‘Bu ifade doğru
değil!’ demen gerekir” demişlerdi; ki bu farklıdır. Ben hocamdan bu dersi almışımdır. Buna rağmen,
Erkan Bey’in Diyanet’le ilgili söylediklerinin hepsinin yanlış olduğunu söylüyorum. Örneğin “Muharrem
orucuna Diyanet bid‘at diyor” söylemi yanlıştır. Böyle birşey yoktur. Çünkü bu soruya cevap verenlerden
biri de benim. Bir diğeri, “Uzmanların, dinî konularda cevap verirlerken ayete, Kur’an’a baktıklarını
sanmıyorum” dedi. Külliyen yanlış. İlk baktığımız Kur’an ayetleridir. Ondan sonra “Diyanet, hadislerle
ilgili bir kitap yazdı. Şimdiye kadar Sahih-i Buhari, Müslim vardı. Şimdi ise sahih-i Diyanet olacak.”
Yanlış!.. Ne çalışmadan haberdar, ne de çalışmanın mahiyetinden... Bilgi eksikliğine rağmen, rahat
rahat konuşabiliyor.
Aleviler Safevî devletini kurdu. Safevî devleti, Kızılbaş Türkmenlerin kurduğu bir devlettir ve
ona karşı olan yaklaşım nettir. Ama daha sonra, bâtın özellik kaybolarak, 12 imam Şiiliğine intikal
etti. Siyaset teolojisi üzerine az evvel geliştirilen yaklaşımların da büyük çoğunluğu yanlıştır. Yani
Sünnilik siyasetten, Alevilikse muhalefetten besleniyormuş. Sünni ulema, o zamanlar, Kur’an’ı, dini ve
Hakk’ın hitabını kâle almamış. Sünnilik yaşlı, dayağa yaslanmış. Onlar ne söylerse onu yapıyor. Böyle
bir din olabilir mi? Din İşleri Yüksek Kurulu’nda, Diyanet’in, Kur’an ve hadislere rağmen bir kelime
dahi cevap vermesi mümkün değildir. Din herşeyin üstündedir. Oyuncak değildir. Fırka-yı nâciye ve
kurtuluş üzerinde duruldu. Kur’an-ı Kerim, kurtuluşun reçetesini, Fatiha’dan hemen sonra 5 madde
halinde sayıyor: “Gayba iman edilecek, namaz ikâme edilecek, infakta bulunulacak, Peygamber’e,
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ona indirilene ve ahirete iman edilecek.” Din felsefe, nazariyat ve oyuncak değildir, Din vahiydir;
Peygamber’in olaylara yaklaşımıdır.
İlaveten, müslüman toplumun, çoğunluğun tarih boyunca benimsediği anlayışa sahip olduğu
söylendi, ki bu da sağlam bir temele dayanmamaktadır. Hz. Peygamber (a.s) haklı olarak “Ümmetim
dalâlet üzere birleşmez” buyuruyor; cumhura atıf yapılmasının sebebi budur. Şimdi birer cümleyle cevap
veriyorum. Zübeyr Bey haklıdır, şurasının ikmal edilmesi lazım. Alevilik ve Bektaşilikte tasavvufi
boyut vardır. Bunda şüphe yoktur. Ancak, Alevi-Bektaşilik, Kâdirîlik ve Nakşîlik gibi onların İslam’ın
şer‘î mükemmeliyetini yerine getiren bir mahiyette değildir. Farklı, senkretik bir anlayışa sahip diyelim.
Bâtınî, ezoterik telakkilere sahiptir. Farklılığı buradan kaynaklanıyor. Kurumla ilgili olarak da, Alevi
literatür ve telakkide Kur’an ile ilgili anlayış, ilk üç halife... bunların hepsi, Alevilik kültürüne, Safevîler
döneminden sonra, 12 İmam Şia’sından etkilenerek intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihsel bağlantı
içinde değerlendirmek lazımdır. Nizârî İsmailiyye’den bahsedildi. Alevilikle Şiilik arasındaki çalışmalar
bize şunu gösteriyor ki, Alevilik, her ne kadar 12 imam Şiiliğinin sembollerine bağlı kalsa da, fiilen
Nizârî İsmailiyye karakterlerine bürünmüştür. Bunlar uydurulmuştur. Mesela, Alevilikte 12 imam aynıdır.
Ama mahiyeti tamamen farklıdır. Alevilikte, kavram olarak 14 masum vardır. Ancak, Aleviliğin kendi
karakterine adapte edilmiştir. 12 imam masum çocuğu olarak anılmıştır. Alevilik, mahiyeti itibariyle 12
imam, İsnâ Aşeriyye Şiiliğinin sembollerine sahiptir. Fakat genel karakter olarak, Nizârî İsmailiyye’den
gelir. Ben, Hatice Hanım’ın sözünü dolaylı olarak söylüyorum. Teşekkür ediyorum.
Prof. Dr. Erkan Yar:
Sadece şunu söylemek istiyorum. En azından, Diyanet, Muharrem’de cami ve cemevlerinde
okutulan hutbelerde “Size iki şey bıraktım; biri Allah’ın kitabı, diğeri ehl-i beytimdir” hadisini okutmuştu.
Üç ay sonrasında, bir hutbede “Size iki şey bırakıyorum; biri Allah’ın kitabı, diğeri de sünnetimdir”
hadisini okuttu. Sanıyorum, bu biraz tanımlamaya yeter. İktidar, tarihte her daim baskıcı olmuştur.
Prof. Dr. Abdülgaffar Arslan:
Son derece medeni, tartışmalı ve hoş bir oturum geçirdiğimizi düşünüyorum. Biz tam zamanında
başladık ve tam zamanında bitiriyoruz. Ben, bugünün birinci oturumunu burada kapatıyorum. Şahsım
ve arkadaşlarım adına hepinize şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum.
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DÖRDÜNCÜ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Süleyman Toprak

Tebliğ: Kadere Dair Toplumun Genel Problemleri
Prof. Dr. İlhami Güler (Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Ecel, Rızık ve Musibet Anlayışımızın Sosyal Hayattaki İzdüşümleri
Dr. Mücteba Altındaş (Ankara-Kazan Müftülüğü)

Tebliğ: Kur’an Açısından Kader-İmtihan İlişkisi
Yrd. Doç. Dr. Rabiye Çetin (Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi)

GENEL MÜZAKERE
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Süleyman Toprak:
E‘ûzü b’illâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm. el-Hamdü l’illâhi rabbi’l‘âlemîn. es-Salâtü ve’s-selâmu ‘alâ-seyyidinâ Muhammedin ve ‘alâ-âli-hî ve sahbi-hî ecma‘în!
Dördüncü oturumdayız. İnşallah hayırlı ve heyecanlı bir oturum olur. Önceki oturumdaki
arkadaşlarımızı, huzurlarınızda tebrik ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir oturum oldu. Bizim
oturumumuzun da öyle olacağını umuyoruz. Öncelikle, böyle bir toplantıyı düzenlediği için İstanbul
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanına, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ömer Aydın’a ve diğer hocalarımıza,
katkıda bulunan bütün arkadaşlara ve hasseten, sponsorluk yapan Belediye Başkanı nezdinde Bağcılar
Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.
Oturumumuzun genel karakteri kaderdir. “Kaderimiz böyleymiş” diye başlayacağız ve kader
konusunu konuşacağız. Her ne kadar, bin dört yüz yıldır konuşulan bir konu olsa da, biraz da biz
konuşalım diye düşünüyoruz. Bu konu, İslam içerisinde bin dört yüz yıldır konuşulmaktadır, bunun bir
de İslam öncesi tarafı vardır. Kader konusu, maalesef, bitip tükenmeyen ve konuşuldukça çoğalan bir
konudur. Bugün biraz da biz konuşacağız. Buradaki sıraya göre gitmek istiyorum. İlk konuşmacımız,
takdimde de belirtildiği gibi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan Prof. Dr. İlhami
Güler Bey, bize “Kadere Dair Toplumun Genel Problemleri” konusunu anlatacak; biz de istifade
edeceğiz inşallah.
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Kadere Dair Toplumun Genel Problemleri

Prof. Dr. İlhami Güler

B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bu konu, epey zamandan beri düşündüğümüz ve yazı yazdığımız bir konu olmakla, burada, birkaç
mevzuyu bir kere de sizinle birlikte sesli olarak düşünmeye çalışacağım. Evet, şimdi konuyu müzakere
edebiliriz. Kesin bir şey olmadığını ve problemli yapısını hepimiz biliyoruz. Sadece, aklıma gelen bazı
şeyleri, burada sizinle beraber biraz daha netleştirmeye çalışacağım.
İlk olarak, size verdiğim metindeki ifadeden hareketle bir şeyler söyleyeceğim.
Eş‘arî’nin Ortaçağ’daki kader teorisinin özü, eğer Allah’la insan arasındaki ahlaki ilişkinin
mahiyeti, Allah’ın hayatımıza nasıl girdiği veya Allah’ın, yaşarken bize ne ettiği ve edebileceği ise;
Ortaçağ’ın siyasal yapısındaki entelektüel, düşünür veya âlimlerin, bu sorunu düşünürken, içinde
bulundukları siyasal kültürün etkisinde kalan bir tanrı tasavvuru geliştirdikleri ifade edilebilir. Burada
ifade edilen, Ortaçağdaki sultanın, kâdir-i mutlak olarak tüm toplumun hayatına egemen bir kişilik
olması durumu, Allah tasavvurumuzda da belirleyici olmuştur. Allah’la aramızdaki ilişki düşünülürken,
bir anlamda, Allah’la insan arasındaki ilişkinin de böyle olduğu anlayışına gidilmiş; “mutlak kudrete
dayanan ve mülkünde istediğini yapabilen” ile mülkündekiler arasındaki mülkiyet ilişkisi, sahipmahsup, yani sahip ile sahip olduğu şey arasındaki ilişki nasılsa öyle bir düşünce geliştirilmiştir. Çünkü,
Ortaçağ’daki kral ve sultanlarla halk arasındaki ilişki de büyük ölçüde böyleydi. Dolayısıyla, bunun
bir yansıması olarak, Mu‘tezile, Allah’la insan arasındaki ilişkiye bir hukuk koymayı amaçlamış, aslah
veya adalet prensipleriyle, bu ilişkiyi bir ahit ve misak ilişkisi olarak kurmaya çalışmıştır. Eş‘arîlik ise,
bunu, büyük ölçüde bir mutlakiyet, mutlak sahiplik ilişkisi şeklinde kurmaya çalışır.
Benim kişisel kanaatim, Mu‘tezile’nin ortaya koyduğu bu adalet veya aslah prensiplerinin,
Allah’la aramızdaki ilişkiyi izah etmede bugün bizim için daha elverişli olduğudur. Bunu Kur’an’la da
temellendirmek mümkündür. Her ne kadar, Kur’an-ı Kerim’de, Allah’la insan arasındaki ilişki abd-rab
ilişkisi tarzında, yani efendi-köle veya sahip-mahsup ilişkisi olarak serdedilmiş, köleci bir toplumda
böyle ifade edilmiş olsa da Kur’an’da misak ve ahit ilişkisinin de olduğunu biliyoruz. Ezelî misak olayı,
Allah’la aramızdaki ilişkinin bir sözleşme olduğunu çok net bir biçimde ifade eder. Bu, bugünkü hukuk
devletlerinde geçerli olan, bir otorite ile ona boyun eğecek insanlar arasındaki ilişkiye benzetilebilir.
–Her ne kadar tümüyle gerekçelendirilmiş ve tam anlamıyla mantıki olmasa da– bugünkü hukuk
devletlerinde bu büyük ölçüde böyledir. Allah’la aramızdaki ilişki her ne kadar tam olarak böyle değilse
de birtakım istisnai durumlarla birlikte, en genel anlamda Allah’la insan arasındaki ilişkinin, –Allah’ın
konuşma lütfunda bulunmasını da şahit göstererek– bizim anlayabileceğimiz ahlak ve vicdan yasalarına
bağlı olarak işlediğini ön plana çıkarmamız gerekir. Kısacası, benim temel tezim budur. Mu‘tezile de
büyük ölçüde bunu yapmıştır.
Bugün adına insan hakları veya hukuk devleti dediğimiz şey, bir otorite ile ona boyun eğecek
insanlar arasındaki ilişkinin, bir vicdan, ahlak veya hukuk ilişkisi olması gerektiğini ileri sürer. Bu
anlamda, Fazlurrahman’ın ve Muhammed İkbal’in de ileri sürdükleri gibi; Allah’ın insan kategorisini
yaratması, yani bir özgürlük kategorisi yaratarak bir denenme modu, sınanma formu, bir proje olarak
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insanı ortaya koyması; tanrının, kendi iradesini geri çekerek, bir alanı boşaltıp o alanda insana yetki
vermesi, bir riske girdiği anlamını taşır. Bütün samimiyet ve kalbimle söylüyorum, tanrıya; “Tanrılık
nedir, tanrılığın en dip, en derin kriteri nedir?” diye soracak olsak, bana en anlamlı geleni “özgürlük
vermek ve riske girmek” kriteridir. Yani tanrılık, riski göze almak, özgürlük verebilmektir. Bir denenme
formunda özgürlük vererek bir risk almaktır. Tanrılığı en dipte kuran ve tanrılığa yakışan en temel
kapasite veya niteliğin bu olduğu kanaatindeyim. Bu, benim fikrim olmayıp, Muhammed İkbal’le
Fazlurrahman’ın fikridir. Ben de onlara katılıyorum. Çünkü risk söz konusu olmadığında; kendi
dışınızda, nereye gideceği belli, tarafınızdan hedefleri önceden tayin edilmiş ve bütün mekanizması net
bir şekilde kurulmuş bir yapının karşısına geçerek, yalnızca aktörlerin sırayla devreye girip rollerini
oynamasını beklemek gibi bir durum ortaya çıkar; ki bu bana, son derece sıkıcı, adeta bir oyun gibi
gelmektedir. Dolayısıyla, klasik teizmin ezelî ilim teorisiyle ortaya attığı şey, tanrının ezelî irade ve
ilmiyle her şeyi bir kerede kurgulayıp, kendi dışında, hiçlikten bir makine potansiyeli ortaya koyması
ve sonra da karşısına geçip onu seyretmesidir. Bu görüş, bugün birçok filozof ve düşünürü tatmin
etmemektedir. Sonra, bildiğimiz üzere, ateizmin en önemli gerekçelerinden biri de budur. Şimdi ben,
bu ezelî ilim teorisine karşılık, Muhammed İkbal’in bir paragrafını; kendisinin, temelde Kur’an’dan
etkilenerek ve Kur’an’daki “külle yevmin…” ayetinden hareketle ezelî ilim’e –ki, kaderin de en önemli
problem kaynaklarından biridir– ilişkin alternatif görüşünü okuyacağım; sonrasında da, ikinci bir
alternatif olarak kendi görüşümden bahsedeceğim.
Muhammed İkbal, Dinî Düşüncenin Yeniden Teşekkülü adlı kitabında bu konuyla ilgili olarak
şöyle diyor:
“İlahi ilmi bir çeşit pasif ilm-i küllî olarak düşünmekle bir yaratana varmak mümkün değildir.
Eğer tarih önceden planlanan bir olaylar zincirinin üst üste ortaya çıkan resimleri olarak benimsenecek
olursa, bizim için ne yenilik, ne de değişiklik imkânı kalır. Böylece, hilkat sözcüğü anlamını yitirecektir;
zira bu kelimenin bizim için bir anlamı varsa, o da, bizim herhangi bir işe yaramamızdan ileri gelir.
Aslına bakılırsa, takdir veya kader ile ilgili ilahiyatçıların bütün söyledikleri ve yazdıkları tamamı ile
tahmine dayalıdır. Bu tahminlerde, hayatın bizzat hareket etme yeteneğine sahip olduğu yolunda günlük
tecrübelerimizden anladığımız gerçek hiç yer alamamıştır. Ama bunun yanı sıra şunu da teslim etmek
gerekiyor ki, ani ve dolayısıyla önceden tahmin edilemeyen güçlerle donatılmış egoların zuhuru, bir
anlamda her şeyi kuşatan, mutlak ve nihai egonun özgürlüğüne sınır koymak demektir. Ama bu sınır
dışarıdan konmuş değildir. Bu sınır bizzat onun yaratıcı özgürlüğünden ileri geliyor.”
Az önce ifade ettiğim gibi, riske girme olayı –hâşâ– birçoklarının yanlış anlayabileceği gibi,
dışarıdan verilen bir şey değildir. Riske girme ve bu kendi iradesini geri çekme olayı, insanın haddini
aşarak O’na meydan okuma tarzında ileri sürülen bir şey olmayıp, bizzat ilahlığının kendisidir.
İkbal’e devam edersek; “Bu sınır bizzat O’nun yaratıcı özgürlüğünden ileri geliyor. Kendi
yaratıcı özgürlüğünü sınırlandırmışsa da, gayesi, fani ve geçici egoların kendi hayatında, gücünde ve
özgürlüğünde rol oynamalarını sağlamaktır.”
Muhammed İkbal; hem evreni, hem de insan hayatını, yaratıcı kapasiteler içeren ve gideceği
yerler önceden kesin olarak tayin edilmemiş, bir anlamda Allah’la insanın el ele vererek beraberce
yürüdükleri bir süreç olarak görüyor. Yani burada, önceden planlanmış bir oyun, bir tiyatro oynanmıyor
veya kum saatinde olduğu gibi, her şey önceden çizilip belirlenmiş de, tarih, sadece tanelerin aşağıya
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düşmesiyle gerçekleşmiyor. Zamanın geçmesi demek, yukarıdaki kum tanelerinin aşağı düşmesi veya
kendi sıralarını beklemesi demek değildir. Hem insan egoları, hem de yaratıcı nihai ego, birbirleri
ile karşılıklı yaratıcı bir ilişki içerisindedirler. En önemlisi de, Muhammed İkbal’e göre, bu ilişkinin
geleceği açıktır. Yani, insan ile tanrı, tanrının önceden belirlediği nihai bir amaca, ne olacağı önceden
belirlenmiş bir hedefe doğru gitmiyorlar. Hem tanrı, hem de insan için bu gelecek açık ve canlı bir
şekilde gerçekleşiyor, tanrıyla insan el ele bu geleceğe doğru gidiyorlar. Bu durumda, Allah’la insan
arasındaki ilişkinin canlı ve dinamik bir ilişki olduğu söylenmiş oluyor. Bunun karşıtı ise, hepimizin
bildiği üzere “ezelî ilim teorisi”dir. Kur’an-ı Kerim’den, çok rahatlıkla, Allah’ın ezelde her şeyi
bildiğine dair ayetler getirebiliyoruz. Bu ezelî ilim teorisini benimsediğimiz zaman, insanın özgürlüğünü
nasıl izah edeceğimizi de biliyorsunuzdur. Tâ başından beri, mantıksal bir çelişki olarak karşımızda
durmaktadır. Şimdilerde Türkiye’de bazılarınca, –Mu‘tezile’nin savunduğu gibi– ortada bir şey yok
ve Allah da herhangi bir şey irade etmemiş ise, bilinmesinin söz konusu olmadığı savunulmaktadır.
Mu‘tezile’den bazı âlimler de, 10-15 ayeti delil getirerek bu teoriyi desteklemeye çalışmış; tanrının,
olacakları önceden bilmediği teorisini ileri sürmüşlerdir. Ben, şahsen bu kanaatte değilim. Ayetler gayet
açıktır ve Allah’ın ezelde bildiği de ortadadır. Fakat burada çok net bir mantıksal çözülemezlik olup,
bunun da kabul edilmesi gerekiyor. Yani, kader meselesinin açıklanmasında ezelî ilmi kabul edenlerin;
söz konusu ilim ile beraber, Kur’an’ın neredeyse her sayfasında rastlayabileceğimiz, insanın fiillerinde
özgür olduğu tezinin mantık ilkeleri uyarınca bir çelişki olduğunu ve bunun asla izah edilemeyeceğini
kabul etmesi gerekir. Benim kişisel kanaatim, bunun, bir problem artığı olduğu yönündedir. Bir taraftan
ezelî ilme inanabiliriz; ama, diğer taraftan da, en azından Kur’an’ın bu denenme modunun, sınanma
formunun gerçekleşebilmesi için, insanın özgür iradeye sahip olduğunun da kabul edilmesi gerekir. En
az ezelî ilmi kabul etmek kadar mantıki ve ahlaki bir zemin olduğunu bilmemizden dolayı, bu iki gerçeği
beraberce kabul etmekle birlikte, bunun asla çözülemeyecek bir durum olduğunu da teslim etmemiz
gerekir.
Benim, birinci olarak söyleyeceğim, yani sesli olarak düşündüğüm budur.
İkinci olarak, teodise problemi hakkında bir-iki şey söylemek istiyorum. Kader sorunu
düşünülürken karşımıza en fazla çıkan, çözemediğimiz problemlerden bir tanesi de bu teodise yani
kötülük problemidir. Bildiğiniz gibi, bu teodise problemi Kur’an’da bela, musibet, fitne, imtihan veya
hayır, şer kavramlarıyla ifade edilir. Bana öyle geliyor ki, her ne kadar teist veya Hristiyan filozoflar bu
mevzuyu çözemeseler de, İslami açıdan, yani Kur’an zaviyesinden bu sorunun bir makuliyeti, çözülebilir
bir zemini vardır. Ben bunu şöyle düşünüyorum: Adına şer, musibet, fitne veya bela denilen; Türkçesi
acı, ıstırap, sıkıntı, elem ve zarar veren demek olan hadiselerin yeryüzündeki varlığının bir anlamı vardır.
Kur’an’ın çok açık bir şekilde işaret ettiği gibi, buradaki yaşamın amacı insanın denenmesi, yeryüzü
de bu denenmenin zemini ise, tanrı, doğa’nın ve insanın dizaynında kötülüğü zorunlu bir unsur olarak
koymuştur. Yani, söz konusu sıkıntı, acı ve ıstırap denenmenin zorunlu bir parçasıdır. Peki, denenme
nedir: Kabiliyet, kapasite ve özgürlüğü olan bir varlığın, zorunlu bir kulvara sokulup oradan başarıyla
çıkmasıdır. “Ve beşşiri’s-sâbirîn” ifadesi, bu zorlu süreçten sabrederek ve direnerek çıkma anlamındadır.
Çıkabildin mi, çıkamadın mı? Çıktıysan “Ve beşşiri’s-sâbirîn”, sabredenleri müjdele!.. Şunu demeye
çalışıyorum: Denenme modu, sınanma formu bizatihi sıkıntı, acı ve ıstırabı gerektirmektedir. Burada
dikkat etmemiz gereken şey şudur: Özellikle kader bağlamında halkımızın Allah’a en fazla iftira ettiği
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amanfroz olduğu için, hep bunun üzerinde duruyorum. Evet, resmen iftira ediyor! Hani ayette deniliyor
ya: “İnkâr edenler, yüzlerinden ve sırtlarından (saran) ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi
edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi!” (21:39) Bu anlamda, insanlar, Allah hakkında, bilmedikleri bir
sürü şeyi iftira ediyor, yani hepimiz ediyoruz.
Ben bundan kurtulmak ve kaçınmak için, konuyla ilgili bir-iki şey söylemek istiyorum. Birincisi
şu: Ben diyorum ki, kötülük, yani Kur’an-ı Kerim’in şer dediği şey iki anlama geliyor: İnsan iradesinden
çıkan iradi kabahat veya ihmal yoluyla çıkan kabahat. Ahlaki kötülük, ahlaki şer bu iradi kısımdandır.
İradi derken kast-ı mahsus veya ihmal, her ikisi de iradidir; çünkü, irade etmememiz de iradidir.
Toparlayacak olursak, birincisi, insanların iradi anlamda şer ortaya koyma kapasiteleri vardır. İkincisi,
doğa dizayn edilirken, bize, adına felaket, musibet, bela, sıkıntı, acı ve ıstırap denilen zorlukları yaşatacak
tarzda dizayn edilmiştir. Bela –bildiğiniz gibi, bu kelime Türkçede de negatif anlam taşımaktadır–
bizatihi sıkıntı, acı ve ıstırap anlamına geliyor. Aslında, Arapçadaki kök anlamı bakımından bela veya
fitne “denenme” anlamına gelir; imtihan gibi. Dolayısıyla, bu tip sıkıntılarla karşılaşabiliriz; bunun da
Kur’an’daki en güzel ifadesi şudur: İnne ma‘a’l-‘usri yüsrâ. Bu ifade aslında denemenin tabiatının
ikisini birden barındırdığını ifade ediyor. Allah, insanın; böyle bir sıkıntı sürecinden, yani özgür iradeden
kaynaklanabilecek kötülüklerden, iki doğadan gelip insanı bulabilecek kötülük ortamından, kendi özgür
iradesiyle denenerek, yani Allah’ın beklediği davranışları ortaya koyarak, karşı taraftan, cihad, sabır ve
adaletle denenmiş maksimum düzeyde başarılı bir ahlak kahramanı yani çıkmasını irade etmektedir.
Yani, Allah’ın beklentisi budur. Evet, Allah, cennetin dolmasını, yani çok sayıda insanın, bu denenme
sürecinden, bu mengeneden özgür iradesiyle kurtularak karşı tarafa geçmesini istemekte ve böylelerini
de ödüllendirmektedir. Allah’ın rızasının, tavır ve tarafının bu olduğu Kur’an’da çok net bir şekilde
görülmektedir.
Ben, buradan şu üç sonucu çıkarıyorum:
Bir; doğanın risk, insanın kabahat işleme kapasitesi. Denenmenin, yani insanların sınanmasının
zemini burasıdır. Bu zemin kabahat ve şer, yani musibet doğurmaktadır. Bir de, Allah’la aramızdaki
ilişkide üçüncü bir kategori olarak, Kur’an-ı Kerim’in şu ayetinde de geçen “günah işleyenlerin
davranışlarının akabinde bazı kötülüklerin ortaya çıktığı” inancı vardır: “Onların yaptıkları her bir (iyi)
işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz.” (25:23) Bana öyle geliyor ki, bizim ahlaki kabahat
işleme kapasitemizden, ceza olmak üzere, yeryüzünde, sonucu burada görülen bazı kötülükler ortaya
çıkabilmektedir. Yani ceza olarak buranın olan bazı kötülükler çıkabiliyor. Mesela, eski kavimlerin,
Allah’la olan ilişkilerinde iradelerini kabahat yönünde ortaya koymalarının akabinde bir helak ile
muhatap oldukları ve bir sıkıntının ortaya çıktığı bellidir; bunu Kur’an’da görebiliyoruz. İkincisi, bir
ihtimal; bana şöyle geliyor, bilmiyorum siz ne dersiniz: Türkçede “şefkat tokadı” diye bir kavram vardır.
Yani, Allah’la ilişkisini koparmamış olan insanlara karşı, kendi özgür iradeleri ile ortaya koydukları
bazı davranışları sonucunda bir tutum söz konusudur. “Kör Allah’a nasıl bakarsa Allah da köre öyle
bakar!” ifadesinde olduğu gibi. Kur’an-ı Kerim’de geçen yasa gereği, küllî iradenin cüz’î iradeye bağlı
olarak, Allah’ın –dikkat edin– defacto, durduk yerde bir insana kötülük vermesi değil, yaptığımız ahlaki
kabahatlerin akabinde bazı cezalandırmaların olabileceğine dair Kur’an’dan bir ima çıkabiliyor ki, buna
bizim İslam âlimleri şefkat tokadı diyorlar. Yani Allah, insana bu noktalarda bazı cezalar verebilir. Benim
buradan çıkardığım sonuç şudur: Allah’ın durduk yerde –kaderin Türkiye’de en kabul edilen tarzı olarak–
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insanları denediği, özellikle de sevdiği kullarının başına durup dururken bela, musibet ve sıkıntı vererek
onları sınadığı kanaatinde değilim. Allah’ın insana; durduk yerde bela vererek acı ve ıstırap çektirdiğini
–ki bunun açılımlarını biliyorsunuz–,rızıktan tutun da ecele kadar kaderin tüm detayıyla alt problemlerini
ve tek tek insanları gözeterek –Fatma’ya şu, Ahmet’e bu şeklinde– ecel, rızık, sıkıntı, felaket ve bela
anlamında bir kasti denenme için insanlara kötülük ve şer –hâşâ– verdiğini düşünmüyorum. Benim
kişisel yorumum, ortamı böyle dizayn etmek suretiyle, denenmeyi tam burada yapmaktadır. Dolayısıyla,
karşılaştığımız kötülükler ya insanların birbirlerine karşı kast-ı mahsus olarak düzenledikleri ahlaki
günah ve kötülüklerden ya da doğa karşısındaki acziyetimizden ve doğa ile olan ilişkilerimizi doğru
tanzim edemeyişimizden kaynaklanır. Şerrin, musibetin ve sıkıntının kaynağı burasıdır. Burayı görüp,
bir taraftan irademizi düzelterek, kabahat kaynağı olmaktan çıkarmamız; diğer taraftan da, doğayla olan
ilişkilerimizi iyileştirmemiz, nedenselliği ciddiye alarak doğadan gelebilecek kötülükleri azaltmamız
gerekir. Kuzey ülkeleri, en azından bunun bir örneği olarak karşımızda durmaktadır.
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Ecel, Rızıkve Musibet Anlayışımızın Sosyal Hayattaki İzdüşümleri

Dr. Mücteba Altındaş

Giriş
Kader konusuyla ilgili olarak yapılan tartışmaların ana noktasını ecel, rızık ve musibet gibi temel
konular oluşturmaktadır. Bu konulardaki bakış açımız kader algımızı şekillendirmektedir. Cebri bir
kader algısının şekillenmesinde ise özellikle “ketebe” fiili ve türevlerinin geçtiği ayetler delil olarak
kullanılmaktadır. Genel itibarıyla ilahi yazgıyı ifade ettiği düşünülen bu ayetler acaba böyle bir anlayışa
izin vermekte midir? Yazı fikrini ima eden kitap ifadeleri nasıl anlaşılmalıdır? Geleneksel yazgı
anlayışımızla bütünsellik ve bağlamı içerisinde Kur’an’ın yazgı anlayışı birbirinden farklı mıdır? Yaş ve
kuru her şeyin bir kitapta olması varlıksal olarak insanın da her şeyiyle ezelde tayin edildiği anlamına
mı gelmektedir? İşte bu çalışmamızda sürekli insanımızın zihnini kurcalayan ve çoğu zaman tutarlı bir
cevap bulamadığımız soru ve sorunlar çerçevesinde Kur’an’ın ortaya koymuş olduğu insan algısını
irdelemeye çalışacağız.
Birbiriyle yakından ilgili olan ecel, rızık ve musibet konuları ayetlerde genelde kitap kavramı
bağlamında geçmektedir. Ecellerin uzayıp kısalması veya bir kitap içinde olması, bu alanda hangi
yasaların geçerli olduğuna işaret etmektedir. Genel tartışmalara baktığımızda tespit edilen ecel ile
insanın yaşamış olduğu ömür süresinin aynı ve değişmez olduğu fikri kabul edilmektedir. Kaza, afet
ve hastalık gibi nedenlerle sona eren bireysel ihtirami ecellerin tayin edilmesi ile bu ölümlere sebebiyet
veren olaylar arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Zira reel hayata baktığımızda insanın eylemleriyle
eceli arasında çok yakın bir ilişki görmekteyiz.
Ecel konusuyla yakından ilgili olan bir diğer konu da rızık konusudur. Kur’an’daki rızıkla ilgili
ayetler, bu alanda ezeli bir tayinin olduğu anlamına mı gelmektedir? Herkes için önceden belirlenmiş
kişiye özel bir rızık anlayışı, sebepler ve çalışma kanunlarını devre dışı bırakmaktadır. Zira bütün
canlıların ecel ve rızıklarının açıkça levh-i mahfûzda yazılı olduğu algısı, bu alanda geçerli olan yasaları
reddetmek anlamına gelmektedir. Hâlbuki rızkın Yaratıcı’ya ait olması, rızkın sebebi ve takdir edicisi
olarak bu alanda da mutlak otoritenin gücüne işaret etmektedir.
Ecel ve rızık konusuyla yakından bağlantılı bir diğer konu da musibet konusudur. İnsan
davranışlarının önceden belirlendiğini savunan cebir teorisi, insanın başına gelen musibetlerin de ezeli
bir yazgı ile belirlendiğini savunmaktadır. Musibet ve felaketlerle ilgili ayetlerde mecaz olarak kullanılan
“kitap ve yazma” ifadeleri bizim şu soruya cevap bulmamızı gerektirmektedir: Bu musibetler herhangi
bir amaç ve gayesi olmadan keyfi olarak mı yazılmıştır? Yoksa musibetler belli ilkeler çerçevesinde ilahi
iradenin kontrolünde mi meydana gelmektedir? Ahlaki olarak belirlenmemiş bir varlık olan insanın bu
konudaki payı ve sorumluluğunu ortaya koymak meseleyi doğru anlamamıza yardımcı olacaktır. Çünkü
belli bir eylemi yapmaya mecbur olan bir varlığın eyleminden sorumlu tutulması mümkün değildir.
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1.İLAHİ YAZGI ANLAYIŞININ DOĞURDUĞU TEMEL SORUNLAR
İnsan fiillerinin ezeli ilim kapsamında olduğu için belirlendiği konusunda en çok tartışılan
ayetlerden birisi Rad-39 ayetidir. “Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana kitap O’nun yanındadır.”
Ayet kişinin ecel, rızık ve ahlaki sorumluluk getirecek bütün davranışlarının sonucunun her hangi bir
kurala bağlı kalmaksızın silinip bırakılması ve tayin edilmesi olarak anlaşılmaktadır.1 Bu düşünceye
göre insanların bireysel olarak said veya şaki olması bu kitapta önceden kaydedilmiştir. Ancak ismi levh-i
mahfûzda said yazılmış olan şaki, şaki yazılmış olan said olabilmektedir. Zira Yüce Yaratıcı dilediğini
siler, dilediğini olduğu gibi bırakır. Yani ilahi irade insanları herhangi bir kurala bağlı kalmadan keyfi
olarak dilediği gibi iyi veya kötü olarak belirlemektedir.
Fakat böyle bir düşünce Kur’an mantığına göre tamamen zıttır ve insanın ahlaki sorumluluğunu
reddetmektedir. Zira said bir kimse şaki haline gelebilme imkânına sahip olmasaydı, peygamber ve kitap
göndermenin bir anlamı olmazdı.2Hâlbuki ayetin insan davranışlarının yazılıp silinmesi ile bir ilgisi
yoktur. Çünkü Allah istediğini siler, istediğini bırakır ifadesi ilahi iradenin kanun koymadaki otoritesini
vurgulamaktadır. Silmesi ve tespit etmesi ilahi kanunlara tabidir.3
İnsan davranışlarının ezeli yazgının kapsamı içerisinde olduğuna delil gösterilen ayetlerden
birisi de Enam-59 ayetidir. Ayetteki yaş ve kuru her şeyin bir kitapta olması ifadesinin içerisine insan
davranışları da sokulmuş, irade ve sorumluluk göz ardı edilmiştir.4Hâlbuki yaş ve kuru her şeyin bir
kitapta olması ifadesi kanun ve kurala bağlı olmayan hiçbir varlık yoktur, her şey bir kurala tabidir
demektir. Âlemde bir düzen ve nizam vardır. İnsana bırakılan alanlarda ise kaderi insan davranışları
belirlemektedir. İnsanın sorumlu olduğu hususlarda kaderi insan çizmektedir.5
İradi fiiller alanında kaderin bu şekilde anlaşılması insan sorumluluğu açısından oldukça
önemlidir. Ebu Hanife bu hususu dikkate alarak levh-i mahfûzdaki yazıyı hüküm olarak değil, vasıf
olarak anlamaktadır.6 Yüce Yaratıcı insanları iman ve inkar edebilecek kapasitede yaratmış, kimseyi
buna zorlamamıştır. Birey olarak yaratılan insan bu fiileri kendisi işlemektedir.7 Bu anlamda insan,
1

2
3
4
5

6
7

Razi, Ebu Abdillah Fahruddin et-Taberistâni, Tefsir-i Kebir, c.13, s.471; Bu bakış açısına göre Allah yılın başında o
senenin bütün hükümlerini kaydetmekte ve o yıl geçince yıl silinmiş olduğu için gelecek yıla ait başka bir kader tespit
etmektedir. Bu durumda insanın kaderi kaza haline gelmedikçe değiştirilebilir. Burada değişmez denilen şey levh-i
mahfûz, kader ve ezeli ilim olup değişen ise kazadır. (Nesefi, Ömer, Akaid, s.141)
İzmirli, İ. Hakkı, Yeni İlm-i Kelam, c.2, s.195
Atay, Hüseyin, Kur’an’a Göre İman Esasları, s.93
Maturidi, Ebu Mansur,Te’vilâtü’l Kur’an, c.4, s.100
Akbulut, Ahmet, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, s.295; Kader kelimesinin geçtiği ayetlerden hiçbiri insanın
sorumlu olduğu fiillerinin alın yazısı anlamında önceden takdir edildiği anlamını taşımamaktadır. Bu konuda yapılan
tartışma kainatın belli bir düzen dâhilinde yaratılmasında değil işlediği fiillerinde lehte ve aleyhte sorumlu olan
insanın yaptıklarının ezelde tayin ve tespit edilmesinde yoğunlaşmaktadır. Kader kâinattaki ilahi kanunlardır, şeklinde
anlaşılsaydı tartışma olmazdı. Kâinattaki düzenlemeyi insan fiilleri için de düşündüğümüzde hürriyetin anlamı
kalmamaktadır. Önceden tespit irade konusu olmayan ve insanın sorumlu olmadığı hususlarda olabilir. (Akbulut, a.g.e.,
aynı yer)
Ebu Hanife, Numan b. Sabit, Fıkhu’l Ekber, s.36
Ebu Hanife, a.g.e., s.43-44; İlahi irade istemeseydi insan irade sahibi olamazdı. Bu anlamda hidayete erdiren, saptıran,
mühürleyen, hayrı ve şerri işleten yaratıcıdır. Bu makro düzeyden mikro düzeye inilerek insanın hayatına bakıldığında

196

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

tabiat olayları gibi her şeyiyle, iyi ya da kötü olacak şekilde belirlenmemiştir.8
Ayetlerdeki kitap kavramıyla bağlantılı olan önemli konulardan bir tanesi de birbiriyle yakından
ilgili olan ecel, rızık ve musibet konularıdır. Tartışmalara baktığımızda ecel ayetleri bağlamlarından
koparılarak anlaşıldığı için birbirinden farklı ve tutarsız sonuçlar ortaya çıkmıştır. Hâlbukibu ayetleri
konu bütünlüğü içinde bağlamlarıyla ele almak tutarsız ve yanlış düşünceleri engelleyecektir. Temel
tartışma konusu insan ecelinin ilahi irade tarafından belirlenip belirlenmediği fikridir.
Bu konuda en çok tartışılan ayetlerden biri Yunus-49 ayetidir. “Her ümmetin bir süresi vardır.
Süreleri dolunca ne bir an geri kalırlar, ne de bir an ileri gidebilirler.” Genel anlayışa göre ayet herkes
için tayin edilmiş bir ecel düşüncesine delil olarak kullanılmıştır.9 Ancak ayet, bireylerin ecellerinden
değil, toplumların tabi oldukları sosyolojik bir yasadan bahsetmektedir.
En çok tartışma konusu yapılan bir diğer ayet ise Fatır-11 ayetidir. “Bir canlıya ömür verilmesi
de onun ömründen azaltılması da mutlaka bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah’a göre kolaydır.” Ayetteki
kitap lafzından hareketle ömrü uzun olacaksa uzun olanın, kısa olacaksa kısa olanın ömrünün apaçık
şekilde kitapta yazılı olduğu bildirilmektedir. Buradaki kitap lafzı Yüce Allah’ın konuya ilişkin koyduğu
yasalar olarak yorumlanmadığı için doğal olarak herkesin yaşam süresinin böyle bir kitapta kaydedildiği
sonucuna varılmıştır.10
İbn-i Kemal, belirlenmiş ecel düşüncesiyle ilgili olarak daha tuhaf bir anlayış geliştirmiştir. İnsan
için takdir edilen seneler ya da günler olmayıp nefeslerdir. Nefeslere bağlı olarak takdir edilen günlerin
sağlık-hastalık, yorgunluk-dinçlik durumuna göre azalıp eksileceği gizli bir şey değildir. Ona göre bazı
kimselerin nefeslerini tutmayı tercih etmelerinin sırrı burada gizlidir.11
8
9

10

11

iyi veya kötü davranışların insana aidiyeti ortaya çıkmaktadır. (DİB, Komisyon, Kur’an Yolu, c.1, s.76)
Garaudy, Roger, 20. Yüzyıl Biyografisi, s.288
Bu bakış açısına göre Allah ezeli ilmine göre bir kayda ve şarta bağlamadan insanların ecelleri konusunda hükmünü
vermiş ve ömürleri tespit etmiştir. Katilin ceza görmesi yasaklanan bir işe teşebbüs etmesinden ve tabiat kanunları
gereğince Yaratıcının sonucunda ölümü yarattığı bir fiili kesbetmiş olmasındandır. Zira öldürme, yaratma bakımından
olmasa bile kesb yönünden katilin fiilidir. (Taftazani, Saduddin Mesud b. Ömer, Şerhu’l Akaid, s.126)
İbn-i Abbas’a göre ömür, sene, ay, gün ve saat olarak yazılır. Sonra başka bir kitaba şöyle yazılır. Eceline ulaşıncaya
kadar ömründen gün, ay, yıl olarak azaltılır. Sad b. Cübeyr de aynı görüşü savunur. Ecelden geçen azalmadır, geriye
kalan ömürdür. Kişinin ömrü şu kadar sene diye yazılır. Sonra bunun altına sonuna kadar birer birer günler yazılır.
Katâde’nin yorumu ise ilginçtir. Muammer 60 yaşına ulaşan, ömründen azaltılan ise 60 yaşından önce ölendir. (Kurtubi,
Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi li Ahkami’l Kur’an, c.14, s.333, Zemahşeri, Muhammed b. Ömer, elKeşşâf an Hakâiki Gavâimi’t Tenzîl ve Uyûnu’l Ekâvil fi Vucûhi’t Te’vil, c.2, s.240; Suyuti, Celaleddin Abdurrahman,
ed-Dürrü’l-Mensûr fi’t-Tefsir bi’l-Me’sûr, c.12, s.264-265; İbnü’l Cevzi, Ebu’l Ferec Cemaleddin Abdurrahman,
Zâdü’l Mesîr fi İlmi’t Tefsir, c.6, s.480) Ömrü uzun olacaksa uzun olanın, kısa olacaksa kısa olanın ömrü apaçık şekilde
kitapta yazılıdır. Kişinin ömrü uzatılıp kısaltıldıysa o kişi kendisi için yazılan eceline kadar yaşar. Zira gün ve saat
olarak ecelinin sonuna kadar olan süre o kişi yaratılmadan önce levh-i mahfûzda yazılmıştır. (Maturidi, Te’vilat, c.6,
s.475) Bu yazı şöyledir: Kişinin ömrü şu kadar senedir, sıla-i rahim yaparsa ömrünü şu kadar sene artırır. İtaat eden kişi
ikincisi olmadan birincide sıla-i rahim yapacak ve bunu bir artma ve eksilme olarak zannedecektir. Bu yüzden ömrün
artması ve eksilmesi sebepleriyle birlikte yazıldığı için hepsi tektir. Bu da takdirin değişmesini gerektirmez. (Kurtubi,
el-Câmi, c.14, s.333; Alusi, Ebu’l Fadl Şahabuddin Muhammed el-Bağdadi, Ruhu’l Meâni fi Tefsiri’l Kur’ani’l Azim
ve’s Sebi’l Mesâni, c. 12, s.262; Herevi, Ebu Ubeyd Kasım b. Selam, Tefsiru Hadâiku’r-Ravhi ve’r-Rayhân, c.23, s.362)
Kemal Paşazade, Ahmed Şemseddin b. Süleyman, Risale fi’l Cebr ve’l Kader, s.164; İbn-i Kemal, Enam-2’de geçen
birinci ecelin zamansal arazların dikkate alınmaksızın insanın özel mizacına ve muayyen terkibine göre düşünülmesi
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Ayete baktığımızda ömrün uzama ve kısalması, belirlenmemiş olan muallak ömür alanında
olmaktadır. Ayet bu anlamda bir uzama ve kısalmayı onayladığı gibi bunun objektif, varlıksal ve ahlaki
kurallara bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Uzayıp kısalmanın varlıksal ve ahlaki yasaları insan
iradesine bağlanmıştır.12
Süre anlamında Allah tarafından insan cinsi için bir ecel tayin edilmiştir. Fakat görüleceği gibi
yanlış anlaşılan tek tek bireysel ecellerin tayin edilme fikridir. Bu konuda filozoflar kelamcılardan daha
tutarlıdır. Onlara göre iki türlü ecel vardır. 1) Tabi ecel: Bir mumun yanıp tükenmesi gibi insan cinsi
için tayin edilen maksimum süreye metabolizmanın yaklaşması ve sonra da dağılması. 2) İhtirami ecel:
Metabolizmanın tabi süresini doldurmadan kaza, afet, hastalık gibi nedenlerle sona ermesi.13Birçok
nedenden dolayı bireysel ölüm sürelerini, Yaratıcı’nın tayin etmiş olması anlamına gelmez. Zira
bireysel ihtirami ecelin tayin edildiğini kabul etmek o ölümlere sebebiyet veren bütün olayların ahlaki
sorumluluğunu Allah’a yüklemek demektir.14
Bu açıdan bakıldığında insanımızın zihnini sürekli meşgul eden ve farklı bir dünya görüşü
oluşturan böyle bir ecel algısı doğruyu yansıtmamaktadır. Zira böyle düşündüğümüzde şu sorulara cevap
bulmamız oldukça zordur: Yanlış tedavi sonucu erken yaşta ölen bir çocuğun kurtulması mümkünse
irade ve tercihlerimiz ecelimizi nasıl etkilemektedir? Bu açıdan ecelin uzayıp kısalması gerçek anlamda
mümkün müdür? Bir katilin maktulü öldürdüğü an maktulün ecel anı mıdır? Veya bir trafik kazası sonucu
ölen bir kişi bu kazada ölmeseydi yine ölecek miydi? Bir insanın intihar etmesi ecel kapsamına girer mi?
Görüleceği gibi geleneksel ecel anlayışımız karşısında bu tür hayati soruları açıklığa kavuşturmamız
mümkün görünmemektedir.
Öyleyse ecel ayetlerini konu bütünlüğü içinde değerlendirdiğimizde bu soruların cevabı ortadadır.
Zira tespit edilen ecel, herhangi bir müdahale olmadığı zaman insanın yaşayabileceği zaman dilimidir.
Dünyaya gelen her insanın yaşaması gereken süreye ecel, yani tabi ömür denir. Bu, insan cinsi için takdir
edilmiştir. Doğan her insanın bu süreyi yaşama imkânı vardır. Çeşitli sebeplerden dolayı bazı insanların
ecelleri kısaltılmaktadır. Bunun kuralları da ilahi irade tarafından konulmuştur.15 İnsan cinsi için tayin
edilen ecel neyse o değişmez. Ölüm olayının kuralları ilahi iradeye ait olmakla birlikte öldürme ve

12
13
14

15

gereken tabi ecel olduğunu söylemektedir. Eceli müsemma olarak belirtilen ikinci ecel ise zaman olarak belirlenmiş
mukadder bir ecele işaret etmektedir. Bu ecelin gerçekleşmesi nefsi felekiyye kitabında öngörülen şartların ortaya
çıkması ve engellerin kalkmasına bağlıdır. (Kemal Paşazade, Risale fi’l Cebr ve’l Kader, s.173) İbn-i Kemal, Mutezile
ile benzer görüşü savunmaktan çekinerek tek bir ecel olduğunu ileri sürenlerin bu tutumunu yanlış bulur ve kendi
savunduğu ikili ecel anlayışının Mutezile’nin ecel anlayışından farklı olduğunu düşünmektedir. (Kemal Paşazade,
Risale fi’l Ecel, s.71)
Güler, İlhami, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, s.120
Taftazani, Şerhu’l Akaid, s.126-127, Tabatabâî, M. Hüseyin, El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, c.7, s.14
Güler, Allah’ınAhlakiliği Sorunu, s. 120 Ehlisünnet ikili ecel anlayışını reddetmektedir. Bir insan gerçekte nasıl bir
şekilde ölecekse öyle ölür. Onun dünyada iki eceli yoktur. Eceli müsemma ve ezeli kaza diye iki ecel kabul etmek
varsayımdan ibarettir. Bir kimsenin bilinen vakti o andan ibarettir. İlahi kanunda ölümün sebepleri olarak tanınmış bir
çok şeyler de vardır. İnsan ecelinin ne olduğunu bilmediği için bunlardan sakınmalıdır. Fakat bu sakınma ilahi iradeyi
ve bilinip takdir edilen eceli değiştirmez. Hayat ve ölümün tek dayanağı ilahi iradedir. (Elmalılı, Muhammed Hamdi
Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.2, s.439-440; Taftazani, Şerhu’l Akaid, s.126-127; Razi, Tefsir-i Kebir, c.7, s.98)
Akbulut, Allah’ın Takdiri Kulun Tedbiri, AÜİFD, c.33, s.152-153
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ölüme neden olma olayları tamamen insanlara izafe edilmektedir. Yaratıcı’nın yaratma ve can alma
fiilleriyle üstlendiği şey doğum ve ölüm kanunlarıdır.16
Oysa görüleceği gibi Sünni ve Mutezili âlimlerin bir kısmı bu eceli insanların bireysel eceli
olarak anlamıştır. İkincisi ise, tayin edilmiş olmayan bireysel ömür ve ölümlerdir. Fakat bu ikinci ecel
de müfessirler tarafından kıyamet, ölüm ile diriliş arasındaki süre ve ölümden sonraki hayat olarak
yorumlanmıştır.17 Bu anlamda “Her sürecin bir kitabı vardır.”18Ayetinin de insan ölümüyle ilgisi
yoktur. Kitap olarak tayin edilmiş ifadesi ile “ecelen mueccelen” ifadeleri aynıdır. Bağlama dikkat
edildiğinde buradaki ifadenin anlamı Allah’ın hangi peygambere hangi şartlarda ne türlü bir mucize
vereceğinin belirlenmesidir. Her tarihsel ve toplumsal sürecin sosyal ve ahlaki olarak kanuniyeti ve buna
uygun hükmü vardır.19
Yine “Hiç bir kimse, Allah’ın izni olmadan ölmez. O izin de belli bir süreye bağlanmıştır.”20
ayeti aynı kanuniyeti ifade etmektedir. Ayete göre bütün ölüm olaylarının tabi olacağı yasa ilahi irade
tarafından konulmuştur. Her ölme biçimi Allah tarafından kurallara bağlanmış olup yasa buna göre
işlemektedir. Ayetteki yazılma ifadesi, sebeplere bağlı olarak devam eden hayat dengesi içinde ölümün,
ancak ilahi iradenin koyduğu kurallara göre meydana geldiğini ifade etmektedir. Zira her ömrün bir
süresi, her sürenin de bir kuralı vardır.21 Yaratıcı her canlı türü için bir ecel belirlemiştir. İnsan cinsi
de bu kanunun dışında değildir. Ancak insanın eylemleriyle eceli arasında çok yakın bir ilişki vardır.
Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam gibi unsurlar ömrün uzun oluşunu etkilemektedir.22
Ecel konusuyla yakından ilgili olan bir diğer konu da rızık konusudur. Kur’an’daki rızıkla ilgili
ayetler, bu alanda konulmuş ve yürümekte olan kanunları ifade etmektedir. Kitap ve rızık kavramlarının
birlikte geçtiği ayetlere baktığımızda bu iki kavram arasında bir ilişki görmekteyiz. Ancak tartışmalara
baktığımızda rızık ayetleri bakış açısından kaynaklanan farklı düşüncelerin oluşmasına neden olmuştur.
Rızık ve kitap kavramı etrafındaki tartışmalar, bu kavramların farklı hareket noktalarından hareketle
yorumlandığını göstermektedir.23
16
17

18
19
20
21
22

23

Güler, Allah’ınAhlakiliği Sorunu, s. 121
Zemahşeri, Keşşâf, c.2, s.4, Kurtubi, el-Câmi, c.7, s.146; İkili ecel anlayışının çok tuhaf bir şekilde yorumlandığını
görmekteyiz. Bu yoruma göre birinci ecel insanın doğumundan ölümüne kadar olan eceldir. Müsemma olan ikinci
ecel ise ölümünden berzaha kadar olan süredir. Kul muttaki olur ve güzel işler yaparsa, Yüce Yaratıcı eceldeki birinci
ömrünü berzah ecelinden dilediği kadar artırır. İsyan edip sıla-i rahmi kestiğinde ise dünyadaki ecelinden kısaltılır,
berzah eceli artırılır. Ecel ilimde belirlenince de artma ve eksilme mümkün olmaz. (Kurtubi, a.g.e., c.9, s.330-331)
Rad-38
Güler, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, s.120
Ali İmran-145
Reşid Rıza, Muhammed, Tefsiru’l Kur’ani’l Hâkim, c.4, s.166-167; Ölümü sadece ilmin sınırlandırdığı sınırlı bir ecele
bağlamak ilahi sünneti ortadan kaldıracağı için akli delilleri reddetmek anlamına gelecektir. (Rıza, a.g.e., c.4, s.167)
Altıntaş, Ramazan, Yazgıcı ve Özgürlükçü Tevekkül Anlayışının Çalışma Hayatına Etkileri, Dini Araştırmalar, c.3,
sayı:7, s.131; Ekonomik güç, eğitim öğretim düzeyi, çevre ve temizlik şartları, dengeli beslenme ve sağlık kurallarına
riayet gibi etkenlerin insan ömrü üzerindeki etkileri açıktır. Aksi halde insan hayatını kuşatan kader ve ecel gibi
konularda ilahi takdirin dünya genelinde az gelişmiş ülkeler açısından olumsuz, kalkınmış ülkeler açısından ise hep
olumlu olduğu hükmüne varmış oluruz. (Karadeniz, Osman, Ecel Üzerine, s.94-95) Böyle bir anlayış ise ilahi adalet
prensibiyle çelişmektedir.
Rızık kavramını kelamcılar dört şekilde tanımlamıştır: Helal veya haram beslendiğimiz gıdalar, faydalandığımız şeyler.
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Rızık üç kategoride ele alınabilir. Özel ve dar manasıyla insan bedeninin gücünü ve hayatın
devamını sağlayan gıdalardır. Geniş anlamıyla Allah’ın insana verdiği, yararlansın veya yararlanmasın,
insanın elinde bulunan mal ve mülktür. İktisadi anlamda ise hayatın devamı için kullanılan, insan elde
etsin veya etmesin, evrende potansiyel olarak bulunan, insanlığın istifadesine sunulan mal ve kaynakların
tümüne rızık adı verilebilir. Bu anlamda rızık iktisadi hayatın objesi olmakta iktisattaki kaynak teriminin
ilahi boyutu içeren bir karşılığı olmaktadır.24
Ayet, rızık konusunda temel yasayı koymaktadır. “Yeryüzündeki hangi canlının, hangi rızık
çeşidi ile besleneceğinin belirlenmesi Allah’a aittir. Her canlının yaşama süresini de yerleşip kalacağı
yeri de bilmektedir. Bütün bunlar apaçık bir kitapta yer almaktadır.”25 Ayetteki kitap kavramı lafzi
olarak anlaşılarak levh-i mahfûz olarak yorumlanmış ve rızıkların takdir ve tayin edildiği fikrine
delil olarak kullanılmıştır. Zira bütün canlıların rızkı ve doğup öleceği yer açıkça levh-i mahfûzda
yazılmıştır.26Hâlbuki buradaki kitap ifadesi rızık konusunda da bir takım yasaların geçerli olduğunu
vurgulamaktadır. Bu anlamda rızkın Yaratıcı’ya ait olması rızkın sebebi ve takdir edicisi olması
anlamındadır.27
Elmalılı, ayetteki levh-i mahfûz olarak anladığı kitap kavramını farklı yorumlayarak tuhaf bir
anlayış geliştirmiştir. Ona göre canlının rızka kavuşması tamamen Allah’ın yükümlülüğü altındadır.
Yaşatmak istemediği zaman rızkını keser ve başkasının vermesine imkân yoktur. Bütün varlıkların
durumunu bilir ve ona göre rızık verir. Bütün canlıların rızık ve durumları takdir olunup levh-i mahfûza
yazılmış olup ilahi bilgiden yaratılış alanına çıkarılmıştır ki bu kitabı görebilen melekler oradaki yazıyı
açıktan okur ve anlarlar. Bu nedenle rızık meselesi endişe edilecek bir konu değildir ve başkasından
rızık beklemek boşadır.28 Elmalılı burada, tayin edilmiş bir rızık anlayışını savunarak tamamen çalışma
şartlarını ve insan sorumluluğunu reddetmektedir.
O halde insanın fakir ve zengin olmasını ya da rızkın tayinini belirleyen Yaratıcı mıdır? Ayet
bütünlüğüne dikkat edilmez ve Allah merkezli ifade tarzı dikkate alınmazsa böyle bir anlam çıkarmak
mümkündür. Konuyla ilgili ayetler29 birlikte okunmazsa ekonomik hayatta insanın hiçbir role sahip
olmadığı ve rızıkların Yüce Yaratıcı tarafından taksim edildiği sonucu çıkarılacaktır. Örneğin Razi, Nahl71 ayetini bu bakış açısıyla ele alarak ilginç bir şekilde yorumlamaktadır. Ona göre rızıktaki farklılığın
sebebi insanın çaba, gayreti ve zekâsı olsaydı o zaman en akıllı insanın en üstün ve ileri durumda olması

24
25
26
27
28
29

Faydalandığımız şeylerle birlikte sahip olduğumuz şeyler ve meşru olarak faydalandığımız şeyler. (Mert, Muhit,
Klasik Bir Kelam Problemi Olarak Rızık Kavramının Tanımları ve Bu Tanımların İçerdiği Problemler, AÜİFD, c.46/1,
s.5) Bu tanımlarda helal ve haram kavramlarıyla meşruiyet konusu özellikle dikkat çekmektedir. Kadı rızkı mutlak ve
muayyen olmak üzere ikiye ayırmış ve faydalanma esasını koymuştur. Mutlak rızık, su, ot, av ve denizden yakalanan
gıda maddeleri olup, bunlardan yararlanmak için bir engel yoktur. Muayyen rızık ise sahip olduğumuz şeylerdir.
Ancak onlara sahip olmakla değil bizzat istifade etmekle rızık olurlar. Mülkiyet rızık olmak için yeterli değildir. (Kadı
Abdulcabbar, Abdullah b. Ahmed Ebu’l Hüseyin, el-Muğni fi Ebvâbi’t Tevhid ve’l Adl,c.11, s.27)
Mert, Rızık Kavramının Tanımları, s.18-19
Hud-6
Zemahşeri, Keşşâf, c.1, s.436
İbn-i Aşur, Muhammed Tahir, et-Tahrir ve’t-Tenvir, c.12, s.6
Elmalılı, Hak Dini, c.4, s.518-519
Hud-6, Rad-26, Nahl-71, Şura-12,27, Zuhruf-32, Ankebut-60
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gerekirdi. En zeki olanın en az payı, en cahil olanın da en çok hisseyi aldığını gördüğümüzde bunun ilahi
taksimle olduğunu anlarız, demektedir.30
“Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri
için kimini kimine derecelerle üstün kıldık.”31ifadesi tek tek insanların fakirlik ve zenginliğinin
belirlendiğine işaret etmez. Çünkü ayette yer alan Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden
daha üstündür, ifadesi mal kazanmayı insana izafe etmektedir. Bu durumda ayet yaratılan farklı geçim
kaynaklarına ve insan tabiatının bunlara yönelmedeki farklılığına işaret etmektedir. Çünkü hayatı
yaratan, gelişip devam etmesini isteyen Allah, insanın yeteneklerini de farklı yaratmış ve farklı işlere
yönelen insanlar da farklı rızıklara sahip olmuşlardır. Bu ilahi yasanın nedeni de ihtiyaçların karşılanarak
sosyal düzenin devam ettirilmesidir.32
Bu konuda dikkati çeken can alıcı sorulardan birisi de şöyledir: İnsanın davranışları gibi rızkı da
kesin olarak belirlendiyse insanın çalışması anlamsız değil midir? Bu soru ezeli bir yazgı anlayışının
çıkmazını ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Zira herkes için önceden belirlenmiş kişiye özel bir
rızık olsaydı, evrensel yasa sisteminin bir parçası olan sebepler anlamsız olurdu. Yetenek ve enerjilerin
canlı varlıklara verilmesinin bir anlamı olmazdı. Her canlının bir beslenme tarzı vardır. Evrensel yasalar
gereğince emek harcanarak üretilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi planlanmıştır. Yer ve gök bütün
canlılara yetecek miktardaki besin kaynaklarını yapılarında taşırlar. Canlılar yasalar uyarınca bu besin
kaynaklarının peşinden koştukları sürece bundan yararlanacaklardır.33
“Yeryüzünde yürüyen ve kendi rızkını taşıyamayan nice canlının ve sizin rızkınızı Yüce Allah
vermektedir.”34 Yaratıcı, yeryüzünü bütün canlıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlarla donatmış,
çeşitli imkânlardan yararlanarak besinlerini sağlayacak yetenekte yaratmıştır. Kimi canlılar besinlerini
yalın biçimde, kimi tarımsal ürün biçiminde, kimi de endüstriyel ürünler şeklinde alır. Özellikle insan
analiz ve sentez yapabilme yeteneği, üretme gücü, yeryüzünü değiştirebilme ve sosyal hayatın şartlarını
geliştirme yeteneğine sahiptir. Bu özelliğiyle insan konulan evrensel yasalar yardımıyla bütün canlılara
sunulmuş olan çeşitli besin kaynaklarından yararlanmaktadır.35 İnsan için bunları elde etme sebeplerinin
takdir edilmesi insanı daha farklı bir konuma çıkarmıştır.36
Yaratıcı herkese zekâ, sağlık, yetenek ve servet gibi nimetleri bol ve eşit olarak vermiş olsaydı
sosyal düzenden söz edilemezdi. “Allah kullarına rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık
ederlerdi. Fakat rızkı dilediği bir ölçüye göre vermektedir.”37 Ayet imkânların dağıtımındaki ölçünün
ne olduğu sorusunu cevaplamaktadır.38 Kullarının durumunu çok iyi gören ve bilen Yüce Yaratıcı
30
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rızkı kendi dilediği bir yasaya bağlamıştır. Toplumsal düzenin devamı için bu alanda sosyal kanunlar
konulmuştur. Şayet iyi ve kötü kriterine göre rızık verilecek olsaydı bu, insanın sınav39 amacına aykırı
olurdu.
Şehristani de şartlı yazılım fikriyle rızık konusundaki kanunları ve insan iradesinin rolünü
vurgulamaktadır. Ona göre rızık ve ecellerin kitaba yazılması, genel ve şartlı olmak üzere iki türlüdür.
Şartlı olarak yazılması insanın şu şekilde davrandığında eceli ve rızkı artar, şöyle yapınca ise azalır
şeklinde yazılmasıdır.40
Öyleyse rızkın genişletilmesi ve daraltılması konusunda gelişigüzel bir irade değil, ilahi bir yasa
işlemektedir. İnsan eylemleri söz konusu olduğunda ilahi sünnet, insanın kendi seçim ve eylemlerine bağlı
olarak işlemektedir. Böyle bir varlık düzeni yaratılmıştır. Kullarına rızık verme konusunda ilahi yasa,
insanın kendi seçimleri ve sebepler çerçevesinde işlemektedir. “Dilediğine rızkı genişletir, dilediğine
de daraltır.”41ifadesi genişlemenin ve daralmanın değişebilen kanunlarını ortaya koymaktadır. Zira reel
hayata baktığımızda zengin bir kişinin zenginliğini kaybetme, fakir bir kişinin de zenginliğe kavuşma
imkânını gördüğümüzde bu kanunların işleyiş tarzını daha rahat anlamaktayız.
Ecel ve rızık konusuyla yakından bağlantılı bir diğer konu da musibet konusudur. İnsan
davranışlarının önceden belirlendiğini savunan cebir teorisi, genellikle ayetlerdeki “ketebe” fiili ve
türevlerine dayanılarak temellendirilmektedir. Bütün insan davranışlarının yazılması olarak anlaşılan
kitap kavramı, insanın başına gelen musibetlerin de yazılması olarak yorumlanmıştır.
Bu konuda en çok tartışmaya neden olan Hadid-22 ayetidir. “Yeryüzünde ve kendi canlarınızda
meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Elinizden
çıkana üzülmeyesiniz ve nimetlerle şımarmayasınız diye böyle yaptık.” Maturidi ayeti insan fiillerinin
yaratıldığına delil olarak kullanmaktadır. Ona göre insanın elinde olan veya olmayan bütün felaketler
musibet olarak isimlendirilir. Fakat yaratılması mutlak olarak Yaratıcı’ya aittir. İnsanların kendi elleriyle
yaptıkları da musibet olarak isimlendirilir. Bu da fiillerin yaratıldığının delilidir. Mutezile, insanlardan
gelmeyen musibet için isabet etti, fakat insanlardan gelen için isabet olunduk denir, demektedir. Fakat
bu yanlıştır. Her türlü musibet için isabet etti lafzını kullanmak dil yönünden uygundur. 42
Sözkonusu ayet, cebir teorisini temellendirmek için kullanıldığından dolayı olayların sorumluluğu
kadere yüklenmiş ve bir rahatlama psikolojisi oluşturulmuştur. Her şeyin yazılması onların mutlaka
olacağı anlamına gelmektedir.43 Zira Yaratıcı kâinatın olaylarını programlamış ve bunların zamanlarını
39
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tayin etmiştir. İlahi ezeli kaderin tersi olmaz. İnsan bunu böyle bilirse, olan şeyin neden olduğuna,
olmayanın da neden olmadığına üzülmez. Bunları kadere havale ederek rahatlar. Olacak her şeyin ezeli
ilimde kayıtlı olduğunu bilen ve ona göre davranan insan kaçırdığı fırsatlara üzülmez. Bu düşünceye
göre ayet insanın üzülmemesi için olayların ezelde tespit edildiği şeklinde yorumlanmaktadır.44 Ancak
ayetten böyle bir çıkarım yapılması durumunda şu soruya cevap bulmak oldukça zor olacaktır: Hayır
ve şer Allah’tan olduğu için kesin olarak başımıza geleceğine göre bir kötülük yaptığımızda bu kötülük
niçin bize ait olmaktadır?
Aynı şekilde Enfal-68 ayeti de ezeli ilim açısından ele alınmaktadır. “Allah tarafından önceden
buyrulmuş böyle bir ilke olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı başınıza mutlaka büyük bir azap gelirdi.”
Ayet Bedir savaşında alınan esirlerin fidye olarak yorumlanıp paylaşılmasını eleştirmektedir. Ancak
ayetteki kitap kelimesinden hareketle bu olayın ezelde yazıldığı ve değişmesinin mümkün olmadığı
yorumu yapılmıştır.45Hâlbuki buradaki kitap ifadesi esirler konusunda genel bir ilke ve kanunun geçerli
olduğundan bahsetmektedir.
Görülüyor ki, musibet ve felaketlerle ilgili ayetlerde geçen kitap kavramı bizim şu sorulara cevap
bulmamızı gerektirmektedir. Musibetler ne kadar zaman önce yazılmıştır? Bu musibetler herhangi
bir amaç ve gayesi olmadan keyfi olarak mı yazılmıştır? Ayetler insan fiillerinin önceden yazıldığını
değil musibetlerin ilahi iradenin kontrolünde olduğunu ifade etmektedir.46 Ayetlerdeki mecaz olarak
kullanılan kitap ve yazma ifadeleri, insan davranışlarının bireysel olarak önceden yazılmasını değil,
ilahi iradenin bu alanda koyduğu ilke ve prensipler anlamına gelmektedir.47 Zemahşeri Hadid-22 ayetini,
musibetleri yaratmadan önce hangi durumlarda insanın başına musibet geleceğini tespit ettik, şeklinde
yorumlamaktadır.48
O halde insanın başına iyi veya kötü bir şey gelmesi önceden tespit edilen kurallara göredir.
Allah musibetleri yaratmadan bunları insanlara verirken hangi esaslara göre vereceğini belirlemiştir.
Yaş ve kuru her şeyin bir kitapta olması onların varlıkları değil, varlık alanında tabi olacakları kanunlar
ve kurallardır.49 İyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı kötülük geçerlidir. “Başınıza gelen herhangi bir
musibet ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır,”50ayeti de insanın başına gelen sıkıntı ve felaketlerden
insanın sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır.
İnsanın başına kendi davranışları sonucunda musibet gelebileceği gibi kendi kusuru olmadığı
halde de musibet gelebilir. Bunun yanında insana denenmek için de musibet verilebilir. Bir insanın
başına kendi kusuru olmaksızın felaketler gelmesi imtihanın bir kuralı ve sonucudur.51 Her şeyin ölçü,
kanun ve nizamı Yaratıcı tarafından konmuş ve özgür irade sahibi insanların bu kurallar çerçevesinde
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hareket etmeleri istenmektedir. Öyleyse insanlar tarafından bilinebilecek hususların ilahi irade tarafından
belirlendiğini ve kanunlarının tespit edildiğini, insanlarca bilinemeyeceklerin ise insan faaliyetleri
sonucuna göre kaderlerinin insan tarafından çizildiğini söylemek mümkündür. İnsan cinsi için ezelde
çizilen sınırlar içerisinde insanın özgür olması ilahi yasadır.52
İnsanın irade ve yeteneklerini yanlış yolda kullanması, kendisi için kötü sonuçların doğmasına
yol açar. Bu, âlemde geçerli olan bir kanundur.53 İnsan birçok hatasının kurallara uymadığından
kaynaklandığını bilmeli ve bu sonuca üzülmek yerine daha dikkatli olmalıdır. Çünkü varlık düzeninde
rastgele ve başıboş bir işleyiş yoktur.54 Her şey kural ve düzen içinde uyumlu bir şekilde devam
etmektedir. Kötülüğün kurallarının konulmuş olması Allah’ın insanlara kötülük istediği anlamına
gelmez.55 İnsana kötülük de yapabilme imkânının verilmesi, insan özgürlüğünün gereğidir. Seçeneğin
olmadığı durumda özgürlükten söz edilemez.
İnsanın musibete maruz kalmasının sebebi, ilahi yasaların dikkate alınmamasıdır. Tekvini olan
İlahi yasalar uyulmaması durumunda dünyada karşılığını görmeyi gerektirmektedir. Tekvini emirlere
uymamanın getirdiği musibet, hayat içerisinde tecrübe edilen bir gerçektir. Hayatın işleyişi için konulan
kanunlara uymamak dünyada musibetin yaşanmasına neden olmaktadır.56 Bu nedenle “başınıza gelen
sıkıntılar kendi yaptığınız hataların bir sonucudur” kuralını koyan ayet57 insanın evrendeki fiziksel ve
sosyal yasalara uyması gerektiğini vurgulayan önemli bir uyarıdır.58
Doğal acı ve ıstırapların imtihan olmasına gelince, Allah insanların başına özel olarak bela ve
sıkıntı vermekten ziyade, insanlar kâinattaki konulmuş denge ve düzen içinde doğal bir sonuç olarak
acı ve sıkıntılarla karşılaşmaktadır.59 İnsanın hayır ve şer ile imtihan edilmesi hayatın bir yasasıdır.
“Her canlı ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz”60 Hiç kimse bu
yasanın dışında değildir.
Hayat içinde insanın hoşlandığı şeyler olduğu gibi hoşlanmadığı şeyler de vardır. “Andolsun ki
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sizi korku, açlık, mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek deneriz.”61 ayeti bu gerçeği
ifade etmektedir. Ayette insanın deneme süreci olarak sayılan korku, can, mal ve ürün eksilmesi insanın
başına sarılan belalar değil, konulmuş olan yasalar gereği yaşamın doğal sonuçlarıdır.62 Bunun amacı
insanlara çile çektirmek veya acı vermek değildir. Sınavın bir gereği olarak her iyilik yapabilmenin
yanında bir de kötülük yapabilme özgürlüğü vardır. Bunun için sınav, hayatın doğal verileri sayılan
mal, mülk, evlat, sağlık, rızık gibi nimetlerle olabileceği gibi ölüm, hastalık, musibet, yokluk gibi
sıkıntılarla da olmaktadır.63 Bu yasaların niçin insana acı verecek şekilde düzenlendiği konusu ilahi
irade kapsamındadır. 64 Zira dünya varlıksal anlamda böyle yaratılmış olup deprem, sel ve felaketler
açıkça bunu göstermektedir. Buradan insanın çıkarması gereken ders ise bu olayları araştırmaktır. Zira
ayetler çoğu zaman ibret alarak ders çıkarmanın önemini vurgulamaktadır.65
Ayette “Onlara bir iyilik gelirse bu Yüce Allah’tandır derler, bir kötülüğe uğrarlarsa bu senin
tarafındandır derler. De ki hepsi Allah’tandır. Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır, sana ne kötülük
gelirse kendindendir.”66 buyrulmaktadır. Hepsinin Yaratıcı’dan olması esası iyilik ve kötülüğün reel
varlıklarının değil, kanunlarının ilahi irade tarafından konduğunu ifade etmektedir.67 İnsanın başına iyi
veya kötü bir şey gelebilmesi ilahi sünnettir. Öyleyse ezelde tespit edilen oyunun kurallarıdır.68 Bu
nedenle İlahi iradenin tabiata koyduğu nizam amaçlarına uygun bir şekilde kullanıldığı zaman insana
fayda ve mutluluk getirmektedir.
Yine, Tevbe-51 ayeti de insanın başına gelen her türlü iyilik ve kötülüğün takdir edilip yazıldığına
delil olarak gösterilmektedir. Bu düşünceye göre her şeyin takdir edilip yazılması, hepsinin Yaratıcı
tarafından bilindiğine ve böyle hükmedildiğine delil olmaktadır.69Hâlbuki“De ki: Bizim başımıza ancak
Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir.” diyen ayet ezeli bir yazgıdan değil yapılan davranışın niteliğine
bağlı olarak uygulanan bir kuraldan bahsetmektedir. Burada kimin başına ne geleceği değil, yapılan
savaşta sağ kalanların gazi, ölenlerin ise şehit olacağı kuralı vurgulanmaktadır.70 Bu nedenle savaşın bir
sonucu olarak zafer veya ölümün her ikisi de inananlar açısından güzel bir sonuç olarak görülmektedir.71
Yasaların Allah tarafından yoktan var edilmesi metafiziksel alana, işleyişindeki süreklilik
ise fiziksel alana aittir. Yanlış olan, özgür olan insanın bu yasalar karşısında maruz kaldığı bir takım
olumsuzluklardan doğrudan ilahi irade ve kudreti sorumlu tutmaktır. Çünkü bunlar insanın tabiatla
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olan ilişkilerindeki yetersizlik, dikkatsizlik ve ihmalinden kaynaklanmaktadır.72 Zira kötülük varlıklar
arasındaki ilişkinin bir niteliğidir.73
Görüleceği gibi kötülük probleminde insan sorumluluğu esas alınmayıp ilahi kudretten hareket
edilerek farklı yorumlanması yanlış anlayışa neden olmuştur. Yaratıcı’nın insanı iyilik ya da kötülük
işleyecek tarzda yaratması, Yaratıcı’nın iyiliği ve kötülüğü yaratması olarak algılanmıştır. Hâlbuki Yüce
Allah, iyilik ve kötülüğün kanunlarını koymuş ve iyiliği daima insanlara tavsiye etmiştir.74 Bu nedenle
kâinatnötrdür. İyi ve kötü dış âlemde olan şeyler değil, insan davranışlarının ölçüleridir. İnsanın iradesi
dışında başına gelen sıkıntılar, insan tabiat ilişkisinin zorunlu bir sonucudur. Zira kâinat sisteminde asıl
olan, ilahi kanunların bütün varlıklar için geçerli ve değişmeyecek olmasıdır.
SONUÇ
İnsan özgürlüğü ve sorumluluğuyla doğrudan ilgili olan ecel, rızık ve musibet gibi konularda
rastgele bir irade değil, insanlara belli ilkeler çerçevesinde davranan ilahi iradeyi görmekteyiz. Kuran’ın
bütünselliği içinde mecaz olarak ifade edilen ilahi yazgı anlayışı varlığa hâkim olan yasaların Kuran
diliyle ifadesidir. Bu anlamda ecellerin uzayıp kısalması veya bir kitap içinde olmasından bahseden
ayetler, bu alanda geçerli olan varlıksal ve ahlaki yasaları ifade etmektedir. Tespit edilen ecel herhangi bir
müdahale olmadığı zaman insanın yaşayabileceği zaman dilimidir. Kaza, afet ve hastalık gibi nedenlerle
sona eren bireysel ihtirami ecelin tayin edildiğini kabul etmek bu ölümlere sebep olan bütün olayların
ahlaki sorumluluğunu Allah’a yüklemek demektir.
Kur’an’daki rızıkla ilgili ayetler de bu alanda konulmuş ve yürümekte olan kanunları ifade
etmektedir. Herkes için önceden belirlenmiş kişiye özel bir rızık olsaydı, sebepler ve çalışma kanunları
anlamsız olurdu. Allah, yeryüzünü bütün canlıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek imkânlarla donatmış,
her canlı için bir beslenme tarzı yaratmıştır. Yüce Yaratıcı herkese farklı yetenekler vermekle birlikte
72
73

74

Özdemir, Kötülük Problemine Eleştirel Bir Yaklaşım, CÜİFD, c.4, s.243
Düzgün, Allah, Tabiat ve Tarih, s.144; Yüce Yaratıcı’nın olaylardaki varlıksal rolü, olaylara neden olan tabii kanunlar
zincirini yaratmış olmasıdır. Yaratıcı sebep ile sonuç arasındaki ilişkiyi belirlemiştir. Bu nedenle insanların çeşitli
durumlar sonucunda acı çekmeleri bu ilahi yasanın bir gereğidir. Mutezile adalet ve hikmet temeline dayanan Yaratıcı
anlayışını savunarak ilahi fiillerin hikmetini insanın faydasıyla açıklamaktadır. Ancak ilahi fiillerden olan elem ve
acıların hikmetlerini ibret ve bedel teorisiyle açıklamaya çalışmışlardır. İnsan iradesiyle sonuçlanacak acı ve ıstırapları
insan hürriyeti ve sorumluluğu açısından ele almakla birlikte hastalık, sel, deprem gibi felaketlerin ilahi fiil olduğu ve
öbür dünyada telafi edilmek üzere insanlara ibret ve imtihan amacıyla meydana geldiğini savunmuşlardır. (Kadı, Şerhu’l
Usûli’l Hamse, s.483 vd.) Bu açıdan bakıldığında Mutezile’nin doğal acıları doğrudan ilahi iradeyle ilintilendirilmesi
problem oluşturmaktadır. Çünkü masum çocukların büyükler ibret alacak diye acı çekmesi tutarlı bir izah değildir.
Buradaki sorun varlık düzenindeki işleyişten kaynaklanan bir takım sonuçları doğrudan ilahi irade ve kudretle
ilişkilendirmekten kaynaklanmaktadır. Zira hastalık ve felaketlerin ibret veya imtihan olduğunu kabul etmek geri
kalmış ülkelerdeki insanlara ilahi iradenin adaletsiz davrandığı anlamına gelecektir. Bu yüzden ibret için çocuk, yaşlı ve
masumların ölmesini izah etmek mümkün değildir.
Eşari bu anlamda ilahi iradenin keyfiliğini savunmaktadır. O’na göre ilahi fiillerde menfaat elde etme veya bir zararı
bertaraf etme anlamında herhangi bir hikmet aramak gereksizdir. Zira hiçbir şey O’nun hakkında vacib değildir.
Yükümlülük koymak O’nun üzerine vacib olmadığı gibi yükümlülüğe rağmen dilediği gibi insanlara ceza veya
mükâfaat verebilir. Sevap, nimet ve lütuf O’nun fazlı, azap ve ceza ise adaletidir. (Eşari, el-Lüma’, s.107-113,
Şehristani, el-Milel ve’n-Nihal, c.1, s.168)
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insanlara rızık verme konusunda ilahi yasa, insanın kendi seçimleri ve sebepler çerçevesinde işlemektedir.
İnsan davranışlarının önceden belirlendiğini savunan cebir teorisi, insanın başına gelen
musibetlerin de ezeli bir yazgı ile belirlendiğini savunmaktadır. Ancak musibet ve felaketlerle ilgili
ayetlerde mecaz olarak kullanılan “kitap ve yazma” ifadeleri insan fiillerinin önceden yazıldığını değil,
musibetlerin belli ilkeler çerçevesinde ilahi iradenin kontrolünde olduğunu ifade etmektedir. Yüce
Yaratıcı’nın ezelde iyilik ve kötülük kanunlarını koymuş olması birey olarak insanın başına geleceklerin
belirlenmesi anlamına gelmez. Buradaki yanlış algılama, özgür olan insanın bu yasalar karşısında maruz
kaldığı bir takım olumsuzluklardan dolayı doğrudan ilahi irade ve kudreti sorumlu tutmasıdır.
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Kur’an-ı Kerim Bağlamında Kader-İmtihan İlişkisi

Yrd. Doç. Dr. Rabiye Çetin

Kader imtihan ilişkisinin ayrıntılı ve tutarlı bir şekilde ortaya konulabilmesi, Kur’an’da bu
kavramla ilişkili olduğu ifade edilen diğer kavramlarla birlikte ele alınması ile mümkün olacaktır. Bu
nedenle Kur’an’da imtihan kavramı, ilişkili olduğu kader, fitne, bela, mihne, tevekkül, tövbe gibi terimler
örgüsü içinde irdelenecektir.
İnsanın denenmek için yaratılan bir varlık, denenme yerinin de yeryüzü olduğu Kur’an’da ifade
edilmektedir. Dolayısıyla denenme mekânının denemeye imkân verecek unsurlarla donatıldığı ve bu
sürecin faili olan insanın da bu eyleme uygun bir yapıda yaratıldığı açıktır.1 Denenme sürecinin adil bir
şekilde gerçekleşmesi için Allah, insanı doğru yola iletmek amacıyla peygamber2 ve kitap3 göndererek
insanın işini kolaylaştırmıştır. Allah, peygamber göndermedikçe hiçbir topluma azap etmeyeceğini
belirterek imtihan sürecinde insanı peygamber ve kitapla destekleyeceğini ifade etmiştir.4 Bu durum
denenmenin temel ilkelerinin belirlenmesi açısından kader kavramı ile doğrudan ilişkilidir. İnsanın
dünya hayatında denenmeye tabi tutulması, denenmenin mahiyetinin ne olduğu sorusunu gündeme
getirmektedir. Allah, insanı nelerle, nasıl, ne zaman dener? Dolayısıyla bu denenme sürecinde insanın
sorumluluğu, olumlu-olumsuz rolü, hesaba çekilmesinin anlamı nedir, sorularına Kur’an çerçevesinde
bir açıklama getirmek gerekmektedir.
Kader-imtihan ilişkisine geçmeden önce Kur’an’da kader ve imtihan kavramlarının nasıl ve ne
şekilde kullanıldığına değinmek gerekmektedir. Kur’an’da geçen “kadr” ve “takdir” kelimeleri; miktar,
ölçü, bir şeyi bir ölçüye göre tayin ve tahsis etmek, bir hikmete göre yapmak anlamlarına gelmekte5 ve
Kur’an’da tüm türevleriyle kullanılmaktadır. Bunlardan 41 tanesi fiil olarak, 90 tanesi ise isim ve mastar
olarak geçmektedir. Lafzî olarak “kader” kelimesinin Kur’an’da 11 yerde kullanıldığı görülmektedir.6
Söz konusu kelimeler, Allah’ın yaptığı her işin bir nizamı, ölçüsü ve hikmeti olduğu, gereksiz, anlamsız,
gelişigüzel iş yapmadığını bildirilmektedir.7
Kader konusundaki tartışmaların tarihsel sürecine bakıldığında ise bu kavrama verilen anlamın,
evrenin Allah tarafından belli bir düzen dâhilinde yaratılması anlamında değil, yaptığı eylemlerden
sorumlu olan insanın, yaptığı ve yapacağı bütün eylemlerin ezelde Allah tarafından tayin ve tespit
edilip edilmediği noktasında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu tartışmalarda kader, evrendeki ilahi
yasalar, olarak anlaşılmış olsaydı, sorun oluşturmayabilirdi, ancak evrene ilişkin düzenlemeye insan
fiilleri de dâhil edilmiş ve insanın dünyadaki anlam alanı sorunlu hale getirilmiş ve böylece bireysel ve
1
2
3
4
5
6
7

İnsan 76/2-3; Şems 91/7-8
İsra 17/15; Bakara 2/19; Hicr 15/10; Nahl 16/2, 44.
Zümer 39/65; Nahl 16/64, 89; En’am 6/65
İsra 17/15; Şuara 26/208; Fatır 35/24
İbn Manzur, Lisanu’l Arab, Daru’-Sadr, Beyrut 1956, V/75-78; Ragıb el-İsfehani, el-Müfredatfi Garaibi’l -Kur’an,
Çaphane-i Haydari, Tahran 1373, s. 403
Mürselât 77/12; Taha 20/40; Kamer 54/49; Ra’d 13/17; Hicr 15/21; Mü’minun 23/18; Şûra 42/27; Zuhruf
43/11;Bakara 2/236; Ahzab 33/38;
Hüseyin Atay, Kur’an’da İman Esasları, Ankara 1998, s. 133.
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toplumsal olaylarda insanın sorumluluğunu ortadan kaldıran bir düşünce oluşmuş/oluşturulmuştur.8
Kader konusunda yaşanan bu tartışmalar, insanın denenmesi olgusunun da farklı algılanmasının ve
anlaşılmasının nedenidir. Bu anlayışa göre Allah bütün insanların fiillerini önceden tek tek belirlemekte,
yaşamları boyunca nelerle karşılaşacağı, karşılaştığı bu olaylara karşı nasıl bir tavır takınacaklarını
belirlenmekte ve insanın bu belirlenimin dışında hareket etme imkânı kalmamaktadır. Bu durumda
insanın yaratılması, denenmesi ve bu denenmeye bağlı olarak hesaba çekilmesi anlamını yitirmektedir.
Bu algı aynı zamanda sorunlu bir Tanrı tasavvuruna da yol açmaktadır.
Kader-imtihan ilişkisi bağlamında ele alınması gereken diğer kavram ise imtihandır. İnsanın
imtihan edilmesi, Kur’an’da imtihan, bela, fitne ve musibet olmak üzere farklı kelimelerle ifade
edilmektedir. Denenmeyi ifade eden bu kavramlardan ilki “m-h-n” kökünden türeyen imtihan
kelimesidir. Bu kelimenin isim hali olan mihne ise deneme, imtihan etme, kişinin kalbinde gizlediği
şeyi öğrenmek amacıyla denemek, imtihan etmek anlamlarına gelmektedir.9 Söz konusu kelime iftiâl
babında Kur’an’da sadece Hucurat Suresi 3. Ayet ve Mumtehine Suresi 10. ayet olmak üzere iki yerde
geçmektedir. Hucurat Suresindeki kullanımına bakıldığında insanların takvalarının çeşitli zorluk ve
sıkıntılarla denendiğini ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir. Takva sahibi olduklarını ifade eden
kişilerin, bu beyanlarının doğruluğunun tecrübeyle ortaya çıkarılmasının gerekliliği ifade edilmektedir.10
Mumtehine suresindeki kullanımda ise, insanların söz ve davranışlarındaki samimiyetleri ve tutarlılıkları
konusunda denenmesi anlamında kullanılmıştır. “Kalplerinin dilleriyle söylediklerine uygun olduğuna
kanaat getirinceye kadar sınayın.”11 Sınanmanın eylemsel içeriği yine aynı surenin 12. ayetinde
şu şekilde açıklanmaktadır; Allah’a hiçbir şeyi şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek,
evlatlarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurmamak ve iyi ve yararlı işlerde sana
karşı çıkmamak. Her iki ayette de kişinin söz ve eylemleriyle samimiyetlerinin denenmesinin gerekliliği
ifade edilmektedir. Bu kullanımlardan hareketle imtihanın, kişinin söz ve eylemlerindeki iç tutarlılığın
başka bir deyişle samimiyetin denenmesini ifade ettiği görülmektedir.
Denenme anlamındaki ikinci kullanım ise “b-l-v” kökünden türeyen ibtila kelimesidir. Bu kelime
araştırmak, tecrübe etmek, denemek, sınamak, eskitmek anlamlarına gelmektedir.12 Bela kelimesinin
iftial babındaki kullanımlarında ise kişi hakkında bilinmeyen bir şeyin veya kişinin iyi ve kötü yönlerinin
ortaya çıkması/çıkarılması anlamlarında kullanıldığı görülmektedir.13Bela kelimesi Kur’an-ı Kerim’de
iftial babında Enfal Suresinin 17. ayeti ile Tarık Suresinin 9. ayetinde kullanılmıştır. Bu kalıpta kullanılan
“b-l-v” kelimesinin ilk ayette kişinin iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarma, ikinci ayette ise her şeyin
ortaya çıkması, dökülmesi anlamında kullanıldığı görülmektedir. Söz konusu kelime Kur’an’da çeşitli
türevleriyle birlikte imtihan etme, deneme, tecrübe etme, ortaya çıkarma anlamlarında kullanılmaktadır.
8
9
10
11
12
13

Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Pozitif Matbaası, Ankara 2001, s. 285.
İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, XIII/401-402
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dinin Kur’an Dili,Akçağ Yay., trsz., VI/519; Muhammed b. Ömer ez-Zemahşerî, Keşşaf,
Daru’l-Kütübü’l-Arabi, Lübnan, IV/517-518; Abdullah b. Ömer el-Beydavi, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil,
Matbaatu’l-Amire, İstanbul 1320, VI/41.
Elmalılı, Hak Dinin Kur’an Dili, VII/270.
İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, XIV/83; İsfahani, el-Müfredat, s. 60-61
Bakara 2/124; Al-i İmran 3/152; Ahzab 33/11; Fecr 89715-16; İnsan 7672.
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“Her canlı ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi hayırla da şerle de deneriz…”14 “Onları
yeryüzünde iyiler ve onlardan aşağı olan kimseler olarak ayırdık. Dönerler diye onları iyiliklerle ve
kötülüklerle sınadık.”15
İnsanın denenme süreci hem hayır/hasenat hem de şer /seyyiatla gerçekleşmektedir. Denemeyi
ifade eden bela kelimesi, insanın hem sahip olmaktan hoşlandığı, beğendiği ve kendisine zevk veren
şeylere karşı sergilediği tutumu hem de ona zarar veren hoşuna gitmeyen şeylere karşı takındığı tavrı
içermektedir. Bütün bu olgular da insan hayatının tüm alanlarını içermektedir. Dolayısıyla bela kelimesi
insanın denenmesinin her iki boyutunu içeren bir anlam zenginliğine sahiptir.
İnsanın denenmesini ifade eden bir diğer kelime ise “f-t-n” kökünden gelen fitne kavramıdır.
Kelime denemek, imtihan etmek, yakmak, bir şeye aşırı düşkün olmak, fikir ayrılığı, saptırmak, bela,
musibet, işkence vs. gibi birçok anlama gelmektedir.16 Fitne kelimesi Kur’an’da isim ve fiil türevleriyle
birlikte 60 yerde geçmekte olup imtihan, bela, saptırma17, azap18, fitne/kargaşa19 gibi birçok farklı
anlamda kullanılmıştır.20 Kur’an’da en çok deneme ve imtihan anlamında kullanılan fitne kelimesi21
bazı ayetlerde bela, musibet anlamında da kullanılmaktadır.22 Her ne kadar bazı ayetlerde insanın
hayır ve şerle imtihan edilmesi için kullanılmış23 olsa da daha çok sıkıntıyla imtihanı ifade etmek için
kullanıldığı görülmektedir.24
Mâtürîdî, fitne ve ibtila kavramları arasında anlam farklılığı olduğunu ifade ederek fitneyi, içinde
sıkıntı ve zorluk barındıran imtihan, ibtilayı ise Allah’ın insanın hasenat ve seyyiat olarak Kur’an’da
ifadesini bulan nimet veya sıkıntıyla imtihan etmesi şeklinde anlamaktadır.25
İnsanın denenmesi bağlamında ele alınması gereken bir diğer kavram ise “musibet”tir. “S-v-b”
kökünden türeyen ve bir şeyin hedefine ulaşması, birinin payına düşmesi anlamına gelen musibet
kelimesinin, genellikle insanın iradesi dışında gerçekleşen bir olayla veya beklenmedik bir durumla
karşılaşması şeklinde tanımlandığı, hem hayır hem de şer ifade eden bir anlam genişliğine sahip
olduğu ifade edilmektedir.26 Kur’an’da farklı türevleriyle birlikte 77 yerde geçen kelime, musibet
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Enbiya 21/35;
Araf 7/168
İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, XIII/317; İsfehanî, el-Müfredat, 378-379.
İsra 17/73
Hac 22/11; Zariyat 51/13-14; Tövbe 9/49
Al-i İmran 3/7; Tövbe 9/47-48
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Emrullah İşler, “Fitne Katilden Beter mi?- Fitne Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri
Sorunu-“ İslamiyat, C. II, Sayı: 2, Ankara 1999, s. 137-153.
Bakara 2/102; En’an 6/53; Araf 7/155; Enfal 8/28; Tövbe 9/126; İsra 17/60; Taha 20/40-85,90,131 vb.
Maide 5/71; Hac 22/11; Nur 24/63
Enfal 8/28; Taha 20/131; Tegabun 64/15;
Bakara 2/102; En’an 6/53; Araf 7/155; Tövbe 9/126; İsra 17/60; Taha 20/40-85,90;Enbiya 21/111; Hac 22/53; Furkan
25/20; Neml 27/47; Ankebut 29/2-3; Saffat 37/63; Sad 38/24, 34;Zümer 39/49; Duhan 44/17; Kamer 54/27; Mümtehine
60/5; Cin 72/17; Muddesir 74/31; İsfehani, el-Müfredat, 378-379.
Mâtürîdî, Te’vilâtu’l-Kur’an, Yay. haz. Ahmet Vanlıoğlu, Mizan Yay. İstanbul 2005, 9/221, 251.
İsfehani, Müfredat, s. 289-290.
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şeklinde 10 yerde geçmekte27 ve insanın yaşamı boyunca karşılaşabileceği sıkıntıları ifade etmek için
kullanılmaktadır.28
Kur’an’da musibet kelimesinin kullanımı insanın karşılaştığı istenmeyen, hoşa gitmeyen
durumların bir yasaya göre gerçekleştiğini ifade etmesi bakımından ayrıca önem taşımaktadır.
“Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce o, kitapta
bulunmasın. Doğrusu bu, Allah’a kolaydır. ”29
Ayette geçen kitap kavramı, evrendeki varlıkların tâbi oldukları yasaları ifade etmekte olup,
“musibetlerin yaratılmadan önce kitapta bulunması” ifadesi ise, hangi durumlarda insanların
başınamusibet geleceğinin tespiti anlamı taşımaktadır.30 Zira kitap kelimesi, Kur’an’ın pek çok ayetinde
bu anlamda kullanılmıştır. Bu ayetlere örnek olarak “Yerin karanlıklarıiçindeki tek bir tane, yaş ve kuru
ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır.”31ayeti verilebilir. Ayette geçen kitap kelimesi varlıkların tabi
olduğu yasalar anlamında kullanılmakta ve denenmenin de bu yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini ifade
etmektedir.32
Kader-İmtihan İlişkisi
İmtihan, bela, fitne ve musibet kelimelerinin sözlük ve terim anlamlarından ve Kur’an-ı Kerim’de
ele alınan bağlamlarından yola çıkarak insanın denenmesinin iki boyutu olduğu söylenebilir. Bunlardan
ilki denenme alanının, denenme yasalarının ve denenen varlığın denenmeye uygun bir yapıya sahip
olmasının takdir edilmesi ve bu takdire uygun olarak da yaratılmasıdır. Denenmenin diğer boyutunu ise
denenen varlığın denenme konularını, sürecini anlamlandırması ve bu anlamlandırmaya bağlı olarak
yaşaması, olaylar karşısındaki tutum ve davranışları, bu süreç içerisinde bilinçli olarak gerçekleştirdiği
davranış değişiklikleri, bireyin bizzat eğitilmesi ve dindar bir birey olarak kendini yeniden inşa etme
çabası oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, insanın Allah’ın kendisini denemesine ilişkin tasavvuru
büyük önem taşımaktadır. Kişinin Allah tasavvuru doğrudan kendisinin denenmesine ilişkin algısını
belirlemektedir. Allah, belirli yasalar çerçevesinde mi bütün insanları denemeye tabi tutmakta yoksa tek
tek her bir bireyin özel olarak imtihan alanlarını mı belirlemektedir? Her iki kabulü değerlendirdiğimizde
ikinci düşünce insanın hem Allah’ı hem kendisini hem de hayatını anlamlandırmasında sıkıntılara
yol açmaktadır. İmtihan algımızda kişinin sorumluluğu üstlenmemesi veya üstlenmesi gerektiğinin
bilincinde olmaması Allah tasavvurunda sorun oluşturmaktadır.
Kişilerin kader algıları imtihan algılarını da doğrudan belirlemektedir. İmtihan ile ilgili olarak
27
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Bakara 2/156; Al-i İmran 3/165; Nisa 4/62,72; Maide 5/106; Tövbe 9/50; Kasas 28/47; Şura 42/30; Hadid 57/22;
Tegabun 64/11
Bakara 2/156; Al-i İmran 3/165; Nisa 4/72; Maide 5/106; Tövbe 9/50; Kasas 28/47; Şûrâ 42/30; Hadid 57/22; Tegâbun
64/11
Hadid 57/22; Yasayı ifade eden başka ayetler Hac 22/70; Tövbe 6/51; Tegabun 64/11
Zemahşeri, Keşşaf, IV/479
En’am 6/ 59
Kur’an’da Kitap kavramının kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Mücteba Altıntaş, Kur’an’da Kitap Kavramı,
Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2012.
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ifade edilen ikinci algıda geleneksel kader algısı ile imtihan kavramlarının birlikte anılması ve
anlamlandırılması insanı pasivize eden, bireyi ve tercihlerini hiçe sayan bir Allah tasavvuruna yol
açmaktadır. Bu algıya sahip insanlar kendi hayatlarının sahibi olduklarının farkında olmadıklarından
birilerinin insafıyla yürüyen bir hayatı yaşamaktadırlar. Söz konusu sıkıntılar, kişinin Allah tasavvuru
ve kendi varlığını ve hayatını İslam çerçevesinde anlamlandırma ve anlamlı bir şekilde sürdürmesi
açılarından sorun oluşturmaktadır. Bu çerçevede insanın sağlıklı bir bakış açısı oluşturabilmesi ve
yaşamını anlamlandırabilmesi için imtihan ile kader kavramları arasındaki ilişkinin Kur’an temelinde
ortaya konulması gerekmektedir.
Kur’an’da imtihan bağlamında geçen söz konusu kavramların insan hayatının hangi alanlarını
kapsadığı, insanın nasıl ve nelerle denendiği bu bağlamda ele alınması gereken diğer bir konudur. Bu
çerçevede yeryüzünün imtihan alanı, insanın da bu imtihan sürecinin faili olduğunu şu ayetlerden takip
etmek mümkündür.
“Hanginizin daha güzel iş işlediğini denemek için ölümü ve yaşamı yaratan O’dur…”33
“Hanginizin daha güzel iş işleyeceğini denemek için, arşı su üzerindeyken, gökleri ve yeri altı
aşamada yaratan O’dur. “Andolsun ki siz ölümden sonra diriltileceksiniz” desen inkâr edenler, “Bu
apaçık bir yanılmadan başka bir şey değildir derler.”34
“İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiştir.”35
“Her canlı ölümü tadar, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak
bize döndürüleceksiniz.”36
İmtihan sürecinin adil bir şekilde işleyebilmesi için zorunlu olan şartlar; insanın imtihanı
kazanabilecek veya kaybedebilecek bir yapıya sahip olması ve imtihan konusunu oluşturan hayatın
tüm alanlarının belli ölçülere göre, insanın hizmetine sunulacak şekilde düzenlenmesi olarak ifade
edilebilir.37 İnsanın yeryüzünde halife olarak nitelendirilmesi, onun yeryüzüne egemen olabilme
yetkinliğini ve bu yetkinlikten sorumlu olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla insan, sahip olduğu bu
yetkinliğin kullanımından lehte ve aleyhte sorumludur.38
Kader kavramının imtihanla ilişkisi, imtihanın bütün boyutlarının Allah’ın yasaları anlamındaki
kader çerçevesinde gerçekleşmiş olmasıdır. “Arza ve cana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu
yaratmadan önce bir kitapta tespit etmiş olmayalım. Bu Allah’a kolay gelen bir iştir…”39 ayeti bu
durumu net bir biçimde ortaya koymaktadır. İnsanın hayatı boyunca karşılaşabileceği her şey imkân
33
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Mülk 67/2
Hud 11/7; Kehf 18/7; Mülk 6/2
Ahzab 33/11
Enbiya 21/35
Bakara 2/22, 29; Hac 22/65; Casiye 45/12-13; Nebe 78/14-16.
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olarak Allah tarafından takdir edilip belirlenmiştir. Dolayısıyla insanın yaşamı boyunca karşılaştığı
olaylar belirlenen bu yasaya göre gerçekleşmektedir. Bu durumda insanın görevi yasayla savaşmak
değil yasaya uygun davranmaktır. Zemahşerî bu ayeti Allah’ın, musibetleri yaratmadan önce, hangi
durumlarda insanların başına ne gibi musibetlerin geleceğini tespit etmesi,40 şeklinde anlamaktadır.
Yani insanın karşılaşabileceği olayların imkânına vurgu yapılmaktadır. Söz konusu imkânları mümkün
hale getirmek yani gerçekleştirmek insanın iradesi ve kudretine bırakılmıştır. “Allah sizi topraktan,
sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi çiftler halinde var etmiştir. Bir dişinin gebe kalması ve doğurması
Allah’ın ilmiyledir. Bir canlıya ömür vermesi de, onun ömründen azaltması da mutlaka bir kitaptadır.
Şüphesiz bunlar Allah’a kolaydır.”41 Ayette geçen kitap kavramı hayatın her alanına ilişkin olarak
evrende geçerli olan ve işleyen yasaları ifade etmektedir. Yaşam süresinin değişebileceği ve bu sürecin
değişme sebebinin yaşam şartları olduğu vurgulanmaktadır.
“Başınıza gelen herhangi bir musibet ellerinizle işlediklerinizden ötürüdür. O, yine de çoğunu
affeder.”42ve“Başlarına kendi işlediklerinden ötürü bir musibet çattığında…”43 ayetlerinde açıkça,
insanın başına gelen her türlü musibet, acı ve ızdırapların önceden Allah tarafından takdir edilmiş
olmayıp bilakis bütün bunların insanın kendi edimi olduğu ve insanın başına gelen bu musibetlerden
sorumlu tutulduğu bildirilmektedir. Aksi takdirde insanın eylemlerinden sorumlu tutulmasının hiçbir
anlamı olmaz. “Tabiatta ve toplumda meydana gelen bazı bozulmalar, savaşlar, temizlik ve beslenme
sorunlarından kaynaklanan ve kitlesel ölümlere yol açan salgın hastalıklar, ormanların yok edilmesiyle
ortaya çıkan kuraklık ve sel baskınları, çevre kirliliği gibi hususlar insanların, Allah’ın evrende tespit etmiş
olduğu kurallara uymama sonucunda, kendi elleriyle yaptıkları ve maruz kaldıkları musibetlerdir.”44
İnsanın yaşamı boyunca iyi veya kötü şeylerle karşılaşması, Allah’ın önceden belirlediği kurallara göre
gerçekleşmektedir. Yüce Allah, tek tek her bireye hangi musibeti vereceğini değil insanların başına
gelen musibetlerin hangi ilkelere göre gerçekleşeceğini belirlemiştir.
Klasik kelam kitaplarında kader konusu; hastalık-sağlık, yaşam-ölüm, zenginlik-fakirlik gibi
hayatın temel olguları üzerinden tartışılmıştır. Kader bağlamında değerlendirilen bu olgular aynı zamanda
insanın denenme alanlarını da oluşturmaktadır. Bunu örneklendirmek gerekirse Vâsıl b. Atâ, fakirlik ve
zenginlik, hastalık ve sağlık, ölüm ve hayat gibi olguları kader bağlamında ele alıp ilahî fiiller olarak
adlandırmaktadır. İnsanî fiiller içerisinde ise iyi-kötü, fazilet-erdemsizlik gibi insanın sorumluluğunda
olan ve buna bağlı olarak da ahlakî sonuçları bulunan eylemleri değerlendirmektedir.45 Dolayısıyla
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Zemahşerî, Keşşaf, IV/479-480
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insan zihnindeki yansıması dikkate alındığında kader ile imtihan kavramları arasında sıkı bir ilişki,
bazen de birbirine geçmişlik gözlenmektedir; çünkü Kur’an insanın iyilik ve kötülükle denendiğini ve
bu denenmeden dolayı hesaba çekileceğini ifade etmektedir.46 Kur’an ifadeleri incelendiğinde imtihanın
bir anlamda, insanın bireyselleşme yani birey olma sürecinin bütününden ibaret olduğu anlaşılmaktadır.
İmtihan/Denenme Alanları
Kur’an-ı Kerim’de denenme alanları, insanın bütün hayatını ve karşılaşabileceği her durumu
içeren bir anlam zenginliğine sahiptir. Dolayısıyla bir şekilde bütün varlıklar bizzat kendi anlamlarının
yanı sıra, imtihan aracı olarak ayrı bir anlam kazanmaktadırlar. Kur’an’da insanın genel anlamda hayır ve
şerle47 veya hasenat ve seyyiatla48 denendiği ifade edildiği gibi can, mal, evlat, korku, açlık, ürünlerden
azaltma, rızkı daraltma, hastalıkla, savaşla… vb denendiği belirtilmektedir.
“Her canlı ölümü tadar, bir deneme olarak sizi hayırla da şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize
döndürüleceksiniz.”49 “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz
azaltma ile deneriz.”50 “Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.”51
“Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah’ın katındadır.”52
Kur’an ayetlerinde imtihan alanlarını ifade eden hayır/hasenat veya şer/seyyiatın içeriği Kur’an’ın
başka ayetlerinde açıklanmaktadır. Hayr herkesin beğendiği, sağlık, mutluluk, zenginlik, evlat, nimet
gibi insan hayatını güzelleştiren her şey, şerr ise nimetin zıddı olarak fakirlik, hastalık, kıtlık, savaş,
ölüm, acı veren elemler ve sıkıntılar gibi insanın yaşamı boyunca bir şekilde yüz yüze geldiği dünyevi
zararları içermektedir. Dolayısıyla hayrı şükrü gerektiren nimetler; şerri ise sabrı gerektiren belalar53
şeklinde genelleyerek bireyi etkileyen tüm olaylar olarak değerlendirebiliriz. Allah, insanları hem sabrı
gerektiren musibetlerle ve hem de şükrü gerektiren nimetlerle imtihan etmektedir ki, bu durum imtihanın
gereği olarak insanın hayatındaki her hali kapsamaktadır.54
Hz. Sülayman’a verilen nimet ve bu nimete karşı onun tavrını aktaran ayet bu durumu
örneklendirmesi açısından büyük önem taşımaktadır. “Bu, şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü
edeceğim diye beni sınayan Rabbimin bolluğundandır. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur ve
nankörlük eden de kendisi için nankörlük etmiş olur.”55 Sıkıntılarla karşılaşan insanın takınacağı tavrın
sabır olması gerektiğini ayetlerde görmek mümkündür.“Andolsun ki, sizi, biraz korku, açlık, mallardan
canlardan ve ürünlerden biraz eksilterek deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele.”56
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“Doğrusu biz Allah’a aidiz ve muhakkak O’na döneceğiz”57 ayeti insanın musibetler
karşısında takınması gereken sabrı ve metaneti telkin etmekte ve bu bilinçle hareket edenleri Allah’ın
ödüllendireceğini ve bu kişilerin doğru yolda olduğunu ifade etmektedir.
Ancak genel olarak imtihan denildiğinde insanın aklına gelen ilk şey hastalık, fakirlik, kıtlık,
savaş, doğal afetler vb. olumsuz olarak nitelendirilebilecek olaylardır. Ancak insanın imtihan alanı
bu kadar sınırlı değildir. Bütün bu olumsuz olayların yanı sıra Allah’ın insanlara sunduğu nimetler de
imtihan konusu olup, insanın sunulan nimetlere karşı tutumu da imtihanın bir türüdür, belki de daha zor
olanıdır. 58
İyilikle denenme insanın yaratma ve üretme potansiyelini ortaya koyma ve bu potansiyeli
geliştirme; kötülükle denenme ise kötülüğe meyledebilme yönünü kontrol altına alıp bu gücünü iyilikte
bulunma isteğine dönüştürme ve terbiye etme amacına yöneliktir.59 İnsan, her iki durumda da bilinçli
tercihleriyle eylemde bulunma veya bulunmama, başka bir deyişle Allah’ın önerdiği yönde eylemler
gerçekleştirip gerçekleştirmemesiyle denenmektedir.60 Kur’an’da denenme sürecinde insanın başına
gelen olayların kendi yapıp ettiklerinin sonucu olduğu vurguladığı gibi, bu süreçte hoşa gitmeyen
sonuçları kabullenme noktasında insanın zaaf içinde bulunduğuna da işaret etmektedir.61 Bu zaaf
aşıldığı ve insanın karşılaştığı olaylarda aktif rolünün farkına varılması durumunda imtihan süreci daha
anlamlı bir boyut kazanacaktır.
İnsanın nimetle imtihan olmasının nedeni, insanın Allah’ın kendisine sunduğu nimete şükürle
karşılık verip veremeyeceğinin ortaya konulmasına dayanmaktadır. Dünya nimeti olarak anılan ve
insan hayatına farklı anlamlar ve boyutlar katan servet ve evlat sevgisinin imtihan sebebi olması, insanı
Allah’ı anmaktan alıkoyabilmesi yönüyledir. Bunlar dünya hayatının süsü olarak sunulmakta ve insanın
bunları sevdiği belirtilmektedir. Bu süslerin cazibesine kapılıp kalıcı, faydalı iyilikleri yapmaktan
uzaklaşmamak gerektiği ve bütün bunlara ümit bağlamanın sakıncalı olduğu ifade edilmektedir.62
Nimetlerin imtihan vesilesi olması bir bakıma insanın bu beşeri zaafını aşmasına yöneliktir. “Kadınlara,
oğullara, kantarlarca altın ve gümüşe, nişanlı atlar ve develere, ekinlere karşı aşırı sevgi beslemek
insanlara güzel gösterilmiştir. Bunlar dünya hayatının nimetleridir.”63 Nimetle imtihanın cazibesi, söz
konusu nimetlerin dünya hayatında insanın fıtrî ihtiyaçlarına cevap vermesinden kaynaklanmaktadır.
Bu nimetler özü itibariyle kötü ve kötülüğe yöneltici bir niteliğe sahip değillerdir. Burada önemli olan,
insanın bu nimetlerle ne tür bir ilişki kuracağıdır. İnsanın nimetle ilişkisinde takınması beklenen tavır, bu
nimetlerin cazibesine kapılıp, onları varlığını anlamlandırmanın tek yolu olarak görmesi değil insanın
yaşamını sürdürebilmesi için emrine verilmiş bir araç olmasının ötesinde bir değer atfetmemesidir.
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Bakara 2/156
Allah’ın insana verdiği nimetlerle ilgili ayetler; Nahl 16/78; Secde 32
Bakara 2/148, 177, 195, Al-i İmran 3/134; En’am 6/48; Hud 11/114; Hac 22/77; Mu’minun 23/61;Furkan 25/70.
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Yunus 10/12; Hud 11/9-10; Zümer 39/49; Mearic 70/19-21
“Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah’ı anmaktan alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar ziyana
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3/14
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Kur’an insanın bu nimetlerle tamamen ilişkisini kesmesini ve bunlara karşı olumsuz bir tavır takınmasını
istememekte; bilakis bu nimetlerden faydalanmanın ilkelerini ve ölçüsünü ortaya koymaktadır. Ancak
bu sayede insan, kendisiyle, toplumla, tabiatla uyumlu hale gelecek ve bireysel yaşamında ahengi
sağlayacaktır.64 Nimetle denenmede Müslümana düşen Rabbinin nimetini şükran ve minnetle anması65
ve şükretmesidir.66“…Ey Davudoğulları şükrederek çalışın”67 Yine Allah, nimete şükredilmesi
durumunda nimeti artıracağını ifade etmektedir.68 Allah insanın hizmetine sunduğu nimetleri hatırlatarak
insanın bu nimetle olan ilişkisinin şükür konusu yapmaktadır.69 Bütün bu hatırlatmalara rağmen insanın
gerektiği gibi şükredemediği birçok defa ayeti kerimelerde hatırlatılmaktadır.70
Malla imtihan konusunda Kalem Suresinin 17-32 ayetleri insanın servetle ilişkisini
konumlandırması açısından önem arz etmektedir.71 Bu konuya bir diğer önemli örnek ise inanan ve
inanmayan kimselerin mal karşısındaki tutumlarını aktararak Müslüman’ı, takınması gereken tavır
konusunda yönlendiren Kehf Suresi 32-43. ayetlerdir. Bu ayetler şu şekildedir:
“Onlara iki adamın misalini ver. Birine iki üzüm bağı vermiştik, bağların çevresini hurma
ağaçlarıyla donatmış ve iki bağın arasında da ekin yetiştirmiştik. Bu iki bahçe ürünlerini vermiş, ondan
hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Bu iki bahçenin arasından bir nehir fışkırtmıştık. Adamın başka geliri
de vardı. Adam arkadaşıyla konuşurken; “Ben malca senden zenginim nüfusça da senden kalabalığım
dedi. Kendisine yazık edip bahçesine girerken “bu bahçenin batacağını hiç sanmam” dedi.72 Kıyametin
kopacağını da sanmıyorum. Şayet kıyamet kopacak olur ve Rabbime döndürülecek olursam, bundan
daha iyisini bulurum. Kendisiyle konuştuğu arkadaşı ona “Sen, seni topraktan, sonra meniden yaratıp
sonra da bir adam olarak biçimlendiren Allah’a nankörlük mü ediyorsun? dedi. Lakin o, Allah benim
Rabbimdir ve ben O’na hiç kimseyi ortak koşmam. Sen beni mal ve evlat bakımından küçümsedin ama
bağına girdiğin zaman Maşallah, Allah’tan daha kuvvetlisi yoktur demen gerekmez miydi? Belki Rabbim
bana senin bağından daha iyisini verir ve senin bahçene de gökten bir afet gönderir de kupkuru bir
yer olur veya suyu çekilir de bir daha onu elde edemezsin. Nihayet ürünleri yok edildi. Bağın altüst
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Ömer Özsoy, Sünnetullah, Fecr Yay., Ankara 1999, s.114
Duha 93/11
Neml 27/16, 40; Lokman 31/12
Sebe 34/13
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“Biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz gibi, onlara da belâ verdik. Hani onlar, sabah olurken mahsullerini
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kuşatıcı bir âfet bahçeyi sarıverdi de, bahçe kapkara kesildi. Sabah olurken birbirlerine seslendiler. “Madem
devşireceksiniz, hadi erkenden mahsulünüzün başına gidin!” diye. Derken yürüyorlardı; “Sakın bugün hiçbir yoksul
bahçeye girip yanınıza sokulmasın” diye fısıldaşıyorlardı. Güçleri yettiği halde, onları yardımdan mahrum etmek
niyet ve azmi ile erkenden yola düştüler. Fakat bahçeyi gördüklerinde: Mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!
dediler. Yok yok, doğrusu biz mahrum bırakılmışız! İçlerinden en makul olanı şöyle dedi: Ben size “Rabbinizi tesbih
etsenize” dememiş miydim? Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz kendimize yazık etmişiz, dediler. Ardından, kabahati
birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize! dediler. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Belki Rabbimiz bize
bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz Rabbimizi arzuluyoruz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha
büyüktür. Keşke bilselerdi! Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katında nimetleri bol cennetler vardır.”
Kalem 68/17-35
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olmuş çardakları karşısında harcadığı emeğe yanarak ellerini oğuşturup “Keşke Rabbime kimseyi
ortak koşmasaydım” diyordu. Ve ona Allah’tan başka yardım edecek kimse yoktu ve kendi kendini
kurtaracak güce de sahip değildi. İşte böyle bir durumda yardımcı ve koruyucu hak olan Allah’tır. O, en
iyi ödüllendiren ve en güzel sonu hazırlayandır.”73
İnsan, mal ve servet sahibi olmanın Allah’ın bir lütfu olduğunu her daim aklında tutmalı,
kendi gücünün ve sınırlarının farkında olarak elinde bulunan her şey için Allah’a şükretmelidir. Bu
tavrı sergilemeyen ve sahip olduklarından güç alarak Allah’a büyüklük taslayan kişinin durumunu
örneklemesi bakımından bu ayetler büyük önem taşımaktadır.
İmtihan bağlamında verilebilecek en çarpıcı örneklerden biri de insanın sağlığıyla denenmesidir.
Yakalandığımız hastalıklar, bu sürecin nasıl atlatılması gerektiği noktasında hepimizin bir şekilde
yüzleştiği temel olgulardan biridir. İmkânları ve sınırlılıkları dâhilinde insan, hangi durumlarda insan
sağlığına zararlı şeyleri, ne tür hastalıklara yakalanabileceğini, bu süreci tetikleyen faktörleri bilmektedir.
Hastalıklara ilişkin elde edilen bilgi birikiminin temeli keşfedilen yasalardır ve tıp bilimi tedavi süreçlerini
bu yasalara göre işletmektedir. Ancak buna rağmen insan tedavisi olmayan, bilinmeyen birçok hastalıkla
yüzleşmektedir. Bu durumda insana düşen sağlık ve hastalıkla ilgili bildikleri ve bilmedikleri veya
imkân dâhilinde olan ve olmayan etkenleri mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmaktır. Hastalık
insan içindir. Yapılan her şeye rağmen hastalanan kişinin takınması gereken tavır, hastalık sürecini sabır
ve dua ile atlatabilmektir.74 Bu süreci örneklemesi açısından Hz. Eyüb’ün yaşadıkları anlamlıdır. Hz.
Eyüp hastalanınca Allah’a, başına bir dert geldiğini ve şeytanın kendisine bıkkınlık, bezginlik verdiğini
dile getirerek, sabırla O’ndan yardım talep etmiştir. Bunu üzerine Allah onun yakarışına karşılık vermiş
onu çektiği sıkıntılardan kurtarmıştır.75
Genel olarak insanın seyyiat veya şer olarak genelleyebileceğimiz alanlarla imtihanında başarılı
olmasının yolu, bu süreci Allah’tan yardım dileyerek sabırla karşılamasıdır. Sabır, karşılaşılan her bir
olay ile ilgili olarak direnç göstermek, ümitsizliğe kapılmamak ve Allah’ın yardımını istemektir. Ancak
şunu da gözden kaçırmamak gerekir ki sabır içinde çözümü de barındırmaktadır. Kişinin, doğal afetler
sonucu bazı olumsuz olaylarla karşılaşması durumunda olayı sabırla karşılaması kadar yaşananların
kendi elleriyle yaptıkları yüzünden başına geldiğini de unutmaması gerekmektedir.
“Günümüz insanı, yaşanan bir depremde binlerce ölümü kaderin gizemli dünyasına havale
ederken, nedense yaşanan çok daha şiddetli bir depremde hiç can kaybı yaşanmamasını kader olarak
görmemektedir. Fakirlik ya da iflas kader, ama zenginlik kader olarak değerlendirilmemektedir. Bir
başka deyişle iyilikleri kendimize, kötülükleri ise Tanrı’ya atfeden bir Mecusi mantığıyla olayları
değerlendirmekteyiz. Başımıza gelen iyilik ve kötülükte, ilahi takdir boyutu kadar kendi sorumluluğumuzu
da dikkate almak durumundayız. İşte asıl Kur’an’da mevcut olmayan ve Kur’an’ın şiddetle reddettiği
şey, bu yaygın kader telakkimizdir.”76Dolayısıyla olumsuz olaylarla imtihan edilmenin bir boyutu da
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mümkün olduğunca bunlarla karşılaşmamanın yollarını aramak, Allah’ın bu alanlara ilişkin koyduğu
yasalara boyun eğmek değil yasayla uyumlu yaşamanın bir yolunu bulmak olmalıdır.
İmtihan sürecinde sabrın yanı sıra sözlük anlamı olarak çekinmek, sakınmak anlamlarına gelen;
Allah sevgisi, saygısı, bilinci, Allah’a saygıyla yaklaşmayı ve ona sevgi ve hürmetle yönelmeyi77 ifade
eden takva da, insanın bu süreci başarıyla atlatabilmesinin bir diğer önemli boyutunu oluşturmaktadır.
Takva sahibi yani muttaki olan kimse ise, yapılması gereken eylemleri yapan ve yapılmaması gereken
eylemleri yapmaktan sakınan kişinin sıfatıdır. Dolayısıyla imtihan sürecinde Allah’ın insanlara takvayı
tavsiye etmesi bireye kendi sorumluluğunu ve aktifliğini hatırlatması ve onu davranışa yöneltmesi
açısından önem taşımaktadır. Bu süreci örneklendiren ayetlerden biri; “Andolsun ki, mallarınız ve
canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz; sizden önce kendisine kitap verilenlerden ve müşriklerden
birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, muhakkak ki bu, işlerin en
değerlisidir.”78 ayetidir.
İmtihan/Yaşam Boyu Öğrenmenin İki Temel Ayağı: Tövbe ve Tevekkül
İnsanın yaşamının bizatihi imtihan olması bu işin aslında doğumdan başlayıp ölümle sona erecek
uzun soluklu bir olgu olduğunu göstermektedir. Aslında imtihan bu yönüyle yaşam boyu öğrenmeyi
ve eğitimi vurgulayan bir olgudur. İnsanın denenme sürecindeki devamlılığı ve yaşanan her olayın bir
öğrenme ve eğitim aracı olduğunu gösteren en önemli kavramlardan biri tövbe diğeri ise tevekküldür.
İmtihan bireyseldir, dolayısıyla her insanın kendi imtihanını anlamak için kendi özel durumuna/
durumlarına bakması gerekmektedir. Yaşamın tümünün imtihan süreci olması, bireyin yaptığı
yanlışlardan ders çıkarması ve bir daha tekrarlamaması noktasında hem bir eğitim aracı hem de bir
eğitim sürecidir. Bu sürecin en temel kavramı da tövbedir. Tövbe kişinin yaptığı bir işin veya inandığı
bir düşüncenin yanlış olduğuna karar vermesi ve yaptığından pişman olarak verdiği karara göre gerekeni
yapmasıdır.79“Tövbenin temel özelliği, eski yanlışa dönmeme, onu tekrarlamama, hatta tekrarlamayı
düşünmeme bilincidir.”80 Tövbe Kur’an’da da ifade edildiği gibi insanın yaptığı yanlıştan pişman
olmasına ve kendisini düzeltmesine bağlıdır. Allah, bu şekilde davranan ve tövbe eden Müslümanları
affedeceğini ve onları mükâfatlandıracağını belirtmektedir.81
İnsanın yaptığı yanlışı fark edip bu yanlıştan dönmesi için Kur’an’ın önerdiği yol, yapılan
yanlışın, günahın yerine yararlı iyi bir iş yapmaktır. Bu durum ayette “…..doğrusu iyilikler kötülükleri
götürür…” şekilde ifade edilmektedir.82 Yapılan bir iyilikle tövbeyi eyleme dönüştürme, kötülüğü terk
edip sadece sözle yapılan tövbeden daha anlamlı ve daha kuvvetlidir.83
İnsanın kendi imtihanını anlamlandırma sürecindeki aktifliğini göstermesi açısından tövbe önemli
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bir kavramdır. Tövbenin insanın hayatı boyunca eğitilmesindeki önemini vurgulaması açısından hata
yaptıklarında Şeytan ile Hz. Âdem’in tavrını aktaran ve bu iki tavrı kıyaslayan Araf Suresinin 16- 23.
ayetleri büyük önem taşımaktadır.
Hz. Âdem’in yaratılması sürecinde Allah meleklere Âdem için secde etmelerini emretti, Şeytan
hariç bütün melekler secde etti. Allah, Şeytana “emrettiğim halde seni secde etmekten alıkoyan nedir” diye
sorduğunda şeytan, “beni ateşten onu çamurdan yarattın ben ondan daha üstünüm” dedi. Bunun üzerine
Allah ona, “öyleyse oradan in, orada büyüklenmek sana düşmez, sen alçaklardan birisin” dedi. Şeytan
ise kıyamete kadar kendisine süre verilmesini istedi ve Allah da ona süre verdi. Bunun üzerine şeytan
“öyle ise beni azgınlığa ittiğin için ben de senin doğru yolunun üzerine oturacağım.”84 dedi. Burada
şeytanın hata yaptıktan sonraki tavrı çok önemlidir. O, hatasını fark edip, yaptığı yanlışın bilincinde
olarak tövbe etseydi Allah onu affedecekti, ancak o, hatanın kendisine ait olduğunu kabul etmeyip hatayı
kendi dışında aradı ve Allah’ın kendisini azdırdığını ifade etti. Dolayısıyla tövbe insanın eyleminin
sorumluluğunu üstlenmesini ve bunun bilincinde olmasını gerektirmesi bakımından önemlidir.
Şeytanın bu tavrına karşın Hz. Âdem ve eşi yasak meyveyi yedikten sonra “Rabbimiz! Biz
kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize acımazsan şüphesiz kaybedenlerden oluruz dediler.”85
Hz. Âdem ve eşi şeytanın verdiği tepkinin tam tersi bir tepki vererek yaptıkları hatanın sorumluluğunu
üstlenip tövbe etmişler ve bağışlanma dilemişlerdir. Şeytanın yaptığı gibi işlediği eylemin sorumluluğunu
Allah’a yüklemek yerine, kendi hataları olduğunu itiraf edip telafi yolunu seçmişlerdir.
Tövbe insanın hem düşüncelerine hem de eylemlerine ilişkin olarak bilincini yenilemesi,
değiştirmesidir. Bu yönüyle değiştirici, dönüştürücü ve eğitici bir sürecin temel taşını oluşturmaktadır.
İnsanın imtihanı bağlamında değerlendirilmesi gereken bir diğer kavram da insanın bir şeyi
yapmak için elinden gelen bütün çabayı göstermesi ve bütün imkânları kullanarak çalışması sonucunda
Allah’a güven duyması86 olarak tanımlanan tevekküldür. Allah’a dayanma ve güvenme anlamına gelen
tevekkül, imtihan sürecinde mümkün olduğunca olaylara ilişkin doğal sebepleri dikkate almayı ve bu
sebepleri yönetebilmeyi içermektedir. Dolayısıyla tevekkül, denenme sürecinde insanı pasivize eden
bir kavram değil, insanı harekete geçiren ve aynı zamanda ona sınırlı bir varlık olduğunu hatırlatan ve
herhangi bir işle ilgili olarak Allah’ı yardıma çağırma bilinci oluşturan/geliştiren temel kavramlardan
biridir. Bu durumun en iyi özetini, “Bir şeye azmettiğin zaman, Allah’a tevekkül et, Allah kendisine
tevekkül edenleri sever”87 ayetinde bulmak mümkündür. Bir şey yapmaya karar verdikten sonra
karar verilen şeyi yapma, gerçekleştirme konusunda gevşeklik gösterilmemesi, yapılması gerekenlerin
yapılması88 ve bunun sonucunda Allah’a güvenip O’nun yardımını dilemektir. Tevekkülde, Allah’ın
vekil olmasının anlamı herhangi bir eylemin, işin sonucu ile ilgilidir. Bu nedenle kişinin kendi üzerine
düşen her şeyi yapmasından sonra işin iyi bir şekilde sonuçlanması için Allah’ın yardımını istemesidir
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tevekkül. Allah’ın vekil olmasının anlamı da budur.
İnsan hayatındaki en vazgeçilmez olgu çalışması, eylemde bulunmasıdır. Bu eylemler de imtihanın
konusunu oluşturmaktadır. “İnsan ancak çalıştığına erişir. Onun çalışması şüphesiz görülecektir. Sonra
ona karşılığı eksiksiz verilecektir.”89 Söz konusu ayet insanın yaşamını tesadüfe bırakma gibi bir
hakkının olmadığını, her şeyin Allah tarafından belirlenen sosyal ve fiziki yasalara göre işlediğini ifade
etmesi açısından insanın temel hareket noktasını oluşturmaktadır.
SONUÇ
İnsan hayatının tümü denenme alanı olarak takdir edilmiş ve insan da bu denenmeyi başarabilecek
veya kaybedebilecek bütün özelliklerle donatılmıştır. Bizzat denenmenin ve denenecek varlığın yapısının
bütün boyutları ile belirlenmesi Allah’ın takdiri ile gerçekleşmektedir. Kader olarak ifade edebileceğimiz
bu durum kişilere, zamana ve mekâna göre değişen şeyler olmayıp bilakis değişmeyen yasaları ifade
etmektedir. Belirlenen bu kader Allah’ın âlem için koyduğu yasalar, ilkelerdir; bunun aksine Allah’ın
her insan için bireysel olarak imtihan alanlarının, imtihanı kazanıp kaybedeceğinin önceden belirlemesi
şeklinde bir anlayış hem Kur’an’la hem de imtihan kavramıyla uyuşmamaktadır.
İnsan sadece hastalık, fakirlik, can ve mal kaybı, sıkıntı vs. gibi olaylarla değil bunun yanı sıra
sağlık, huzur, zenginlik evlat, mal vs. gibi insana mutluluk veren ve sahip olmaktan memnun olduğu
şeylerle de imtihan edilmektedir. Dolayısıyla yaygın kanı olan insanın sadece sıkıntı ve olumsuz
olaylarla imtihan edildiği düşüncesi Kur’an’a ve realiteye uygun değildir. İnsanın imtihan edildiği
her iki alana ilişkin tutumları birbirinden farklıdır. İnsanın sıkıntılara sabırla katlanması gerektiği gibi
nimetlere de şükürle karşılık vermesi gerekmektedir. İnsanın hayatı boyunca karşılaştığı her iki durumu
nasıl anlamlandırdığı ve buna bağlı olarak söz konusu durumlarda nasıl bir tutum sergilediği imtihanın
kendisidir. Hayr ve şer olarak nitelendirdiğimiz olaylar, hayatın tümünü kapsaması bakımından “insan
hayatı” bizzat imtihanın kendisidir.
İmtihan, insan yaşamının tümünü içermesi bakımından çok uzun soluklu bir süreçtir. Bu
sürecin başarıyla sürdürülebilmesi için kişinin bu zaman dilimini kendisi için bir eğitim süreci olarak
algılaması zorunluluktur. İmtihanı başlı başına bir eğitim sürecine dönüştüren Kur’anî kavramlar ise
tövbe ve tevekküldür. İnsanın hatalarını kazanca dönüştürmesinin yolu, yapılan hatalardan bir daha
tekrarlamamak üzere pişman olmak, bu süreçten ders çıkartmak ve bu süreci kendisi için eğitici bir yapıya
dönüştürmektir. Bir diğer önemli kavram olan tevekkül ise insanın kendi sırlarının ve sorumluluğunun
farkında olarak hayatına sahip çıkması, herhangi bir işle ilgili olarak yapması gereken her şeyi bütün
imkânlarını kullanarak yapması ve işin sonunu Allah’a bırakması ve O’na güvenmesidir.
Unutmamak gerekir ki insan sınırlı bir varlıktır. Buna rağmen Kur’an’ın ifadesiyle insan en güzel
şekide yaratılan90varlıktır. İnsanı insan yapan şey, kişinin sınırlılıkları içinde mümkün olanın, kendisine
yakışanın en iyisini yapmaya çalışması ve bu yolda çaba harcamasıdır.
89
90

Necm 53/39-41
Tin 95/4

223

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

KAYNAKÇA
AKBULUT, Ahmet, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası, Pozitif Matbaası, Ankara 2001.
……………, “Kur’an-ı Kerim Açısından Egemenlik Meselesi”, İslami Araştırmalar Dergisi, C.
8, Sayı:3-4, Yaz-Güz, 1995, ss:149-195.
ALTINTAŞ, Mücteba, Kur’an’da Kitap Kavramı, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 2012.
ATAY, Hüseyin, Kur’an’da İman Esasları, Atay Yay. Ankara 1998.
…………….. , Cehaletin Tahsili, Atay ve atay Yay., Ankara 2004.
……………..., “Kur’an’a Göre Tövbe ya da Bilinci Yenilemenin İmkânı”, İslamiyât, C. 1, Sayı:3,
Ankara 1998.
AY,Mahmut, “Dua, Kaza ve Kader”, Sistematik Kelam, edt. Ahmet Akbulut, Ankara Ü. Uzaktan
Eğitim Yay., Ankara 2011.
BEYDAVİ, Abdullah b. Ömer, Envaru’t-Tenzil ve Esraru’t-Te’vil, Matbaatu’l-Amire, İstanbul
1320.
DÜZGÜN, Şaban Ali, “Kader Mes’elesi” Kader Mes’elesi, Ensar Yay., İstanbul 2011.
GÜLER, İhami, Allah’ın Ahlakiliği Sorunu, Ankara Okulu Yay., Ankara 1998.
İBN MANZUR, Lisanu’l Arab, Daru’-Sadr, Beyrut 1956.
İSFEHANİ, Ragıb, el-Müfredat, Çaphane-i Haydari, Tahran 1373.
İŞLER, Emrullah, “Fitne Katilden Beter mi?- Fitne Kelimesi ve Türkçe’ye Çeviri Sorunu-”,
İslamiyat, C. II, Sayı: 2, Ankara 1999, ss:137-153.
KAYA, Süleyman, Kur’an’da İmtihan, İnsan Yay., İstanbul 2003.
Kur’an-ı Kerim
MÂTÜRÎDÎ, Ebu Mansur, Te’vilâtu’l-Kur’an, Yay. haz. Ahmet Vanlıoğlu, Mizan Yay. İstanbul
2005.
ÖZSOY, Ömer, Sünnetullah, Fecr Yay., Ankara 1999.
SALİSBURY, Edward E., “Materials for the History of the Muhammadan Doctrine of
Predestination and Free Will”, Journal of the American Oriental Society, C:8 (1866), ss.105-182.
YAZIR, Elmalılı Hamdi, Hak Dinin Kur’an Dili,Akçağ Yay., trsz.
YEŞİLYURT, Temel, “Kadere İman Mes’elesi”, Kader Meselesi, Ensar Yay., İstanbul 2011.
ZEMAHŞERÎ, Muhammed b. Ömer, Keşşaf, Daru’l-Kütübü’l-Arabi, Beyrut.

224

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

BEŞİNCİ OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU

Tebliğ: Nübüvvet ve Ahirete İlişkin Güncel Meseleler
Prof. Dr. İlyas Çelebi (Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Nübüvvetin Zamansal ve Mekânsal Boyutu
Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal (İstanbul Ünv. İlahiyat Fakültesi)

Tebliğ: Allah’a Yaklaşmanın İmkânı ve Yolları
Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük (Gaziosmanpaşa Ünv. İlahiyat Fakültesi)

GENEL MÜZAKERE

225

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Tevfik Yücedoğru:
E‘ûzü b’illâhi mine’ş-şeytâni’r-racîm. B’ism’illâhi’r-rahmâni’r-rahîm. el-Hamdü l’illâhi Rabbi’l‘âlemîn ve’s-salâtü ve’s-selâmu ‘alâ-rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ-âli-hî ve sahbi-hî ecma‘în.
Muhterem hocalarım, çok değerli meslektaşlarım ve geleceğin meslektaşları olacak olan
kardeşlerim!
Peygamberliğin lüzumu, peygamberlik müessesesinin devam edip etmeyeceği, Peygamberimiz’in
hayatımızdaki yeri ve buna bağlı olarak da misyonunun itikadi olarak ne ifade ettiği gibi konular,
toplumda, özellikle bugünlerde tartışılan konulardan bazılarıdır. Şimdi, sözü İlyas Çelebi hocama
devrediyorum.
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Nübüvvet ve Ahirete İlişkin Güncel Meseleler

Prof. Dr. İlyas Çelebi

Tebliğ konumu belirlemeden önce bir televizyonda bir programa katılmıştım. Karşımdaki konuğa
ahiretle ilgili sorular soruluyor, o da takır takır cevap veriyordu. Soruların içinde bizzat Kur’an’da mevcut
olanlar olduğu gibi, hadislerde geçenler de vardı. Sözkonusu konuk, öyle cevaplar veriyordu ki, hepsi
farklı düzey ve kıymette olan bu cevapları toptan kabul veya reddetme durumunda kalıyordunuz. Bunun
üzerine zihnime bir düşünce geldi ve “Ben, soruların içeriğine cevap vermek yerine, cevaplamada nasıl
bir usul ve yöntem takip etmek lazım, bununla ilgili bir tebliğ sunayım” dedim.
Nübüvvet ve ahiretle ilgili konuları meselelere ayırarak, burada sizlere kritik edeceğimiz temel
meselelere indirdim. Bu soruları gruplandırdığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşırız: Sorular akaid,
kelam tartışmaları ve halk anlayışıyla ilgilidir. Yöneltilen soruların bu üç kategoriden hangisine girdiğini
bilmeden vereceğimiz cevaplar bizi hataya düşürür. Mesela, nübüvvetle ilgiliyse, o ciddiyette cevap
vermemiz gerekir. Kelam tartışmalarıyla ilgili ise; biliyoruz ki kelam tartışmaları zamana, ihtiyaca,
kültüre ve bilimsel gelişmelere paralel olarak farklı görüşlere açık bir kapıdır. Zamanın bilgi ve
düşüncesine sahip olmayanlar bu sorulara cevap veremez; yalnızca eskilerin görüşlerini tekrar ederler.
Cevabımızın birinci gruptaki bir esasa dâhil olabilmesi için, nassla sabit olması gerekir. Dünyanın
bütün âlimleri bir araya gelseler bir akaid kuralı ihdas edemezler. Bir şeyin akaid kuralı olabilmesi
için, birincisi, sübutu kat‘i olmalıdır; Kur’an-ı Kerim gibi. İkincisi, nassın delaleti, yani ifadesi de, en
azından dil bakımından kat‘i olmalıdır. Mesela Peygamber’e yöneltilen “İnanmadan kurtuluş olabilir
mi? Peygamberler arasında sıra var mıdır? Cennetlikler bilinebilir mi? Kâfirler cennete girebilir mi?”
gibi sorular, insiyatif kullanabileceğimiz konular olmayıp, nasslardan hareketle cevaplandırmamız
gereken konulardır.
İkinci kademedeki sorular, daha çok, kelam yapma esnasında ortaya çıkan sorulardır. Bunları da,
ben, özellik itibariyle şöyle kategoriledim: Akideler bakimından kat‘i olmayan nasslarla veyahut felsefî
ve bilimsel bilgilerle yapılan çıkarımlara dayanan hususlar. Kat‘i olmayan nassları kelam alanında
kullanabilirken, nübüvvet gibi bir alanda kullanamayız. Yine, kelam yaparken, aklı ve bilimselfelsefî birikimi de kullanırız. Bu alanda, Peygamber’in mucizeleriyle ilgili çok miktarda soru vardır.
Delillerine baktığımızda, bu meseleler, kat‘i olmayan nasslarla sabit problemler olarak görülür. Sonra,
Münker-Nekir, kaza, kıyamet alametleri ve haşrin cismaniliği ile ilgili sorular var. Burada farklı fikirler
serdedilebilir. Ama uçuk kaçık olmaması için, bu ifadelerin, merkez diye ifade ettiğimiz akideyle uyumlu
olması gerekir. Uyumlu olduğu takdirde kabul görür. Oysa bizim kelam alanında üretilen fikirlerle akide
arasında bir uyum görememekteyiz. Bu yüzden de bunlara ehl-i bid‘at ve delalet demekteyiz.
Üçüncü grup sorular ise, daha çok halk inançlarıyla alakalı olup, ne bundan önce kimse böyle bir
şey söylemiştir, ne de hakkında nass vardır. Halk, dinî akideleri birtakım hurafe, gelenek ve görenekle
birleştirerek ortaya bazı inançlar koymuştur. Hz. Peygamber’in fizikî görünümü, günlük davranışı
gibi şeyler bunlardandır. Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini okuduğunuzda, Hz. Peygamber’in oradaki
tasviri ne kelam, ne de nastır; Süleyman Çelebi’nin gönlündeki peygamberdir. Halk inançlarında yer
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alan bu meselelerin hassas bir durum olduğunu unutmamalıyız. Bunları müspet kabul edebilmemiz
için akideyle bir paralelliğinin ya da çekiciliğinin olması aranmayabilir; ama çelişki olmaması mutlak
aranmalıdır. Yine, “ölülerin yedinci, kırkıncı ve elli ikinci gecelerinde Kur’an okunması” konularında
da pek çok sorular sorulmaktadır. Halk, bu konularda, kelamcıların ima ettiği şeyi, yutabilmek için, önce
yumuşatıp, öyle kabul etmektedir.
Sonuçları gruplandırmanın yanında, benim bir önerim de, süreçleri tefsir ve hadis ilmi
mensuplarıyla paylaşmaktır. Süreçleri paylaşamadığımızda hadisçilerle tefsirciler kelamcılara hadis
veya ayetleri yanlış anladıkları ithamında bulunmakta ve kelam ilmi mensupları, İslam dini içerisinde
bir mecburiyet problemi yaşamaktadır. Oysa biliyoruz ki, bir problemi çözerken, Kur’an ve sünnet işin
malzemesidir. Kelam ilmi de, tabiri yerindeyse, bu işin işçiliğini yapar. O zaman, kaynak tedarikçisi
olarak gördüğümüz tefsir ve hadis ilmi mensuplarına, meselenin kaynağını oluşturan malzemenin kalite
durumunu sorma hakkımız vardır. Malzemenin sübut ve delalet bakımından kalitesini, tefsir ve hadis
ilmi mensuplarıyla paylaşarak bulabiliriz. Kelam ilmi, malzemeyi onlardan alıp kendi mutfağında ve
atölyesinde, kelam ilminin ilke ve esasları çerçevesinde işleyecektir. Hükmü de kelam âlimleri ortaya
koyacaktır. Tabii, ortaya koymakla da iş bitmiyor. Bir de bunu insanlara, Müslümanlara ulaştırma
aşaması vardır. Bazen bizim ortaya koyduğumuz şeyler hakın boğazında kalır, yutamaz; benimseyemez.
Bu durumda, üçüncü süreçte devreye vaizler, hatipler, –müspet bir hizmet verdikleri takdirde– tarikat
erbabı ve mürşitler girmektedir. Bunların tamamı, bizden aldıkları malzemeyi, halkın idraki düzeyinde
basitleştirmek ve toplumun kültür ve esnekliğiyle birleştirmek suretiyle onlara intikal ettirmelidir.
Biz, bu yöntemin bir uygulamasını Marmara İlahiyat’ta şöyle yaptık: Bahar döneminde, konsey
olarak, günümüze ulaşan klasik kelam problemlerini tartıştık ve bugünkü insana vereceği mesajı
konuştuk. Klasik kelam konularının tefsir ayağını Tefsir Anabilim Dalı’nda bir hoca, Hadis ayağını
da Hadis Anabilim Dalı’nda bir hoca hazırlayacaktı. Bu problemler, genelde ve bir anlamda dinler
tarihini ilgilendirdiğinden, bir dinler tarihçisi de mukaddime tarzında bilgi verdi. Sonunda da, kelam
ilmi mensubu arkadaş “bu problemi günümüzde nasıl düşüneceğimizi ve nasıl davranacağımızı” anlattı.
En son yaptığımız toplantının konusu Ricâlü’l-Gayb idi. Malumdur ki, görülmeyen, bilinmeyen
ve yaşadığı zannedilen bir Ricâlü’l-Gayb inancı vardır. Prof. Dr. Saim Yeprem hocamız o toplantının
yöneticisi idi. Toplantıda, tefsir hocası “Kur’an-ı Kerim’de isimsiz bir bahsedilmesinin dışında gaybla
ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Hızır, Kehf suresinde dolaylı bir şekilde işlenmektedir” derken, hadis
hocası “Ricâlü’l-Gayb’la ilgili, hadis literatüründe ahbar hadisler vardır. Biz hadisleri iki gruba
ayırıyoruz. Ahbar hadis; Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde yer alıyor. Bir de Hz. Ali’den gelen bir
rivayet vardır ki, bunda Hz Ali’ye ‘Şam ehline riayet etmeyin; çünkü onlar arasında Abdal vardır’
dedirtilmektedir. Hz. Ali döneminde Şam ehli Muaviye taraftarıdır. Şii kaynaklarının tümünde Şam
ehline lanet eden türlü rivayetler vardır” dedi. Kelam hocamız da neticesini ortaya koymaya çalıştı.
Eleştirileri ortadan kaldırmada yararlı ve Diyanet’in de bu tür sorulara cevap verirken bu yöntemi
uygulamasının isabetli olabileceği kanaatiyle, böyle bir sunum yapmayı tercih ettim. Teşekkür ederim.
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Nübüvvetin Mekânsal ve Zamansal Boyutu

Yrd. Doç. Dr. Fikret Soyal

Giriş
Usûl-i Selâsenin ikincisi olan Nübüvvet konusu Kelâmcılar tarafından genel olarak nübüvvetin
imkânı, gerekliliği, mahiyeti ve ispatı açılarından ele alınmıştır. Nübüvvetin imkânı meselesi, insanın
peygamberlik kurumuna duyduğu ihtiyaç ve Allah’ın peygamber göndermesiyle ilgili mümkün veya
vücûb üzerinden tartışılmıştır.1
İslâm düşünce tarihinde nübüvvete dayalı tartışmalar Dehriyye, Berahime, Sabie, Tenasühiyye
ve Sümeniyye gibi diğer dini-felsefi akım mensupları ile Müslümanlar arasında meydana gelmiştir.
Kendi dönemlerinde nübüvveti inkâr konusunda Berahime başlığı altında işlenen konularla ilgili,
bugün de Müslüman düşünürlerin günümüz inanç problemleri kapsamında bu tür düşüncelere karşı
kayıtsız kalması düşünülemez. Geçmişte yaşanan ulûhiyyet problemi bugün farklı kalıplara bürünerek
benzer şekilde de olsa karşımıza çıktığı gibi, bunları Nübüvvetle ya da Ahiretle ilgili olarak da görmek
mümkündür.
İman açısından insan, evrenin bir Yaratıcısının olduğuna inanır. Yaratıcının varlığı konusunda
zorlanmayan insan onun tekliği (tevhîd) hususunda bir problemle karşılaşabiliyor. Bu problemle ilgili
olarak Kur’an, esas olarak Allah’ın birliği meselesi üzerinde durmaktadır. Allah’a inanan bir insanın
onun emir ve yasaklarını bilmesi için bir elçiye muhtaç olacağını anlaması ve bilmesi gerekmektedir.
Ancak durum böyle olmamış, Allah’ın bir elçi aracılığıyla insanlara vahiy göndermesini kabullenme
hususunda önemli problemler yaşanmıştır.2
Son yüzyıllarda gerek Batı dünyasında gerek İslâm toplumu içinde çeşitli saiklerle nübüvvete
dair bazı soruların ve sorunların ortaya çıktığı bir vakıadır. Sempozyum konumuzla da ilgili olarak
halkın sorularında da bu anlamda bazı hususların öne çıktığını görüyoruz. Peygambersiz toplumlar ya
da Peygamber gönderilmeyen toplumlarla ilgili ortaya çıkan sorularda mesela,
Hz. Âdem hem ilk insan hem de ilk peygamber midir? Hz. Âdem‟den önce de bir hayat var mıydı?;
Tarihsel süreçte peygamberliğin genelde Arap yarımadası, Ortadoğu ya da Orta Asya‟da faal
olduğu görülüyor. Peygamberlik neden dünyanın belli bir coğrafyasıyla sınırlı kalmış. Amerika kıtası
gibi farklı kıtalarda yaşayan yerlilere, örneğin Azteklere, Mayalara vb. de peygamber gönderildi mi?
Amerika‟nın keşfi çok fazla uzak olmayan bir tarihte gerçekleşti. Bu keşiflerden önceki tarihlerde
yaşayan yerlilere niçin peygamber gönderilmedi? Şayet gönderildi ise niçin bizim haberimiz yok?
Yeryüzüne kaç peygamber gönderilmiştir ve bunların coğrafi olarak dağılımı nedir? Kaçar sene
yaşamışlardır?
1
2

Ebu’l-Muin en-Nesefî, Tabsiratü’l-Edille, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003, Tahkik ve Yayına Hazırlayanlar:
Hüseyin Atay-Şaban Ali Düzgün, C. II, s. 12-28
Muammer Esen, Kur’an’da Peygamberlik, Ankara, Araştırma, 2012, s. 9.
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Nübüvvetin İmkânı
Mutezile, Ebu Hanife ve Mâtüridî Kelâmcılara göre, akıl sahibi ve belli bir olgunluk yaşına gelmiş
olan fetret ehlinin akıl yoluyla Allah’ın varlığına ve birliğine inanması gerekir. Ebu Hanîfe’ye göre
gökleri ve yeri, kendi yaratılışını görüp düşünen kimse için Allah’ı bilmemek konusunda bir mazeret
yoktur. O bu görüşüne “Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın varlığında şüphe mi vardır3ve “Onlara sorsan
gökleri ve yeri kim yarattı diye, Muhakkak Allah (yarattı) derler”4 âyetlerini delil getirmiştir. Buna
göre dağ başında doğup büyüdüğü halde kendisine İslam’a ait bir davet ulaşmayan ve herhangi bir
peygamberin varlığını duymadan ölen kişi Allah Teâla’nın varlığına iman etmekle mükelleftir. Buna
göre Matüridîler Allah Teâla’ya iman etmeden ölen kişinin azab edileceğini savunurken Eş’arilere göre
ise böyle bir kimse azab edilmeyecektir. Devamlı olarak deli olan kimse ile çocuklar da azab edilmez.
Yine İsa aleyhisselam ile Hz. Peygamber‘in peygamberliği arasındaki fetret devrinde ölenler de azab
edilmezler. Bize göre azab edilir, fakat onlara göre azab edilmez.5
Eş’arîler bu konuda Allah’ı bilmenin gerekliliği konusu üzerinde durmuşlardır. Ancak onlar
Mutezile ile Matüridîlerin akıl üzerinden insanı sorumlu tutan anlayışlarından farklı olarak bu
anlamdaki mükellefiyeti aklı kullanmaya değil, risâlete bağlamışlardır. “Kim hidayet yolunu seçerse,
bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur.
Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye)
azap edecek değiliz.”6 ayetini bu açıdan görüşlerine bir delil olarak kabul etmişlerdir.
Eş’arîlere göre şeriatla muhatap olmayan bir kişi aklıyla Allah’ı bulursa, muvahhid mümin sayılır.
Fakat bu, Allah’ın ona sevap vermesini gerektirmez. Böyle bir kimse cennet veya mükâfatla karşılık
bulursa bu, Allah’ın o kula lütfundan ibarettir. Aynı şekilde şeriat gelmezden önce küfürde olan bir
insan için de ceza söz konusu değildir. Ayrıca o kişinin ebedi cehennemde kalması onun için bir ceza
değildir.7 Buna göre Eş’arîler, Allah’ı bilme konusunda akla değil nakle dayanmaktadırlar. Nakil
olmadıkça kul Allah’ı bilmek zorunda değildir.
İmâni sorumluluk için aklı yeterli gören Mâtüridî, bu şekilde bir donanıma sahip olan insanın
tevhîd inancına ulaşma yükümlülüğü vardır. Çünkü imân ve küfür iyi ve kötü anlamında husn ve kubh
ifade ederler ve akıl da bunları ayırdedebilir. Akla bu şekilde değer veren Mâtüridî’ye göre “şirk dışında
bütün günahların affedileceği”8 âyeti çerçevesinde şirkin affedilmemesi aklen de caiz değildir.9
İnsanın mükellefiyeti, sevap ve ceza bakımından Mâtüridî ve Eş’arî bakış açısı itibariyle farklılık
göstermekle birlikte, insanın sorumluluğu noktasında her ikisi de vahyî bilginin gerekliliği hususunda
3
4
5
6
7
8
9

İbrahim: 14/10.
Zümer, 38.
Ebü’l-Hasan Nureddin Ali b. Sultan Muhammed Ali Kari, Şerhu Kitâbi’l-Fıkhi’l-Ekber, Beyrut, Daru’l-Kütübi’lİlmiyye, 2007, s. 237-238.
İsrâ, 17/15.
Ramazan Altıntaş, Kelâm El Kitabı, Editör: Şaban Ali Düzgün, Ankara, Grafiker Yayınları, 2012, s. 587.
Nisâ, 4/48.
Matüridi, Tevilât, III, s. 257.

230

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

birleşmektedirler.10
Peygamberliğin imkânı çerçevesinde başlangıcından beri karşılaşılan nübüvvet problemi,
günümüzde de pek çok yönden tartışma konusu olmuştur. Esasen İslâm itikadı açısından usûl-i selâse
içindeki her bir husus dini anlamda tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Ulûhiyetle ilgili tartışmaların
bitmesi mümkün olmadığı gibi, İslâm’ın peygamber ve âhiret anlayışı da her zaman tartışılan konulardan
olmuştur.
Halkın sorularına bakıldığında da itikadi anlamda zan ve şüpheden arınmış olması gereken imân
açısından peygamberlik inancıyla ilgili bazı problemlere rastlanmaktadır. Bu bazan bir merak, bazan bir
şüpheye dayansa da, imân alanına ait olan bu meselelerin izahı da önem arzetmektedir.
Bu çerçevede insanların kafasında sorun olarak görülen hususlar, peygamberlerin gönderildiği
coğrafya (mekânsal boyut), Peygamberin konuştuğu dil, hatm-i nübüvvet, peygamber gönderilmeyen
ya da peygamberin mesajının ulaşmadığı toplumların itikadi durumları ve sorumlulukları üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Bu çalışmada peygamberin gönderilmediği bölge ve zamanların insanlarının itikadi durumları
incelenecektir. Ancak bu konuya geçmeden önce, itikadi ve ameli mükellefiyetler açısından İslâm’da
aklın yeri ve önemine kısaca değinmek gerekmektedir. Kur’an’da Allah’ın varlığını kabule dair
âyetlerde sürekli tefekküre ve akletmeye davet edilmesi İslâm’ın akla verdiği önemi anlamaya yeterli
delildir. Bu noktada akıl, sorumluluğun temel şartı olup akıldan yoksun bulunanlara hiçbir mükellefiyet
yüklenmemiştir.11
Kelâm İlminin gelişim sürecinde Bâkillânî ile başlayıp Gazzâlî ile yeni bir sürece girdiği iddia
edilen Mantık-Kelâm ilişkisine dair sürece bakıldığında olay akla önem vermeden ziyade Mantık ilminin
gerekliliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. Zira İslâm Kelâmı açısından aklın kelâma sonradan girdiğini
iddia etmek Kelâma da haksızlık olacaktır.
Öte yandan tarihi olarak insanların yaşadığı ve var olduğu bölgelerde ve zamanlarda dini tecrübenin
ve bilginin inkârı mümkün değildir. Bu çerçevede aslında bütün bir insanlık tarihi aynı zamanda bir
“din tarihi” sayılır. Hatta bu yaklaşım yalnızca insanlık tarihiyle sınırlı kalmaz, evrenin var oluşundan
itibaren gerçekleştiği düşünülen bütün süreci kapsar.12
Kur’an açısından başından itibaren insanlık tarihi tevhîd mesajının insanlara iletilmesi ve buna
karşılık gelen şirkle mücadele tarihidir. Buna göre tarihsel süreç sünnetullahın gerçekleştiği bir süreçtir.
Peygamberlerle onların mesajını reddederek mücadele eden Peygamber karşıtları arasındaki çok boyutlu
mücadeleyi, azgınlık ve sapıklıkta aşırı giden toplumların akıbetleriyle birlikte Kur’an’ın özellikle
üstünde durduğu husus, mutlak adâletin hâkim olacağı ahiret hayatıdır.
10
11
12

Hülya Alper, İmam Mâtüridî’de Akıl-Vahiy İlişkisi, İstanbul, İz Yayıncılık, 2009, s. 197.
Metin Yurdagür, İslâm Düşüncesinde Fetret Kavramı, İstanbul, Marifet yayınları, 1998, II. Baskı,.s 28.
Gündüz, Şinasi, Peygamberlik Tarihi Perspektifi ve Kur’an, Samsun’da Kur’an Günleri XI. Kur’an Sempozyumu:
Kur’an ve Risalet,25-26 Ekim 2008/Samsun, 2009, s. 156.
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İlk peygamber Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadarki tarihi süreç içerisinde gündeme gelen
mekân ve zamanlar bize onların anlattıkları mesajın örneklerini sunar. Baba bir kardeşler olarak bir
zincirin halkası gibi ilahi hakikati tebliğ eden Peygamberler için başıboşluk ya da birbirinden kopuk
mesajlar söz konusu olmamıştır. Çünkü her peygamber insanı tevhide çağırma, şirk ve zulümden
uzaklaştırma çabasına girmiştir. Onlar ilahi tebliğin gereği, hakikati insanlara sunmaktan ve onlara
bizzat riayet etmekten sorumludurlar.

َّ ُوَكا َن أَمْر
َّ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَُّ لَهُ سُنَّ َة
َ َبْل
ُ اللِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن ق
اللِ قَدَرًا
ْمَّا َكا َن عَلَى النَّبِيِّ مِن
ٍ
مَّقْدُورًا
َّ وَكفَ ب
َّ ِِسَالت
ِ ِِالل
َ ََّوَل يَخْشَوْ َن أَحَدًا إَِّل الل
َ ُاللِ وَيَخْشَوْنَه
َ الَّذِينَيُبَلِّغُو َن ر
حَسيبًا ى
Ahzab/33, 38-39

ّ ُعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَه
َ الرَّسُول بَلِّ ْغ مَا أُنز
ُ
ْ ِل إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَ ْف
النَّاس إ َِّن
يَا أَيُّهَا
ِ َوَالل يَعْصِمُكَ مِن
ّ
َالل الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْ َكافِرِين
Maide, 5/67
Verilen mesajlar kendilerine bir emanet olarak tevdi edildiğinden onların bunu en iyi şekilde
yerine getirmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla hiçbir peygamberin emanete ihanet etmesi düşünülemez.13
Bütün bunlar tarih boyunca insanlara gönderilen peygamberlerin tebliğ ettiği mesajlarında bir
sürekliliğin olduğunu açıklar.
Mekânsal Boyut
Kur’an’da adı geçen peygamberlerin yaşadıkları bölgelere bakıldığında genellikle Asya bölgesi
yani Ortadoğu ve Mezopotamya bölgelerinin öne çıktığını görüyoruz. Bu çerçevede Kur’an Coğrafyası
diye nitelendirilen eserlerde14, peygamberler ve yaşadıkları bölgelerle ilgili olarak hep aynı şey
söylenmektedir. Bu çalışmalarda Hz. Âdem’den başlayarak son Peygamber Hz. Muhammed’e kadar
gelen peygamberlerin yaşadıkları coğrafi bölge tespit edilmeye çalışılmıştır:
Âdem: Hindistan, Seylan, Mekke ve Cidde bölgelerinde15,
İdris: Babil mevkii ve Mısır’a hicret,16
Nuh: Babil’in alt kısmında, Kufe’de17
13
14

15
16
17

Ali imran, 3/161.
Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, Cibalu ve’l-emkine ve’l-miyah, tahkik: Ahmed
Abdüttevvab Avd, Kahire, Dârü’l-Fazile, [t.y.] 383 s.; Ferik Yahyâ b. Abdullah Muallimi, A’lâm fi’l-Kur’âni’l-Kerim,
Riyad, Dârü’l-Muallimi, 1994, 297 s.; Muhammed Şevki b. İbrâhim Mekki, Atlasü’l-Medîneti’l-Münevvere, Riyad:
Câmiatü’l-Melik Suud, t.y. 47 s.; Şevki Ebû Halil, Atlasü’s-sireti’n-nebeviyye, Dımaşk, Dârü’l-Fikr, 2002. 336 s.;
Atlasü’t-tarihi’l-Arabiyyi’l-İslâmî, 5. bs., Dımaşk, Dârü’l-Fikr, 2002; Atlasü’l-Kur’an, Dımaşk, Darü’l-Fikr, 2002;
Ahmet Bedir, Tevhidin Yurdu: Kur’an-ı Kerim Atlası, Kaynak Yayınları; Ali Akpınar, Kur’an Coğrafyası: (Kur’an da
Yer Adları), İstanbul, Fecr Yayınları, 2002, 288 s.
Şevki Ebû Halil, Atlasü’l-Kur’an, s. 12.
Şevki, Atlas, s. 18.
Şevki, Atlas, s. 23.
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Hûd: Arap Yarımadasında Ahkaf, Hadramevt bölgesinde18
Salih: Yine Arap yarımadasında Teyma denilen bölgede19
İbrahim: Irak’ın güneyinde doğan İbrahim, ateşe atılma olayından sonra Mezopotamya’nın
kuzeyinde bulunan Harran’a gitmiştir. Oradan da Filistin’e geçmiş, daha sonra Mısır’a göç etmiştir.
Hanımı Hacer’i Mekke’ye götürmesi hariç daha çok Filistin’de yaşamıştır.20
İshak ve İsmail: Mezopotamya, Filistin ve Halil bölgesi21
Lût: Bugünkü Ölü Deniz çevresinde, Sodom, Gomore, Suğer bölgesi22
Yakub: Mısır ve Halil bölgeleri23
Yusuf: Kudüs ve Mısır bölgelerinde24
Şuayb: Akabe körfezinin doğusunda Medyen ve Eyke bölgesinde25
Musa: Mısır, Medyen, Tih, Sina ve Amman26
İlyas: Şam bölgesinde Baalbek, Bîru’s-Seb civarında27
Davud: Bugünkü Akdeniz sahilinde bulunan Kudüs, Gazze, Ramle bölgesinde28
Süleyman: Kudüs, Askalan bölgesinde29
Eyüp: Akabe körfezinin kuzeyi30
Yunus: Şam ve Mezopotamya bölgesi31
Zekeriya: Kudüs bölgesi32
Yahya: Ürdün ve Dımaşk bölgesinde33
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Şevki, Atlas, s. 30.
Şevki, Atlas, s. 34.
Şevki, Atlas, s. 42-43.
Şevki, Atlas, s. 51.
Şevki, Atlas, s. 58.
Şevki, Atlas, s. 63..
Şevki, Atlas, s. 68.
Şevki, Atlas, s. 72.
Şevki, Atlas, s. 77.
Şevki, Atlas, s. 87.
Şevki, Atlas, s. 90.
Şevki, Atlas, s. 94.
Şevki, Atlas, s. 97.
Şevki, Atlas, s. 104..
Şevki, Atlas, s. 107.
Şevki, Atlas, s. 111.
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İsa: Beyt Lehm, Nasıra, Mısır, Ürdün Nehri, Kudüs34
Lokman: Dımaşk, İskenderiye, Yemen35

ّ
ُ
ُيَجْعَل رِسَالَتَه
حَيْث
ُالل أَعْلَم
ُ

ُ  َحيedatı Arap grameri açısından yer ve mekâna göre kullanılır. Bu durumu dikkate
Âyetteki ْث
alarak aslında Allah’ın nübüvveti dilediği yere ve dilediği zamanda vereceğini anlıyoruz.36 Bu tamamen
ilahi bir takdir anlamına gelmektedir. Bu anlamda son Peygamber Hz. Muhammed’in ve diğer
peygamberlerin genellikle belli bölgelere gönderilmesi öncelikle ilahi bir takdir olduğu gibi bu, o
insanlara bir üstünlük veya mahrumiyet anlamına da gelmemektedir.
Mâtüridî, ilgili âyetin tefsirinde Allah’ın risâletine sahip çıkacak, ona zarar vermeyecek ve onu
koruyacak olan birine ve topluma vereceği şeklinde bir değerlendirmede bulunmaktadır.37 Zemahşerî de
ilgili âyetin tefsirini yaparken, burada Allah’ın peygamber olarak seçeceği kişiyi ve en uygun mekânı en
iyi bilen olduğunu vurgulamıştır.38
Coğrafi olarak Mekke ve Medine’nin seçilmesiyle ilgili olarak “siret” yazarları önemli hususlara
dikkat çekerek konuyla ilgili çeşitli yorumlarda bulunmuşlardır. Arap yarımadasının seçilmesiyle ilgili
bahis açan Buti de bölgenin iki büyük medeniyete İran ve Bizans medeniyetlerine komşu olmasına
dikkat çekmektedir. Zira bu bölgelerde ahlâki, siyasi ve iktisadi anlamda tam bir kaos yaşanmaktaydı.39
İslâm’ın ortaya çıktığı dönemde, Arap yarımadası ve çevresinde putperestlik, Yahudilik, Haniflik,
Mecûsilik, Sabiîlik ve Hrıstiyanlığın çeşitli mezhepleri yaşamaktaydı.40 Bu anlamda çok çeşitli kültür
ve medeniyetlere komşu olmak ve özellikle Hıristiyan mezheplerinin müntesipleri belli bir oranda
bulunmakla birlikte, Arabistan yarımadasının kendisi bu dinlerin etkisinde olan bir bölge değildi.
Doğrudan bir etki olmamakla birlikte onlardan haberdar olunması tevhide dayalı risâlet mesajının daha
kolay benimsenmesini sağlamış olabilir.
Farklı ve çeşitli yollarla Arap yarımadasına giren Hıristiyanlığın yarımadanın tamamında etkili
olması daha geç döneme denk gelir. Özellikle Arap yarımadasının Kuzey ve Kuzeybatı kesimlerinde
daha etkili olan Hıristiyanlık buralarda kiliseleri kurumsallaşmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte
yandan Gassani devletinde, Hire-Lahmî devletindeki etkisiyle, kendisini göstermiştir. Bunun dışında
34
35
36
37
38
39
40

Şevki, Atlas, s. 118.
Şevki, Atlas, s. 123.
Yener Öztürk, Son İlahî Risaletin Mekân, İnsan, Zaman ve Lisan Boyutları, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 2005, cilt: VII, sayı: 2, s. 33.
Ebu Mansur el-Mâtüridî, Te’vilâtü’l-Kur’an, Haz. Ertuğrul Boynukalın, Mizan yayınevi, İstanbul, 2006, C. V, s. 208.
Ebü’l-Kâsım Cârullah Mahmûd b. Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî, el-Keşşaf an Hakaikı Gavamizi’t-Tenzil ve
Uyuni’l-Ekavil fî Vücuhi’t-Te’vil, Beyrut, Dârü’l-Ma’rife, (t.y.), Cilt II, s. 38.
Said Ramazan el-Buti, Fıhkussiyre (Peygamber (a.s.)’in Uyguladığı İslâm, Çev.: Ali Nar-Orhan Aktepe, İslami
Edebiyat Yayınları, İstanbul, t.y., s. 32.
Zekiye Sönmez, İslâm’ın Ortaya Çıktığı Dönemde Arap Yarımadası’nda Hıristiyanlık, Ankara, Türkiye Diyanet
Vakfı Yayınları, 2012, s. 87.
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Yemen, Necran ve Habeşistan Hıristiyanlığı da bilinmektedir.41
Hıristiyanlık, Yahudilik ve diğer din mensuplarının ve dalalet görüşlerinin bulunduğu böyle bir
ortamda Arapların tabiatları diğerlerine nazaran daha temiz olarak değerlendirilebilir. Zira onlarda
sözünde durma, cömertlik ve mertlik gibi erdemlere yönelenlere gıpta ediliyordu. Onlar için misafire
ikramda bulunmak, kendilerine sığınanları himaye etmemek şerefsizlik olarak kabul edilirdi. Saygı
görmek, övülmek, asalet ve cesareti hakkında konuşulması en büyük ideal olarak belirlenmiştir. Öyle
ki, cömert görünmek için mallarını çok rahat harcayabiliyor, şereflerini korumak için kızlarını diri diri
gömebiliyorlardı. Bu noktada Arabistan halkı, içinde bulunduğu bölgede, orta noktada sayılabilecek bir
durumdaydı.42
Son peygamberin Hicaz bölgesinde tebliğde bulunmasıyla ilgili olarak Mekke, Medine ve Taifin
önemli bir konuma sahip olduğu, özellikle tebliğ sürecinde Mekke ve Medine’deki sosyal, dini, siyasi,
ekonomik ve kültürel yapının ne kadar önemli olduğu tarihi süreç takip edilerek anlaşılabilmektedir.43
Aynı şekilde Allah’ın irâdesi, İran, Bizans veya Hint yarımadasında tecelli etseydi, orada da risâletin
sebep ve şartlarını yaratılır, İslâm oradan da dünyaya yayılırdı.44 Değilse, İslâm’ın evrenselliğine halel
gelirdi. O halde Hz. Muhammed’in buraya Peygamber olarak gönderilmesi Allah’ın takdiri olup bunun
sebeplerini Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini ifade etmek daha doğru olmalıdır.45
Kur’an’ın üslubunun temel özellikleri açısından yer, zaman ve şahıs isimleri öncelikle Kur’an
kıssalarıyla ilgilidir. Bu kıssalarda mekân ve zamandan ziyade iş ve olay açısından insanlığa verilmek
istenen mesaj öne çıkmıştır. Bugün bizim bazı araştırmalarla tarihi bir takım bilgilere ulaşabilmemiz ve
bu şekilde ulaşılan bilgilerin bağlayıcılığı tartışmalıdır. Zira bu konuda Kur’an’ın üslubunda kıssalarda
yer alan muhatapların yaşadıkları yer ve zaman öne çıkmamış, onlardan alınacak dersler vurgulanmıştır.
Bu bağlamda mesela, Meryem suresi 22. Âyette geçen “gebe kalınca çekildiği ıssız ve uzak mekânın
(mekanen kasıyye)” ve 23. Âyetteki hurma ağacının (ciz’in-Nahle) nerede olduğu belirtilmemiştir.46
Kur’an’da peygamberlerle ilgili olarak zikredilen yerleşim yerlerinin Kur’ân’a muhatap olan o
günkü toplum nezdindeki durumuna ve bu kavramların tercihine gelince; bu kavramlar öncelikle Kur’an’ın
nüzulünden önce kullanılmaktaydılar. Bu yerleşim yerlerini ifade eden isimler, Kur’an’ın indiği dönemde
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Sönmez, Hıristiyanlık, s. 89-131.
Said Ramazan el-Buti, Fıhkussiyre (Peygamber (a.s.)’in Uyguladığı İslâm), Çev.: Ali Nar-Orhan Aktepe, İslami
Edebiyat Yayınları, İstanbul, t.y., s. 33-34; Adnan Demircan, “Son Peygamber’in Geldiği Coğrafya ve Toplum: Hicaz
Bölgesi ve Câhiliye Arapları”, Cahiliye Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Konya, 2007, s.
40.
Adnan Demircan, “Son Peygamber’in Geldiği Coğrafya ve Toplum: Hicaz Bölgesi ve Câhiliye Arapları”, Cahiliye
Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Konya, 2007, s. 88.
Said Ramazan el-Buti, Fıhkussiyre (Peygamber (a.s.)’in Uyguladığı İslâm, Çev.: Ali Nar-Orhan Aktepe, İslami
Edebiyat Yayınları, İstanbul, t.y., s. 35.
Adnan Demircan, “Son Peygamber’in Geldiği Coğrafya ve Toplum: Hicaz Bölgesi ve Câhiliye Arapları”, Cahiliye
Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Konya, 2007, s. 18.
Ali Akpınar, Kur’an Coğrafyası: (Kur’an da Yer Adları), İstanbul, Fecr Yayınları, 2002, s. 101-102.
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ya hala kullanılmaktaydı yahut da yıkılıp yok olmuş olsa bile harabe ve kalıntılardayaşamaktaydı.47
Kur’an’daki örneklerden anlaşıldığına göre, Allah medeniyetin merkezlerine dikkat çekmek
istemiş ancak peygamber kıssaları bağlamında zikredilen mekânlar, ilahi çağrının da ilgili olduğu
mekânlardan ibaret olduğu dolayısıyla o bölgelerle sınırlı olup ve bunun dışında kalanların sakinlerinin
ihmal edildiği gibi bir sonuç çıkarmak doğru kabul edilemez. Zira ilahi mesaj insanlığın dünya ve ahiret
hayatını ilgilendirdiğine göre bunun zamana ve mekâna hasredilerek değerlendirilmesi evrenselliğe
aykırı bir durum arzetmektedir.
Milat’dan önce yaşayan en eski insanlara gelen peygamberlerden çok az bir kısmının Kur’an’da
ismen zikredilmesine dikkat edilirse, burada esas olan mekânsal isimler ve semboller değil, o mekânla
ilgili yaşanan olayın kendisidir.
Bu çerçevede insanlığın ana yurdunun ve ilk uygarlığın merkezinin neresi olduğu da tartışmalıdır.
İlk insanların yaşadığı bölgenin Mezopotamya, Doğu Afrika veya Arap yarımadası olduğuna dair
görüşler ileri sürülmektedir. Ancak son dönem yapılan araştırmalara göre sayılan bu bölgelerden özellikle
Arap yarımadası öne çıkmaktadır. Bazı tarihçiler ilk uygarlığın kurulduğu mekân olarak Ortadoğu’yu
göstermiş, oradan bütün toplumlara ulaştığına dikkat çekmiş, bu medeniyet inşasında peygamberlerin
rolü vurgulanmıştır.48 Nitekim en eski medeniyetlerin kurulduğu yerlere bakıldığında bu bölge daha
fazla dikkati çekmektedir.
Bundan dolayı risâletin Ortadoğu yani Asya ağırlıklı bir bölgede gelmiş olması bu mesajın
tevhide dayalı olması ve Hak din olması açısından bir problem oluşturmamıştır. Kaldı ki, kaynaklarda
farklı sayılarla ifade edilen peygamberlerin sayısına dikkat edildiğinde Kur’an’da adı geçen ve bilinen
peygamberlerin gönderildiği bölgeler üzerinde durulmaktadır. Hâlbuki sayıları yüz binlerle ifade edilen
peygamberlerin hepsinin gönderildiği bölgeleri ve halkları tam ve kesin olarak bilemememiz de bu
hakikati ortaya koymaktadır.
Bu çerçeveden bakıldığında örneğin Hz. Muhammed’in nübüvveti ile Hz. İbrahim’in yaşadığı
dönem arasında yaklaşık 2500 yıl geçmiş olmasına dikkat etmek gerekiyor. Zira bu kadar uzun bir
zaman aralığı bulunmasına rağmen Arapların inançları ve ibadetleri içinde İbrahim’in dinine ait bazı
hususların -örneğin Kâbe’nin ve haccın- bulunması gayet doğal bir olay haline gelmiştir.49
Zamansal Boyut (Din Dili, Peygambersiz Dönem (fetret), Tarihi durum)
Peygamberlerin gönderildiği coğrafi ortam kadar konuştuğu dilin de önemi ortadadır. İnsanların
ilk defa karşılaştıkları ve önceki inançlarından tamamen farklı olan bu mesaj birtakım benzetme ve
sembolleştirmeler yoluyla onların mantıki durumlarına göre ayarlanmaktadır. Dolayısıyla mesajlarını
muhatap oldukları coğrafi ve zamansal dilime göre İbranice ya da Arapça olarak ortaya koymaktadırlar.
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Ali Akpınar, Kur’an Coğrafyası: (Kur’an da Yer Adları), İstanbul, Fecr Yayınları, 2002, s. 106.
Yusuf Şevki Yavuz, “Nübüvvet” DİA, C. XXXIII, s. 283.
Adnan Demircan, “Son Peygamber’in Geldiği Coğrafya ve Toplum: Hicaz Bölgesi ve Câhiliye Arapları”, Cahiliye
Toplumundan Günümüze Hz. Muhammed Sempozyumu, Konya, 2007, s. 62.
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Bütün toplumu ilgilendiren hakikatleri barındıran dinin bu anlamda halka yönelik sunduklarının
anlaşılması noktasında herkesin anlayacağı bir lisanla ortaya konulması bir zorunluluk olarak
görülmelidir. Bu arada ilgili dinin şer’î hükümlerinin anlatıldığı dil olan lisanu’ş-şer’in bazı mecazi ve
sembolik manalar içermesi başka bir özel durumu ifade eder. Zira nihai hedef dinin ve dini hakikatlerin
insanlara en güzel şekilde ulaştırılmasıdır.50
Allah’ın zatı ve sıfatları başta olmak üzere İslâm kelâm sisteminde dini bütün hakikatlerin
bir takım mecazi ve sembolik ifadelerle anlatılmasında en temel sebep, insanların zihin dünyalarına
hitap etmektir. Zira sıfatullah ve ahiret gibi en temel itikadi hususların insanlara tanıtılması hususunda
kullanılan dile ve o dilin edebi yönüne duyulan ihtiyaç sürekli vurgulana gelen bir husus olmuştur.
İlahi kelâm aslında bir manâdır. Dil ise bir araçtan ibaret olduğuna göre, bu kelâmın tek bir dili
olamaz. O halde İlahi kelâm, gönderildiği toplumun diline göre ifade edilmiştir.

ُ اللُ َمن يَشَاء َويَ ْهدِي َمن يَشَاء َوه َُو ْالعَ ِز
ّ ُض ُّل
يز ْال َح ِكي ُم
ِ س ْلن
ُ َامن َّر
ِ ان قَ ْو ِم ِه ِليُبَ ِيّنَ لَ ُه ْم فَي
َ سو ٍل ِإالَّ ِب ِل
َ َو َما أ َ ْر
ِ س
(İbrahim, 14/4)
Bu âyete göre Allah tarafından gönderilen ilahi vahiy hangi topluma inmişse, o toplumun
anlayacağı bir dille açıklandığı anlatılmaktadır.
Buna göre her peygamber içinden çıktığı toplumun konuştuğu ana dille mesajı iletmiştir. Bu
çerçevede Kur’an, indiği toplumun konuştuğu dil olan Arapça olarak nazil olmuştur.51
Doğrusu dinlerin insanlara hitaplarında bir yalınlık bulunmakla birlikte, bazı hususların kapalı
olması, bazı gerçekleri tamamen açık bir şekilde ifade etmeye dair engellerin söz konusu olması
tamamen açık bir dilin kullanımını engellemektedir. Bu bağlamda tamamen açık veya tamamen kapalı
bir üslubun bulunması meselelerin anlaşılmasında problem oluşturabildi. Örneğin ahiret halleriyle
ilgili olarak anlatılanlar cismani değil de ruhani olarak ortaya konulsaydı insanların algılarının bunu
anlamaları daha zor olacaktı. Bundan dolayı ahirete dair hususlar sembolik ve insan zihnine uygun bazı
kavram ve nitelemelerle ortaya konularak anlaşılabilirliğine katkıda bulunulmuştur. Dillerin şeraitler
açısından önemi bağlamında Kur’an dili olan Arapça’nın mecazi özelliğini de dikkate almak gerekir.52
Peygamber gönderilen zaman bağlamında gündeme gelen bir konu da, Nübüvvetle ilgili sorularda
da ifade edilen Peygamber gönderilmeyen toplumların itikadi durumlarıdır. İslâmi literatüre ehli fetret
olarak geçen bu halle ilgili olarak “fetret ehlinin itikadi sorumluluğu” meselesi can alıcı noktayı teşkil
etmektedir.
Ehl-i Fetret genel olarak ikiye ayrılmış, kendisine davetin ulaştığı ve davetin ulaşmadığı
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Ömer Mahir Alper, İslâm Felsefesinde Akıl-Vahiy Felsefe-Din İlişkisi, İstanbul, Ayışığıkitapları, 2000, s. 202.
Zuhruf, 43/2-3, Fussilet, 42/44; Muammer Esen, Kur’an’da Peygamberlik, Ankara, Araştırma, 2012, s. 84.
Alper, Akıl-Vahiy, s. 203.
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toplumlarla ilgili olarak tartışılmıştır.53
Fetret kavramı bağlamında öncelikle ifade etmek gerekir ki, konu ilk bakışta sadece peygamber
göndermeye ara verilen geçmiş dönemlerle ilgili olduğu düşüncesini uyandırsa da, problem gerek
entelektüel bağlamda gerekse halkın soru ve sorunları çerçevesinde tartışılmaktadır.54 Buna göre
fetretin cazibesi, peygamber gönderilmeyen ya da peygamber gönderilmeye ara verilen dönemle sınırlı
bir konu olmadığı, peygamber mesajının hiç ulaşmadığı veya mesajın üzerinin örtüldüğü, yanlış bir
şekilde ulaştığı toplumlar ve fertlerle ilgili olduğu noktasında toplanmaktadır.
Dünyayı yedi iklim bölgesine ayıran İbn Haldun, birinci iklim bölgesinden bahsederken Atlas
okyanusunu zikreder. Burada Halidat adalarının bulunduğunu, bu adanın sakinlerinin dini tebliğden
mahrum olduklarını ve mesajın onlara ulaşmadığını savunmuştur.55
İslâm’dan sonraki dönemler ve bu dönemlerde yaşayan insanları ifade etmek için Fetret ehli veya
fetret dönemi yerine “men lem tebluğhu’d-da’ve” (kendilerine davet ulaşmayanlar) başlığı altında bu
konuya yer verilmesi de dikkat çekicidir.56 Bu başlık altında verilen görüşlerde İslâm âlimleri böylece
Hz. Muhammed (s.a.v.)’den sonra da fetret şartlarının oluştuğunu, aynı olmasa bile hükmen fetretin ve
ehlinin bulunabileceğini ifade etmişlerdir.57

ٍالرُّسُل أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِري
ُ
ْهْل ال
َ َيَا أ
ِ
ْكِتَاب قَد
َجَاءكمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَ ُكمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّن
ِ
ّ ٌجَاءكم بَشِريٌ وَنَذِير
ُ
ٌوَالل عَلَى ُك ِّل شَيْ ٍء قَدِير
ْوَالَ نَذِي ٍر فَقَد

Kitap Ehli! Peygamberlerin arası kesildiği zaman/bilinmez hale geldiği bir fetret zamanında,
bakınız size rasulümüz geldi; tatlı ve acı hakikatleri size beyan ediyor. İşte size hem müjdeleyici, hem
uyarıcı bir peygamber geldi. Allah her şeye kadirdir.58
Bu âyeti tefsir eden Elmalılı, Fetret-i rusül’den maksadın, vahiylerin kesildiği, unutkanlık,
değiştirme ve tahrif ile bozulmaya, yok olmaya yüz tuttuğu, hak dinin bilinemez, tanınamaz hale geldiği
zaman dilimi olduğunu söyler.59
Mâtüridi aynı âyette geçen “fetret”le kastedilenin risâlet mesajının zayıflaması olduğundan
bahsetmektedir. Ona göre fetret bir kopukluk ise, böyle bir şey iki peygamber arasında meydana gelemez.
Bu mantıkla hareket eden Matüridi, asıl fetretin peygamberin getirdiği mesajın zayıflaması olduğunu
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Muvaffak Ahmed Şükri Ehlü’l-Fetre ve Men fî Hükmihim, Dımaşk: Dâru İbn Kesir, 1988, s. 68.
Mustafa Akçay, Çağdaş Dünyada İnsan ve Dini Sorumluluğu, s. 9.
İbn Haldun, Mukaddime, Çev.: Zakir Kadiri Ugan, İstanbul, M.E.B., 1989, C. I, s. 129.
Örnek olarak bkz.: Ebû Abdullah Hüseyin b. Hasan b. Muhammed el-Buhari Halimi, el-Minhac fî şuabi’l-iman, thk.
Hilmi Muhammed Fevde, (y.y.), Dârü’l-Fikr, 1979, s. 175.
Ebû Muhammed Nuruddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekr Sabuni, el-Kifaye fî Şerhi’l-Bidâye fî Usuli’d-din, thk.
Abdullah Muhammed, Yazma, [t.y.],vr., 88b.
Mâide, 5/19.
Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Ankara, Akçağ yayınları, Cilt III, s. 145.
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vurgulamıştır.60 Aynı şekilde Zemahşerî de fetreti “vahyin kesildiği dönem” olarak nitelemiştir.61 Râzi
de yine bu âyetin tefsirinde peygamberlerin gönderilmesinin kesintiye uğraması, peygamberliğinin
etksinin sakinlemesi, esas olması gerekenin bulunmaması, peygamberin getirdiği şeriatla amel etmeyi
sağlayan esasların zayıflaması şeklinde bir yorumda bulunmuştur.62
Burada fetret ehlinin itikadi sorumluluğu bağlamında söylenmesi gereken bir husus da,
Kelâmcıların genel anlamda insanın sahip olduğu akıl yeteneğine sahip olmasına yaptıkları vurgudur.
Zira akıl sayesinde insan kâinatın yüce bir yaratıcı tarafından yaratıldığı şeklinde bir düşünceye ve inanca
ulaşabilmektedir. Bu noktada işte insanın sahip olduğu bu yetenek dolayısıyla, Peygamber gelmese
de insanın yaratıcıyı bulabileceği hususu vurgulanmaktadır. Dolayısıyla fetret döneminde yaşayan
insanlar ahirette Allah’ı bilme konusunda hesaba çekileceklerdir. Tabi bu noktayı daha çok Matüridi
kelâmcıların savunduklarını göz önünde bulundurursak, Eş’arî kelâmcıların dini-itikadi sorumluluğu
akıl yerine Peygamber göndermeye bağladıklarını görüyoruz. Eş’arîlerin bu kabulüne göre aklın görevi
nakli anlamak ve algılamaktır. Dolayısıyla akıl hiçbir şeyi insana vacib kılamaz.
Fetret Ehlinin sorumluluğu şeklinde özel bir başlık altında konuyu inceleyen Nesefî, akıllı olup
vahiy ulaşmayan kişi, yaratıcıyı tanımazsa dini açıdan sorumluluğuyla ilgili bir mazeret olabilir mi?
şeklinde bir soruyla konuya girmiş, Matüridi Kelâmını kastederek böyle bir kişinin sorumlu olacağını
ifade etmiştir. Akıl yürütme yoluyla yaratıcıyı bulması gerekir. Mutezile’ye göre ayrıca delil aramayı
gerekli görmeyip bir kişinin akıllı olması Allah’ı bulmasını gerekli kılar.63
Kelâmi açıdan tam bir nübüvvet problemi olan fetret meselesiyle ilgili Bağdâdî, İslâm’dan bir
şekilde habersiz olanların kâinata bakarak hudûs delili64 üzerinden yüce yaratıcı anlayışına ulaşması
gerektiğini söyler. Hem son peygamberin hem diğer peygamberlerin davetini kabul etmeyenlerin kâfir
olacağını belirten Bağdâdî, bunların dışında ne mü’min ne de kâfir olacak bir grubun varlığından
bahseder. Ona göre bu grup, ne küfre ne de tevhide inanırlar. Bunların âhiretteki durumlarıyla ilgili
cennet-cehennemin söz konusu olmayacağını, onlar için en iyisini Allah’ın bileceğini düşünür.65
Fetret ehlinin kim olduğu ve sorumluluk derecesi ile ilgili en dikkat çekici olan ve günümüze ışık
tuttuğu kadar bugün en fazla bilinen görüş Gazzâlî’ye aittir. Ona göre insanlar üç gruba ayrılmaktadırlar:
60
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İlmiyye, 2002, s.233-235.
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Birincisi, tebliğin kendilerine ulaşmadığı ve Allah Rasulü’nün davetinden hiçbir şekilde haberdar
olmayanlar ki bunlar mazurdurlar.
İkincisi, İslâm ülkesinde veya bu ülkelere yakın bir bölgede yaşayanlar veya Müslümanlarla
birlikte bulunup imândan mahrum olanlar ki bunlar gerçek anlamda sorumludurlar.
Üçüncüsü ise, bu iki sınıf arasında olup İslâm’ı gerçek anlamda tanımaya muvaffak olamayanlardır.
Zira bunlar küçüklüklerinden beri İslâm’ı ve onun peygamberini yalancı ve dolandırıcı diye duymuş ve
o şekilde tanımışlardır. Esas fetret ehli olarak bu grubu sayan Gazzâlî, bunlara tebliğin doğru bir şekilde
ulaşmadığını düşünmektedir.66
“Biz peygamber göndermedikçe azap etmeyiz”67 âyetinin tefsirini yaparken Matüridi, insanın bilgi
kaynakları olarak duyu organlarını, akıl yürütmeyi (nazar) ve uyarıcıyı (vahiy) saydıktan sonra azabın
da birçok boyutlarının olduğundan bahsetmiştir. Azabın birinci yönü hiçbir suç söz konusu olmaksızın
imtihan amaçlı olarak yaşanan sıkıntılar, ikinci yönünü ise inad ve kibire dayalı olarak verilen azabı
zikretmiştir. Üçüncü ve son çeşidi ise Allah’ın ahirette gerçekleşeceğini vaad ettiği azabtır.68
Aynı âyetin tefsirini yapan Zemahşeri Allah’ın nazar ve istidlalle bilinmesi söz konusu olduğuna
göre, insanlar peygamber gelmeden bu yolla Allah’ı bulabilir. Zira Peygamber göndermek de nazar ve
istidlaldeki gafleti kaldırmaya yönelil bir olaydır.69
Esasen itikadi açıdan önemli ve gerekli olan husus, peygamberle aynı soyu paylaşmak, onun dilini
konuşmak, onunla aynı zamanda veya mekânda olmak değil, onun aracılığıyla gelen tevhîde dayalı bir
imâna sahip olmaktır. Onun için Peygamber inancı özelinde İslâm imânı, kutsal öğretilere içten imânı
gerektiren bir durumu ifade eder.
Sonuç
Son peygamberin yedinci asrın başında Hicaz bölgesine elçi olarak gönderilmesi konusunda
yeterince fikir yürütmek çok kolay olmasa gerekir. Zira bu bölgeler risâlet öncesinde de sonrasında da
varlığını sürdürdüğüne göre, bu konuda özel değerlendirmeler yapmak doğru olamaz. Çünkü Nübüvvet
eksenli olarak gelen mesajı içeren tevhidi hakikat mekânlar ve zamanlar üstü bir mana ve olgu olduğuna
göre, Allah açısından peygamber gönderme zamanını ve mekânını bir yere ve bölgesel bazı şartlara
indirgemek doğru değildir. Bu durumda son nebinin gönderildiği zamanın ve bölgenin seçimi tamamen
Allah’ın takdiriyle ilgili olup bunu Allah’tan başkasının bilmesi de mümkün değildir. Ancak bu seçime
bakarak bölgede var olan bazı problemli anlayışlardan hareketle çeşitli yorumların yapılması, risâletin o
bölgedeki varlığının daha iyi anlaşılmasına yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir.
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Ebû Hamid Huccetülislam Muhammed b. Muhammed Gazzali, Faysalü’t-Tefrika Beyne’l-İslâm ve’z-Zendeka,
Dımaşk, Dârü’l-Hikme, 1986, s. 105-106.
İsrâ, 17/15.
Matüridî, Te’vilâtü’l-Kur’an, Haz. Bekir Topaloğlu, C. 8, İstanbul, Mizan Yayınları, 2006, s. 243-244.
Zemahşeri, Keşşaf, C. 3, Riyad, 1998, s. 499-500.
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Allah’a Yaklaşmanın Mâhiyeti: Yolları ve Usûlleri

Yrd. Doç. Dr. Emine Öğük

Giriş
Ontolojik merakları arasında kendisini yaratan ve bu dünyaya gönderen rabbiyle iletişim şeklini
nasıl belirleyeceği konusu bulunan insan bu gaye ile her zaman rabbini bilmeye ve anlamaya çalışır.
Yaratıcıyla nasıl bir ili şki kuracağı, O’na sığınma ve yönelme gibi kulluk gereksinimlerini yerine
getirirken nasıl bir dil kullanacağı sorularına cevap oluşturmak için arayışını devam ettirir. Allah’a
yaklaşmanın imkânı ve usûlleri hakkında halkımız tarafından merak edilen bu konuları1 da ihata
edecek şekilde çalışmamız şu temel meseleyi ele alacaktır: Allah’a yaklaşmanın mümkün olup olmadığı,
mümkünse bu yakınlığı sağlamak için hangi usûllerden hareket edileceği.
Bu sorulara verilecek cevaplar aslında birbirini tamamlamaktadır. Bir kişinin tanımadığı bir
varlığa yaklaşması nasıl mümkün olmadığından, Allah’a yaklaşma ile O’nu tanıma arasında sıkı
bir bağ olduğunu ifade etmek gerekir. Yaratıcıyla olan ilişkinin şekillenmesinde O’nun hakkındaki
ön bilgilerin ve meseleye yaklaşım tarzının da etkili olduğu hatırlanmalıdır. Kur’an Allah’ı bize zât
yönünden değil, O’nun yaratıklarıyla ilişki biçimini belirleyen sıfatlarından hareketle tanıtır. Yaratıcıyı
bize tanıtan sıfatlar içinde mecazî ve müteşabih ifadelerin yorumlanma biçimlerinin ortaya çıkardığı
zihinsel bulanıklıktan hareketle Cenâb-ı Hakk’ın nasıl anlaşılması gerektiği hususu farklı yorum ve
değerlendirmelere konu olmuştur. Allah ile olan ilişki biçimini belirlemek için bir ön koşul kabul
edilen yaratıcıyı tanıma sürecinde, birbiriyle uzlaştırılması zor olan iki ayrı düşünce, tenzih ve teşbih
yaklaşımıdır. Her inanç savunucusu doğru ve kabul edilebilir olan anlayışı kendine mal etse de, her iki
taraf arasındaki tevili kabil olmayan uzaklık, yaratıcısıyla olan ilişkiyi doğru biçimde şekillendirmek
isteyen insanların zihinlerinde nasıl bir yol takip edilmesi gerektiğine ilişkin soru işaretlerinin oluşmasına
sebep olmaktadır. Âyetlerde Allah hakkında yer alan tavsîflerin yorumlanma biçimi bu bulanıklığı daha
da artırmaktadır. Yüce Allah’ın yaratıklarından hiçbirine benzemeyişine, her türlü maddî algılamadan
ve idrakten uzak oluşuna delâlet eden âyetlerden hareketle oluşturulacak olan bir Allah tasavvurunda
1

Din İşleri Yüksek Kuruluna e-posta yoluyla halkımız tarafından sorulan ulûhiyet soruları arasında epeyce bir kısmının
konumuzla ilgili olduğu görülmüştür. Bu sorular içinde Allah’ın nasıl bir varlık olduğu ve O’na nasıl yaklaşılacağı
mevzuu özellikle merak konusu olmuştur. Söz konusu mahiyette halk tarafından sorulan sorular şunlardır: 5. Soru:
Allah nerededir? Bu bir çocuğun sorusudur ve tebliğ metninde bu sorunun büyükler tarafından sorulmasının niçin uygun
olmayacağı konu edilmiştir. 7. Soru. Allah’a bir cisim ve mekân isnadının neden doğru olmadığı merak edilmiş, buna
ilişkin değerlendirmeler tebliğ metni içinde 5. soruyu da ihata edecek şekilde yer almıştır. 6. Soru: Allah’ı görmediği
için inanmadığını söyleyenler var. Görülmeyen bir varlığa inanıyor olmanın gerekçeleri nelerdir? Şeklindedir. Sorunun
cevabı tebliğ metninde yer almaktadır. 8. Soru: Allah’ın cemâli nasıldır? Cenâb-ı Hakk’ın zâtının keyfiyetine dair
yapılan açıklamalar bu soruya cevap niteliğindedir. 11. Soru: Vahdet-i vücud gerçek olabilir mi? Metin içinde bu
konuya da temas edilmiştir. 12. Soru: Allah’ın ezelî ve ebedî oluşunu anlatır mısınız? şeklindedir. 15. Soru: Akıl yoluyla
Allah’ın varlığı bilinir mi? Bu soruda Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi noktasında aklın işlevi ve yeterli olup olmadığı merak
edilmiştir. 16. Soru: Allah’a aşık olunur mu? Allah âşık olur mu? Bu sorular da Allah aşkından bahseden kişilerle veya
eserlerle münasebet halinde merak konusu olmuştur. Allah aşkından bahsetmek uygun mudur? konusuna da metin
içinde temas edilmektedir. 17. Soru: Allah’ın varlığını kanıtlamak mümkün müdür? 18. Soru: Allah’a ulaşmaktan
maksat nedir? Bu mümkün mü? Bu soru bizim metni hazırlarken temel çıkış sorumuz olmuştur. Allah’a yaklaşmanın
imkânı diğer konulara da temas etmeyi gerekli kılmıştır.
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O’nun aşkınlık boyutu ön plana çıkarken Cenâb-ı Hakk’ın her şeye hakim olup her şeyi koruyan ve
gözeten olduğunu ve her an kullarıyla beraber bulunduğunu ifade eden sıfatları, O’nun insanlara ve
kâinata yakın olma yönünü vurgulamaktadır. İşte birbirine tezatmış gibi algılanan ve insanlar için aynı
kişide bir arada düşünülmesinin imkânsız olduğu bir tavsîfin yaratıcının zâtında birleşmesi O’nunla
ilişki sırasında hangisinin öncelenmesi veya esas alınması gerektiği noktasında insanlarda tereddütlere
sebebiyet vermektedir. İnsan algısı ve dış dünyadaki gerçeklikler açısından düşünüldüğünde “aşkınlık”
kavramı içinde bir uzaklık mânası barındırmaktadır. Böyle değerlendirildiğinde “Allah aşkındır” sözünün
“Allah kullarına çok yakındır” ifadesiyle birlikte düşünülmesi izahları zorlamaktadır. Zaman zaman bu
görüşlerden birine, zaman zaman da diğerine meyledenler tarafından yapılan farklı değerlendirmelerin
ortaya çıkardığı yorumlar arasındaki uçurumlar, rabbine yaklaşmak isteyen insanları nasıl bir tutum
belirlemeleri gerektiği konusunda zor durumda bırakmaktadır.
Bu zorluk sebebiyledir ki insanlar Allah’a yaklaşmanın sınırları hakkında soru sormaya ihtiyaç
hissetmektedirler. Böylesine zor bir konu hakkında konuşurken isabetsiz sonuçlara ulaşmamak için belli
ilkeler oluşturulması ve bu ilkeler çerçevesinde konunun izah edilmesi gerekir. Bu ilkeleri şu şekilde
belirlemek mümkündür:
1. Allah insanın tecrübe dünyasına çeşitli kavramlardan hareketle tanımlanır. İnsan idrak ve
algılarının dışında (mâverâu’l-idrâk) olan aşkın bir varlığın sınırlı olan insanlara tanıtılması için onların
kullandıkları dillerin sahip olduğu bütün imkânlardan başka bir yol olmadığının hatırlanması gerekir.
Bu itibarla Allah hakkında yapılan tavsîfler ne kadar isabetli olsa da O’nu bütünüyle kuşatamayacağının
bilinmesi ve tavsîflerdeki eksikliğin zâta ait değil, O’nu vasfetmeye çalışan biz insanlara ait olduğunun
göz önünde bulundurulması esastır.
2. İslâm âlimleri Allah’ın sıfatlarını çeşitli şekillerde tasnife tabi tutmuşlardır. Haberî sıfatların
bulunduğu âyetler ve hadisler mâna yönünden müteşâbihtir. Bunların içerdikleri lâfızların lügat mânaları
bilinmekte ise de, o mânaların Allah’a isnâdı muhâl (gayr-i mümkin) olduğundan bu kavramların neye
delâlet ettiği konusunda İslam âlimleri arasında tam bir mütabakat sağlanamamış, bu hususta çekimser
kalanlar yanında, müteşabih ifadeleri farklı şekillerde yorumlayanlar da olmuştur2. Bu noktada
hassasiyet gösterilmiş, teşbihe düşmeden mutedil bir çizgi takip edilmesi öngörülmüştür.
3. Dinimizin her şeyin başında gelen en temel ilkesi ve hak dinin karakteristiği tevhid düşüncesidir.
Tevhid Allah’ın zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde yegâne ve benzersiz olduğunu kabul etmeyi
gerektirir3. Kur’an’da ve Hz. Peygamberin öğretilerinde ulûhiyetle ilgili temel mesaj “Allah’tan başka
hiç bir ilah olmadığı, O’na hiçbir şeyin ortak koşulmaması gerektiği ve yalnızca Allah’a ibadetin gerekli
görülmesi”dir.4 Bu yaklaşım Allah’ın otoritesinin hiç bir şekilde paylaşılmamasını, sevgi, saygı ve itaat
2

3
4

Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Kemâlüddin Ahmed b. Hasan b. Sennânüddîn, İşârâtü’l-merâm min ibârâti’l-İmam (nşr.
Yusuf Abdürrezzak), İstanbul 1949, s. 186-187; Ahmed Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslâm Akaidi ve Kelâma Giriş,
İstanbul 2004, s. 113-114; Özcan Taşçı, “Muhkem-Müteşabih”, Kelam El Kitabı (ed. Şaban Ali Düzgün), Ankara 2012,
s. 395-397.
Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, 478.
en-Nahl 16/2; el-Enbiyâ 21/25.
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noktasında başka bir varlığı öne geçirmemeyi ve en üstün güç olarak Allah’ı tanımayı gerektirir. Başka
bir varlığın öne çıkarılması durumunda devreye giren şirk ise Allah’ın asla bağışlamayacağı en büyük
günah olarak tanımlanır.5 Allah ile kâinat arasında kurulan ilişki üzerine yapılan açıklama biçimlerinde
bu ilkenin zedelenmemesine azamî dikkat gösterilmiştir.
4. Yüce Allah varlığı zorunlu yokluğu imkânsız bir varlıktır. Varlığının bir sebebi yoktur. Varlığı
başkasından değildir, var olan her şeyin varlık sebebi de O’dur. Bütün varlıklar O’ndandır. Bu yönleriyle
yüce ve aşkın bir özelliğe sahiptir. Yüce Allah’ın aşkın oluşu yarattığı varlıklarla olan bağını kopardığı ve
onlardan uzak olduğu anlamına gelmez. O yaratıklarını sürekli takip etmekte ve koruyup gözetmektedir.
Dolayısıyla insan yeryüzünde bir başına ve sorumsuz değildir. Allah’ı aşkın olmakla niteleyip O’nun
evrenle olan ilişkisini zayıflatan ve sırf tenzih içeren bir bakış açısı deist Tanrı anlayışına yaklaştığından
tercih edilmemiştir.
5. Allah tarafından yaratılan canlılar içinde insanın özel bir konumu vardır. Kâinatta en mükemmel
yaratılışa sahip olan insanın6 yaratılış amacına uygun bir hayat sürmesi için kendisine verilen güç ve
imkânları değerlendirmesi gerekir. Bunlar arasında beş duyu, hayal etme, düşünme, akletme gibi güçleri
saymak mümkündür7. Söz konusu bu özellikleri sayesinde insan tefekkür etme, öğüt alma, tasavvurda
bulunma, iyi ile kötü arasını temyiz etme, ibret alma, kıyaslama, bilinenden hareketle bilinmeyene
ulaşarak bir görüş oluşturma gibi işlevleri yerine getirir. Kâinat ile arasında bulunan benzerlikler
sebebiyle küçük âlem olarak vasfedilen insan Cenâb-ı Hak tarafından yaratılan âlemi ve kendisini
tanımayı başardığı oranda rabbini bilmeye ve O’na yaklaşmaya imkân bulacaktır8. Yaratılmış olan her
şey yaratıcı hakkında fikirler vermekte ve sahibini işaret etmektedir. İnsan da tabiatına yerleştirilen kodlar
sayesinde kendini vücuda getiren mutlak varlığa karşı bir meyil ve arayış halini devam ettirmektedir. Bu
nedenle, yaratılan şeylerde yaratıcıya götüren izleri takip etmek bir mümin için kaçınılmazdır. Ancak
bu izler araştırılırken yaratılan varlık ile yaratıcı arasındaki ontolojik farklılık her zaman göz önünde
bulundurulmalıdır.
6. Allah’a yaklaşmanın en birincil yolu O’nu hakkıyla tanımaktan geçer. Allah Teâlâ’yı doğru
şekilde vasfetmek amacıyla O’nunla ilgili âyetleri yorumlarken bütüncül bakış açısını muhafaza etmek
ve bu âyetlerin tamamından mutedil bir sonuç çıkarmak gerekir. Yaratıcı hakkında düşünen insan
bilgi imkânlarına, sahip olduğu özelliklere ve algılarına göre Yüce Allah hakkında bir değerlendirme
yapmaktadır. Allah fikri ve O’nunla olan yakınlığın derecesi herkeste aynı olmayıp kişiden kişiye
değiştiğinden her insanın sahip olduğu donanım ve imkânlarıyla bir sonuca ulaşması kaçınılmazdır.
5
6

7
8

en-Nisâ 4/48, 116; el-Hac 22/31.
İnsanın diğer varlıklara üstün kılındığını ifade eden âyetlerden biri şöyledir: Biz Adem oğlunu yücelttik ve onu
yaratıklarımızın bir çoğundan üstün kıldık (el-İsrâ 17/70). İnsanın buradaki üstünlüğü var oluş amacına uygun şekilde
yerine getirdiği iman ve takvâsıyla kendini gösterir. Bunlardan mahrum hayat yaşayanlar “bağırtı ve çağırtıdan
başkasını duymayarak haykıran, sağır, dilsiz ve kör oldukları için akledemeyen” kimseler olarak vasfedilmişlerdir. (elBakara 2/171).
İnsanın sahip olduğu güçler hakkındaki açıklamalar için bkz. Râgıb el-Isfahânî, Ebü’l-Kasım Hüseyin b. Muhammed b.
Mufaddal, Erdemli Yol: ez-Zerîa ilâ mekârimi’ş-şeria (nşr. Ebu’l-Yezîd el-Acemi, trc. Muharrem Tan), İstanbul 2009, s.
76-78.
bkz. Ragıb el-Isfahânî, Erdemli Yol, s. 75.
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Her bir inanma biçiminin isabet etme şansı olmadığından burada yapılan değerlendirmeler ifrat ve tefrit
çizgisindeki subjektif yorumlardan uzak, mutedil bir bakış açısını yansıtmak durumundadır. Yüce Allah
Ehl-i Kitaba hitaben zikrettiği bir âyetinde “Allah hakkında doğruyu (hakkı) söyleyin”9buyurarak
yanlış yorumlarda bulunma noktasında insanları uyarmıştır.
1. Allah’a Yaklaşmada Mutedil Yol ve Usûller
Yüce Allah hakkında sûret, cihet ve mekân bağlantısı kurulamayacağı için Allah ile olan yakınlığın
nasıl gerçekleşeceğinin izahına ihtiyaç vardır. Bunun imkânı veya imkânsızlığı bilgi, duygu ve taat
boyutlarıyla üç ayrı başlık altında değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu noktada öncelikle yaratıcının
varlığına ve birliğine işaret eden deliller yardımıyla O’nun hakkında sahip olunan bilgi boyutunun
detayları ele alınacaktır.
1.1. Bilgi Boyutu (Mârifetullah)
Mârifet görerek, yaşayarak ve tecrübe ederek bilgi elde etmek anlamına gelir ve bir varlığı
fiilleri ve eserleri yoluyla bilmeyi ifade eder. Cenâb-ı Hakk’ın bu şekilde bilinmesi, O’nu kendisini
tanıttığı şekilde ve vasfettiği isim ve sıfatlarıyla tanımak demektir ki Ebû Hanîfe de (ö. 150/767) Yüce
Allah’ın başka bir yolla değil, ancak bu şekilde bilinebileceğini ifade etmiştir10. Dolayısıyla varlığı zâtı
yönünden bilmek mârifetin kapsam alanı dışında tutulmuş, Cenâb-ı Hakk’ın zâtının bilgisinin mârifet
olamayacağı ifade edilmiştir11. Bir kişinin tanıyıp bilmediği kimselerle iletişim kurması nasıl imkân
dâhilinde değilse, Allah’a yaklaşmak isteyen birinin de O’nu lâyıkıyla tanıması ve hakkında yeterli bilgi
sahibi olması gerekir. Diğer taraftan Allah hakkında konuşurken hangi kavramları ne şekilde kullanmak
gerektiği de ayrı bir değerlendirme konusudur. İlk dönem kelâm âlimleri bu konuyla ilgili olarak
Allah hakkında konuşurken kavramları seçerek kullanmamız gerektiğine dikkat çekmişlerdir. Buradan
hareketle öncelikle Yüce Allah’ı tanıma noktasında kullanılması uygun olan ve olmayan kavramlara yer
vermek isabetli olacaktır:
Yüce Allah hakkında konuşurken dikkat çeken sözcüklerden birisi “idrak etme” ifadesidir.
Bu sözcüğün “yaratıcının varlığının idraki” şeklinde yaratıcıya nispetinin imkânı merak konusudur.
İdrak etme hacimli bir şeyi kapsayıp ihata etmeyi, bu da yaratıcıyı duyu organları yoluyla kavramayı
gerektirmekte, Cenâb-ı Hakk’ın bütün yönlerden kuşatılması ve duyularla kavranması da mümkün
görülmemektedir.12 İdrak sözcüğü aklın bir işlevi olarak görüldüğünden akıl Allah’ı ihata etme
noktasında yetersiz sayılmıştır. Aynı zamanda idrak sınırlı ihataya verilen isim olduğundan, bu kavramın
sınırlanmaktan uzak olan yaratıcıyı vasfetmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.13 Diğer taraftan
Allah zâtının ilim yoluyla ihata edilemeyeceğini beyân etmek sûretiyle14 idrak edilemeyeceğine
9
10
11
12
13
14

en-Nisa 4/171.
Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Usûlü’l-münîfe li’l-İmam Ebî Hanîfe (nşr. İlyas Çelebi), İstanbul 1416/1996, s. 103.
Râgıb el-Isfahânî, Erdemli Yol, s. 141.
Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed b. Muhammed, Kitabü’t-Tevhîd (nşr. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçî), Ankara
2003, s. 126-127 ; Te’vilâtü’l-Kur’an (nşr. Bekir Topaloğlu, Ertuğrul Boynukalın), İstanbul 2006 , V, 166-167; Serrâc,
Ebû Nasr et-Tûsî, el-Lüma (trc. Hasan Kâmil Yılmaz), İstanbul 1996, s. 34.
Mâtürîdî, Te’vilât, VI, 52.
Taha 20/110.
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vurgu yapmıştır. Yukarıda zikri geçen nedenlerden dolayı idrak etme ifadesinin yaratıcıyı vasfetmede
kullanılması uygun görülmemiştir.
Cenâb-ı Hakk’ın “mahiyet15 ve keyfiyet”i hakkında bilgi elde etmek için sorulan “O nedir,
nasıldır ve nerededir” şeklindeki soruların Allah hakkında sorulmasının uygun olup olmadığı meselesine
gelince; Ehl-i Sünnet âlimleri, bu sorunun mahiyeti bilinen varlıklar hakkında sorulabileceğini, modeli
ve benzeri bulunmaktan münezzeh olan yaratıcı hakkında sorulmasının uygun olmadığını ifade
etmişlerdir. “O nedir” (mâ hüve) sorusu bir şeyin hakikatini ve aslında, özünde ne olduğunu öğrenmek
için sorulmaktadır16. Böyle bir sorunun zâtı itibariyle tanınması mümkün olmayan yaratıcı hakkında ileri
sürülmesi isabetli görülmemiştir. Bu soruya cevap oluşturması açısından İhlâs Sûresi güzel bir örnektir
ki bu sûrede Allah’ın ne olduğunun değil, daha çok ne olmadığının bilgisi verilmektedir: “De ki o
Allah birdir, O sameddir, doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’na denk değildir”17. Müşriklerin
Allah hakkında sordukları sorular üzerine nazil olan bu sûrede Allah sahip olduğu yüce sıfatlarla,
nitelendirilmemesi gereken vasıfları açıklamıştır. Böylece zâtının insanların düşünebileceği bir şeye
benzemediğini, insan aklının O’nu kavramaktan aciz olduğunu beyân etmiştir. Allah’ın yaratıklardan
hiçbir şeye benzememesi anlamına gelen “Muhalefetün li’l-havâdis” ile zâtının hakikatinin duyularla
idrak edilemeyeceği anlamına gelen “bâtın” sıfatlarını da bu çerçevede düşünmek mümkündür. Allah’ın
zâtının mahiyetinin bilinmeye müsait olmayışı, varlığının gizli olduğu anlamına gelmez. O’nun varlığı
sayısız delillerle yeterince açıktır.18 Buradaki bilinemezlik Allah’ın yeterince “zâhir” olmamasından
değil, insanların O’nu bilme noktasındaki algı zayıflıklarından kaynaklanır. Ayrıca Firavun Hz.
Musa’ya “Âlemlerin Rabbi nedir?” diye sorduğu zaman Hz. Musa O’nun mahiyetinden bahsetmek
yerine, yüce sıfatlarıyla cevap vermiştir19. Böylece Allah zâtının mahiyetinin bilinemeyeceğine işarette
bulunmuştur.20 Yaratıcıyı tanıtıcı mahiyette Kur’an’da yer alan diğer âyetlere bakıldığında da bunların
yaratıcının zâtı ile ilgili değil, ancak “o işitendir, görendir, mahlûkatı yaratan ve her şeyi yerli yerine
koyandır” şeklinde isim, sıfat ve fiilleriyle ilgili olduğu, dolayısıyla da amaca ulaştırmayacağı ifade
edilmelidir.21 Benzer araştırmaya yönelik olarak sorulan ve hakkında bilgi edinmek istenen varlığı başka
nesnelerle kıyaslamayı gerektiren “nasıl” sorusunun da emsali bulunmaktan münezzeh olan Yüce Allah
hakkında sorulması uygun görülmemiştir. “O nerededir” sorusu bir mekâna işaret etmektedir. Yaratıcı
için başka nesnelerle ilişki kurularak oluşturulan bir konum ve yer belirlemeye müsait bir mesafe söz

15
16

17
18
19
20
21

Mahiyet kavramı zat, hakikat ve ayn kelimeleriyle ifade edilmektedir. (Metin Yurdagür, Allah’ın Sıfatları, Esmâü’lhüsnâ, İstanbul 1984, s. 148).
İslam düşüncesinde Allah’ın mâhiyetinin olup olmadığı konusu mezhepler arasında tartışılmıştır. Bunlar arasında
Cenâb-ı Hakk’ın mahiyetinin olmadığını düşünenler azınlıkta kalmış, Ehl-i Sünnetin çoğunluğu Allah’ın mahiyetinin
bulunduğu görüşünü isabetli bulmuştur (bkz. Mevlüt Özler, “Allah’ın Zatının Mahiyeti ve Aklen İdraki Meselesi”,
Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum 1997, sy. 13, s. 91-106, s. 93).
el-İhlâs 112/1-4.
el-Hadîd 57/3.
bkz. eş-Şuara 26/ 23-28.
Konuyla ilgili geniş bilgi için bkz. Mevlüt Özler, “Allah’ın Zâtının Mâhiyeti ve Aklen İdraki Meselesi”, Atatürk
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Erzurum 1997, sy. 13, s. 91-106.
Mâtürîdî, Tevhid, s. 166-167; Nesefî, Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhûl, Tebsıratü’l-edille
(nşr. Hüseyin Atay), Ankara 2004,I, 212.
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konusu olmadığından22 O’nun hakkında böyle bir sorunun sorulması da isabetli bulunmamıştır.
Yarattıklarına benzemeyen ve muhalefetü’n li’l-havâdis sıfatıyla muttasıf olan Yüce Allah diğer
varlıklarda bulunan cisimlik, cevherlik, arazlık, parçalardan bir araya gelmek, yemek, içmek, oturmak,
uyumak, kederli ve sevinçli olmak gibi sıfatlardan da uzaktır. Bu nedenle yaratıcı hakkında insanlarla
müşabeheti çağrıştıran cevher ve cisimgibi kavramların kullanılması da uygun bulunmamıştır.23 Gündelik
yaşamda kullanılan çeşitli bilgi vasıtalarının Cenâb-ı Hakk’ı tanımak için kullanılıp kullanılamayacağı
konusuna gelince, bu alanı her bir bilgi kaynağına işaretle izah etmekte fayda vardır.
1.1.1. Duyular
Genel bir ilke olarak Cenâb-ı Hakk’ın duyularla bilinmesinin imkânından bahsetmek mümkün
olmasa da, İslam düşüncesinde bunu çağrıştıracak çeşitli kavramlar vardır. Bu nedenle konuyu bu
kavramlar üzerinden değerlendirmek isabetli olacaktır:
1.1.1.1. Likâ
Kur’an’da Allah ile olan yakınlığı ifade etmek üzere kullanılan kavramlar arasında likâ (kavuşma)
ifadesi dikkat çeker. “Allah ile kavuşma” anlamına gelen “likâ” kavramının geçtiği çeşitli âyetlerde24
bu sözcük ile neyin kastedildiği hususu tartışma konusu olmuştur. Öncelikle kavuşmayı ifade eden
lika sözcüğünün âyetlerde bu dünya ile değil ahiret hayatıyla irtibatlı konular arasında zikredildiği
hatırlanmalıdır.25 Yüce Allah her türlü düşünce ve tasavvurun fevkinde olduğundan insan kendisini
ne kadar geliştirirse geliştirsin, yüce Allah’ı zâtı yönünden bütünüyle anlayıp kavramaktan ve O’na
kavuşmaktan âcizdir.
Cenâb-ı Hakk’ı bütünüyle kuşatıcı bir kavrayışın imkânsızlığı insanları O’na kavuşma arayışından
vazgeçirmemiştir. Şairlerin ve yazarların dilinde bu arayış ve özlemin işaretleri hiçbir zaman eksik olmaz.
Rabbiyle kavuşmayı isteyen kimselerin ne yapması gerektiğini açıklayan âyete göre, bunu isteyen kişi
iyi işler yapmalı ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmamalıdır.26 Bu açıklamaların ışığında lika
kavramının dünya hayatına taalluk eden yönünü, yukarıdaki âyetin mealine de uygun olacak şekilde
Gazzâlî’nin şu cümlelerinde izah ettiği biçimde anlamakta fayda vardır: “Allah’a ulaşmanın mânası
kulun zâtının Allah’ın zâtıyla birleşmesi değildir. O böyle bir durumdan münezzehtir. Bunun mânası
22

23
24

25
26

Mâtürîdî, Tevhid, s. 167. Beyâzîzâde’nin aktardığına göre Ebû Hanife bu bilgiyi destekler mahiyette Yüce Allah’ın
insanlara olan yakınlığının mesafenin kısalığı türünden olmadığını ifade etmiştir (Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Usûlü’lmünîfe li’l-İmam Ebî Hanîfe (nşr. İlyas Çelebi), İstanbul 1416/1996, s. 55). Kul ile Allah arasındaki münasebeti ifade
ederken zaman zaman mesafe kavramı kullanılmaktadır. Ancak bu mesafenin hiç bir zaman iki varlık arasındaki
“fiziksel bir uzaklık veya yakınlık” olarak düşünülmemesi gerekir.
Matürîdî, Tevhîd, s. 62-63; Sâbûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekir, el-Bidaye fî usûlü’d-dîn (nşr. Bekir
Topaloğlu), Ankara 1995,s. 23.
Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyen Allah’a saygıdan kalbi ürperen (haşyet) kesinlikle Rablerine
kavuşacaklarını (mülâkî) ve O’na döneceklerini (rücû’) düşünen kimselerdir (el-Bakara 2/45-46); ...Allah’tan sakının,
biliniz ki siz O’na kavuşacaksınız (likâ).. (Yâ Muhammed) Müminleri müjdele (el-Bakara 2/223); ...Artık her kim
Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın (el-Kehf 18/110); Kendilerine
kavuştukları gün Allah’ın onlara iltifatı “selâm”dır (el-Ahzab 33/44).
Mâtürîdî, Te’vilât, II, 144.
el-Kehf 18/110.
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kişinin kendi nefsinin esiri olmaktan kurtulup her şeyi ile Cenâb-ı Hakk’a yönelmesidir. Bütün varlığını
Yüce Allah’a yöneltmesi, O’nu düşünmesi, ibadetlerle ve güzel ahlâkla bezenmesidir27”.
1.1.1.2. Mâiyyet (Beraberlik)
Allah’ın bazı vasıfları haiz olan kullarıyla beraber olduğunu (mâiyyet) ifade eden çeşitli âyetler
28
vardır . Cenâb-ı Hakk’ın beraberliğini kazanan gruplar arasında sabredenler, muttakîler, iyiler gibi
ilahî emirlere bağlılıkta titizlik gösteren sınıfların varlığı dikkat çekmektedir. Allah’ın kullarıyla olan
beraberliği onları görmesi, onlara yardım etmesi, düşmanlarına karşı koruması, amellerine şahitlik
etmesi, kısaca onlara destekçi ve dost olması anlamlarına gelecek şekilde yorumlanmıştır29. Yoksa bu
beraberlik, fiziksel mânada kulların arasında bulunmak gibi bir anlam taşımaz.
1.1.1.3. Kurb:
Yakın olma anlamına gelen “kurb” ifadesi hakîkat mânasıyla düşünüldüğünde mekânsal yakınlığı
çağrıştırır ve bu mânada yaratıcıya nispeti uygun görülmez. Söz konusu yakınlık Rab açısından
düşünüldüğünde kullarına yardım etmek, onlara rahmet ve ihsanda bulunmak, muvaffak kılmak ve irşad
etmek mânalarında anlaşılmış ve bu mânada yaratıcıya nispeti uygun bulunmuştur.30
Allah insanlara şah damarından daha yakın olduğunu ifade etmektedir.31 Allah Teâla’nın bu
yakınlığı ilim, ihata, kudret, rahmet, hidayet, lütuf, kerem ve dahası azap yönündendir ve Allah’ın
kullarının hallerinden haberdar olması, zikir ve şükürlerini işitmesi, dualarını kabul etmesi şeklinde
anlaşılmalıdır.32 Rabbin rahmeti nasıl insana yakınsa, hak edenler için laneti ve azabının da yakın
olduğu âyetlerde ifade edilir33. Kul ile Rabbi arasındaki yakınlığın âhiret hayatında daha bir aşikâr hale
geleceğini söylemek mümkündür.. O’nun kullarına yakınlığı yüceliğine ve aşkın oluşuna mani değildir.
Ebû Hanîfe “İtaatkâr olan kul keyfiyetsiz şekilde Allah’a yakındır”34 diyerek yakınlık ifadesinin
zihinlerde oluşturabileceği bir mesafe algısının bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizmiştir. O’nun
azamet sahibi olması, büyüklüğü ve her şeyi kuşatan bir varlık olması, yücelik özelliklerini kendisinde
barındırdığının delillerini oluşturmaktadır. Bu yakınlık ifadesiyle insanların hallerinden hiçbir şeyin
27
28

29
30
31

32
33
34

Gazzâlî, Hak Yolunun Esasları (trc. Dilaver Selvi), İstanbul 2004, s. 56-57.
Allah sabredenlerle beraberdir(el-Bakara 2/249); Nerede olursanız O sizinle beraberdir ( el-Hadîd, 57/4); Üzülme,
şüphesiz Allah bizimledir (et-Tevbe 9/40); Muhakkak Allah muttakîler ve iyilerle beraberdir (en-Nahl 16/128); Sabret,
Allah sabredenlerle beraberdir (el-Enfâl 8/46); Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm (Tâhâ
20/46).
Taberî, Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr, Tefsîrü’t-Taberî; Câmiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kurân (nşr. Muhammed Ali Beyzûn),
Beyrut Lübnan, 1426/2005, II, 238.
Tevhid, s. 167.
Kullarım sana beni sorarlar: De ki: Ben onlara yakınım. (el-A’râf 7/196); Biz ona, yani insanoğluna şah damarından
daha yakınız (el-Bakara 2/186); Biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz (el-Vâkıa 56/85); Üç kişi arasında
bir fısıldama olmaz ki dördüncüsü O olmasın (el-Mücâdele 58/7)... Allah gönlünüzde olanları bilir...(el-Bakara 2/235);
... O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. O kullarına çok yakındır... (el-Bakara 2/256); Şüphesiz insanı biz
yarattık. Onun kalbinde ve gönlünde olanları biliriz. İnsanın niyetlerinden ve sırlarından hiçbir şey bize gizli kalmaz.
Biz ona şah damarından daha yakınız (Kaf 50/16).
Mâtürîdî, Tevilât, I, 362. Kâf 50/16; el-Vâkıa 56/85; el-Mücâdele 58/7 âyetleri bu mânaları desteklemektedir.
el-Bakara 2/159-161.
Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Usûlü’l-münîfe, s. 55.
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Allah’a gizli kalmadığı ve O’nun her şeyden haberdar olduğu vurgusunun kastedildiği yorumu35
isabetlidir. Âyette geçen yakınlığın “ilim, otorite ve kuvvet” mânalarına gelecek şekilde tefsir edilmesi
de36 bu izahı desteklemektedir.
Yukarıdaki âyette geçen “yakınlık” ifadesi kulların Allah’a olan mesafesini değil, Allah’ın
kullarına olan mesafesini ifade eder. Kulları arasında da Allah’ın kendisine yakın kıldığı kimseler vardır.
Buradaki yakınlık ise konum, kıymet ve faziletten kaynaklı olup37 Peygamberler bu grup içinde en önde
yer alırlar38. Onların Allah hakkındaki bilgi dereceleri ve değerlendirmeleri ile sıradan insanlarınki
aynı değildir. Kur’an’da Hz. Peygamber39 ve Hz. Musa hakkında bu yakınlığın boyutları bizzat ifade
edilmekte,40 Hz. İdris’in üstün bir makama yüceltildiği belirtilmektedir.41 Kullar arasında Allah’a yakın
olanlar yanında, kendilerini bu yakınlıktan uzak tutarak bu yakınlıktan mahrum kalanlar da vardır.
1.1.1.4. Mi’rac ve “Kâbe Kavseyn”
Övülecek bir makamın (makam-ı mahmûd) sahibi olan Hz. Peygamber’in42 Allah’a yaklaşmasına
vesîle olan manevî yolculuğu mi’rac terimiyle anlatılır. Bu hadisede anlatıldığına göre bir gece
Hz. Peygamber Cebrail eşliğinde Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’ya
götürülmüştür. Oradan da yine Cebrâil ile birlikte yüce bir mâkama yükseltilmiştir. Bu seyehatin Mescid-i
Hâram’dan Mescid-i Aksâ’ya kadar olan birinci kısmı İsrâ Sûresinin ilk âyetinde (17/1) mi’rac ise Necm
Sûresinin ilk âyetlerinde (53/1-18) konu edilmiş, ayrıca birçok hadis rivayetiyle sabit olmuştur43. Hz.
Peygamber’in miracda ulaştığı bu derece bir insanın Allah’a yaklaşma sürecinde ulaşabileceği en son
mertebelerden birini göstermesi bakımından dikkat çeker. Hz. Peygamber bu yolculuk esnasında bizzat
göklere götürüldüğüne ve ilahî huzura çıkma şerefine nail olduğuna şahitlik etmiştir. “Derken araları
iki yay aralığı kadar (kâbe kavseyn) kısaldı veya daha da az...”44. Hz. Peygamber’in mi’racda Allah’ı
görüp görmediği meselesi de bu âyetteki kâbe kavseyn ifadesine dayandırılmaktadır. Necm sûresinde
35

Zamahşerî, el-Keşşâf, IV, s. 374; Âlûsî, Ebu’l-Fazl Şihabüddin es-Seyyid Mahmud (tsh. Muhammed Hüzeyin el-Arab),
Beyrut-Lübnan, 1417/1997, XIV, 268.
36 Matürîdî, Te’vilât, IX, s. 178; Zemahşerî, Ebü’l-Kasım Mahmûd b. Ömer b. Muhammed, el-Keşşâf (nşr. Muhammed
Abdüsselâm Şahin), Lübnan 2009, IV, s. 374.
37 Matürîdî Hz. Musa’nın Allah’a olan yakınlığını ifade eden âyetteki (Meryem 19/52) yakınlık ile kasdolunan mânayı bu
şekilde değerlendirmiştir (Mâtürîdî, Te’vilât, IX, 146).
Meryem 19/57.
38 Peygamberlerin Allah’a olan yakınlık derecesi ile ilgili yapılan yorumlardaki aşırılık farklı boyutlarda yanlış
değerlendirmelerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Kul ile Rabbi arasında olan yakınlığı Hrıstiyanlar Allah’a
oğul nispet etme noktasına taşımışlar, Mesih’in derece itibariyle Allah’a çok yakın olduğunu izah edebilmek için
“Mesih Allah’ın oğludur” sözünü sarfetmişlerdir. Hristiyanlar arasında İsa’yı Allah’ın benzeri olarak görenler yanında
onu Allah’la birlikte bir ilah olarak kabul edenler de olmuştur (Açıklamalar için bkz. Muhammed el-Behiy, İslam
Düşüncesinin İlahî Yönü (trc. Sabri Hizmetli), Ankara 1992, s. 89-91).
39 Sonra Muhammed’e yaklaştı. Derken daha da yaklaştı. İki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. Bunun üzerine
Allah kuluna vahyini bildirdi (en-Necm 53/8-10).
40 ...O’nu fısıldaşan kimse kadar kendimize yaklaştırdık ( Meryem 19/52).
41 Meryem 19/57.
42 el-İsrâ 17/79.
43 Bu hadisenin hicretten bir yıl önce Recep ayının 27. gecesi gerçekleştiği kabul edilmektedir. Miracın bedenen mi yoksa
ruhen mi gerçekleştiği, rüyada mı yoksa uyanıkken mi vuku bulduğu konusundaki farklı yorumlar için bkz. Salih Sabri
Yavuz, “Mi’rac”, DİA, XXX, 132-135.
44 en-Necm 53/9.
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sözkonusu edilen yaklaşmanın Hz. Peygamberle Allah mı, yoksa kendisiyle Cebrail arasında mı meydana
geldiği konusunda var olan ihtilaf45 şu gerçeği değiştirmez: Hz. Peygamber bu hadise ile gıpta edilecek
yüce bir şerefe ve manevî mertebeye ulaşmıştır. Bunun nerede ve ne şekilde cereyan ettiği konumuz
açısından muhtevasından daha önemli değildir. Muhammed Hamidullah’ın ifadesiyle mi’rac ve benzeri
hadiseler yaratan Allah ile yaratılan varlıkların en mükemmeli olan insanın buluşup karşılaşması
halinin en zirve noktasını tayin ve tavsif etmektedir.46Böylesine üstün bir seviyede bile Hz. Peygamber
ile Allah arasında bir mesafenin olduğu âyette “iki yay arası” ifadesiyle beyân edilmiştir. Buradaki
yükselişin, O’nunla bir olma veya kaynaşma mânalarını çağrıştıracak şekilde anlaşılamayacağının
delilini oluşturur bu mesafe ifadesi. İslâm dini insanın Allah’a yükselebileceğini ve fakat insan olarak
kalmaya devam edeceğini öngörmektedir. İnsanoğlunun Allah’a ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın yine de
ulûhiyetin berisinde ve uzağında olacağının şuuru ve idraki içinde olmasını hatırlatmaktadır.
1.1.2. İlim
Zaman zaman marifet kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılan ilim kavramını47 Allah’a
yaklaşmaya vasıta olması yönüyle iki şekilde değerlendirmek mümkündür: Allah’ı bilip tanıma
sürecinde ilim olmazsa olmaz ve en önemli unsurlardan birisidir. İkincisi ilim Allah’ı bilme konusunda
sonsuz ve sınırsız bir sonuç ortaya koyamaz. Yani insan hangi ilmî dereceye sahip olursa olsun, elde
ettiği bilgi birikiminde bir takım eksiklik ve kusurların olacağı kabul edilmelidir48. İslâm düşüncesinde
bilgi edinme yolları arasında sayılan duyular, akıl ve haber49 kanalıyla elde edilen mâlümatlar aklî
bilgi, habere dayalı bilgi, duyular kanalıyla elde edilen bilgi şeklinde değerlendirilmekte, dolayısıyla da
hepsi ilmî verilere işaret etmektedir. Allah’ı bilme yolculuğuna çıkan kişi için de buna benzer süreçler
söz konusudur. Dinimizde ilim, irfan ve araştırmanın övülmesi, cehâlet ve taklidin yerilmesi50 itikadın
temel konularında tefekkürde bulunmanın her müslüman için gerekli görülmesi, hatta ilmin takvânın
anahtarlarından biri olarak gösterilmesi51ilmin Allah’a yaklaşmadaki önemine işaret etmektedir.
Vâkıaya uygun, kesin bilgi anlamına gelen yakîn sözcüğü araştırıp delillerini ortaya koyduktan
sonra bir şeyin hakikatini bilmek demektir52 ve çalışarak elde edilen ilminüst derecesini ifade eder.53 Bu
kavram Kur’an-ı Kerîm’de genellikle vukuunda şüphe bulunmayan şaşmaz bilgi anlamında ve “ölüm”
mânasına gelecek şekilde kullanılmıştır.54 İnsanda meydana getirdiği sonuçlar açısından ise ilme’l45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

İhtilaflar için bkz. Salih Sabri Yavuz, a.g.md., 134.
Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi (trc. Salih Tuğ), İrfan Yayımcılık, İstanbul 1993/1414, I, 129.
Mehmet Aydın, “İslama Göre İlim”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi”, İzmir 1986, sy. III, s. 2.
İlmin önündeki en büyük engel insanın bilgi birikimini mutlak ve kusursuz addetmesi gösterilmiştir. (bkz. Mehmet
Aydın, a.g.md., s. 8).
Tevhid, s. 7-11.
“Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (ez-Zümer, 39/9), “Eğer doğru iseniz burhanlarınızı getirin” (el-Bakara,
2/111), “İlim talep etmek her müslümana farzdır (İbn Mâce, “Mukaddime”, 17).
“Kullar içinde ancak âlimler Allah’tan gereğince korkarlar “ (el-Fâtır 35/28).
Bu özellikleri sebebiyle Cürcânî Allah’ın yakîn ile tavsîfinin uygun olmadığını ifade etmiştir. (Cürcânî, Ali b.
Muhammed eş-Şerîf, Kitâbü’t-Ta’rifât, (nşr. Muhammed Abdurrahman el-Maraşlî), Beyrut Lübnan 1428/2007, s. 99.
Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Zâdü’l-mesîr, Beyrut 1407/1987, I, 27. Yakîn kavramının mahiyeti, kelam, hadis ve tasavvuf
gibi bilim dallarında kazandığı kullanım alanları hakkında geniş bilgi için bk. Cafer Karadaş, “Yakîn ve İtikad”, Uludağ
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, X, sy. 1, 2001, s. 113-126.
el-Hicr 15/99; el-Müddesir 74/47.
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yakîn55, ayne’l-yakîn56 ve hakka’l-yakîn57 sınıflarına ayrılır. Delil ve bürhan ile ulaşılan hakîkate ilme’lyakîn, duyu ve gözlem yoluyla bilmeye ayne’l-yakîn, iç tecrübe vasıtasıyla en yetkin tarzda gerçekleşen
türüne de hakka’l-yakîn ismi verilmiştir. İlimdeki dereceler dikkate alınarak sıralanan bu kavramlar
içinde hakka’l-yakîn bizzat tecrübeye dayandığı için en üst seviyeye işaret etmektedir.58 Diğerleri bu
ölçüde bir kesinlik ifade etmez. Kur’an’da kafirlerin cehenneme gireceğine dair haberler yoluyla elde
edilen bilgi ilme’l-yakîne, onların cehennemi görerek bilgilenmeleri ayne’l-yakîne, oraya girip azabı
bizzat tatmaları yoluyla gerçekleşen sonuç ise hakka’l-yakîne örnek olarak zikredilmiştir.59
Yakîn genellikle içinde zan ve şüphenin bulunmadığı, bir sükûn ve itminan haline işaret eden ilim
olarak bilinse de60, aslında kendisinde bulunan bazı eksiklikler nedeniyle yakînin sarsılmaz bir ilim
doğurmadığı ifade edilmiştir61. Bu özellikleri nedeniyle ve âyet-i kerîmede Allah’ın zâtının ilim yoluyla
ihata edilemeyeceği beyânından hareketle62 yakînin yaratıcıyı gereği gibi vasfetmede eksik kalacağı
söylenmiştir63.
1.1.3. Akıl ve Kalp
Kur’an’ı Kerîm yaratıcının tanınması için aklın kullanılmasını, duyulur âlem aracılığıyla gaybı
anlamayı, üzerinde düşünüp akıl yürütmeyi emretmiştir64. Allah’ın bilinmesinde kâinatta mevcut
hikmetlerin tanınmasının rolü büyüktür. Bu süreçte akla dayalı istidlal yolunun önemli katkıları vardır.65
Zira teslimiyet, ümit, korku, sevgi ve yaklaşma akıl olmadan gerçekleşmez. İslam âlimleri de Allah’ın
tanınmasında istidlal yönteminin zarurî olduğunda ittifak etmişler, marifetullahın ancak istidlal ile
kemâle ereceğini söylemişlerdir.66
Allah’ın sınırsız hakikatinin sınırlı olan insan aklıyla tamamen idraki elbette mümkün değildir.
Dolayısıyla akıl yaratıcıyı her yönden idrak etme güç ve yetkisine sahip olamaz. Aklın buradaki işlevi
Cenâb-ı Hakk’ın varlığının delillerinden hareketle varlığına ikna olmasıdır.
Mârifetullah konusunda akıl ve duyularla elde edilen bilgiler yanında şahsî tecrübelerin de önemi
olduğu inkâr edilemez. Şahsî tecrübe yolu genelde keşif olarak isimlendirilir ve bunun da makamının
kalp olduğu bilinmektedir. Kalp aynı zamanda imana da mahal teşkil eder. Marifetullah noktasında da
kalbin aracılık yaptığı derûnî tefekkürün katkısını yok saymak mümkün değildir. Ancak bu tecrübenin
55
56
57
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59
60
61
62
63
64
65
66

et-Tekâsür 102/5.
et-Tekâsür 102/7.
el-Vâkıa 56/95.
Bekir Topaloğlu, İlyas Çelebi, Kelam Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2010, s. 340-341; Kâşânî, a.g.e.,s. 406-407; Yusuf
Şevki Yavuz, “Hakka’l-yakîn”, DİA, XV, s. 203.
Yusuf Şevki Yavuz, “Hakka’l-yakîn”, DİA, XV, s. 203.
Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2004, s. 597.
Gazzâlî, Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Gazzâlî, el-Mustasfâ min ilmi’l-usûl (nşr. Muhammed
Süleyman el-Eşkâr), Beyrut-Lübnan: Müessesetü’r-Risâle 1431/2010, II, 93-101.
Taha 20/110.
Kuşeyrî, Ebü’l-Kasım Abdülkerim, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Kahire ts. I, 350.
el-Bakara 2/164; Fussilet 41/53-54; el-Ğaşiye 88/17-20.
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 16-17.
Cürcânî, Seyyid Şerif Ali b. Muhammed, Şerhu’l-mevâkıf, İstanbul 1321, I, 156; Topaloğlu, Allah’ın Varlığı, s. 133.
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şahıs özelinde gerçekleşmesi, genellenerek herkese şamil kılınmasını zorlaştırmaktadır.
1.1.4. Nakil
Allah Teâlâyı varlığına delâlet eden âyet ve hadislerden bağımsız olarak bilip tanımak mümkün
değildir. Bizim yaratıcı hakkındaki bilgimiz O’nun bize bildirdiklerinden ve bildirdiklerini özümseyip
anlamaktan ibarettir. Allah’ı bilip tanıma noktasında kalbin itminana ermesi için gerekli olan güvenilir
bilgi ancak vahiy kanalıyla elde edilir. Çünkü zâtı hakkında en doğru bilgiyi yine sadece Allah verir.
Bütün bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde mârifetullah konusunda insanların ulaşabileceği
bilgi basamaklarını derece derece şu şekilde sıralamak mümkündür:
1. Kişinin kendisini var eden ve hayatının devamına imkân sağlayan bir yaratıcısının olduğunu
bilmek. Bu bilgi her insanda bulunur. Haberi olmayan kimse de küçük bir ikazla bunu öğrenir67.
2. Allah’ın birliğini, sıfatlarını, O’nun hakkında isbat ve nefyedilmesi gereken hususları bilmek.
Peygamberler kavimlerini bu bilgiye davet ederek özendirmişlerdir. Mükteseb bilgi olarak isimlendirilen
bu bilgiye ulaşma noktasında insanlar derece derecedirler.
İnsan ile Allah arasındaki iletişimin en yüksek derecesi, en güvenilir ve en yanılmaz olanı vahiydir.
Vahye ulaşan bir peygamber Allah’ın yeri, göğü ve içindekileri yaratma gâyesinin idraki içindedir. “Onlar
göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz sen bunu boşuna yaratmadın. Seni
tesbih ve tenzih ederiz. Bizi cehennem ateşinden koru.68 Vahiy yoluyla Cenâb-ı Hak Peygamberlerinden
tüm insanlara açılan bir iletişim başlatır. İnsanlarla doğrudan temasın fevkinde olan Yüce yaratıcının
kulları arasından seçtiği ve diğerlerine üstün kıldığı peygamberlerine bilgileri ulaştırırken dahi melekleri
aracı kılması, diğer kullarından hiçbirine nasip olmayan bu en yakın bilgi yolunun da sınırlı olduğunu,
Allah’ın her türlü temas imkânının çok çok ötesinde bulunduğunu göstermektedir.
Yukarıda zikredilen bilgi yollarından hangisi kullanılırsa kullanılsın ulûhiyet alanı düşüncenin
yetişmediği, akılların kuşatamadığı, zihinlerin algılamakta zorlandığı, duyu vasıtalarının erişemediği
bir alandır. İnsanlar içinde yaratıcıyı en iyi bilenler O’nu idrak ve keşiften âciz olduklarını itiraf etmek
durumunda kalmışlardır. “O’nu hakkıyla takdir edemediler”69 âyeti de bu tespitleri doğrulamaktadır.
Bir kişinin Allah hakkında bilgisi ne kadar fazla olursa olsun O’nu bütün yönlerden tam olarak kuşatmak
mümkün değildir70. O’nun hakkında yeterli bilgi olmadan yapılacak konuşmalar ise zan hükmündedir
ve Yüce Allah kesin bir bilgiye dayanmadan yapılan konuşmaları uygun görmez71. Herhangi bir ilmin
konusu olmayan Allah Teâlâ’nın zâtının bilgisine ulaşmada insanlar aciz kalırlar. Allah’ın zâtı üzerinde
67
68
69
70
71

Ragıb el-Isfahânî, Erdemli Yol: ez-Zerîa ilâ mekârimi’ş-şeria (nşr. Ebu’l-Yezîd el-Acemî, trc. Muharrem Tan), İstanbul
2009, s. 154-155.
Âl-i İmrân 3/191.
el-En’am 6/91. “O’nu hakkıyla bilip, vasfedemediler” anlamlarına gelecek şekilde yorumlanan bu âyet her ne kadar
inkârcılar hakkında nazil olmuş olsa da (bkz. Fahreddin Râzî, Mefatühü’l-gayb, V. 63), genel mânada Allah’ın
bilinmesinin imkânsızlığına işaret etmektedir.
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler (el-Bakara 2/256).
en-Nisâ 4/157.

251

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

düşünmenin isabetsizliği, bu düşünme yoluyla bir neticeye ulaşmanın imkânsızlığından kaynaklanır.
Düşünülse bile, sahip olunan imkânlar sonuna kadar kullanılsa bile O’nu hakkıyla bilmek mümkün
değildir, buna insanın gücü ve bilgi dağarcığı yetmeyecektir. Esasında, “O’na benzer hiçbir şey yoktur”72
âyeti bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Buradan hareketle sınırlı olan insan aklının evvel
ve âhir olan, cisim, cevher ve ilinti olmayan bir varlığın zâtını bilmesi, özünü kavraması ve hakikatini
idrak etmesi imkânsız kabul edilmiştir.73
Dünya hayatında insanın rabbine dönük bilgisinin zirvesi, bütün varlık türlerinin akıl ve duyuyla
bilinen yönlerini bilmek, Yüce Allah’ın bunlar üzerindeki sanatının eserlerini öğrenmek, tamamının
muhdes olduğunu ve onları ihdas edenin kendileri veya misalleri olmadığını görmektir. Kâinatta
varlıkların kalıcı olmadıklarını ve yok olup gideceklerini bilmektir74. Bu bakış açısı bilinebilir değil,
anlaşılabilir olan bilgiye işaret etmektedir. Allah hakkında anlaşılabilir olan vahyin yol göstermesiyle
bilinen ve iman etmemizi gerektiren konuları kapsar75. Bu yüzden Allah’ı ispat demek, O’nun âyetleri
ve yaratıkları vasıtasıyla varlığını, birliğini, üstün kudret sahibi ve kâinatın tek hâkimi olduğunu tasdîk
etmek anlamına gelir. Allah’ın mârifeti O’nun künhüne vâkıf olmayı değil, yarattığı şeyleri inceden
inceye tetkik ederek onların mükemmelliğini görmeyi, Yüce Allah’a en güzel şekilde itaatte bulunarak
isyandan sakınmayı gerektirir. Mutlak gaybın alanına giren zâtın bilgisi insan akıl sınırlarını aştığından,
bunlara yorumsuz şekilde inanmak gerekir ve bu alanı bilme noktasında insanlarda sorumluluk yoktur.76
Âyetlerde insanlar bazı konularda düşünmeye ve bilgi edinmeye teşvik edildikleri halde, özellikle
ulûhiyetin mahiyeti ile ilgili konularda insanlardan bu yönde bir talepte bulunulmamıştır. Deney
ve gözlem konusu olmayan gayb sahası insan aklı tarafından bilinmesi mümkün olmayan, en fazla
anlaşılabilen bir alan olarak vasfedilmiştir.77 Mutlak gayba böyle bir teslimiyetin gerçekleşmesi için
gaybın bilinen yönleri açılmalı ve içselleştirilmelidir.
1.2. Allah’a Yaklaşmada Duygu Boyutu (Muhabbetullah)
Muhabbetullahın ne mânaya geldiği hususunda İslam âlimleri arasında farklı fikirler vardır.
Bunlardan birinde o, “Kalpten diğer varlıklarla ilgili tüm sevgi ve ilgilerin yok olması ve iç âlemin huzur
ile Allah’a yönelmesi” şeklinde tanımlanır78. Allah sevgisinin kalpte hâkim olması için, o kalbin Allah’ı
hatırlamaya engel olan sevgi, duygu ve hislerden arındırılması lazımdır. Ancak dünya hayatında yaşayan
bir kişi için buraya ait bütün sevgi ve ilgilerin tamamen yok edilmesi kişiyi dünyadan bütünüyle soyutlar
72
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eş-Şûrâ, 42/11.
Hakîkî marifet Allah’ı bilmeye ulaşmanın bir yolu olmadığını bilmek şeklinde değerlendirilmiş, Cüneyd-i Bağdadî (ö.
297/909) gibi mutasavvıfların da bu gerçeği ifade ettikleri zikredilmiştir (Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri,
İstanbul 2004, s. 107).
Isfahânî, Erdemli Yol, s. 156.
“Gayb bilinmez, gayba ancak inanılır” sözü bu mânaya işaret için kullanılmıştır. (bkz. Hilmi Ziya Ülken, Varlık ve Oluş,
Ankara 1968, s. 446).
Eşarî, Gazzalî ve Razî (ö. 606/1209) gibi kelamcılar mutlak gaybın bilinemeyeceğini savunmuşlardır. (bkz. Alparslan
Açıkgenç, “İslam’da Bilgi Nazariyesi”, İslama Giriş: Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar, (ed. Bünyamin Erul), Ankara
2007, s. 29.
Alparslan Açıkgenç, “İslam’da Bilgi Nazariyesi”, İslama Giriş: Ana Konulara Yeni Yaklaşımlar, (ed. Bünyamin Erul),
Ankara 2007, s. 25.
Gazzâlî, İhyâu Ulûmiddîn, (trc. Mehmed A. Müftüoğlu), İstanbul 1988, IV, 637, 639.
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ve dünya ile olan irtibatını tamamen koparmasına sebep olur. Bu nedenle muhabbetullah ifadesinin
“Allah sevgisinin tüm sevgilere üstün olması” veya “Kalbin Allah sevgisiyle dolup taşması” şeklindeki
tanımı diğer sevgileri bütünüyle dışlamadığından daha isabetlidir79.
Sevginin kaynağı Allah’tır, kulda sevebilme duygusunu yaratan da O’dur. Bu nedenle kul ile
Allah arasındaki sevgi önce Allah’a izafe edilmiş, böylece Allah hem seven, hem de sevilen olarak
zikredilmiştir80. Sevgi yapılan her işe anlam katar, o işin en güzel şekilde sonuçlanmasının en temel
unsurudur. Bu nedenle her işin başında sevgi olduğu ifade edilir. Çünkü bir işi yapmak için gerekli
olan iradeyi harekete geçiren güç sevgidir. Aslında iradenin devamlılığı açısından her işin ortasında
da, sonunda da sevgi vardır. Allah’a yönelme, O’na bağlanma, tövbe ve ibadet sevgiyle olur. Allah’ın
kullarına olan muhabbeti onları özel bir yolla nimetlendirme iradesidir ki bu irade aynı zamanda kulun
nimetlere ve sevaba ulaşmasında aracılık etmektedir.81
Nasıl ki beşerî sevgi ile Allah sevgisi birbirinden farklı anlamlar içeriyorsa, yani kişinin annebabasını ve çocuğunu sevmesiyle Allah’ı sevmesi arasında farklılık varsa; kulun rabbini sevmesinde
geçen “sevgi” kavramıyla Allah’ın kuluna olan sevgisinde geçen “sevgi” kavramının içeriği de
birbirinden farklıdır. Her iki sevgi türü için de bir arzu ve temayülden bahsetmek mümkün değildir.
Kulun sevgisi rabbine itaatle, O’nun emrini her şeyin üstünde tutmakla gerçekleşir.82
Kur’an’da Allah’ın sevgisine mazhar olan kimseler içinde tövbe edenler83, ihsan sahipleri84,
adiller , sabredenler86, muttakîler87, Allah’a dayanıp güvenenler88 gibi gruplar zikredilir ki bu özellikler
müminlerin sahip olması gereken vasıfları oluşturur. Sevginin ve teslimiyetin zirvesi kulluktur. Bu sevgi
olmadan kulun içinden gelerek Allah’a tazimde bulunması, O’nun rızasını başka her şeye tercih etmesi,
nefsinin arzularını dizginleyerek Allah’a teslim olma iradesini göstermesi mümkün değildir. Kulluk
Allah’ı sevmeyi, O’na boyun eğmeyi, O’nun önünde eğilmeyi, O’nu yüceltip büyütmeyi ve bunların
sonucu olarak itaat ve takva davranışlarını göstermeyi gerektirir. Bu da en çok Allah’ı sevmekle, Allah
sevgisinin kişinin kendisine, anne-babasına, çocuğuna ve tüm insanlara karşı olan sevgisinin önüne
geçmesiyle mümkündür89.
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Müminlerin Allah’a karşı olan sevgileri çok daha fazladır âyeti (el-Bakara 2/165) ile “Müminlere Allah ve Rasûlü her
şeyden daha sevgili olması gerektiği” ne işaret eden hadis (Buharî, “İman” 14; Tirmizi, “İman” 10; İbn Mâce, “Fiten”
23) kalpte Allah’tan başka sevgilere de yer ayırmak gerektiği düşüncesini desteklemektedir.
“Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler”, “İnananlar Allah’ı her şeyden çok severler”, “De ki: Allah’ı
seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin” (el-Mâide 5/54; el-Bakara 2/165; Âl-i İmrân 3/31).
Kuşeyrî, er-Risâle, 292.
Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân (nşr. Ahmet Vanlıoğlu, Bekir Topaloğlu), İstanbul 2005, I, 302; Zemahşerî, el-Keşşâf
an hakâikı gavâmizi’t-tenzîl ve uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl (nşr. Adil Ahmed Abdü’l-mevcûd-Ali Muhammed Muavvid- Fethi
Abdurrahman Ahmed el-Hicâzî), Riyad 1998/1418, II, 256.
el-Bakara 2/195; Âl-i İmrân 3/146.
Âl-i İmrân 3/148.
el-Mâide 5/42.
Âl-i İmrân 3/146.
Âl-i İmrân 3/76; et-Tevbe 9/7.
Âl-i İmrân 3/ 159.
el-Bakara 2/165.
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İnsanlar sevdikleriyle beraberdir90 ve onlarla ünsiyet kurarlar. Bu sevgi kulluğu devam ettirme
ve ibadetleri yerine getirme, bu uğurda başa gelen çeşitli sıkıntıları olgunlukla karşılama noktasında
da büyük bir güç verir. Muhabbet seven kişiyi sevdiğine yöneltecek, O’na yaklaştıracak, her an O’nun
huzurunda bulunduğu hissini canlı tutacaktır. Allah sevgisini hissetmek O’nunla yakınlığa sebep olur.
İnsanın kazanabileceği en üstün şeref Allah’ın rızası ve hoşnutluğu, Allah’ı sevmek ve O’nun tarafından
sevilmektir. Bu mânada kul ile Allah arasındaki ilişkide muhabbetin çok özel bir yeri vardır. Allah’a
sevgi duyanlar, O’nun sevgisine de mazhar olurlar. Sevgi tek taraflı değil, karşılıklıdır. Kulun rabbini
sevmesi elbette rabbin de O’nu sevmesi sonucunu doğurur91. Bu nedenle muhabbet kul ile Allah
arasında karşılıklı bir sevgiye işaret etmektedir92. Sevgide tanıma ve bilmenin de etkisi vardır. Kişinin
sevgi duyduğu kimseler tanıdıklarıdır. Bu nedenle muhabbetullahın marifetullah nisbetinde olduğu
ifade edilmiştir.93 Sahip olduğu bu kıymet sebebiyle muhabbet çok ulvî ve bütün makamların kendisine
ulaşmak için bir vasıta olduğu nihayet makamı olarak kabul edilmiştir.94
Sevgi çok kıymetli bir erdem olmasına rağmen hiçbir sevginin ölçüsüz ve dengesiz olmadığı
hatırlanmalıdır. Kulun Allah’ı sevmesini bir meyil ve ihata olarak düşünmemek gerekir. Kaynağını
Allah’tan alan beşerî sevgideki aşırılık, kulun kalbinde çokça yer eden mal, idareci, başkan, lider ve evlat
sevgisi gibi sevgiler gizli şirke sebep olmaktadır.95 Kul kalbini bu tür gizli şirk unsurlarından temizlediği
ölçüde Allah’ın sevgisine mazhar olur. Müslümanın Allah’tan başka varlıklara karşı duyacağı sevgi ve
saygı beşeriyet sınırlarının ötesine geçemez ve hiç bir sevgi müminin kalbinde Allah sevgisine ortak
olamaz. Bu sevgideki tefritin kabul görmediğinin bir işaretidir. Aynı şekilde sevgide ifrat ifadeleri de
vardır: Meselâ Allah’ı sevdiğini söyleyen kişinin göz ucuyla bile mâsivâya iltifat etmesi, Allah sevgisine
ihanet kabul edilmiştir. Oysa Allah sevgisi, başta peygamberler olmak üzere Allah’ın sevdiklerini de
sevmeyi gerektirir96. Bu sevgilerin kaynağı da Allah’tır. Bu yönüyle bunları aynı sevgi grubu içinde
değerlendirmek mümkün olabilir. Dolayısıyla sevgide ifrat ve tefrite kaçmadan mutedil ölçülerde bir
muhabbetullah ifadesini şu şekilde anlamak mümkündür: Muhabbetullah başka şeyleri Allah’tan çok
veya Allah’ı sever gibi sevmemek, en çok Allah’ı sevmek97, Allah dışındaki sevgileri de yine O’nun
rızası için, O’nun hoşnut olacağı varlıklara has kılmaktır.
Netice itibariyle insan için dünyada en büyük gaye yaratıcısını tanımak ve O’na kulluk yapmak
olduğuna göre insan potansiyel olarak kendisini bu sonuca götürecek bir programlanmaya sahiptir.
90
91
92
93
94
95
96
97

Peygamberimiz bir hadislerinde bu sözü destekler mahiyette Allah’a kavuşmayı arzu eden kişiye Allah’ın da kavuşmak
arzusunda olacağını, Allah’a kavuşmak istemeyen kişiye Allah’ın da kavuşmayı istemeyeceğini ifade etmektedir. (bkz.
Buharî, “Rikâk” 21; Müslim “Zikir” 5).
Allah Teâlâ resûlüne hitaben şöyle diyor: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin” (Ali İmrân 3/31).
Âl-i İmrân 3/31; el-Mâide 54.
Gazzâlî, Hakikat Bilgisine Yükseliş: Meâricü’l-kuds (trc. Serkan Özburun), İstanbul 1995, s. 160.
Gazzâlî, İhyâu ulûmiddîn, IV, 311.
Peygamberimiz büyük günahları sayarken şirki ilk sırada zikretmiştir. (Buharî, “Edeb”, 6; Müslim “İman” 143; Ebû
Davud “Vesâyâ”, 10).
“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tâbi olun k, Allah da sizi sevsin” (Âl-i İmrân 3/31). Bu âyette muhabbetin
temeli rasûlüllaha uymaya bağlanmıştır. Dolayısıyla müslümanlar Hz. Muhammed’in sünnetine uydukları nisbette
muhabbetullah yolunda mesafe alırlar.
“İnananlar Allah’ı her şeyden daha çok severler” (el-Bakara 2/165).
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Yani Allah insanı kendisini tanıyacak özelliklerde yaratmıştır. Bu süreçte Allah tarafından insanda
yaratılan ve bilgi elde etmeye yarayan tüm uzuvların Allah’ı bilmeye yardımcı olduğunu ifade etmek
gerekir Meselâ taşıdığı karakter sebebiyle Allah’ın duyularla bilinmesi mümkün değildir. Ancak bu
açıklama duyuların Allah’ı tanımada hiçbir rolü olmadığı anlamına gelmez. Kâinatta bulunan sistem,
Allah’a işaret eden her türlü iz ancak duyular yardımıyla kavranmaktadır.98 Allah’ı tanımada işlevini
yerine getirmesi bakımından aklın önemli bir rolü vardır. Duyular da akla malzeme temin etmektedir.99
Dolayısıyla Allah’ın bilgisine ulaşma sürecinde duyular yoluyla elde edilen verilerin akıl yoluyla
işlenmesi söz konusudur. İnsanın Rabbini tanıma noktasında ulaşabileceği en son sınır her ne ise, ona
ulaşma sürecinde kendisine verilen imkânların tamamından istifade ettiği taktirde daha isabetli neticeler
elde edecektir. Bu imkânlardan bir kısmı malzeme sağlar, bir kısmı aracılıkta bulunur, bir kısmı da daha
etkin roller üstlenmiştir ama sonuç olarak hepsinin bir işlevi vardır.
1.3. Taatler
Cenâb-ı Hak kullarının kendisinden gafil olmalarını değil, kendisine yakın olmalarını ister. Bunun
farkında olan kul her şeyin sahibi olan yaratıcısına çeşitli vesileleri de fırsat bilerek yaklaşmayı (kurbet)
ister. Allah’a yaklaşmaya götüren vesîleler arasında iman ve ibadetlerin lâyıkıyla yerine getirilmesi100
ve ahlâkı güzelleştirmeye katkı sağlayan iyiliklerin tamamını saymak mümkündür101 ki bunlar taat
kapsamındadır. İnsan manevî yükselişi gerçekleştirme adına ne kadar gayret gösterirse o oranda kendisini
geliştirecektir. Bu yükselişin gayesi Allah sevgisi ve rızasını kazanarak Allah’a yaklaşmaktır. Nasıl
her şey emek istiyorsa, Allah’a yaklaşmak için de mücadele gerekir. Bu uğurda yapılması gerekenler
yanında, yapılmaması gereken şeyler de vardır. Yapılması gereken hususların sınırı yaratıcı tarafından
belirlenmiştir. Bu kanunlara tabi olunmadığında veya O’nun belirlediği sınırlar aşıldığında yaratıcıyla
olan iletişim şekli aksayacaktır. Bu yanlışlardan uzak durmak için bu aşırılıkların ne olduklarının tespit
edilmesine ihtiyaç vardır ve en az bu yolda yapılması gerekenlerin ifadesi kadar önem arz etmektedir.
Makalemiz içinde her iki konuya ilişkin belli başlı alt başlıklar yer alacaktır:
1.3.1. Allah’a Yaklaşma Yolları
Kur’an’ın birçok âyetinde ben (ene) ve biz (nahnu) sîgalarıyla Cenâb-ı Hakk’ın kullarıyla olan
yakın ilişkisine ve çeşitli diyaloglara işaret edilmekte,102 yaratıcının kullarıyla olan yakınlığını ifade eden
çeşitli isimleri bulunmaktadır103. Kullar, rabbe yakınlık açısından farklı seviyelerde bulunduklarından,
Allah’ın kuluna çok yakın oluşu kullarında Allah’a yakın olduğu anlamına gelmez. Kulun Allah’a
98 Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 47.
99 Açıklamalar için bkz. Bekir Topaloğlu, Allah’ın Varlığı: İsbât-ı Vâcib, Ankara 1998, s. 130.
100 İbadetlerin Allah’a yaklaşmadaki önemini Elmalılı Hamdi Yazır şu şekilde dile getirmiştir: “İnsanın Yüce Yaratıcısı
ile irtibatını düzenleyen ve bu irtibatın canlı tutulmasını sağlayan ibadet, niyete bağlı olarak yapılmasında sevap olan
ve Yüce Allah’a yakınlaşmayı sağlayan özel itaat halidir”. (Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili,
İstanbul, ts. I, 95).
101 Yüce Allah âyetlerde tövbekârlık, ihsan, adalet, sabır ve takvâ gibi bazı vasıflara sahip kimseleri sevdiğini açıkça
beyan etmiştir. (bkz. Âl-i İmrân 3/146, 148; el-Mâide 5/42; et-Tevbe 9/7). O’nun sevgisine mazhar olan bu kişiler aynı
zamanda O’na yakın olmayı başaranlar zümresindendir.
102 “ Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin ve sakın nankörlük etmeyin (el-Bakara 2/152).
103 Bütün yaratıklarına yönelik işlerin görülmesinde kendisine dayanılıp güvenilen anlamına gelen vekîl, gerçek yardımcı
ve dost anlamına gelen “velî” bunlardan sadece bir kaçıdır.
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yaklaşması O’na karşı sevgi, saygı ve bağlılığını gösteren duygu, düşünce ve davranış biçimleriyle ve
ilahî emir ve yasakların gereğini yerine getirmek suretiyle gerçekleşir. Bu da iman, tasdik ve ihsanla olur.
Mü’min Allah’a karşı duyduğu sevgi ve saygının bir sonucu olarak O’nun rızasına uygun davranmaya
çalışır, bütünüyle yaratıcıya yönelerek, O’nun emir ve yasaklarına sahip çıkar. Kul Rabbine yöneldiğinde,
O’na iltica ettiğinde ve sığındığında, O’ndan isteklerde bulunduğunda, kısacası yaratıcısıyla her türlü
iletişiminde karşılık görmekte ve isteklerine cevap bulmaktadır.104 Burada yakınlığın kul tarafından
hissedilmesi önemlidir. Bu farkındalık, yaratıcının kuluna ne kadar yakın olduğunu, hiç bir zaman ondan
ayrılmadığını anlamak ve bu idrakin gereğini yerine getirmek sâyesinde gerçekleşir. Bu da Allah’ı
bilerek, O’nu severek ve O’na kulluğun bir gereği olan ibadetleri yerine getirerek sağlanır.
Kulun Allah’a yaklaşmayı ümid ederek harekete geçtiği manevî yolculuğunun bir takım aşamaları
vardır. Kur’an-ı Kerîm’de Allah’a yaklaşmak için çeşitli vesîleler aramak gerektiğine delâlet eden
âyetlerin varlığı bunu gösterir105. Sözkonusu vesîleler arasında dua etme, yakarışta bulunma, namaz
kılma, oruç tutma, sabır ve tövbede bulunma gibi bir çok ibadet türü saymak mümkündür. Allah’ın emir
ve yasaklarını yerine getirmek için yapılan her türlü itaat davranışını ibadet kapsamında değerlendirmek
mümkündür. Bunlar aynı zamanda Allah’ın buyrukları arasında yer alır ve her biri maddî alanın ötesine
uzanarak değişik yönlerden yaratıcıyla bağlantının gerçekleşmesini sağlar. Kulluğun bir gereği olan
ve Allah’a bağlılığı simgeleyen ibadetler Allah ile yaklaşmaya sebep olmaktadır106.. Kişi vesîle olmak
bakımından kendi dışındaki başka unsurları veya kişilerden oluşan aracı varlıkları değil, kendisinin
yerine getireceği ibadetlerini dikkate almalıdır. Herhangi bir manevî eğitimden geçmemiş olan insanların
iyiliğe ve itaate hazır olması ve bu yolla da rabbine yaklaşması söz konusu olamayacağından, daha
hazırlık aşamasında insan nefsini yücelten, onu temizleyip arındıran çeşitli etmenlere ihtiyaç vardır.
Hz. Peygamber kendi hayatında Hira mağarasında inzivaya çekilerek bu süreci başlatmıştır. Bir nevi
olgunlaşma ve ilahî sorumluluğu taşımaya hazır olma süreci olarak değerlendirilebilecek olan zorlu bir
aşamadır bu. Allah’a yaklaşma niyetinde olan kişiler buna vesîle olan amelleri bilmek isteyeceklerdir.
İnsanı Rabbine yaklaştıran her türlü ilim ve ameli bu kapsamda değerlendirmek mümkün olsa da bunlar
içinde öne çıkanlar şunlardır:
1.3.1.1. Niyet
Allah ile olan bağını güçlendirmek isteyen kişi öncelikle samimi bir şekilde bu kararı vermeli ve
buna niyet etmelidir. Bu bir irade beyânıdır ve Allah’a yaklaşmayı isteyen kişinin öncelikle iradesini
104 “Eğer kullarım sana benden sorarlarsa bilsinler ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiği vakit duasına karşılık veririm.
O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar (el-Bakara 2/186); Melekler Hz.
Meryem’i Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa’dır, Mesih’tir, dünyada da ahirette de
itibarlı ve Allah’ın kendisine yakın kıldığı kimselerdendir” (Âl-i İmrân 3/45); Allah kişi ile kalbi arasına girer (el-Enfâl
8/24); Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım (Müslim, “Zikir”, 22).
105 (el-Mâide 5/35; et-Tevbe 9/99; el-İsrâ 17/57). Vesîle Allah’a yaklaşmayı umarak yapılan her türlü iyi amele karşılık
gelir. İlim, iman, ibadet ve her türlü güzel amelleri ihata eden genel bir kavramdır. (Râgıb el-Isfahânî, Ebü’l-Kasım
Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Kahire 1970, “vsl” md.).
106 Bunları ifade eden bir kudsî hadiste şöyle buyrulmuştur: “Kulum bana üzerine farz kıldığım ibadetleri yapa yapa
yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle yaklaşmaz. Daimi surette yapmış olduğu ibadetlerle de kulum bana yaklaşır, hatta o
kadar çok yaklaşır ki, sonunda bana muhabbet besler, ben de onu severim. Onu sevdiğim zaman kulağı ve gözü olurum.
Artık bundan sonra benimle görür ve benimle işitir” (Buhari, “Rekâik” 38; İbn Mâce, “Fiten” 38).
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bu yönde harekete geçirmesi gerekir. Burada amaç sadece Rabbi bilmek, tanımak, O’nu sevmek ve
O’na kullukta bulunmak olmalıdır. İlim ve hikmet elde etme gâyesinin bile Allah’a yaklaşma sürecini
baltaladığını söyleyen İbn Teymiyye107 bu niyetin ne kadar arı ve katışıksız olması gerektiğinin altını
çizmiştir.
1.3.1.2. Kendini Tanıma ve Nefsi Arındırma (Tövbe)
Kendini tanıma kişinin kendisiyle buluşması, kendisiyle tanışması, kendisini keşfetmesi,
kendisini bilmesi, varoluş sırrına nüfuz etmesi demektir. Kendi öz yapısını tanıyan kimse eksikliklerinin,
acizliklerinin, kararsızlığının, hastalanma ve bozulma özelliğine sahip olduğunun farkına varacak, bütün
bu özelliklerin haricinde sonsuz ilim, kudret ve irade sahibi bir varlığı arayacaktır108. Kendini bilen insan
kendisi için en doğru ve en iyi olanı yerine getirmeye çalışır. Kendisine verilecek en büyük zararın ahiret
hayatında azaba sürükleyen ameller olduğunun şuurunda olduğundan Rabbinin kendisini kendi elleriyle
tehlikeye atmama buyruğuna kulak verir109.
Kişinin kendini tanıması zaaflarının ve eksik yönlerinin farkına vararak bunları düzeltmesine de
vesiledir. Hata ve kusurların ortadan kaldırılması noktasında, yapılanlardan pişmanlık duyarak nefsi
hata ve günahlardan uzaklaştırmaya alıştırma temrini olan tövbenin fonksiyonu çok büyüktür. Günah
işledikten sonra tövbe eden kişi Allah’ın sevdiği kullar zümresine dâhil olmaktadır.110 Bu aynı zamanda
büyük bir lütuftur. Günahkâr kişi kir lekelerine bulaşıp kalmamış, arınarak temizlenme fırsatını yakalamış
demektir. Kişiler hangi kusuru işlemiş olursa olsunlar, kendilerini arındırıp temizlenme şansının
varlığı karamsarlıktan kurtulup yeni başlangıçlara imza atmak için bir motivasyon olmaktadır. İslam
âlimleri insanların çeşitli manevi eğitimlerle nefsin kemâlini bozan cehâlet, haset, kin ve günah gibi
kötü sıfatlarının değişebileceği ve yerine güzel sıfatların kazanılabileceği görüşündedir.111 Allah’a karşı
işlenen büyük günahlardan kabul edilen kibrin ortadan kalkması için insan benliğinin uysallaştırılmasına
ihtiyaç vardır. Çünkü din insanları iman, ihlas, salih amel ve güzel ahlâka ulaştırmak için gelmiştir.
1.3.1.3. Sabır, Şükür ve Rıza
İyilikleri yerine getirip kötülüklerden uzaklaşma noktasında nefsin tahammül gücü anlamına
gelen sabır112, belâ ve zorluk anlarında kontrolü kaybetmeden sebat ve dayanıklılık göstermek demektir.
Allah sevgisini kazanmak ve O’na yaklaşmak için başa gelen bir takım olaylar olgunlukla karşılanmalı,
şikâyetçi olmamalı ve isyan etmemelidir.”Müminler sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyen, Allah’a
saygıdan kalbi ürperen, (haşyet) kesinlikle Rablerine kavuşacaklarını (mülâkî) ve O’na döneceklerini
(rücû’) düşünen kimselerdir”113. Allah Teâlâ korku, açlık, mal ve can eksiltmesi gibi yollarla insanların
107
108
109
110
111

İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbas Ahmed, en-Nübüvvât, Medine 1403, s. 147.
Matürîdî, Tevhîd, 159-161.
el-Bakara 2/195.
el-Bakara 2/222;
Nefsin arınarak temizlenebileceğine işaret eden çeşitli âyetler vardır: Hiç şüphesiz nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir”
(eş-Şems 91/9). Bu yolculukta kişinin eğitilerek kendini olgunlaştırması hedeflenmektedir.
112 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili(Sad. İsmail Karaçam vd.), İstanbul ts., IV, 433; Râgıb el-Isfahânî,
“sbr” md.
113 el-Bakara 2/45-46.
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sabırlarını deneyeceğini beyan etmektedir. Bu zorluklar karşısında sabretme metânetini göstererek
müjdeyi hak edenler, başlarına musibet geldiği zaman “Biz Allah’a aidiz ve O’na döneceğiz” deme
cesaretini göstererek imtihanı başarmışlardır114.
Allah’ın sabredenlerle beraber olduğunu115 ve sabreden kullarını sevdiğini116 beyân eden âyetler
sabreden kul ile Allah arasındaki yakın ilişkiyi göstermesi bakımından önem arz eder.
Sabır, şükre ve rızaya vesile olur. Kur’an’ın ilk sûresi olan Fatiha “âlemlerin rabbi olan Allah’a
hamdederim” sözüyle, şükürle başlar. Allah kullarına ihtiyaçlarını karşılaması için her türlü rızkı
ve imkânı vermiştir. Kimse bunu inkâr edemez. Şükür ve rıza bunların farkında olmak ve bunların
hakkını vermeye gayret etmek demektir. Şükür Allah ile kurulan iletişimde en etkili yollardan birini
oluşturduğundan Peygamber efendimiz tarafından “en hayırlı dua” olarak vasfedilmiştir117.
1.3.1.4. Namaz ve Secde
İslâm inancında da Allah’a yaklaşmayı ve O’na yükselmeyi sağlayan ibadetlerin en başta geleni
namaz olduğundan118 Allah’a kulluk için gerekli olan sorumlulukların başında yer alır. Buradaki
sıralamada dördüncü olarak zikredilmesinin nedeni yukarıda zikri geçen üç maddenin buradan itibaren
zikredilecek olan ibadetlere hazırlayıcı bir mahiyet arz etmesidir. Namaz ibadetinin ilk bakışta daha
çok şeklî ve zahirî yönü ön plana çıksa da, derinlik itibariyle kıyası kâbil olmayan bir özelliğe sahiptir.
Namaz “Dinin direği”119 olmasıyla ve “Kulun Allah’a en yakın olduğu hal”120 olarak nitelendirilen secde
ibadetinin onda bulunması gibi hususiyetleriyle öne çıkmış, her aklı başında mükellef Müslümanın
günde beş defa rabbe teslimiyetini gösteren en baş görevleri arasında yer almıştır. “Allahü ekber”
sözleriyle her şeyi arkaya atmayı başaranlar, şeklî yönün insanı taşımaya çalıştığı hedefe ulaşma yolunda
mesafe alacaklardır.
Diğer taraftan Müslümanlara Hz. Peygamber’in Allah katına yükselişi (mi’rac) sırasında farz
kılınan namaz, “müminin miracı” olarak vasfedilmiştir121. Kul namazında Allah’tan başka her şeyi
reddetmek suretiyle sadece O’nun iradesine boyun eğmektedir. Günde beş vakit namaz kılan müslüman
burada Kur’an âyetlerini okumak suretiyle yaratıcısıyla olan irtibatını canlı tutmaktadır. Namaz kılan
kişi Rabbinin huzuruna yükselmiş, O’nun huzurunda her türlü benlik iddiasını terk ederek saygı ile
eğilmiş, emirlerine hazır olduğunu hal ve tavrıyla göstermiştir. Namaz yaratıcı ile olan iletişim
kanallarını devamlı açık tutar. Mümine her an O’nun huzurunda olduğu ve O’nun tarafından görüldüğü
bilincini aşılar. Namaz kılan binlerce müslüman aynı anda yüzünü Kâbe’ye çevirerek tek bir vücut
gibi düşüncelerinin merkezine Rabbini yerleştirir. Dimdik ayakta durarak, eğilerek ve yere kapanarak
Allah’a olan bağlılıklarını ve kulluklarını sergilerler. Namaz canlı cansız her bir varlığın kendine has
114
115
116
117
118
119
120
121

el-Bakara 2/155-157.
el-Bakara 2/153.
Âl-i İmrân 3/146.
Ebû Dâvud, “Vitir”, 23.
Ömer Rıza Doğrul, Kur’an ve İslam Üzerine, İstanbul 2006, s. 227.
Tirmizî, İman 8; Ahmed İbn Hanbel, Müsned, V, 231, 237.
Müslim, “Salât” 215; Nesâî, “Mevâkît” 35.
Nesâî, “Nisâ”, 1.
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özel bir biçim ve tarzda Allah’ı tesbih etmesi ve yüceltmesinin122 kul tarafından rabbe arzını sembolize
eder123. Allah’ın gücünü, azametini, celalini ve cemalini anarak bağışlanmayı, rızıklanmayı ve doğru
yolda olmayı dilerler. Kulun sayesinde Allah’a en yakın anlardan birini gerçekleştirdiği secde ibadeti
de namazdadır. Secdenin Allah’a yaklaşmaya vesile olduğunu beyan eden âyetlerle124 kulun rabbine
en yakın olduğu anı secdede olduğu zaman dilimi olarak vasfeden hadis125 secdenin bu yaklaşmadaki
önemini vurgular. Peygamber efendimiz “Secdede çok dua edin”126 buyurarak kulun Allah’a yaklaştığı
anlarda dua etmesinin önemine dikkat çekmiştir. Secde anında kul her şeyi arkasında bırakarak bütün
benliğiyle rabbine yönelmiştir. Bütün gurur ve kibrini bir tarafa bırakarak Rabbine tazim ve hürmette
bulunur. Tilâvet, şükür, sehv gibi çeşitli vesileleri fırsat bilerek secde emrini yerine getiren kimse, bu
esnada rabbinin huzurunda olmanın verdiği manevî gücü hissetmeyi başarabilirse, O’nun azameti ve
yüceliği önünde huşû içinde eğilip yere kapanmanın, kendi benliğinden sıyrılıp tüm varlığıyla O’na
teslim olmanın ruhunu hissedebilirse, bu duygular onu rabbine daha da yaklaştıracaktır127. İlim sahibi
kimselerin kendilerine Kur’an okununca derhal yüzüstü secdeye kapandıklarını beyan eden âyet128,
secdenin kıymetine ve Rabbe olan yakınlığı ifade etmedeki önemine işaret etmektedir. Bu özellikleriyle
namaz Peygamberler dışındaki insanların Allah’a en yakın olma fırsatını yakaladıkları bir ibadet olarak
görülmüştür.129 Kul Allah’a ne kadar yaklaşırsa Allah da O’na o oranda yaklaşır.

1.3.1.5. Zikir / Allah’ı Anmak
İnanan insanın ruhunu temizleme yolu Allah’ı anmasından geçer. İbadetlerin temelinde de
zikir vardır. Allah’ı anmaktan geri kalmak, O’ndan uzaklaşma sonucunu doğurur. Allah’ı zikretmenin
yolu zâtı hakkında bize bildirdiği isimlerini zikretmekten geçer. Allah hakkında bu isimlerin içerdiği
mânaları düşünerek Allah’a yönelmekle olur. Kur’an’da Allah’a en güzel isimlerle dua edilmesi ve
O’nun övülüp yüceltilmesi emredilmiştir130. İsimler olmadan Cenâb-ı Hak hakkında fikir sahibi olmak,
O’nu tanıyıp O’na yaklaşmak mümkün değildir. En güzel isimlerle Allah Teâlâ’yı anmak, zâtına yaraşır
şekilde zikretmek, O’na yakışmayacak noksanlık ve kusurdan O’nu uzak tutmak, kemâl ve yücelikleri
zâtına nispet etmek anlamlarına gelmektedir. Allah Teâla’nın isim ve sıfatlarının mânalarını bilip onlarla
Allah’a yönelmek rabbe yaklaşmaya vesiledir. İsimlerin zikrinden amaç belli isimleri, belli aralıklarla
anmak, belli bir sayıda tekrarlamak değildir. Mânaları bilinmeden, bunların işaret ettiği kâinat olayları
üzerinde düşünmeden zikir gerçekleşmiş olmaz. Yine isimlerin zikrinden amaç sadece felsefî boyutta
122 el-Hac 22/18; en-Nûr 24/41.
123 Yıldızların gökyüzündeki hareketleri müminlerin namaz esnasında belli hareketleri tekrar etmelerine, dağların dimdik
ayakta durması, namazdaki kıyama, hayvanların öne eğik dolaşmaları rükû haline, bitkilerin kökleriyle yerle olan
teması da secde haline benzetilmiştir. (Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, s. 730).
124 el-Alak 96/19; el-Fetih 48/29.
125 Müslim, “Salat”, 215; Ebû Davud, “Salat”, 147-148; Nesâî, “Mevâkît”, 35; “Tatbîk”, 78; “Deavât”, 118.
126 Müslim, “Salat”, 215.
127 Namazda huşûnun önemi hakkında bkz. Abdullah Çolak, “Allah’a Karşı Derin Sevgi ve Saygının Bir Tezahürü Olarak
Namazda Huşû”, Bilimnâme, XVI, 2009/1, s. 183-206.
128 el-İsrâ 17/107.
129 Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, II, s. 733.
130 el-A’râf 7/180; Kâf 50/39-40.
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yaratıcının tefekkür edilmesi de değildir. Allah sadece kavranılıp hayran kalınacak bir varlık değildir.
Bu öyle bir zikir olmalıdır ki, bu zikir sayesinde kalpler itminana erebilsin. Allah’ı sevip O’na bağlanan
kişiler ancak zikriyle de itminana ererler.
Esmâ-i Hüsnâ bilgisi, sayılamayacak kadar vasıflara sahip kâinatta yegâne hâkim olan Allah’a,
yalnızca O’na itaat etmeyi gerektirir. Kâinata ve insanlara bakışını bu isimlerin penceresinden şekillendiren
insan Allah’ın büyüklüğünü, yüceliğini, kudret, rahmet ve hikmetinin tezahürlerini görecek ve bütün
kalbiyle yaratıcısına yönelecektir131. Peygamberimizin “en hayırlı amel” olarak vasfettiği zikir132 kalben
Allah’ı hatırlayıp anmak O’na itaat edip hatırdan çıkarmamak anlamına gelir. Allah’a yaklaşmaya vesîle
olması sebebiyle müminlerin Allah’ı çok zikretmeleri ve sabah akşam tesbih etmeleri istenmiştir.133
Zikrin kişiyi meşguliyetlerden ve engellerden uzaklaştırarak özgürleştirdiğine inanılmıştır134. Allah’ın
isimlerini anmak ve bu isimlerle bir işe başlamak o işin selamet bularak neticeye ulaşmasına vesile
sayılmıştır.135
1.3.1.6. Hz. Peygamber
Allah’a yaklaşma vesileleri içinde Resûl-i Ekrem’e tabi olmak baş sıralarda yer alır. Âyette
Peygamber sevgisi Allah’ı sevmenin ve Allah sevgisine ulaşmanın bir gereği olarak zikredilmiş136
ve dolayısıyla muhabbetullahın peygambere ve getirdiği esaslara uymaktan geçtiği ifade edilmiştir.
Peygamberler de insanları Allah’ın buyruklarına kulak vermeye ve sadece O’na teslimiyette bulunmaya
davet etmişlerdir. Bu nedenle İslam inancı, Allah’a ve resûlüne itaat etmeyi, onları her şeyden çok
sevmeyi, Allah’ın sevdiklerini ve razı olduğu kimseleri öncelemeyi gerektirir. Tevhîd ilkesi Hz.
Peygamberin çağrısına kulak vererek Allah’ın emir ve yasaklarına uymayı, hür irade ile araya hiçbir
başka vasıta karıştırmadan sadece Allah’a yönelmeyi gerektirir. Hz. Peygamber de müminleri sevmekte
ve bu sevginin boyutları âyette şöyle dile getirilmektedir: “Peygamber, inananlara kendilerinden daha
yakındır”137. Allah’a giden yolda insanların rehberliğini yapan Hz. Peygamber her yönüyle müminlere
öncülük yapmıştır. Allah nezdindeki bu kıymet ve değeri sebebiyle onun yoluna uyan kimseler Allah’ın
rızasına ve dahi sevgisine nail olurlar.
1.3.1.7. Kur’an
Allah kelâmı olan Kur’an okuyanları Allah’a yaklaştıran bir vasıtadır. Bu yüzden okunması
tavsiye edilmiş ve bu yüzden Hz. Peygamber Kur’an’ı çokça okumuştur. Hz. Peygamberin en büyük
mucizesi olan Kuran insanı tesiri altına alan ve onu bütün yönlerden kuşatan bir etkiye sahiptir. İslam
tarihinde Kur’an’ı dinledikten sonra müslüman olan kimselerin varlığı Kur’an’ın eşsiz üslûbunu ve
insanlar üzerindeki tesirini göstermektedir. Peygamber efendimize de vahye hazırlanma sürecinde gece
131
132
133
134
135

Yakîn sahipleri için yeryüzünde de nefislerinizde de âyetler vardır. Görmüyor musunuz? (ez-Zâriyât 20-21).
İbn Mâce, “Edeb” 53; Tirmizi, “Deavât”, 6.
el-Ahzab 33/41-42.
Kuşeyri, Letâifü’l-işârât, I, 178, 304.
Kim ism-i azamla Allah’tan bir şey isterse, istediği kendisine verilir, kim bu ismi anarak dua ederse, duasına icabet
edilir. (İbn Mâce, “Dua”, 9).
136 Âyette bu gereklilik şöyle ifade edilir: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin” (Âl-i İmrân 3/31-32).
137 el-Ahzâb 33/6; et-Tevbe 9/24.
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kalkarak ağır ağır Kur’an okuması tavsiye edilmiştir.138 Kur’an’ın hemen her âyetinde Allah’a işaret
eden bir hüküm vardır. Herkes bu bağ vasıtasıyla rabbiyle doğrudan ilişki kurabilecektir. Müminler
Allah’ı ayaktayken, otururken ve yatarken her türlü pozisyonda anmaya ve yaratılışın mükemmelliğini
tefekkür etmeye davet edilmiştir139.
1.3.1.8. Dua
Allah’a kulluğun özünü oluşturan dua140 en hayırlı ibadet olarak vasfedilmiş141, insanın yaratıcısıyla
en güçlü ve en yaygın iletişim aracı ve ibadet şekli olma vasfını bütün dinlerde korumuştur142. Bu ibadet
İnsanı insan kılan ve insanı ayrıcalıklı kılan bir fonksiyona sahiptir. İnsan her türlü halini dua kanalıyla
Rabbine iletir. Yakarışlar, yalvarışlar, naz ve niyazlar, dilek ve istekler bu kabildendir. Her şeyi kuşatan
Yüce Allah insanın açığa vurdukları yanında gizlediklerini, kalbinden geçen duygularını bilir. İnsanın
samimi niyetlerle Rabbinin sınırsız gücüne sığınarak O’na dua etmesi, kulunun Rabbi ile olan bağlantısını
kuvvetlendirmektedir. İnsan dua sırasında ne kadar aciz olduğunu ve Rabbine muhtaç olduğunu hal ve
kavliyle ızhar etmekte, yaratıcının önünde eğilmekte ve yardım talep etmektedir. Dua anı kişi ile Rabbi
arasında en özel bağlantının sağlandığı bir niyâz anıdır. Dua insan olmanın bir gereğidir. Dua eden kişi
Cenâb-ı Hakk’ın kudret ve yüceliğini itiraf eder, iradesine razı olur, aczini teslimiyet içinde gösterir. Bu
sırada kul Bana dua edin ki duanıza icabet edeyim143buyuran yaratıcısının dualarına icabet edeceğinin
şuurundadır. Allah kendisine dua eden kişinin kalbinden geçenleri bilir, dileğini yerine getirmekle de
ona icabet eder. Kul rabbini andığında O’nun kendisinden haberdar olduğundan ve dileklerine icabet
edeceğinden emindir. Duasının karşılığını alan kişi ise manevî bir derinlik kazanır, bu sayede Rabbiyle
olan bağları daha da kuvvetlenir.
1.3.1.9. Oruç
Oruç kulu Allah’a yaklaştıran ruhî bir eğitimdir. Sahur ile iftar arasında yeme ve içmeden uzak
kalma gibi fiziksel tezahürleriyle beraber duygu ve düşünce planında Allah’a bir yöneliş niteliğindedir.
Gün boyunca nefsin terbiye edilmesi ve irade eğitimi sabrın ve Allah rızası için sıkıntı ve zorluklara
göğüs germenin eğitimidir. Böylece oruç tutan kişide kulluk şuuru gelişmektedir. Bu ibadette kul
rabbinin emriyle yemeyi ve içmeyi bırakarak rabbine olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterdiğinden
oruç insana daima rabbini hatırlatır. Bir ay boyunca devam eden manevî eğitim sonucunda Allah sevgisi
ve korkusu kalplere iyice yerleşir. Oruç esnasında birçok mahrumiyete sadece Allah’a itaat ve O’nun
emirlerini yerine getirmek maksadıyla katlanılır. Bu özellikleri sebebiyledir ki Peygamber efendimiz
oruçlu kişinin rabbine kavuştuğu anı, rahatlayacağı iki sevinç anından biri olarak vasf etmiştir.144
1.3.1.10. Zekât ve Sadaka
Arınma, çoğalma ve artma anlamlarına gelen zekât ibadetinin içeriği kelime mânasında geçen
138
139
140
141
142
143
144

el-Müzzemmil 73/1-8.
Âl-i İmrân 3/191.
İbn Mâce, “Dua” 1; Tirmizi, “Da’avât”, 1.
Ebû Dâvûd, “Vitir”, 23.
Mustafa Sinanoğlu, “İbadet”, DİA, 234.
el-Mü’min 40/60, ayrıca bkz. el-Bakara 2/186.
Buharî, “Savm”, 9; Müslim, “Sıyâm”, 164.
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tüm anlamları ihata eden bir özelliğe sahiptir. İnsan ruhunun temizlenerek rabbe yaklaşması sürecinde
maddî ve manevî her türlü arınmanın vesilesi olmaktadır. İnfâk İslâmın iki temel noktada birleştirmenin
mümkün olduğu bütün amelî esaslardan birini teşkil eder145. Buna göre insanın insana ve dolayısıyla
da Allah’a karşı vazifesi içinde yer alan bu ibadet, zengin ile fakiri kucaklaştıran, her ikisine de büyük
katkılar sağlayan bir ibadettir. Mal ile yapılan bu ibadet Allah tarafından verilen rızıkları Allah rızası için
sarf ederek arınmayı ifade eder. Zekât Allah’ın zenginlerin malından fakirlere ayırdığı bir haktır. Malın
temizlenmesi maddî, kalbin ve nefsin arınması da manevî cihetini oluşturur146. Zekat vermeye alışan
kişi cimriliğin etkisinden kurtularak cömertler sınıfına dâhil olur. Peygamber efendimiz cömert kişinin
hem Allah’a, hem de insanlara yakın olduğunu ifade etmiştir.147 Sahip olduğu malların Allah tarafından
kendisine geçici bir süre için tevdî edilen bir emanet olduğunun şuuruyla Allah’a olan memnuniyetinin
ve şükrünün bir ifadesi olarak ihtiyaç sahipleriyle paylaşır. Zekât malı temizlemenin ve Allah’a ait olanı
O’nun kullarıyla paylaşmanın göstergesidir. Bu paylaşım kul ile Allah arasında bir iletişimin, bir duygu
bağının ve yönelişin ifadesi olarak Allah’a yaklaşmaya vesile olmaktadır.
1.3.1.11. Kurban
Kurban kelime anlamı itibariyle “Allah’a yaklaşmaya vesile olmak üzere kesilen hayvan” demektir.
Sahip olduklarını Allah yolunda kurban etmeyi, nefsânî arzularını ve süflî duygularını boğazlayarak
Hakk’a teslim olmayı ifade eder. Bu bir nevi Allah’ın bahşettiği nimetleri O’na yaklaşmak için kullanma
temrinidir. Bütün dinlerde bulunan bu ibadet insanın emrine verilen bir canın yaratıcıya olan sevgi,
sadakat ve bağlılığın bir göstergesi olarak rabbe sunulmasıdır. Maddî ve ruhanî boyutları olan bu ibadet
gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşır. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun
eğmiş ve O’na olan bağlılığını ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.
Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak
itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate
hazır olduklarını simgesel davranışlarla göstermiş olmaktadır. Kur’an’da kurbanın kan ve etinin değil,
kesenlerin takvâlarının Allah’a ulaşacağının belirtilmesi148 bu ibadetin Allah’a şükür ve yaklaşmada
önemli bir rolü olduğunu göstermektedir.
1.3.1.12. Hac ve Umre
İlahî iradeye teslim olan kişinin her gün namazında yöneldiği kıblesinin merkezine doğru
yolculuğa çıkarak gerçekleştirdiği bu ibadet onu kendi iç dünyasında manevî keşiflere doğru bir yücelişe
sevk ederek onu rabbine yaklaştırır. Namaz, oruç, sadaka, kurban, dua, telbiye, zikir ve tövbe gibi birçok
ibadetin fonksiyonunu içinde barındıran bu kutsal yolculuğun tek bir gayesi vardır. O da yaratıcıya daha
yakın olmaktır. Hac ibadeti bereketli, kutlu ve tüm insanlık için hayırlı bir mekân olarak vasfedilen
Kâbe’ye doğru yönelmenin, ona yaklaşmanın ve ona varmanın adıdır. Gidenlerin temizlenip arınarak
geri döndüğüne inanılan bir yolculuktur bu. İnsanın rabbine gerçek mânada yönelişini, kabul niyazıyla
145 Diğeri de kulun Rabbine karşı görevleri arasında öne çıkan namaz ibadeti sayılmıştır. (Ömer Rıza Doğrul, Kur’an ve
İslam Üzerine, s. 222).
146 Onların mallarından zekât al! Bununla onları temizlersin, onları arıtıp yüceltirsin (et-Tevbe 9/103).
147 Tirmizi, “Birr”, 40.
148 el-Hac 22/37.
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ilahî huzurda pervâne olmasını, kulluğun ve teslimiyetin zirvesini yakalamasını temsil eden bir seferdir.
Bu kutlu seferde insanların rableriyle aralarındaki bağ doruk noktasına ulaşır ve kişi kendisine ağırlık
veren tüm yüklerinden kurtularak hafifler ve kanatlı bir kuş gibi rabbine doğru yol alır. Bu vecîbeyi
yerine getiren insan, Allah’a yalvarmak, O’nun rızasını kazanmak için kurbanlar kesmek, yolculukların
zahmetine dayanmak ve günahlardan temizlenmek sayesinde mâneviyâtını yükseltmiş ve ahlâkını
arındırmış olur.
2. Allah’a Yaklaşmada Aşırılıklar

Bu başlık altında yaratıcı ile yaratılan arasındaki ontolojik farklılığı yok
sayarak onları birbirine yaklaştırma adına kulu ilah seviyesine çıkaran veya ilahı kul
derecesine indiren çeşitli görüş ve anlayışlar değerlendirilecektir. Mâhiyetini sadece Yüce

Allah’ın bileceği bu yakınlığı hisseden kişilerin bazı şeylerin iç yüzüne ve hakikatine nüfuz edeceklerini
ifade eden beyân149 bu kimselerin bir takım manevî güzelliklere ve keşiflere mazhar olduğu gerçeğine
ışık tutmaktadır. Ancak bu yakınlığı elde eden ârifin konuştuğunda kendi nefsiyle değil, yüce Allah’tan
gelen bir ilim ve ilhamla konuştuğu, kendi benliğini devre dışı bırakarak haşa Yüce Allah’ın bir parçası
veya O’nun yeryüzündeki tezahürü imiş gibi algıları ortaya çıkaran söz ve ifadelerden kaçınmak gerekir.
Yüce Allah bu tür tanımlamalardan bütünüyle uzaktır. Bu dünyada beşer nesli içinde en yüksek dereceye
ulaşabilecek yegâne insanlar peygamberlerdir. Ancak hiç bir peygamber için ilahî kitaplarda “Allah’tan
bir parça” şeklinde bir ifade kullanılmamıştır. Bu yönüyle söz konusu ifadeler peygamberler için bile
ağır sözler iken, herhangi bir insan için dile gelmesi ne kadar uygundur. Bu seviyeye ulaşmış bir kişinin
hata ve günahtan bütünüyle uzak olması gerekir ki bunu hiç kimse hakkında savunmak mümkün
değildir. Burada hatırlanması gereken şey, inanç biçimi ve ibadetlerden her birinin Allah ve Rasûlünün
yapılmasını emrettiği şekilde ve ölçülerde yerine getirilmesinin gerekliliğidir. İnsan aklıyla ibadetini nasıl
ve ne şekilde yapacağına karar veremez. Bu nedenle inanma biçimi ve ibadetlerden her birinin yalnızca
Allah’ın emrettiği, Peygamberimizin açıklayıp gösterdiği tarzda yapılması esastır150. Bu sınırlara dikkat
edilmediği durumlarda, Allah’a yaklaşma adına inanma biçimi ve ibadetlerde gösterilen

aşırılıklar ve çeşitli anlayışlara temas etmekte fayda vardır:

2.1. Çeşitli Ruhbanlık Anlayışları
İnsanın ihsan derecesine ulaşması ve Rabbine yaklaşması mücâhede etmesini gerektirir. Ancak
bu mücahede bir devamlılığı gerektireceğinden, aşırılıklarla elde edilemez. Onun için Peygamberimiz
“Din kolaylık esasına bağlıdır. En iyisini yapmak amacıyla yarışa kalkışan herkesi din mutlaka yenilgiye
uğratır. Bu sebeple elinizden geldikçe doğruluktan ve orta yoldan ayrılmayınız, iyimser olunuz”151
buyurmuştur. Bu hadis âlimlerin “imanın kemâli olmaz. İmanda mutlaka eksiklik olur”152 düşüncesiyle
149 Yakîn sahipleri için yeryüzünde de kendi nefislerinizde de âyetler vardır. Görmüyor musunuz? (ez-Zâriyât 51/20-21).
150 Bu kriterlerin dışına çıkarak Peygamberimizin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet telakki edilmesi
veya mevcut ibadet şekillerinde değişiklikler yapılması dinde bidat olarak nitelenir ve kınanır. (Ferhat Koca, “İbadet;
İslâm’da İbadet”, DİA, XIX, s. 241).
151 Buharî, “İman” 29.
152 Nesefî, Nesefî, Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b. Muhammed b. Mekhûl, Tebsıratü’l-edille (nşr. Hüseyin Atay),
Ankara 2004, II, 425.
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paralellik arz etmektedir. “Gücünüz yettiği kadar Allah’tan sakının”153âyeti bu sınır ve dengeye işaret
etmektedir. Burada Allah ile olan ilişkinin kesintiye uğramaması ve devamlılık arz etmesi asıl hedeftir.
Aşırıya kaçanlar bıkkınlık sebebiyle tamamen haktan uzaklaşabilirler.
Bu doğrultuda Mâide sûresinde geçen bir âyette “Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı
iyi ve temiz şeyleri kendinize haram kılmayınız ve sınırı aşmayınız. Bilesiniz ki Allah sınırı aşanları
sevmez. Allah’ın helal ve temiz olarak verdiği nimetlerden yiyin ve inandığınız Allah’tan korkun154”
buyrulmaktadır. Peygamberimiz kendisini ibadete adamak gayesiyle kadını, güzel yemeyi ve zevk alınan
şeyleri nefsine yasaklayan Osman b. Maz’un’u155 uygulamak istediği dindarlıktan men etmiş156 ve şöyle
demiştir: “Osman! Ruhbanlık bize meşru kılınmamıştır. Beni örnek almıyor musunuz? Allah’a yemin
ederim ki ben içinizde Allah’tan en çok korkan ve O’nun belirlediği sınırlara en çok saygı gösteren
biriyim”157. Bunun gibi sürekli namaz kılacağını, hiç ara vermeden oruç tutacağını, dünyadan tamamen
el-etek çekeceğini ve kendilerini aralıksız ibadete adayacağını söyleyenleri Peygamberimiz ihsan
mertebesinin dinde aşırıya kaçma mertebesi olmadığını söyleyerek ikaz etmiş ve “Dinî hayatta aşırıya
gitmekten sakının. Zira sizden önceki ümmetler aşırı dini davranışları yüzünden helak olmuşlardır”158
ve yine “İhsan itidalden ayrılmamaktır. Mutedil olup orta yolu izleyiniz”159 şeklindeki sözleriyle
onları itidale davet etmiştir. İslâmda dünya hayatı için âhiret fedâ edilmediği gibi, âhiret hayatı için
dünya hayatını fedâ etmek de isabetli görülmemiş, her ikisi arasında bir dengenin kurulmasına özen
gösterilmiştir. Hz. Peygamder de ümmetine her zaman itidalli bir dinî hayat tavsiye etmiş, ibadetlerde
aşırıya gitmek isteyen bazı sahabîleri uyararak kişi üzerinde ailesi başta olmak üzere başkalarının da
hakları olduğunu ve her hak sahibine hakkının verilmesi gerektiğini, Allah’tan en çok korkan ve O’na
en çok ibadet eden kişi olan kendisinin bile yiyip içme, özel hayatı sürdürme ve istirahat gibi insanî
gerekleri yerine getirdiğini ve dolaysıyla da İslâmda ruhbanlığın olmadığını belirtmiştir160.
İnsan Allah’a doğru yolculuğunda en üst basamağa tırmansa ve Allah’ın iradesine uygun hareket
etme noktasında kendi benliğini bütünüyle yok ederek kişiliğini ortadan kaldırsa bile insan olma
özelliğinden uzaklaşamaz. O yine insan kalır ve eksikliklerinden bütünüyle kurtulamaz.161 Bu durum
Peygamber efendimizin “Din ile hiç kimse yarışamaz, aksi halde din O’na galip gelir”162ifadesinin
açık bir göstergesidir. Manevî yönden en gelişmiş ve kendisini yetiştirmiş olan kişi Muhammed
Hamidullah’ın da ifade ettiği gibi bütün hal ve hareketlerinde ilahî iradeye teslim olan, onun yolundan
ayrılmayan163 kişidir. Bu açık bilgilere rağmen Allah’a yakınlık ve muhabbet sebebiyle bazı kişilerin
bir takım hallere ulaştıkları, ilahî sıfatların tecellisine mazhar oldukları ve gerçek mânada Allah ile
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

et-Teğâbün 64/16.
el-Mâide 5/87-88.
Taberî, Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’an, Bulak 1322-1329, VII, 6-9.
Buhârî, “Nikâh”, 48; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Kahire 1313, I, 175-176, 187
bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VI, 226; Taberî, a.g.e., VII, 7.
Nesâi, “Menâsik”, 217; İbn Mâce, “Menâsik”, 63.
Buharî, “İman” 29.
Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 266; IV, 226; Dârimî, “Nikâh”, 3.
Muhammed Hamidullah, İslam’a Giriş (trc. Cemal Aydın), Ankara 2010, s. 85.
Buhârî, “İman”, 29.
Hamidullah, İslam’a Giriş, s. 132.
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birlikteliği yakaladıkları şeklindeki ifadeleri tevil etmek oldukça güçtür.
Bazı âyetlerde dünya hayatının yerildiği görülmektedir.164 Fakat burada yerilen şeyin ne olduğunu
ayıklamak icab eder. Uzak durulması gereken toplum ve insanlar değil, onların arasında yapılan bazı
yanlış inanç ve uygulamalardır. Gerçek zühdü dünyadan bütünüyle el-etek çekmekte görerek dağa
çıkanları İbnü’l-Cevzî eserinde şiddetle eleştirmiştir.165
İslâm dünyasında zühd hareketinin ortaya çıktığı ilk dönemlerde müslüman zâhidler itidal
sınırlarını koruyarak ifrat ve tefritten kaçınma noktasında titiz davranmışlardır. Bu nedenle İbnü’l-Cevzî
tasavvufun ortaya çıkmaya başladığı dönemi “İhsan derecesinden ibaretti” şeklinde vasfetmiş166, Allah’a
yaklaşma noktasında ifrata sapanları eleştirmiştir.
2.2. İbadetlerin Düştüğü İnancı
Tasavvufta kendilerini tamamen Allah’a verip meczup oldukları için bilinçlerinin yerinde olmadığı
gerekçesiyle dünyadan ve ibadetten uzaklaşan veya ibadeti kuralları dışında yapan kimseler vardır. Velî
oldukları, yükümlülüğün temeli olan akıl melekesine sahip olmadıkları gerekçesiyle bunlardan ibadet
mükellefiyetlerinin düştüğünü düşünen sûfîler olmuştur. 167
Diğer taraftan“Yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadet et”168 âyetindeki ‘yakîn’ kelimesinin
‘marifet/bilgi’ anlamına geldiğini iddia edenler arasında bu âyeti delil göstererek “ibadetlerden maksat
bilgiye erişmektir, yakîn mertebesine ulaşan ve kalbi temiz olan kimselerden ibadet yükümlüğü düşer
ve artık özgür olurlar” anlayışına kapılanlar olmuştur169. Cüneyd-i Bağdadî de (ö. 2927/909) böyle
bir mertebenin varlığından bahseden bir zümrenin bulunduğunu, ancak bu iddiayı ileri sürenlerin çok
hatalı olduklarını, Allah’a ulaşma noktasında ibadet ve taat dışında bir yol olmadığını ve hiç bir gücün
kendisini Allah’a ibadet etmekten vazgeçiremeyeceğini ifade etmiştir170.
Bazı kimselerin yakınlık derecelerini bildiklerine ve o yakınlığa ulaştıklarına, Yüce Allah’ın
cemâlini keşfedip seyrettiklerine, ulaştıkları derece sebebiyle artık kendilerinden bir takım ibadetlerin
kalktığına 171 inanılmıştır. Hangi seviyeye ulaşırsa ulaşsın bir kişinin ibadetlerden muaf olduğu
görüşü isabetli değildir. Olmuş olsaydı, Allah’a yaklaşmadaki dereceleri itibariyle en başta yer alan
peygamberlerin yapmakta oldukları ibadetleri terk etmeleri gerekirdi. İbn Teymiyye (ö. 728/1328) bu
ifadesini tefsîr ehli ve müslümanların tamamının fikir birliği ettikleri şu görüşle destekler: Bir kimse
neye erişirse erişsin, akıl sahibi olduğu müddetçe, ona namaz gibi ibadetler vacip, zulüm ve fuhşiyât
164
165
166
167
168
169
170
171

el-Bakara 2/212; Âl-i İmrân 3/14; el-En’am 6/32; el-A’râf 7/51.
İbnü’l-Cevzî, Telbîsü İblîs, s. 197.
İbnü’l-Cevzî, Telbîsü İblîs, s. 167.
Bkz. Süleyman Uludağ, “İbadet; Tasavvufta İbadet”, DİA, XIX, 248.
el-Hicr 15/99.
Serrâc, Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî, Kitâbü’l-Lüma’, (nşr. Abdülhalîm Mahmûd), Kahire 1960, s. 531-538.
Kuşeyrî, Abdülkerim Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Kahire 1385/1966, I, 106.
Kuşeyri’nin “kendisini Allah’a yakınlık içinde gören kişiyi nefsinin oyununa gelmiş biri” şeklindeki değerlendirmesi
ve “Allah’a yakın olduğunu iddia edenlerin gerçekte Allah’a uzak oldukları “ gerçeğini kabulü bu noktaya ışık
tutmaktadır. (bkz. er-Risâle, s. 82).
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gibi şeyler de haram olmaya devam eder172. Kulluk devamlılık istediği için ibadette kesinti olmamalıdır.
Peygamber efendimiz en hayırlı amelin devamlı olan amel olduğunu ifade etmiştir173. Dolayısıyla
ibadetlerin yerine getirilmesinde süreklilik esastır. Kur’an’da insandan ölünceye kadar rabbine kulluk
etmesi istenir174. İbadet ve amellerde sevgi ve iradeye dayalı istek ve sebat söz konusu değilse arzu
edilen maksat hâsıl olmayacaktır.
2.3. Allah Hakkında Aşk Kavramının Kullanılması
İlahî sevgideki aşırılığın bir boyutu “aşk” kavramıyla ifade edilir. Bu kavram kulun Allah’la veya
Allah’ın kulla olan ilişki boyutunu ifade etmek üzere Kur’an-ı Kerîm’de yer almaz. Buna rağmen Allah
sevgisindeki kemâli ifade etmek üzere aşk kavramını kullanan sûfîler olmuştur. Ancak bu kavramın
bu mânada kullanılıp kullanılmayacağı hususu İslâm âlimleri arasında tartışılmıştır175. Cezbedenin
kendine çekişindeki aşırılık olarak tanımlanan aşk sözcüğü “haddinden fazla olma” mânasını içerir176.
Haddinden fazla olmak aşırılık göstergesidir. Acaba bu hal Allah ile olan sevgi ilişkisi için uygun
mudur? Sevginin en şiddetli tezahürünün aşk aşamasında ortaya çıktığı ve bu noktada insanın bîkarar
hale geldiği bir gerçektir. Âşık kişi mecnûn olmuş, perişan hale gelmiş, varlığı ve davranışları dağılmış,
artık kendisine hükmedemez bir hal almıştır. Aşkın en son noktası seven ile sevilen arasındaki ayırımın
kaybolduğu ortada sadece sevgi ve aşkın kaldığı bir mertebe olarak kabul edilmiştir.177 Netice itibariyle
kendisini kendisi yapan ögeler arasındaki denge yok olmuş, en sonunda da kendi benliğinden sıyrılarak
sevgilisinin elbisesine bürünür bir hal almıştır. Tasavvufta bu durumu çağrıştırır mahiyette kendilerini
tamamen Allah’a verdikleri ve bu nedenle bilinçlerini kaybettikleri için “meczup” diye anılan bir
zümreden bahsedilir. Allah’ın velî kulları olduklarına, ancak akıl melekesine yeterince sahip olmadıkları
için mükellefiyetlerinin düştüğüne inanılan bu kimseler dünya ile ilgilenmedikleri gibi, ibadetleri de
terk etmişlerdir.178
Diğer taraftan kişide aşk olsa bile kemâl derecede ve Rabbin lâyıkıyla sevilmesi söz konusu
olabilir mi? Bırakın bunu, bütün mahlûkatın Allah’a olan sevgisi bir insanda toplansa o kişinin Allah’ı
normal sevme derecesinin üstüne çıkması mümkün müdür? Elbette değildir. İşte bu gerekçelerle
Allah ile kul arasındaki sevgiyi ifade etmek üzere aşk kavramının kullanılmasını isabetli bulmayan ve
eserlerinde kullanmamayı tercih eden tasavvuf büyükleri vardır.179 Aşk kavramının kullanılmasına karşı
172 İbn Teymiyye, Der’ü Teâruzi’l Akl ve’n-Nakl(nşr. Abdullatif Abdurrahman), Beyrut 1997,II, 89-91.
173 “Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır” ( Buhârî, “Libas”, 43; “Rikâk”, 18; Müslim, “Misafirîn”, 215-218;
“Münafıkîn”, 78).
174 el-Hicr 15/98-99.
175 Süleyman Uludağ, “Aşk”, DİA, IV, 11-13. İslam tasavvufunda Haris el-Muhasibî (ö. 243/857) ye kadar aşk sözcüğü
kullanılmamış, ilk defa Muhasibî tarafından Allah sevgisi ve korkusunu ifade etmek üzere bu kavram kullanılmıştır.
Zünnûn-ü Mısrî (ö. 245/859), Bâyezid-i Bistamî (ö. 234/848) ve Cüneyd-i Bağdadî (ö. 297/909) yaratıcıya nispetle aşk
sözcüğünü kullanan sufîler arasında yer almışlardır. Erol Güngör bu kavramın kullanılmasının İslam düşüncesinde aynı
dönemlere denk gelen vahdet-i vücut anlayışının ortaya çıkmasında etkili olduğu inancındadır (bkz. Erol Güngör, İslam
Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul 2004, s. 60).
176 İbn Miskeveyh, “Risâle fi’l-lezzât ve’l-âlâm” (Dirasât ve’n-nusûs fi’l-felsefe ve’l-ulûm inde’l-Arab içinde, nşr.
Abdurrahman Bedevî), Beyrut 1981, s. 1-2.
177 İhsan Fazlıoğlu, Işk İmiş, İstanbul 2011, s. 45-47.
178 Süleyman Uludağ, “İbadet; Tasavvufta İbadet”, DİA, XIX, 248.
179 Bunlar arasında yer alan Kuşeyrî (ö. 465/1072) dikkat çekmektedir (Kuşeyrî, er-Risâle, I, s. 321-322).
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çıkanlar aşkın insanın işlerini düzgün şekilde yürütmesini engellemesi ve aklını başından alması, beşerî
aşkın iki cins arasında farklı birlikteliği çağrıştırması gibi sebepleri zikretmişlerdir. İbn Teymiyye de
(ö. 728/1328) hiç bir sevginin Allah’ın kuluna karşı olan sevgisinin önüne geçemeyeceğini, Allah’ın
kulunu sevmesinin en fazla Peygamberleri sevme derecesinde olduğunu ancak bu sevgilerin ifadesi
için Allahü Teâla’nın aşk kavramını kullanmadığını ifade etmiş, Allah hakkında durum böyle iken
kulun rabbini nihaî şekilde sevmesinin mümkün olmayacağını, Allah’a nispet edilen lafızların Hz.
Peygamber tarafından bilinmesine rağmen Hz. Peygamberden kul-rab ilişkisine delâlet edecek şekilde
aşk sözcüğünün kullanılmasıyla ilgili bir rivayetin bulunmamasını, şümullü bir kullanım alanı olmayan
aşk sözcüğünün daha çok nikah sevgisiyle ilintili olarak kullanılmasını bu kavrama karşı çıkma
gerekçeleri arasında zikretmiştir. Hatta Allah’ın kullarına hulûl etmesiyle bağlantılı şekilde maddî
boyutta Allah’a izafe edilen bir aşk kavramının kişileri küfre düşüreceğini belirtmiştir. Manevî anlamda
ise aşk bir ifrat ifadesidir ve insan kalbini ve bedenini bozmak suretiyle düşünce ve bilgisini fesada
uğratır180. İbn Teymiyye’nin ifade ettiği gibi, bir aşırılığı (ifrat) içinde barındıran aşk sözcüğü beşerî
anlamda âşık olmayı çağrıştırmaktadır ve bu sebeple de bu ifadeyi dillendiren kişilerin imanlarının zarar
görme ihtimali vardır. Bu gerekçelere istinaden Allah ile kul arasındaki sevgiyi ifade etmek üzere aşk
sözcüğünü değil, “muhabbet” kavramını tercih etmekte fayda vardır.
2.4. Teşbih ve Ta’til Düşüncesi

İnsan ile mabud arasında benzerlik kurmak suretiyle mabudu insana veya insanı
mabuda yaklaştıran anlayışlar181 teşbih düşüncesine sahiptir182. Bu düşünce iki şekilde
kendini gösterir:
1. Yaratıcının sıfatlarının insan özelliklerine benzetilmesi. Bunun en ileri noktası
Müşebbihenin rabbi bir cisimden ibaret gören tavrında kendini göstermektedir183.
2. İnsanın yaratıcının özelliklerine benzer addedilmesi184.
Kelam ilminin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerde teşbih düşüncesine
sahip kimselerin olduğu kaynaklarda zikredilir185. Cehm b. Safvan ve Ca’d b.
Dirhem’in teşbihi inkârda ifrata düştüğü, tenzih ifade eden âyetleri de delil göstererek
sıfatları inkâr noktasına vardığı bilinmektedir.186 Sabûnî (ö. 580/1184) teşbihe düşen
180 Bünyamin Okumuş, “İbn Teymiyye’nin Tevhîd Yorumunda Allah Sevgisi: Hakikatin Bilgisine Erişme ve Mutluluğu
Kazanmanın Yolu”, Kelam Araştırmaları 7:1 (Ocak 2009), s. 92-94.
181 Müşebbihe yaratıcının sıfatlarını yaratılmışlara benzeterek teşbihe düşmüş, Hristiyanlar da yaratılmışlarda olan sıfatları
yaratıcının sıfatlarına benzeterek hak yoldan uzaklaşmışlardır. Teşbih anlayışına sahip olan kimseler içinde yaratıcı
hakkında düşünülen her şeyi insana izafe eden aşırı görüşler de vardır.
182 Muhammed el-Behiy, İslam Düşüncesinin İlahî Yönü, (trc. Sabri Hizmetli), Ankara 1992, s. 76.
183 Tevhîd, s. 159.
184 Mâtürîdî insan ile Allah arasında hiçbir benzerlik noktası olmadığını ifade etmiştir. (Mâtürîdî, Ebû Mansur Muhammed
b. Muhammed, Kitabü’t-Tevhîd (nşr. Bekir Topaloğlu, Muhammed Aruçî), Ankara 2003,s. 161).
185 Mukatil b. Süleyman’ın teşbih düşüncesine sahip olduğu ifade edilmiştir. (Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, s. 187.
186 İrfan Abdülhamid, İslamda İtikadi Mezhepler ve Akaid Esasları (trc. M. Saim Yeprem), İstanbul 1994, s. 245-246; Bekir
Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, 487-488.
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fırkalar arasında Müşebbihe, Kerrâmiyye ve Neccâriyye gibi akımların olduğunu zikreder.187
Teşbih anlayışının verdiği zararlardan kaçınmak amacıyla çeşitli açıklama biçimleri geliştirilmiştir.
Tenzih düşüncesi bu açıklama türleri içinde ön sırada yer alır. Ancak bu yaklaşım abartıldığında bir başka
yanlışın içine düşürür insanı. İlahî sıfatların bütünüyle selbî yolla açıklanması, yaratıcı ile yaratılan
arasındaki benzerliği ortadan kaldırma adına O’nun hiç bir şekilde bilinmesinin mümkün olmadığı ve
bu sebeple O’nun hakkında selb harici bir yolla konuşulamayacağı anlayışlarının gelişmesine zemin
hazırlamıştır. İslam düşünce tarihinde Dırar b. Amr, Hüseyin b. Muhammed b. Neccâr ve Mutezile’den
bazılarının bu fikre sahip oldukları ifade edilmiştir.188 Filozoflar da ilahî sıfatların Allah’ın zâtıyla
kâim veya zât üzerine zaid mânalar olmadıklarını söyleyerek sıfatları zât içinde eritmişler, sıfatlardan
uzaklaştırılmış bir ulûhiyet fikrine sahip olmuşlardır. Sıfatları zattan uzaklaştırma düşüncesinin
temelinde zâtın tegayyürüne sebep olması, ilahî zâtın hadis olan şeylere mahal teşkil etmesi ve teaddüd-i
kudemaya sebep olması gibi nedenler vardır. Bu sebeplerden dolayı filozoflar Allah’ın sadece selbî ve
izafî sıfatlarla nitelenebileceği görüşüne kâil olmuşlardır189 ki bu düşünce de zât-sıfat aynîliğine sebep
olmaktadır.
İslam düşüncesinde yaratıcı-yaratılmış irtibatını ortadan kaldıran ve daha başka mahzurlar içeren
niteliklerinden yoksun kılınmış pasif bir Tanrı anlayışı kabul görmez. Bundan dolayı bütünüyle tenzih
içeren düşünceler eleştirilmiştir.190 O mutlaktır, aşkındır. Kul ile Allah arasında ilginin kurulması
için O’nun aşkın niteliğinden sıyrılıp insana benzetilmesi veya insan biçiminde maddîleşmesine gerek
yoktur191. İslâmın sunduğu Allah mefhûmu aşkın bir varlık olmakla birlikte insana ve kâinata karşı
ilgisiz değildir.
Yukarıda zikri geçen teşbih ve tatil görüşlerini ifrat ve tefrit olarak nitelemek mümkündür.
Kur’an’ın bildirdiği ulûhiyyet tasavvurunda nefy ve ispat iç içedir192. Tenzihe ağırlık verip diğer tarafı
dışlayan kişi, insan ve tabiatla alâkası olmayan bir Allah telakkisini savunmuş olur. Öbür taraftan
Allah’a teşbihi yakıştırıp onu tenzih etmeyen kimse O’nu sınırlandırmış olur. İşte bunun içindir ki her iki
vasfın birleştirilmesi ve bir denge içinde düşünülmesi gerekmektedir. Teşbih düşüncesi sadece belli bir
dönemde kendini gösteren, daha sonra da bütünüyle tarih sahnesinden silinen bir oluşum değildir. Çeşitli
dönemlerde hulûl, ittihad, inkarnasyon gibi yanlış anlayışların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Yine bu bağlamda vahdet-i vücut düşüncesinin ayrıca değerlendirilmesi gerekir.
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Sabûnî, Nureddin Ahmed b. Mahmûd b. Ebî Bekir, el-Bidâye fî usûlüddîn, (nşr. Bekir Topaloğlu), Ankara 1995, s. 23.
İrfan Abdülhamid, a.g.e.,s. 245-252.
İrfan Abdülhamid, a.g.e.,s. 256-259.
Tenzihe dayalı yaratıcı anlayışının eleştirisi bağlamında İslam dünyasında farklı fikirler zuhur etmiştir. Vahdet-i vücûd
tenzihçi Tanrı anlayışlarının eleştirisi olarak ortaya çıkmıştır. (Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî ve Takipçilerinin Tanrı
Anlayışı: Tenzih ve Teşbih Hükümlerinin Birleştirilmesi”, İslam Araştırmaları Dergisi, sy. 19, 2008, s. 25-44, s. 44.)
191 Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, II, 493.
192 eş-Şûrâ 42/11 âyetinde geçen “...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur” ifadesi teşbih düşüncesini savunanlara, devamında
gelen “O işitendir, bilendir” ifadesi de tenzihçilere bir reddiye mahiyetindedir.
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2.5. Dünyada Allah’ın Görülmesi
Kelâm ilminde zikri geçen “Ru’yetullah” bahsi, Ahiret hayatında Allah’ın görülüp görülmeyeceği
meselelerini konu edinmektedir. Ehl-i sünnet âlimlerine göre dünyada Allah’ın görülebilme imkânı
muhal kabul edilmiştir. Buna göre Hz. Musa’nın “Rabbim bana kendini göster seni göreyim” şeklindeki
isteği “Sen beni asla göremezsin”193 cevabıyla geri çevrilmiş, “Gözler onu idrak edemez, O gözleri
görür”194 buyruğu dünyada iken Cenâb-ı Hakk’ın görülmesinin imkânsızlığını belgelemiştir. Zira
bir şeyi görmek yön, cihet ve şekilden bağımsız olarak görme kapasitesine sahip olamayan insanlar
için görülen şeyde bu özelliklerin bulunmasını ve onun künhüne vakıf olmayı gerektirir. Tahayyül ve
tasavvurdan uzak olan Cenâb-ı Hak için bunların düşünülmesi imkânsız telakki edilmiştir.195 Dünya
hayatı Allah’ı görmenin önünde bir perde sayılmıştır.
Bu açık delillere rağmen Müşebbiheden Allah’ın dünyada görülebileceğine inanan ashâb-ı bâtın
ve vesâvis isimli grupların bulunduğu bilinmektedir.196 Ayrıca Kerrâmiye, Mücessime ile Sûfiyye’den
Hubbiyye de Yüce Allah’ı bir cisim olduğuna ve bir yerde ve yönde bulunduğuna inandıklarından onun
görülebileceğini savunmuşlardır. Allah’ın dünya hayatında görülebileceğini savunanlar Enes b. Mâlik’ten
Şerîk b. Abdullah yoluyla gelen mi’rac rivâyetini197 delil göstererek rü’yetin mümkün olduğunu iddia
etmişlerdir. Ancak Hz. Aişe o gece hakkında Hz. Peygamber’e “Rabbini gördün mü” sorusunu soran
Ebû Zer el-Gıfârî’ye cevap olarak Peygamberimizin “O bir nurdur, nasıl görebilirim?” şeklinde cevap
verdiğini söylemiş198 ve eklemiştir: “Her kim Muhammed’in Rabbini gördüğünü ileri sürerse Allah’a
iftira etmiş olur”199. Allah’ın dünyada görülemeyeceğinin açık belgelerine rağmen Allah’a yakınlık,
O’nunla beraber olma, O’nu her an yanında hissetme hali fiziksel boyuta taşındığında tecessüm içeren
yanlış yaklaşımlar ortaya çıkmaktadır.
Âhirette Cenâb-ı Hakk’ı görmeye dayalı bir idrakin (ru’yetullah) mümkün olacağı konusunda
âlimler arasında ihtilaf olmakla birlikte, buna işaret eden âyetlerden hareketle200Ehl-i sünnet âlimlerinin
çoğunluğu Allah hakkında elde edilen marifetin kemâle ermesiyle birlikte Allah’ın âhirette tasavvur ve
şekilden bağımsız şekilde görüleceği yönünde görüş beyan etmiştir.201
2.6. Hulûl ve İttihad Anlayışı
193 el-A’râf 7/143.
194 el-En’am 6/103. İdrak kelimesinin gözle (basar) birlikte zikredildiği yerlerde “görme” mânasına geldiği ve dolayısıyla
“Gözler onu idrak edemez” âyetinin “Gözler onu göremez” şeklinde anlaşılması gerektiği çeşitli tefsirlerde ifade
edilmiştir. (bkz. Tabersî, Ebû Ali Fadl b. Hasan b. Fadl, Mecmeu’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’an, Beyrut-Lübnan 1418/1997,
IV, 100; Fahreddin er-Razî, Mefâtühü’l-Gayb, Beyrut-Lübnan, 1426/2005, V, 108-109.
195 Fahreddin er-Râzî, İslam İnancının Ana Konuları: Meâlimü Usûlüddîn (trc. Nadim Macit), Erzurum 1996, s. 71-72.
196 İbnü’l-Cevzî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ali b. Muhammed, Telbîsü İblîs, Kahire 1347/1928, s. 226-227.
197 Rivâyette Hz. Peygamber’in sidretü’l-müntehâya geçtiği ve rü’yete mazhar olduğu ifade edilmektedir. (bkz. Buhârî,
“Tevhîd”, 37).
198 Müslim, “İman” 291-292.
199 Buhârî, “Bed’ül-halk”, 7; Müslim, “İman”, 283, 287.
200 el-Bakara 2/46; el-Ahzab 33/44; el-Kıyâme 75/22-23;
201 Beyâzîzâde, Ahmed Efendi, Kemâlüddin Ahmed b. Hasan b. Sennânüddîn, Usûlü’l-münîfe li’l-İmam Ebî Hanîfe, (nşr.
İlyas Çelebi), İstanbul 1416/1996, s. 53-54. Beyâzîzâde bu bilgiyi Ebû Hanîfe’den naklen aktarmıştır. Ayrıca bkz.
Gazzâlî, Hakikat Bilgisine Yükseliş: Meâricü’l-kuds (trc. Serkan Özburun), İstanbul 1995, s. 159.
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Hulûl iki zatın birleşmesi sonucu zatlardan birinin diğerinin yerini alması anlamına gelir. İttihad
ise iki ayrı zatın bir olması demektir202. Tasavvuf tarihinde yaratıcının evrenle bir olduğunu ya da
Tanrı’nın hakikat, evrenin O’nun yansıması olduğunu savunan bu anlayışın İbn Arabi ile birlikte ortaya
çıkan vahdet-i vucûd nazariyesine bağlı olarak gündeme geldiği ifade edilmiştir 203. Hulûl ve ittihadı
savunanlara göre Allah bir takım kişileri seçerek rubûbiyet özelliklerini onlara giydirmiştir ve dolayısıyla
da bu kimselerle bir şekilde bütünleşmiş olmaktadır.
Özellikle Şia içinde Gulât diye isimlendirilen gruplarla bazı Rafızîler tarafından savunulan
bu anlayışta bazen imamlar ilaha, bazen de ilah mahlûka benzetilmiştir. Yahudi ve Hrıstiyanlardan
etkilendikleri gözlenen204 bu gruplar arasında Hz. Muhammed, ehl-i beyt ve bazı velî kimselere
Allah’ın hulûl ettiğini savunanlar yanında konuyu daha da ileri boyuta taşıyarak Hz. Ali ve Cafer-i
Sadık’ın ilah olduğunu ileri sürenler olmuştur. Hulûla hak kazanan kimselerin beşeriyet sıfatlarından
temizlendiklerine, saflaşarak derece yönünden Allah’a yaklaştıklarına inanılmaktadır. Hrıstiyanlıkta
bulunan “inkarnasyon” düşüncesi205 ile de hulûl anlayışı arasında paralellikler vardır. Hrıstiyanlar
tarafından Allah’ın kelimesi (kelimetullah) olarak görülen İsa Mesîh Tanrı’nın bedenleşmiş oğlu olarak
kabul edilmiş, beşerî olduğu kadar ilahî bir tabiata da sahip olduğu ifade edilmiştir.206 Aynı zamanda
Allah’ın kendisine en yakın aklı olan Mesîh Allah ile beraber ezelî sayılmış, Mesîh İsa’ya hulûl ettikten
sonra ilahî kısmın İsa’nın beşerî kişiliğiyle birleştiğine ve böylece İsa ile Mesih’in aynîleşerek İsa’nın
ilahî kaynaklı bir insana dönüştüğüne inanılmıştır. Hrıstiyan düşünür Origens’e nispet edilen bu düşünce
uzun yıllar kabul görmüştür. Zamanla İsa’nın ilahî yönü daha da ön plana çıkmış, hatta İsa ilahla eşit
kabul edilir olmuştur.207
Hinduizm ve Budizm’de bulunan Nirvana anlayışında da ittihad fikrinin izlerine rastlanır. Bu
yorum şekli dünya hayatında en büyük hedef olarak ruhun ölümsüz özünün Tanrı ile birleşerek en
yüksek iyiye ulaşmasını ve böylece esaretten kurtulmasını öngörmektedir.208
İslam kelamcıları ve fakihleri ilahî varlığın karakteri ile beşerî varlığın karakterinin birbiriyle
imtizac edebileceğini savunan antropomorfik hulûl düşüncesinin küfre sebep olduğunu ve vahdaniyet
prensibine ters düştüğünü söyleyerek reddetmişler,209 Allah ile birleşmenin imkânsızlığı konusunda
çeşitli aklî deliller ileri sürmüşlerdir. Buna göre iki şeyden birinin diğeriyle birleşmesi durumunda eğer
202 Hulul ve ittihad hakkındaki görüşler ve iki ayrı zatın bir olmasının imkânsızlığı hakkındaki fikirler için bkz.
Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü (trc. Ekrem Demirli), İstanbul 2004, s. 31-32.
203 Yusuf ŞevkiYavuz, “Hulûl”, DİA, XVIII, 341-344.
204 İlahın insana hulûl ettiği inancını ilk olarak ileri sürenlerin Yahudiler olduğu kabul edilmiştir.(bkz. Muhammed elBehiy, İslam Düşüncesinin İlahî Yönü, s. 89-94).
205 Tanrı’nın İsa Mesîhde bedenleşerek yeryüzünde beşer hayatı yaşadığını savunan Hristiyan inancı için bk. Yaşayan
Dünya Dinleri, (ed. Şinasi Gündüz), İstanbul 2007, DİB Yay., 96.
206 Yaşayan Dünya Dinleri ,s. 96.
207 Muhammed el-Behiy, İslam Düşüncesinin İlahî Yönü, s. 89-94.
208 Yaşayan Dünya Dinleri, s. 324; Erol Güngör, İslam Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul 2004, s. 22.
209 Abdülkâhir el-Bağdadî, Ebû Mansûr Abdülkahir b. Tahir, el-Fark beyne’l-fırak: Mezhepler Arasındaki Farklar (trc.
Ethem Ruhi Fığlalı), Ankara 1991, s. 195-205; İrfan Abdülhamid, a.g.e.,s. 54-61; İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbas Ahmed,
el-İstiğâse fi’r-red ale’l-Bekrî (nşr. Abdullah b. Düceyn es-Sühelî), Riyad. Mektebetü Dâri’l-Minhâc, Riyad 1425, s.
126-131.
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her ikisi de önceki halleri üzere kalırsa bunlar iki ayrı şeydirler, dolayısıyla da birleşme gerçekleşmemiştir.
Eğer biri yok olmuş, diğeri var olmaya devam ediyorsa o zaman da birleşme (ittihad) imkânsızdır.
Dolayısıyla da hadis olanla ezelî olanı birleştirmek veya yaratıcının hadis olanlara mahal olduğunu
düşünmek imkânsızdır.210 Allah’ın birliğine çok vecîz şekilde ifade eden İhlâs Sûresi de sıfatlar
konusunda antropomorfizme ve teşbihe düşen inançları batıl ilan etmiştir.
Mâtürîdî’nin bu konuyu toparlayıcı mahiyetteki ifadeleriyle söylemek gerekirse Yüce
Allah nesnelere bitişik olmak, onlardan ayrı bulunmak, onlara girmek ve onlardan çıkmakla
vasıflandırılmamalıdır.211 Gavs, kutub gibi insanlara hidayette bulunduğuna, yardım ettiğine ve rızık
verdiğine inanılan kimselerin olduğuna inanmak, bazı kimselerin ilimlerini Allah’ın ilim ve kudretiyle
emsal görmek kulu kendi sınırlarının dışına çıkararak ona uluhiyet vasıflarını yüklemek demektir.212
Böylece rabbe ait olan yaratma, rızık verme, ihya, imate gibi vasıflar kullara atfedilerek şirke girilmiş
olur. Allah Teâlâ bunlardan münezzehtir.213 Kur’anda yer alan açık delilleri bir kenara itip şüpheli ve
kapalı mânaları aşırı şekilde yorumlamanın sonucunda bu tarz yanlış fikirler ortaya çıkmıştır.
Hulûl ve ittihadla arasında kurulan irtibat nedeniyle bu başlık altında vahdet-i vücud anlayışına
da temas etmekte fayda vardır:
Vahdet-i vücud, Hak ile halk arasındaki ayırımı ortadan kaldırarak varlıkta birliği savunan bir
düşüncedir. Mustafa Sabri Efendi vahdet-i vücudu savunanları Allah’ın varlığını kabul edip kâinatın
varlığını inkâr edenler zümresi içinde değerlendirmiştir.214 Vahdet-i vucûd varlığın tekliğini savunduğu
için kâinatın aslında yok olduğunu veya kâinat zannedilen şeyin aslında Allah’tan ibaret olduğunu
düşünür. Mustafa Sabri Efendi bu anlayışla panteizm arasında bir farklılık olmadığını söyler215.
Tasavvufta özellikle İbn Arabî ve Sadrettin Konevî ile şöhret bulan ve bu ikisi tarafından geliştirilen
bu yaklaşım varlığın mümkin ve zorunlu şeklinde ikiye ayrılmasına karşıdır. Tenzihe alternatif olarak
teşbihi savunan, yaratıcı-insan ilişkisinde sıfatları önceleyen bu düşüncede, vahdet-i vücudun en önemli
dayanağını varlığın birliği ilkesi teşkil eder. Buna göre bir olan varlık mutlak varlıktır o da hakk’ın
vücududur. Filozofların südûr telakkileriyle de benzerlikler taşıyan bu anlayışta südûr teorisinde yer
alan zorunlu nedensellik fikri yerini vesîleci südûra bırakmıştır. İslam düşüncesindeki Vahdet-i vücud
nazariyesinde zaman zaman hülûl ve ittihad düşüncesiyle de örtüşen izahı zor yaklaşımlar olmuştur216.
Hakk’ın eşya ile beraberliği anlamına gelen “mâiyyetü’l-Hak” düşüncesi, Vücudun sûretlere ve
kisveye bürünme ve tecellî etme gibi yollarla çeşitli mertebelerde zâhir olduğu düşüncesi (taayyün),
210 Fahreddin er-Râzî, Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Hasan, İslam İnancının Ana Konuları: Meâlimü Usûlüddin
(trc. Nadim Macit), Erzurum 1996, s. 46, 47.
211 Mâtürîdî, Tevhîd, s. 167.
212 İbn Teymiyye, Ebü’l-Abbas Ahmed b. Teymiyye, Muhtasar-ı Minhâcü’s-sünne (nşr. Abdullah el-Gunyemân), Beyrut:
Dâr-ı İbnü’l-Cevzî, 1433, s. 39.
213 Hiç yaratan ile yaratmayan bir olur mu? (en-Nahl 17) âyetinde halık ile mahlûkun aynîleştirilmesi fikri eleştirilmiştir.
214 Mustafa Sabri Efendi, “Kâniatın Allah’a Göre Durumu, Vahdet-i Vücud Meselesi (Mevkıfü’l-âlem min’ Allah; trc.
Hüseyin Atay), İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, VI, sy. 3-4, 1976, s. 65.
215 Mustafa Sabri Efendi, a.g.e., s. 68.
216 İbn Teymiyye, İbn Arabi’yi özellikle bu konuda ileri sürdüğü yaklaşımları sebebiyle eleştirmiştir. (Yusuf Şevki Yavuz,
“Hulûl” , DİA, XVIII, 341-344).
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haberî sıfatlarla ilgili müteşabih nasların zahirine hamledilmesi bu kabil izahı zor konulara örnek
oluşturmaktadır217. Bu yaklaşımlar sebebiyle vahdet-i vücud nazariyesi tasavvufî çevreler de dâhil
olmak üzere birçokları tarafından eleştirilmiştir.218
Kur’an’da Allah hakkında hiçbir şeyin O’nun dengi ve benzeri olamayacağını ve dolayısıyla
da yaratıcı ile yaratılan arasında hiç bir şekilde benzerlik kurulamayacağını net bir şekilde ifade eden
tenzih âyetleri vardır219. İki şey arasında benzerlik kurulması şekle girmeyi, karışmayı ve eşitlenmeyi
gerektirir.220 Allah bunlardan münezzehtir. Kur’an’da yer alan tenzih âyetleri, teşbihi çağrıştıran ve
Allah’a izafe edilen el, yüz, nüzul gibi konulardan bahseden ifadelerin nasıl anlaşılıp yorumlanması
gerektiğine dair de ipucu oluşturmaktadır.
Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de farklı isimlerle zatını, insanla ve kâinatla olan ilişkisini insanlara
bildirmiştir. Sıfatlar konusunda takip edilmesi gereken yol, Allah ve resûlünün takip edilmesini gerekli
gördükleri yol olmalıdır. Kur’an’da Cenâb-ı Hak zâtını nasıl nitelemişse, kullarıyla olan ilişkilerini nasıl
tayin etmişse, bize de O’nu öylece vasfetmek düşer.
2.7. Şirk
Allah’a ortak koşmak anlamına gelen şirk çeşitli şekillerde tezahür etmektedir. Bunlar arasında
en başta gelen şirk sebebi, Peygamberler ve sâlih kimseler de dâhil olmak üzere Allah’tan başkasına
duyulan sevgi ve saygıda ölçüyü kaçırarak aşırıya gitmektir. Bu kimseler yaratılmış olan kulu rab
konumuna yükselterek ilhad221ve ittihad düşüncesine kapılmışlardır. Bu yolla şirke düşenler, Allah’a
ve Peygambere muhalefet etmiş ve Kur’an’dan yüz çevirmiş olurlar. Bunlar gibi, âlimlerin ve kulların
itibar edilenlerini rab edinenler ve peygamberlerin getirdiği dine muhalif olarak kendi uydurdukları
dine tabi olanlar da ilahî emirlere açıkça muhalefet ederek şirke düşenler arasında yer alırlar.222 Tazim
ve itaatin en yüksek ifadelerinden olan ibadet yalnız Allah için olmalıdır. Tevhidin aslını Allah’a hiçbir
şeyi ortak koşmadan ibadet etmek oluşturur223. Başkası için yapılan ibadetler de şirk kapsamındadır.
İslâm dininin tevhîd düşüncesi, şirki reddederek insanın sadece rabbine bağlanıp teslim olmasını, O’nun
dışındaki her türlü otorite karşısında dik durmasını ifade eder ki bu gerçek bir özgürlüktür.
217 İlgili açıklamalar için bkz. Ekrem Demirli, “Vahdet-i Vücud”, DİA, XLII, s. 431-435.
218 Ali el-Kârî vahdet-i vücûdu “vücûdiyye” ve “ittihad” gibi şatahat kavramlarıyla zikretmiştir. (Ali el-Kârî, İbtâlü’l-kavl
bi-vahdeti’l-vücûd, (nşr. Ahmed b. İbrahim), Dimyat 2006, s. 34,41. Diğer eleştiriler için bkz. Ekrem Demirli, “Vahdet-i
Vücud”, DİA, XLII, s. 434.
219 eş-Şura 42/11; el-İhlâs 112/4. Bu âyetler Allah’ın bir zıddı, benzeri ve dengi olmadığını açıkça ifade etmektedir.
Mâtürîdî’ye göre benzeri bulunan her şey çokluk, zıddı bulunan şeyler de zıddının onu ortadan kaldırma ihtimalinin
bulunması sebebiyle yokluk ifade etmektedir. (Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 43).
220 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, VIII, s. 18.
221 İlhad, kelime olarak doğru itikattan sapma, dinsizlik, inançsızlık, bozuk itikat anlamlarına gelir. İslâm düşünce
tarihinde “Allah’ın varlığını veya birliğini, dinin temel hükümlerini inkâr etmek, bunlar hakkında kuşku beslemek veya
uyandırmak, dini kuralları hafife almak” mânasında kullanılır. (Mustafa Sinanoğlu, “İlhâd” DİA, XXII, 90-92; İlhan
Kutluer, Akıl ve İtikad, İstanbul, 1996, s. 11).
222 “Onlar Allah’ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih’i rabler olarak kabul ettiler. Halbuki onlar tek
Tanrı’dan başkasına kulluk etme-mekle emrolunmuşlardı. O’ndan başka tanrı yoktur. Allah, onların ortak koştukları
şeylerden münezzehtir.” (et-Tevbe 9/31).
223 el-Fâtihâ 1/4-5; Âl-i İmrân 3/64; en-Nahl 16/36; el-İsrâ 17/23.
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Allah’a yaklaşmak amacıyla başka varlıkları aracı kılmak da şirk sebebi sayılmıştır. Bu yolla
şirke düşenler aslında Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu224 biliyorlardı. Kendilerine sorulduğunda
yeryüzünde yaşayanların tümünün sahibinin Allah olduğunu225, Allah’ın her şeyin hâkimiyetini elinde
bulunduran yegâne güç olduğunu tasdik ediyor,226 yeminlerini Allah üzerine yapıyorlardı227. Bu yeterli
bilgiye rağmen acaba neden Allah’ı bırakıp putlara ibadet eder, onları ilah edinir hale gelmişlerdir?
Müşriklerin Allah’a inanmadıkları için değil, Allah’a yaklaşma yolunda kendilerine şefaatçi saydıkları
için putlara taptıkları âyette ifade edilir 228. Dolayısıyla Allah’ı bilmeme hali değil, Allah’a yaklaşma isteği
onların şirke düşmelerine sebebiyet vermiştir. Bu istek ise özünde kusurlu değildir. Zira müminler de
Allah’ı tanımayı ve O’na yaklaşmayı isterler. Buna rağmen onların bu tutumunun Allah’a ortak koşmak
olduğu açık şekilde belirtilerek uyarılmışlardır.229 Burada onları bütünüyle tersyüz etmek suretiyle inkâra
taşıyan şeyin ne olduğuna özellikle dikkat çekmek gerekir. Müşriklerin önemli kusurları inandıklarını
iddia ettikleri rablerinin zâtı ve sıfatları hakkında verdiği bilgilere, ibadet usullerine ve yaklaşma
yöntemlerine itimad etmeyip yasak kıldığı farklı yollara tevessül etmeleridir. Onları şirke düşüren bu
farklı yollar ibadeti Allah’a has kılmaktan kaçınmaları ve başka varlıkları ibadette aracı kılmalarıdır.
Bu çelişkili durumlarını Yüce Allah “Onların çoğu Allah’a ancak ortak koşarak inanırlar”230âyetiyle
deşifre etmektedir. Allah Teâla zât, sıfat ve fiillerini kullarına tanıtmış ve O’na ibadet etme ve yaklaşma
yollarını açıkça beyan etmiştir. Bu yolları birbirine karıştırmak suretiyle bu uğurda farklı yollara
tevessül etmek had bilmezliktir ve insanları tevhidden uzaklaştırarak şirke sürükleyecek kadar elîm
sonuçlar doğurmaktadır. Tevhîd Allah’a, raûlüne ve indirdiği kitaplara iman etmeyi ve onlara tabi olmayı
gerektirir. Yasakladığı şeylerden de uzak kalmayı icab ettirir. Tevhidin gereği hem rubûbiyyette hem de
ulûhiyyette Allah’ı birlemek ve bu bilginin iktizasını yerine getirmektir. Müminler sadece Allah’a ibadet
eder ve sadece O’ndan yardım dilerler.
Sonuç
Dinin en önemli esası iman esaslarına, imanın ilk aşaması ise Allah’ın zât ve sıfatlarının
keyfiyetlerinin oluşturduğu Cenâb-ı Hakk’a inanmaya dayanır. İslam dairesine girmenin ilk adımı
müteâl olan yaratıcının varlığını ve birliğini kabul etmektir. Allah gaibdir ve bunu kullarına bildirmek
suretiyle varlığının insan idrakini aşan yüceliğini ifade etmiştir. İnsanın üstün idrak ve ihata kabiliyetine
hitap eden dinimiz, müşahhas olanın ötesine geçerek aşkın âleme uzanmayı, maddî eşya ve vakıaların
imkânları ile kendini sınırlandırmak yerine tefekkürü zenginleştirerek yücelmeyi öğütler. Rabbimiz
insanı en mükemmel şekilde ve kendisine ulaşma istidadında yaratmıştır. İnsan kendisini geliştirip
zenginleşme ve sahip olduğu potansiyelini sonuna kadar kullanma imkânına sahiptir.
Allah tasavvuru insan hayatını anlamlandıran, yönlendirip şekillendiren çok önemli bir fonksiyona
224 Göklerin ve yerin yaratıcısının kim olduğu sorulduğunda onları Allah yarattı diyorlardı. (Zuhruf 43/9; Lokman 31/25;
el-Ankebût 29/61).
225 el-Müminûn 23/84-85.
226 el-Müminûn 23/88-89.
227 Fâtır 35/42.
228 ez-Zümer 39/3.
229 Yûnus 10/18.
230 Yûsuf 12/106.

273

HALKIN SORUNLARI BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ İNANÇ PROBLEMLERİ

sahiptir. İyi bir Allah tasavvurunun oluşması için ifrat ve tefrite dayalı aşırı yorumlar yerine dengeli bir
yaklaşıma ihtiyaç vardır. Bu yorum Kur’an ve sünnetin önderliğinde akıl ile vahyin verilerini uyumlu
şekilde bir araya getirmeli, tenzihçî ve teşbihçi yaklaşımdan uzak olarak selbî ve subûtî sıfatların Allah’ı
tanımada birlikte değerlendirildiği bir bakış açısını yansıtmalıdır.
Duyular, akıl ve vahiy gibi bilgi elde etme yolları başta olmak üzere Cenâb-ı Hakk’ın bilinmesi
sürecinde her birinin diğerine katkı sağladığı bir çok unsurdan bahsetmek mümkündür. Marifet
muhabbete, muhabbet de marifete vesiledir. O’nun layıkıyla bilinmesi için bu yollardan hiçbiri tek
başına yeterli değildir. Olması gereken bu yolların tamamından istifade ederek zengin bir perspektif
kazanmak ve bu yolla Rabbe yaklaşmaktır. Kişi bunu istediği ve bu yolda gayret gösterdiği sürece,
doğru vasıtaları da takip ederse amacına ulaşacaktır. Ulaşabileceği şey, sadece Allah’ı bilmeyi ve O’na
yaklaşmayı istemesi kaydıyla elde ettiği huzurdur. Eğer Allah’ı bilip O’na yaklaşma arzusunun dışında
başka amaçlar söz konusu ise hedefine ulaşması zordur. Yoksa kişinin bu bütünlüklü bakış açısı bile,
dünya hayatının ve insanın düşünce alanının dışında olan yaratıcının bütün yönlerden kuşatılması için
yeterli değildir. Cenâb-ı Hakk’ı tanıyıp bilmede insan ne kadar gayret gösterirse göstersin sınırlı idrakinin
ulaşabileceği son nokta yaratıcıyı lâyıkıyla vasfetmekten uzak olacaktır. Allah hakkında insan algısını
zorlayan anlatım biçimleri, aslında Yüce yaratıcının sınırsızlığını çok vecîz şekilde ifade etmektedir.
O’nun isimleri arasında yer alan Evvel-Âhir, Zâhir-Bâtın gibi birbirine zıt mânaları işaret eden kavramlar
da bu sınırsızlığın boyutlarını, yüce ve sınırsız olan yaratıcının özünün insan tarafından bilinemez
oluşunu ve her türlü dilin çok çok ötesinde ve üstünde olduğunu göstermektedir. Bu yücelik ve aşkınlık
yaratıcıya yaklaşma arzu ve idealinden vazgeçirmez kimseyi. İdeal olanın elde edilemediği durumlarda
ona yaklaşılabildiği nispette değerli olan reel durum için mücadele devam edecektir, etmelidir.
Bu noktada şu ayırım da çok önemlidir. Yaratıcının bütünüyle kuşatılamaz oluşu, O’na gereği
şekilde kullukta bulunmaya mani teşkil etmez. İnsanı sınırlı özellikleriyle beraber yaratan Allah’tır. İnsan
elinde olan bilme yeteneğini son sınırına kadar kullanmakla mükelleftir. Cenâb-ı Hakk’ın yüklediği
mesuliyet, verdiği güç ve iktidar kadardır. İrade, hürriyet ve kudretin olmadığı yerde mesuliyetten
bahsedilemez elbette. Kulun bu imkânlarını seferber ederek ulaşabileceği son nokta, aynı zamanda
Cenâb-ı Hakk’ın onun ulaşmasını istediği bir sınırı ifade eder. Kulun rabbini bilme konusundaki
irade ve kudretinin hudutları sarih şekilde tayin ve tespit edildiğinden, bu sınırların zorlanması konu
içinde “aşırılıklar” başlığı altında sıraladığımız bazı istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına sebebiyet
vermiştir. İmkânlarını kullanarak bu sınıra kadar ulaşan kul ise, kendi adına üzerine düşen sorumluluğu
yerine getirmiş demektir.
Mutlak mânada var olan sadece Allah’tır ve tüm yaratıklar O’nun sayesinde hayat bulup tekrar
O’na dönecek olan fanî varlıklardır. Bu nedenle mahlûk sahibini, yaratıcısını özler, fakat O’nunla
birleşip kaynaşmak gibi bir lüksü olamaz. Allah sadece akıl yoluyla değil, nakli de içine alan tüm bilgi
yollarıyla, zâtı açısından değil, isim ve sıfatları itibariyle, sadece bilerek ve kuşatarak değil, ayrıca
anlayarak ve severek bilinir ve tanınır. Bu bilgi aynı zamanda O’na yaklaşmaya vesiledir. Bu, herkesi
inanmaya ikna eden zorunlu bir bilgi olmayabilir. Fakat inanan kulun kalbine verdiği itmi’nan başka
pozitif bilgilerin sağlayacağı güvenden çok daha tesirli ve baskındır. Bu nedenlerle Allah’a yakın olma
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hali her müminin özlediği ve elde etmek istediği bir haldir. Bütün ameller, dünyada iyi bir kul olma
yolunda gösterilen bütün gayret ve çabalar, Allah’a daha çok yaklaşmak içindir. Yakınlığın kul ile Allah
arasında çift taraflı bir boyutu vardır. Allah bütün kullarına çok yakındır. Bu yakınlık her daim görüp
gözetme, çeşitli ihsan ve ikramlarda bulunma şeklinde tezahür eder. Fakat bütün kullar rablerine o ölçüde
yakın değildir. Kulun rabbine yaklaşmasında rabbinin ona olan yakınlığını idrak etmesinin büyük rolü
bulunur. Allah’ın kendisine olan yakınlığının farkına varan kul aynı zamanda bu bilginin gereğini yerine
getirmek için hazır demektir. Kulun bunun için namaz, secde, tövbe, dua... gibi geçerli vesileleri fırsat
bilerek gayret içinde olması gayet tabi ve övülecek bir haldir. Buradaki yakınlık inanılması gereken
esaslara iman etmekle başlayıp, itaat, takvâ ve ihsan sahibi olmakla devam eden bir süreçtir. Yazarlar
eserlerinde şairler şiirlerinde bu yakınlığı sıklıkla dile getirir. Bu yakınlığın yolu taşkınlık, aşırılık, had
bilmezlikten değil, itidal ve tevazudan geçer. Hiçbir şey O’nun dengi ve benzeri olmadığı gibi, O’nun
yakınlığı ve beraberliği de hiç kimsenin yakınlığı ve beraberliğine benzemez. Bu nedenle bir müslüman
rabbiyle kaynaşma ve karışmayı çağrıştıran her türlü söz ve ifadelerden kaçınır. İnanan kişiye yaraşan
hem yaratıcısını tanıma, hem de O’na yaklaşma sürecinde O’nun tarafından belirlenen hudutlara riayet
etmektir. İmkânlarını kullanarak bu uğurda sınırları zorlamadan mücadele eden ve en iyiye ulaşmak için
gayret gösteren kul ise kendi adına üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş demektir.
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DEĞERLENDİRME
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Saim Yeprem
Prof. Dr. M. Saim Yeprem:
Allah’ın adıyla, son oturumumuzu açıyorum. Dünden beri devam edegelen sempozyumu,
Allah’ın izni ve inayetiyle sonlandırıyoruz. Bundan sonraki yıllarda da aynı gayretle devam etmeyi
umuyorum. Bu devamlılığı sağlamak için yapılacakları iki maddede özetleyeceğim: Birincisi, gelecek
seneki toplantıyı nerede yapacağız? İkincisi, bu toplantının konusu ne olacaktır? Öncelikle ve süratle bu
iki konuyu karara bağlayalım.
Geçen sene, önceliğin, köklü ve bu işlerde tecrübeli üniversitelere verilmesi kararlaştırılmıştı.
Bu sene de, genel kanaat bu yöndedir. Şu anda, programda, elde kalan iki üniversite vardır. Birincisi
Adana’daki Çukurova Üniversitesi, ikincisi de Kahramanmaraş’taki Sütçü İmam Üniversitesi’dir.
Her iki üniversitenin temsilcileri de aramızda bulunmaktalar. Benim kişisel önerim, gelecek seneki
toplantının Adana’da yapılmasıdır. Sanırım, bu konuda belli bir konsensüs de sağlanmış durumdadır. Bir
sonraki toplantı da Kahramanmaraş’ta yapılmak üzere karar kılındığına göre, ben, gelecek toplantının
konusuna gelmek istiyorum. Kanımca, geçmişten günümüze gelen veyahut günümüzde ortaya çıkmış
olan güncel bir konuyu ele almamız daha uygun düşecektir. Şayet aramızda konu önerisi olanlar varsa,
işe onları dinlemekle başlayalım ve buna birlikte karar verelim.
Doç. Dr. Hülya Alper:
Arapça bir kitabın isminden esinlenerek söyleyecek olursam, “Kelamcıların İnsan Anlayışı”
konusu işlenebilir.
Prof. Dr. M. Saim Yeprem:
İsimlendirme konusu üzerine düşünülebilir; ama, ana teması bu olan bir sempozyum pekala
mümkündür. Bendeniz, bundan yirmi küsur sene evvel, İSAV’ın Eresin Otel’de düzenlediği Ehl-i
Sünnet konulu bir konferansın değerlendirme konuşmasını yapmıştım. Katılanlarınız hatırlayacaklardır.
Ben, hala aynı fikri muhafaza etmekteyim. Bana göre, Ehl-i Sünnet kavramı, sadece laftan ibarettir.
Realitede, Ehl-i Sünnet diye bir topluluk yoktur. Ehl-i Sünnet’i bir tarif edin ve bu tarife uygun bir
toplum olup olmadığını kendinize sorun. Kitaplara bakın, örneğin el-Fark Beyne’l-Firak, Ehl-i Sünnet’i
tarif ediyor, unsurlarından bahsediyor. Bakıyorsunuz, bu kavram, yuvarlak bir laftan ibarettir. Realitede,
kitaplarda yazan Ehl-i Sünnet yoktur. Hatta, Ehl-i Sünnet’ten olduğunu söyleyen birinin davranışlarına
bakın, Ehl-i Sünnet’in temel şiarlarına bile aykırı durumlar görürsünüz. Bugün realite budur.
Selefîlik de önemli ve güncel bir meseledir. Tarihî değildir. Ancak, sanırım dinleyicilerden, bu
konunun İSAM tarafından işleneceğine dair bir uyarı alıyorum. Eğer öyleyse, bu konuyu ele almanın
bir anlamı yoktur.
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Prof. Bekir Topaloğlu:
Kanımca, doktora düzeyinde ele alınmış konuları çalışmamamız gerekiyor. Biz her ne kadar
ilmî çalışma yapıyorsak da, bunların, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yapmış olduğu çalışmalarla paralel
gitmesine dikkat etmeliyiz.
Ahmed b. Hanbel ile başlayan Selefiye, günümüzde Arap yarımadasındaki bazı devletlerde kısmen
bazı ilavelerle devam etmektedir. Örneğin, Şiiliğinkine benzer bir yönetim anlayışı eklenmiştir. Bunun
dışında, Şia zaten başka bir noktayı temsil etmektedir. Akaid kitaplarımıza zaman içerisinde yapılmış
eklemeler vardır. Örneğin, kıyamet alametleri, büyük ve küçük alametler; İsa, Mehdi ve benzeri şeyler.
Misalen, İmam Maturîdî’nin –Ehl-i Sünnet mezhebinin ilk akaid eseri olan– Kitabu’t-Tevhid’inde buna
benzer şeyler yoktur. Ben, Kelam İlmine Giriş adı eserimde, dünyada yapılan propagandalara paralel
olark, Eş‘arî’yi Ehl-i Sünnet kelamının bânisi olarak göstermiştim. Ancak, tarih olarak, bu, İmam
Eş‘arî’den de önce yazılmış bir eserdir. Eş‘arî’nin kelamla ilgili yazdıkları, bir serçe parmağı kadar
bile değildir. Makalâtu’l-İslamiyyîn adlı eseri, bir mezhepler tarihi kitabıdır. Prof. Dr. İlyas Çelebi’nin
de ifade ettiği gibi, sonradan, bazı rivayetler, muhaddislerce iyi tetkik edilmeden ibareleriyle kitaplara
eklendi. İşte, konu olarak kelama sonradan eklenen bu meseleleri tartışabiliriz. Örneğin, kıyamet
alametlerini…
Yeri gelmişken şunu da ifade edeyim; müteahhir kelam kitaplarına eklenen bazı iman konuları,
esasında iman konularından değildir. Bunu da, ilmî açıdan rahatlıkla ifade ve ispat edebiliriz.
Doç. Dr. Hülya Alper:
“İnsan neyi bilebilir?”, “İnsan nasıl bir varlıktır?” ve “İnsan neyi yapabilir veya yapmalıdır?”
bağlamında; yani epistomoloji, ontoloji ve aksiyoloji bağlamında insana nasıl bakıyoruz, “İnsan
iradesinin sınırı nedir? İnsan nasıl bir varlıktır? Ruh ve bedenden mi müteşekkildir?” gibi sorular
etrafında bir sempozyum düzenlenebilir. Bunlar, tartışmaya müsait konulardır.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Kaplan:
Bu sene, “Halkın soruları bağlamında günümüz inanç problemleri”ni tartıştık. Gelecek sene
de, bunun, “Halkın sormadıkları bağlamında...” yapılmasını ilginç buluyorum. Özellikle imanahlak ilişkisini, en temel problemlerden biri olarak görüyorum. Müsaadenizle, bir konu başlığı daha
önereceğim: “İnanç esasları öğretim yöntemleri.”
Araş. Gör. Metin Yıldız:
Kelam tarihine baktığımızda, Ebu’l-Huzeyl Allâf ve Kadı Abdülcebbar gibi kelamcıların, fikir
yürütürken, kendi dönemlerindeki inanç sorunlarını merkeze aldıklarını görüyoruz. Biz de, kelam
toplantılarının güncelleşmesi adına Harputî ve İzmirli İsmail Hakkı gibi şahsiyetlerin yaptıkları gibi,
“Güncel akımlar ve inanç meseleleri” başlığı altında bir toplantı yapabiliriz. Hint menşeli akımlar,
dinî kurtuluş reçeteleri, sosyalizm, ateizm gibi, günümüzde tartışılan meselelere temas eden bir başlık
altında, güncel konuları içeren bir toplantı yapılabilir diye düşünüyorum. Başlık şeklinde ifade etmek
gerekirse, “Kelam ve güncel vesâil.”
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Prof. Dr. M. Saim Yeprem:
Tamam, bunu da bu şekilde kaydediyoruz.
Prof. Bekir Topaloğlu:
Burada bir hususa daha değinmek istiyorum. Genelde, bu tarz sempozyumlarda, hocalarımız,
ellerindeki tebliği özet bir şekilde okumakla yetiniyorlar; tebliğlerinin özetini de, çoğu zaman,
katılımcıların yüzde doksanının bildiği konular oluşturuyor. Buna dikkat etmemiz ve sempozyuma,
konumuza hâkim olacak ve rahatlıkla ifade edecek şekilde hazırlıklı gelmemiz gerekiyor. Aynı zamanda
konuşacaklarımız ve anlatacaklarımız, herkesin bildiği şeyler olmamalı; özgün çalışmalar yapma gayreti
içerisinde olmalıyız.
Burada, sempozyumda değerlendirilen konular üzerine birkaç söz söyleme ihtiyacı hissediyorum.
Örneğin, kader konusunda “Allah biliyor olduğu için ben yapıyorum” anlamında bazı sözler söylendi.
Bu bağlamda söylenen sözlerin çoğunun yerinde olmadığı kanaatindeyim. Bana göre, zatı açısından,
Allah’ın bir şeyi ezelde bilmesi ile vuku bulduğunda bilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Fark, bizim
açımızdan söz konusudur ve olmalıdır da; zira biz, bir şeyin nerede, ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini
bilemiyoruz. Bir sonraki gün gerçekleşecekler hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Elbette ki, Allah için
durum böyle değildir. Çünkü zaman, gerçek bir kavram değil, nisbî bir kavramdır. Tercüme ettiğim
bir kitabın “Zaman” bölümünde geçen bir örneği vermek istiyorum: Sürekli yerin altında yaşayan ve
dışarıyı bilmeyen bir aileyi düşünelim. Yazara göre, bunlar için zaman kavramı olamaz. Aile üyeleri
‘bugün’, ‘dün’, ‘yarın’ gibi zamansal kavramları bilmezler. Kur’an-ı Kerim’de de, Allah, ölümden
sonra diriltilenlere “Ne kadar zaman kaldınız?” diye sorduğunda “Bir gün veya bir günün birazı” cevap
verirler. Oysa üzerlerinden on asır, yirmi asır geçmiştir. Benzer bir şekilde, kadere müteallik meselelerin
tartışılmasında da sağlam bir yerde durabilmeliyiz. Bu tür konularda, Allah’ın hukuku ile insanın
hukuku farklı yerde ve ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Sanırım İlhami Güler’di; bazı hocalarımız bu
konuları tartışıyorlardı. Açıkçası, bu tarz tartışmalar hoşuma da gider. Aslında bu sevab olup hesaplarına
da kaydedilir. Zaten, meselenin sonu “Allah Allah’tır, mahlûk mahlûktur” noktasına varıp dayanır.
Ben burada ikinci bir noktaya daha değinmek istiyorum. Diyelim ki, azap ve ceza veyahut da hayır
ve şer bakımından Hâlık başka bir varlıktır, mahlûk ise başka bir varlıktır. İnsanın Allah ile münasebeti
hakkında “Ben bu kadar amel işledim, Allah bana şu kadarını verecektir” şeklindeki indî yaklaşımlar
doğru değildir. İnsanın bu konularda haddini bilmesi gerekir. Biz insanız; Allah bize, hiçbir kusurumuz
olmadan da bela ve musibet verebilir. Allah, dileğine göre, gerek bu dünyada, gerekse de ahirette
mükâfat verebilir. Böyle düşünmezsek, ahirete olan inancımız nerede kalacaktır? Bir kez daha tekrar
ediyorum ki, bizim Cenab-ı Allah’la olan ilişkimiz, “Abdullah”, yani “Allah’a köle olmak” merkezlidir.
O Allah’tır, biz ise abd’iz. Öyleyse, bir şirketin iki farklı hissedarı gibi bir yaklaşım içinde olmamamız
gerekiyor. Bu tarz bir düşünce, kanımca, problemlerin ekserisini halletmek için yeterlidir. Aklî olarak,
hiçbir delil, Allah’ın varlığı ve birliği noktasında nihâi belirleyici değildir; neticeye yaklaştırabilse de,
hakikati tam olarak idrak, ancak iman ve gönülle mümkündür.
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Prof. Dr. Emrullah Yüksel:
Burada yaptığımız toplantı, beni tam 35 yıl evveline, doçentlik sınavımın yapıldığı 1978 yılına
götürdü. Jüri üyelerinden ikisi tefsir ve Arapça profesörü olup yalnızca biri kelam profesörüydü. Bugüne
baktığımda, nereden nereye geldiğimizi –Allah’a hamdolsun– gördükçe mutlu oluyorum. Birbirimizle
fikir teatisinde bulunma imkanı sağladığı için, bu tür toplantıları çok önemli ve yararlı buluyorum.
Prof. Dr. Osman Karadeniz:
Bu tür toplantılarda –tabiri caizse– ‘çakmak taş devri’ meselelerinden ziyade güncel meselelerin
konuşulmasının gerekliliği, sanırım üzerinde ittifak ettiğimiz bir konudur. Ancak, Diyanet’in, bu
konularda, işi bilen ehil elemanlar tayin edip etmediği meselesi de önemli bir husustur. Tabii, tayin
söz konusu olduğunda liyakata ne kadar dikkat edilebilir; açıkçası tartışılır. Ama biz, elbette ki, güncel
sorunların tespiti noktasında gereğini yapmak durumundayız. Bu, bence önemli bir meseledir.
Metin Bey’in de değindiği gibi, o tezlerde çok tekrarlar vardır. Bir tez başlığı bulmadaki zorluk
böyle bir problemi de beraberinde getirmektedir. Sanırım, noktasal ve daha spesifik konu tespitleri
yapmaya çalışmak ve bu konuda işbirliği içerisinde olmak gerekiyor.
Metod bakımından, Kur’an’ı merkeze almak üzere, dinler ve mezhepler üstü bir yaklaşım
geliştirilebilmeliyiz. Birbirine o kadar çok karıştı ki, açıkçası, ben burada hak din/batıl din ayırımına dahi
girmek istemiyorum. Her ne kadar antropolojik araştırmalar ışığında beşerî/ilahi ayırımı yapılıyorsa da,
doğrusu ben böyle bir ayırımın mümkün olduğuna inanmıyorum. Çünkü cevap bulamıyoruz. Örneğin
“Kur’an’ın kaynağı Tevrat, İncil ve Sümer medeniyeti vesairedir” gibi iddialar söz konusudur. Bu tarz
sorunları da içine alan kapsamlı çalışmalar yapılmasında fayda vardır. Mezhepler konusundaki hak/batıl
ayırımı da yanlış bir tutumdur. Eskiden, bazı hocalarımız, Mu‘tezile ismi geçtiğinde, adeta Moskova’dan
gelmiş kişilerden bahsedilmişçesine bir tavır içerisine girerlerdi. Hâlbuki bunlar, Hasan Basri’nin ilim
halkasındaki insanlardır. Bunlara nasıl sapık, mülhid vs. diyebiliriz ki?
Prof. Dr. Metin Yurdagür:
Ben üç noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi, başta Ömer Aydın ve M. Yuşa Yaşar Beyler
olmak üzere, bu çalışmada emeği geçen, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi yetkililerine teşekkür
ediyorum. İkincisi, bizler “Kelam Koordinasyon Toplantıları” yaparken, şartların sevkiyle sempozyumlar
düzenlemeye başladık. Bu da, kanımca, bizi belirlediğimiz ana hedeften biraz saptırdı. Seneye
Adana’daki toplantıyı düzenleyecek arkadaşlara sesleniyorum, çalışma tabii seyrine bırakılmamalı ve bu
konu üzerinde ihtimamla durulmalıdır. Ayrıca, Ahmet Saim Kılavuz Bey’in de işaret ettiği gibi, 28 Şubat
ürünü olan İlahiyat Milli Komitesi lağvedilerek, yerine, yeni bir ilahiyat çalışma grubu oluşturuldu.
Mümkünse, çalışmalarımıza bu grubu da davet edelim ve taleplerimizi doğrudan kendisine iletelim. Bu
çalışmalarda bu boyutun gözden kaçırılmaması gerektiğinin altını ısrarla çiziyorum. Üçüncüsü, İSAM’ın
1953-2013 arasını kapsayan tezler kataloğu ile yayımlanmış makalelerin pdf formatında sunulması çok
mühim olup, araştırmacı arkadaşlarımızın bu imkânları iyi değerlendirmesi de çok önemlidir.
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Prof. Dr. M. Saim Yeprem:
Aydın Üniversitesi’nde bir toplantıya katılmıştım. 2,5 saatlik toplantıda, Ahmet İyimaya hocamız
konuşmuş; daha sonra, toplantıya iştirak eden diğer hocalarımız, çeşitli sorular sorarak konuyu
müzakere etmişlerdi. Yine, geçen hafta, Marmaris’te düzenlenen bir felsefe toplantısına katıldım. Orada
da, oturumun birinde bir hoca konuştu; daha sonra da konuşma üzerine müzakere yapıldı. Aynı şekilde,
diğer oturumlarda da birer hoca konuşarak müzakere yapıldı. Buna benzer, tıp gibi, bizim mesleğimizin
dışındaki alanlarda yapılan daha başka toplantılara katıldığımda da gördüm ki, toplantıya katılanlar,
sunumlarını, kendilerine ayrılan süreye azami dikkat göstererek yapıyorlar. Tebliği elli sayfalık da
olsa, onu, kendisine ayrılan süreye göre yeniden şekillendirerek sunabiliyor ve süreye azami derecede
riayet ediyorlardı. Sanırım, süresini iyi değerlendiremeyip, cuma vaizi üslubuyla “Sürem de bitti, artık
geri kalanı kitabımdan okursunuz” tarzı yaklaşımlar bize hastır. Bekir hocamın da ifade ettiği üzere,
metni olduğu gibi okumak, fayda sağlamak bir yana, zihinleri yormaktan ileriye gidemiyor. O yüzden,
arkadaşlarımız, lütfen biraz daha modern çalışsınlar. Modern derken kastettiğim şey, tebliğlerini,
doğrudan okumaktan ziyade, içerdiği fikri açık bir biçimde ifade edecek tarzda konuşma diline
aktarmalarıdır. Toplantıyı yöneten başkanla konuşmacı arasında, sürenin değerlendirilmesi konusunda,
ilmî bir toplantıya yakışmayacak ikili diyalogların yaşanmaması da önemlidir.
Yapılan ilmî toplantılarda, zaten bilinen ve tekrarlanagelen konuları tekrar etmekten çok, özgün
çalışmalara imza atılabilmelidir. Düzenlenen toplantıların maksadı da zaten bu değil midir?.. Bin senedir
tartışılan konuların tekrar tekrar tartışılmasında ne yarar vardır? Günümüzde vesâil tamamen değişmiş
durumdayken, kaç kişi, mesâili, yeni vesâili kullanarak açıklayabilmektedir?
Prof. Dr. Ömer Aydın:
Konuların yeterince irdelenmediği, özgün olmadığı ve verilen zamanın iyi kullanılamadığı
şikayetleri, neredeyse, düzenlenen her toplantının mâkus talihi haline gelmiş gibi görünüyor. Hepinizin
bildiği ve ifade de edildiği üzere, artık bu tür sorunların aşılması gerekiyor.
Yapılagelen bu tarz genel toplantılara ilaveten, İlyas Çelebi hocamızın yaptığı gibi, 15-20 kişilik
lokal gruplar eşliğinde gerçekleştirilecek çalışmalar da oldukça faydalı olacaktır.
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KELAM KOORDİNASYON TOPLANTISI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün
Lisans: Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
Lisansüstü: Prof. Dr. Metin Yurdagür
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz:
Zorunlu derslerle aynı müfredatı takip etmekteyiz. Ders programı yapımında çalışanlar bilirler, bu
konuda içimizde daha önce çalışan arkadaşlarımız da var, İlahiyat Fakültelerinde Temel İslam Bilimleri
alanının lüksü artmıştır. Felsefe ve Din Bilimleri alanınınki %25, İslam Tarihi ve Sanatları alanınınki ise
%15’tir, yani birinci kriter budur. O eski dönem ilahiyatlardan itibaren, büyük ölçüde gözetilen bir kısmet
diyeyim. Temel İslam Bilimleri içerisinde dört dersimiz (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam), diğerlerine göre
biraz daha ön plana çıkmış durumdadır. Ve bu derslerin ağırlıkları 10 ilâ 12 saat arasında düzenlenmiştir.
Bizim Kelam dersi de; 1992 öncesi ve sonrası ile 2002 sonrasında, böyle 8-10 saat arasında bir yoğunluğa
sahip oluyordu. Bir de, İlahiyat Fakültelerinde program yapılırken, genellikle şuna dikkat edilmiştir:
Önce, dinî kaynaklara müracaatta bizim için aracı olan Arapça gibi ilimler gelmiştir. Ondan sonra da,
bu işin tarih ve rivayetini ortaya koymak; sonra rivayetlerden, –tabiri caizse– somut bilgilerden soyuta,
tefekküre doğru bir yöneliş gelmektedir. Bunu da İslam Hukuku ile Kelam verir. Bu dersler 3. sınıfta
devam eder. 3. sınıftan sonra da felsefî, soyut ilimlere doğru bir yükseliş sergilenir. Programcılarımızda
böyle bir mantık olup programlar bu esaslara riayet edilerek yapılmıştır.
Bizim Kelam dersleri özeline gelecek olursak: Birinci yarıyılda, İslam İnanç Esasları diye 2 saatlik
bir dersimiz; ikinci sınıfta 3 kredilik Kelam Tarihi ve Ekolleri diye bir dersimiz; 3. sınıfın ilk yarısında
4 saatlik Sistematik Kelam-I ile ikinci yarısında 2 saatlik Sistematik Kelam-II dersimiz vardır. Şimdi,
program, alt komisyondan 4-4-2 olarak gitmiştir. Yani Kelam Tarihi ve Ekolleri 4, Sistemik Kelam-I
4, Sistematik Kelam-II 2 şeklindedir. Fakat, çalışma grubunda, ben, arkadaşlara Kelam dersleriyle
Mezhepler Tarihi derslerinin farklı anabilim dalları olduğuna dair bir şey söylemedim. Bir eksiklik varsa,
bu, benim eksikliğim, zaafım veya yetersizliğim diye yorumlanmalıdır. Bana göre bu, hem siyaseten,
hem de hakikaten doğru değildir. O sebeple, hatta dikkat ettiyseniz, yeni kurulan ilahiyat fakültelerinin
anabilim dalları oluşturulurken, Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı diye oluşturuldu; arkadaşlar
hatırlayacaklardır. Geçen seneki toplantıda yaptığımız özel sohbetlerde, ben bunun doğru olmadığını
ifade etmiştim.
Efendim, tabii, Mezhepler Tarihi de, 4-4 şeklinde 8 saat oluyor. “Herbirinden birer saat alalım”
tarzında bir görüş belirtildiyse de, tabii kelam daha üstün geldi. Neyse, çok önemli değil... İnşaallah,
bunlar yeni dönemde, seçmeli derslerle telafi edilir.
Belki daldan dala geçmiş oluyoruz; ama bir şekilde tecrübeleri aktarmış oluyoruz. Derslerin
Arapça verilmesi konusuna dekanlığım döneminde çok ciddi bir şekilde asılmıştım. Birtakım riskleri
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de göze almıştım. Derslerinizi %30 Arapça verecekseniz ve bunların bir kısmı da Kelam dersiyse, onu
verecek çap ve kapasitede hocalarınızın olması gerekiyordu. Bunun için, bir kere; Tefsir, Kelam, Hadis
ve Siyer derslerini verecek hocaların Arapça YDS’lerinin 80 ve üzeri olması gerekiyor. Her 80 alan
bu dersi verebilir mi, veremez mi, burası ayrı bir konu, ama siz vermek noktasında zorladığınızda,
hocalar kendilerini bu noktada geliştirmek mecburiyetinde kalacaklardı ve başlamıştı da. Ve bir yıllık
uygulamamızın sonucunda, öğrencilerimiz, sınavlarda dahi Arapça sorulara Arapça cevap verebilecek
noktaya gelmişlerdi. 30-40 öğrencimiz vardı ki, bunlar Arapça konuşup yazabilmekteydi. Şu anda,
öğrencilerimiz tarafından Gazete İlahiyat diye bir yayın çıkıyor ve her sayısında, öğrencilerin yazdığı
2-3 Arapça makale bulunuyor. Bu tip öğrenci de yetiştiriliyor, anlayacağınız. Fakat öğrenci mevcudumuz
birinci öğretimde 200, ikincide 200 olacak olursa; idarecilere hak vererek “Her sene 400 öğrenciyi, 45
kredi saatlik Arapça dersi verecek hocalarla buluşturmak zorlama olur” dedim, nitekim oldu da. Şimdi
bu kanaatimden yavaş yavaş dönüyorum ve döndüm. Ve bu kanaatimi YÖK ile de paylaştım; fakat YÖK
kabul etmedi. “ Hacettepe Tıp, İngilizce ve Türkçe bölümlerine 100’er kontejan alıyor. Biz de Arapça
ve Türkçe ilahiyatlar açalım. Arapça bölümde başarısız olanları Türkçe’ye kaydıralım; Türkçe ilahiyatta
üstün başarı gösteren öğrencileri de, istediği takdirde Arapça ilahiyata alalım” tarzında bir teklifim
olmuştu. Bunu önce kabul ettiler; ancak sonra “Eğer biz ilahiyatlarda bu kapıyı açacak olursak, tüm
özel üniversitelerle vakıf üniversitelerindeki İngilizce bölümleri iflas eder” diyerek vazgeçtiler. Baktım
ki, teknik açıdan bu mümkün değil, dekanlara şunu teklif ettim: YÖK, derslerinizi Arapça yapıyorsunuz
bilsin; ancak, YÖK de farkındadır ki, Arapça yapılmıyor. Yani, biz şimdi, Tefsir’de Arapça metin
okumakla dersi Arapça mı yapmış oluyoruz? Hayır, Türkçeye tercüme ediyoruz. YÖK bunu biliyor
ve bile bile de kendisini kandırıyor; idareciler, hocalar ve çocuklar da kendilerini kandırıyor. Bunun
yerine, biz ilahiyat fakültesinin her A şubesini, Arapça tedris edecek şubeler olarak oluşturalım; buraya,
başarı düzeyleri uygun öğrenciler gelsin ve şartları tutan istekli hocaları verelim. Ama kendim rektör
yardımcısı olmama rağmen, bunu Bursa İlahiyat’ta başaramadığımı ifade etmeliyim. Çünkü bu, herkesin
topyekün çaba sarf etmesi, hep birlikte sancı çekmesi ve bu işi dert edinmesi ile mümkün olabilir.
Ve maalesef, bana göre, ilahiyatlarda %30 Arapça tedris işi sulanmış durumdadır. Tek telafisi, artık
yirmişerli mi olur, otuzarlı, kırkarlı mı olur, tek bir sınıfı Arapça sınıfı yapmaktır ki; 400 kişiden çok
rahat bir sınıf çıkabilir; bu, tecrübelerle sabit bir durumdur. Bu 40 öğrencinin Arapça anladığını, Arapça
konuşup Arapça yazabildiğini ve bir ilahiyatın bunu becererek her yıl 400 öğrenci mezun edildiğini
varsayın, Türkiye ve çevresi değişir. Diyeceğim; talebelerimle kelamcı arkadaşlardan bu işe gönüllü
olanlar varsa, kendilerini hazırlasınlar; artık yurtdışına da çok rahat gönderiyorlar. Biz, dört sene önce,
40 arkadaşımızı, Diyanet Vakfı’nın yardımlarıyla Suriye’ye götürmek için bu ülkeye gitmiştik. Bir davet
mektubuyla başvuruyorsunuz; bir Arap ülkesine gönderip 3 ay eğitim veriyorlar. Bu gibi imkânlar doğdu
ve bu alanda çok güzel gelişmeler kaydedildi.
Şimdi, birinci derdimiz bu: Bu dersleri nasıl vereceğiz? Bu değerlendirmeden sonra, biraz
bölük pörçük olabilir ve insicam kaybolabilir –çünkü dediğim gibi, ben iki yıldır bu derslere girmiyor,
idarecilikle boğuşup duruyorum–; ama, madde madde de olsa belli şeyleri söyleyeyim.
Şimdi, seçmeli dersleriniz var tabii... Bu derslerde büyük ölçüde sıkıntınız olmadığını
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düşünüyorum. Gelelim derslerin muhtevasına; bunların müfredatını nasıl hazırlayacağız? Zaman
zaman sempozyumlarda görüyorum, arkadaşların dosyaları geliyor; çalışmalarına bakıyorum, bir kısım
arkadaşlar, daha önceki konulara çalışıyorlar; bir kısmı da tamamen farklı alanlara gidiyor; öyle ki,
Kelam dosyası mıdır, yoksa Din Felsefesi dosyası mıdır, bazen karıştırdığımız oluyor.
Bir kere arkadaşlar, Kelam Tarihi ve Ekolleri’nde neyi okutacağımız aşağı yukarı bellidir.
Terminoloji, tarih, literatür, dönemler, dönemlerin özellikleri, müellifler, karşılaştırmalar vs.; bunları
veriyoruz ve vermemiz gerekir. Ondan sonra, Sistematik Kelam’a, yani ulûhiyet, nübüvvet ve mead
konularına geldiğimizde –zaten Sistematik Kelam büyük ölçüde ulûhiyet konularına tahsis ediliyor– 6
kredi saatinin 4’ünün ulûhiyet konularına verilmesi icap ediyor. 2 saatte de nübüvvet ve mead konuları
işlenebilir.
Şu anda elimizde, bolonya süreci dediğimiz bir şey var, biliyorsunuz. Ders konularını 14 haftaya
bölmek, ağırlığı –dediğim gibi– ulûhiyet bahislerine vermek ve tüm konuları temelden ayrılmadan
işlemek gerekiyor. Öyle zannediyorum ki, arkadaşlarımız, yoğunlaşmış oldukları doktora, yüksek
lisans veya doçentliğe hazırlık bağlamında çalıştıkları konulara ağırlık veriyorlar. Ben, konuşmalardan,
bölümün yarısının bunlara gittiği gibi bir izlenim alıyorum. Bilmiyorum, doğru mudur? Hâlbuki
ağırlıklar değişebilse de, A’dan Z’ye tüm konuları işlememiz gerekiyor.
Bir de, konuları işlerken, ne tam klasik, ne de tam yenilikçi olunmalıdır. Dinî Akımlar dersinde
kullandığım bir tabir vardır: “İhya ve tecdide açık, geleneksel yaklaşım!” Ne kadar doğrudur, bilmiyorum?
Gelenekçi değil; geleneği kutsamadan, ama 14 asırlık birikimi de ihmal etmeden, o mazrufu yeni bir zarf
içerisinde sunmak… Bizim öğrencimiz klasik konu ve terimleri bilmiyor; bu yüzden, yepyeni bir şeyle
karşılaştığında donup kalıyor, çünkü temeli yok. O halde, klasik bilgiyi, yeni bilgilerle zenginleştirerek
vermekte fayda vardır. Bir örnek vereceğim, sadece... Eski kitaplarda ecel bahsini anlatıyoruz. Osman
Karadeniz dostumuz, Ecel Üzerine diye bir kitap yazdı, Müslümanların başucu kitabı. Ecelle ilgili
klasik bilgilerimiz malum; tartışmalı konuları, Mu‘tezile’nin bakış açısı ve bizim yaklaşımımız... ortada.
Kur’an-ı Kerim’de geçen ecel-i müsemmâ nedir? Veya ecelde değişiklik olabilir mi, olamaz mı? Kelamcı
arkadaşımız, kök hücre araştırmalarından bahsettiler. Polonya’da, Çek Cumhuriyeti’nde açık kalp
ameliyatına dayanamayacak hastalarda, önce kök hücreleri geliştirip, ameliyatı daha sonra yaptılar. Bu
hastalar hala hayattadır. Peki, bu anlamda, ecel uzadı mı, uzamadı mı? Kök hücrenin ecele etkisi nedir?
Bu çok spesifik bir örnektir, ama güncelleştirebilir veya başka örneklerle zenginleştirebiliriz. Veya da,
diyelim ki, rızık bahsini ele alıyorsunuz; klasik bilgilerin yanında, girişimcilik, teşebbüs ruhu ve cüz’î
iradeyle bağlantısını kurarak, gelişen ekonomiler ve buna paralel olarak da kapitalizm, paylaşımcılık,
sosyal adalet vs. güncel konulara intikal edebiliriz. Ama öğrencilerimiz, konuya direkt intikal etmek
yerine, klasik argümanı edindikten sonra, yeni konuya oradan hareketle geçmelidir.
Şimdi, bu bolonya sürecinin bize getirdiği bir fayda vardır. İlk zamanlarda, klasik fakülte hocaları,
eski üniversite sistemine alışık hocalarımız “Burası liseye dönüyor” demişlerdi. Oysa bugün hocalarımız
kendilerini sürekli yeniliyor, dosyalar vs. hazırlıyorlar.
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Ve bir de, benim tavsiyem, her dönem derslerimizde, kısa da olsa örnek metinlerin okutulmasıdır.
Duyuyoruz; bazı ilahiyat fakültelerinde Arapça bir metinle hiç yüz yüze gelmeden mezun olan
öğrencilerimiz vardır. Öğrencilerimiz, mesela bir el-Fıkhu’l-Ekber’i okumalı; o okurken hoca da şerh
etmelidir. Bir Metn-i Akaid’i okumalıdır. Hele şimdi, yeni programda, karşılaştırmalı dönemler itibariyle
kısa kısa da olsa metinler okumalarında fayda var diye düşünüyorum. Benim görüş ve fikirlerim bundan
ibarettir. Sorular varsa alınabilir.
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN:
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Arapça vurgusuyla ilgili bizim fakültedeki şikayet şudur:
Hocalarımızın bir kısmı Arapça konuşmuyor, Arapça metin tahlil ediyorlar; sonra da dersi Arapça yaptık
sayıyorlar, bunu kendileri söylüyorlar. Bu bakımdan, biz fakültemizde, bu dersleri Arapça yapmanın
bir faydasını göremedik. Dostlar alışverişte görsün gibi bir şey oluyor. Oysa biz, mesela Protestan
terminolojide –Katoliklerden farklı olarak– hep şunu söylüyoruz: Kur’an. O farklı... Biz, kelam
yapıyoruz. Ahiret ve vahiy kültürü olmadan bir insanın kelam yapabilmesi mümkün müdür?..
Benzer bir durum da şudur: Protestan terminoloji, Yunanca ve İbraniceyi zorunlu dil olarak almış.
Hıristiyanlığın ön metinlerini ve bu iki dili bilmeden teoloji yapılamaz. Benzer bir şey olarak, bir ilahiyat
öğrencisinin, Arapça bilmeden kelam yapması imkânsızdır. Bu bakımdan, dil vurgusundaki açıklamanın
altını çizmek istiyorum.
Derslerin içeriği konusunda bizde ihmal edilen bir şey vardır; mesela ben doktora yaparken, Nesefî
ile İslam filozoflarını karşılaştırmalı çalışacağım demiştim. Bunun için de, önce Nesefî’nin yetiştiği
kültürel dokuyu bir tahlil edeyim istedim. Bana “Bu senin işin değil; sen varlığı, birliği, sistematik
konuları çalışacaksın, tarihi senin işin değildir!” denildi. Bunun sonucu olarak, bir yanımın eksik
kaldığını sonradan öğrendim. Bu konuda çok eksiğiz, tamamını mezhepler tarihine bırakıyoruz. Aslında,
“bilgi sosyolojisi” dediğimiz şey, bizim, elde edemeden, eksik yetiştiğimiz bir alandır. “İnsan çevresinin
çocuğudur” derler. Bir ilim adamının hangi ortam dahilinde yetiştiği konusunda ve tarihsel konu ve
doku bakımından çok zayıfız. Mesela, İslam Anarşistleri diye bir kitap vardır. Hasan el-Basrî’ye karşı
çıkan Vâsıl b. Atâ ile Amr b. Ubeyd’i anarşist olarak ele almaktadır. Hasan el-Basrî’yle Vâsıl b. Atâ’yı
o dokuyu tahlil ettikten sonra değerlendirdiğinizde çok farklı sonuçlar çıkarabiliyorsunuz. Diyeceğim,
bizde, bilgi sosyolojisi yapacak şekilde kullanılacak doküman zafiyeti var.
Hocam, gelenekselcilik dediniz. Ben, Selahattin hocayla ilgili bir yazı yazmış ve kendisini
“muhafazakâr modern” diye tanımlamıştım. Hoca önce yazıyı okuyup itiraz etmedi, “Çok güzel olmuş”
dedi. Ancak, kitap yayınlandıktan sonra birisi “Seni muhafazakâr şeklinde tanımlıyor” diye ihbar etmiş.
Cağfer Karadaş hocamızın hazırladığı Çağdaş İslam Düşünürleri kitabının içinde yayınlanmıştı. “Bu
devirde ne muhafazakârı yahu!..” dedi. “Hocam” dedim; “Muhafazakârlık şu: Eğer siz, kendinizi
temellendirmek üzere gidip İbn Kayyım’a referansta bulunuyorsanız, ya da ben, kendimi temellendirmek
üzere Maturîdî’ye gidip referansta bulunuyorsam –ki bunu yapmamız lazımdır–, geleneğin içerisinde
konuşuyor ve sırtımızı, otorite olarak oraya dayıyoruz demektir. ‘Muhafazakâr modernlik’ dediğim;
kendiniz modernsiniz ve yeni bir şey söylemeye çalışıyorsunuz; ama otorite olarak eskilerden birisine
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dayanıyorsunuz. İşte, bunun adı muhafazakârlıktır.” Bu çok da doğal bir şeydir; muhafazakâr olmadan
ve geleneği bilmeden yeni bir şeyler söylemenin imkanı yoktur. Bir hocamız, “İşinize geldiğinizde
masanızı temizleyin, ara sıra tarihte seyahate çıkın; ama, sakın orada kalmayın, tekrar masanızın başına
dönün!..” derdi. Bu çok önemlidir; Batı fikir tarihinde de, bizde de...
Ben, kök hücreyle ilgili bir doktora çalışması yaptırmıştım. Onu hatırlatmak istedim. Geçen sene
kitap olarak basıldı. Bolonya süreciyle ilgili de bir şey söyleyeyim hocam, Amerika’da ilk 500’e giren
üniversitelerin büyük bir kısmı Bolonya sürecinin parçası değildir. Bolonya süreci bize biraz dayatılıyor
ve bu da benim pek hoşuma gitmiyor. Sistematik hale getirmek istiyorlar, ama ortada birtakım sıkıntılar
vardır.
Arapça metinlerle ilgi söylediklerinizin altını ben de çiziyorum. Şu anda İngilizce İlahiyatta bir
dersimiz var, adı Arabic Texts on Theology. Burada Arapça metinler seçiyor ve üçe ayırıyoruz: Maturidî,
Eş‘arî ve Mu‘tezile kelamcılarına ait bu metinleri 14 haftaya bölerek derste İngilizceye çeviriyoruz.
Öğrenci, en azından 14 kelamcının metin ve üslubunu tanıyor. İngilizce İlahiyatta kelamla ilgili böyle
bir ders var; Türkçe İlahiyatta ise yoktur. Bu dersin olmayışı, bizim bunu Sistematik Kelam dersi içine
almamızı engellemektedir. Bunun da altını çizmiş olalım. Teşekkürlerimle. Şimdi, Metin Yurdagür
hocam, bizleri lisansüstü programlar konusunda aydınlatacaktır.
Prof. Dr. Metin Yurdagür:
Efendim, bendeniz, İstanbul’da, Fatih, Sofular’da bulunmuş bir kardeşiniz olarak, bugün oldukça
heyecanlıyım. Bu toplantımızın hazırlık döneminde, düzenleme kurulunda bulunmamız sebebiyle
sık sık karşıya, yani bu yakaya geçtim. Hasretimi giderdim. Bugün de Şehzadebaşı camiinde namaz
kılma fırsatı buldum. Namazdan önce, bir vaizimiz Arif Nihat Asya’nın bir şiiriyle, fethin yıldönümü
arefesinde olduğumuzu hatırlattı. Heyecanla onu dinledik. Sabahtan şu ön sırada otururken, gözüm,
İstanbul Üniversitesi’nin 1453’üne takıldı. İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu, işte kendilerinin de itirafı
ile 1453…
Ben şöyle başlamak istiyorum: Bize, Türkiye ilahiyatçılarının kelamcılarını; İstanbul’un
fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından İstanbul’un fethinin hemen akabinde Ayasofya
medreselerinin başına getirilen Hızır Bey’in, yani İstanbul Üniversitesi’nin ilk rektörü olan, kelamcımız,
Kasîde-i Nûniye sahibi Hızır Bey’in gölgesinde toplama fırsatını bahşeden Allah’a hamdolsun…
İkincisi, sağolsunlar, Ahmet Saim Kılavuz Bey kardeşimiz, bu programların hazırlanması
sırasında, Ömer Aydın Bey’in de ifade ettikleri üzere, başvurumuzu reddetmediler. Gerçekten, ben, işi
içinde yoğrulmuş, kafa yormuş arkadaşlarımızı da dinlerken ne kadar isabet etmiş olduğumuzu –kendi
adıma– hissettim.
Şimdi efendim, ben bu müzakere ve paylaşmalarımda; fakültelerimizde lisans eğitimi sonrasında
anabilim dalı öğretim üyelerimizin akademik katkı ve danışmanlıkları altında gerçekleştirilen yüksek
lisans ve doktora programları ve anabilim dalımızda doktora sonrası akademik ilerlemeler için bağımsız
olarak yapılan ve jürilere sunulan yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük çalışmaları ile ilgili, bazı
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gözlem ve değerlendirmelerde bulunacak ve bu konularla ilgili –âcizane– tespit ve önerilerimi sunmaya
çalışacağım.
Öncelikle, anabilim dalımızın kesintisiz sürdürülen koordinasyon toplantılarında, uzun süredir,
bu anlamlı bir araya gelişlerin birinci ve en önemli amacı olan “lisans ve lisansüstü eğitim konularının
tartışılması” gayesinden oldukça uzaklaştığımızı düşünüyorum. Bu toplantılarımız, koordinasyon
toplantısından ziyade, ağırlıklı olarak, daha önceki kurulda kararlaştırılan sempozyuma dönüşmüş ve
kanaatimce, ana amaç, biraz ihmal edilerek tabii seyrine bırakılmıştır.
Ancak, önümüzde, tartışılması ve değerlendirilmesi gereken yeni meselelerimiz vardır. Bu
meselelerden birincisi, sayın hocamızın da işaret ettiği gibi, başlangıçta sevindirici bir gelişme olarak
değerlendirilmekle beraber, fakültelerimizin sayısının artması konusudur. Bu vakıa, hem lisans,
hem de lisansüstü eğitimlerimizde ciddi değerlendirmeler yapmamız ve genç fakültelerimiz ile
kıdemli fakültelerimizin, aralarında daha fazla fikir ve tecrübe alışverişinde bulunmaları gerektiğini
göstermektedir. Ancak, tespit edebildiğim kadarıyla, bu konuda en son, detaylı ve o gün için yeterli
sayılabilecek çalışma, 20-22 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültemizin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen Kızılcahamam toplantısında yapılmıştır.
Lisansüstü eğitimlerde ne yapılabileceği konusunda yaptığım kısa araştırma sırasında, yukarıda
işaret ettiğim toplantıda sunumda bulunan sayın Prof. Dr. Mevlüt Özler, Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Prof.
Dr. Erkan Yar, Prof. Dr. İlyas Çelebi ve Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu’nun tebliğlerini yeniden inceleme
fırsatı buldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bahsi geçen konularla ilgili tespitlerimi aşağıda
sunmak istiyorum.
Problemlerimizden biri, yeni kurulan fakültelerimizde anabilim dallarının birleşmesi meselesidir.
Kelam ve Mezhepler Tarihi Anabilim Dalları tek anabilim dalı haline getirilmiştir. Müzakereye muhtaç
bir konu mudur, değil midir; yeterince tartışılmamıştır.
İkincisi, lisans eğitiminde Arapça eğitim meselesidir. Kanaatimce, her bakımdan çok geniş
imkanlara sahip olan bizim Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde dahi bu konu gerçek anlamda
çözülebilmiş değildir. Evet, bu dersler, Arapça veriliyor gibi gözükmekle birlikte, ben, amacına
ulaşmadığını düşünüyorum.
Lisansüstü eğitim, üniversitelerimizdeki lisans eğitiminin ardından gerçekleştirilen –çalışıldığı
alana göre– belli bir anabilim dalında uzmanlaşma faaliyetidir. Bunun sonunda, o alanda faaliyet
gösteren kişiye, seçtiği sahada derinlemesine bilgi edinme ve edindiği bilgileri değerlendirip yorumlama
becerisinin kazandırılması ve böylece, adayın; seçtiği alanla ilgili bilimsel araştırma yapabilme ve
yaptığı araştırmayı yöntem ve kurallara uygun biçimde sunabilme düzeyinde bir yeterliliğe ulaşması
hedeflenir. Ve buna yönelik program ve okumalar yapılır. Öncelikle, yüksek lisansta karşılaşılabilecek
muhtemel problemleri, yeni kurulan üniversitelerimizin genç ve güzide hocalarına arz etmek istiyorum.
Bir kere, üniversitelerimizde, yüksek lisansta yaşanan yeni problemler vardır. Mesela, yüksek lisansa
öğrenci seçiminde hocanın ve anabilim dalının insiyatifi ikinci ya da üçüncü plana inmiştir. Yeni açılan
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fakültelerimizde yüksek lisans açılabilmesinin önünde de birtakım engeller vardır. Bu programlarda
açılan dersler, bunların verimliliği, dersleri yöneten öğretim elemanlarının tecrübesi, ilmî birikimi
ve aktarımdaki başarısı göz önünde bulundurulmalıdır. Fakültelerimizde disiplinlerarası işbirliği de
sağlanamamakta ve yapılamamaktadır. Derslerin işlenişi geleneksel takvim yönteminin sıkıcılığından
kurtarılmalı ve aktif katılımı sağlayacak yöntemler denenmelidir. Yazım denemesi sağlayacak ödev,
araştırma ve seminer çalışmaları mutlaka yapılmalıdır. Fakültelerimizin birçoğunda lisans bitirme
tezi de yapılmamakta ve bunun sonucunda da, öğrencilerimiz, lisansüstü eğitimlerini, yazım tecrübesi
yaşamadan sürdürmekte ve hatta bitirmektedirler.
Okuma listeleri düzenlenip, sonuçları, öğrencilerin müşterek sunumlarıyla kontrol edilmelidir.
Yüksek lisansta, tez konusunun seçimi çok önemli bir aşamadır. Bu konuda, ilahiyat fakültelerinde
hazırlanmış tezlerle ilgili bir bibliyografya hazırlayan ve önce 1953-2000, 2001-2007; son olarak da
1953-2010 arasını detaylı fihristlerle istifademize sunan hocamız Prof. Dr. İsmail Erünsal, başlıklarından
hareketle, İlahiyat Fakültelerindeki tezlerden şikâyetçidir. Tezler mükerrerdir ve maalesef tezlerimizin
tezi bulunmamaktadır. Bu, bana ait bir tespit olmayıp, bu konuda bibliyografya çalışması yapmış bir
ekip başkanının ifadesidir.
Artık genç ve kıdemli ayrımı söz konusudur. Bu yüzden, tez bitirme konusunda öğrencilerimizde
bir acelecilik gözlemlenmektedir. Karşımıza, derinlemesine araştırmadan uzak, yüzeysel ve biçimsel
estetikten dahi mahrum, masaüstü taşra yayıncılığı şeklinde eserler ve tezler çıkmaktadır.
Lisansüstü eğitimin temel amaçlarından biri de, bilimde yenilik getirmek veya bilinen bir
yöntemi yeni bir alana uygulamaktır. Ancak, bizim tezlerimizin çoğunda bu noktada sıkıntılar
gözlemlenmektedir. Bilindiği üzere, bizim Kelam Anabilim Dalı’ndaki çalışmalarımız, genellikle
Kur’an merkezli araştırmalar, kavram ve tahkik çalışmaları, Batı’da gerçekleştirilmiş çalışmalardan
yararlanan çalışmalar şeklindedir. Ancak, Batı’da yapılmış çalışmalardan ve bugünkü internet ortamının
sağladığı nimetlerden yararlanılarak elde edilen ve oluşturulan tezlerin olumsuz sonuçlarını, doktora ve
doktora sonrası sınavlarında gözlemlemekteyiz. Bunun sonucu olarak, aday ve öğrencilerimiz de kelam
ilmine yabancılaşma, dil ve terminoloji sorunu yaşanmaktadır.
Doktora çalışmalarına gelince: Bunlar, danışmanlarımızın gözetiminde yapılan bağımsız çalışmalar
olup yüksek lisanstan biraz daha farklıdır. Bilime yenilik getirme, yeni bir yöntem geliştirme ve bilinen
bir esası yeni bir alana uygulama burada da söz konusudur. Bizim doktora çalışmalarımızda öğrencinin
kabulü, dil barajını aşmış olması ve yeterliliğe hazırlık –yeterlilik sınavı çok önemli bir noktadır– ile
başlar. Ondan sonra oluşturulan tez izleme komisyonu ve tez izleme komiteleri, gözlemleyebildiğim
kadarıyla, öğrenciye katkıda bulunacak öğretim üyelerinden oluşturulmamaktadır. Tez izleme toplantıları
imza toplantıları şeklinde cereyan etmektedir. Hâlbuki gerek tez izleme komitesi, gerekse de tez izleme
toplantıları, adayın tezini ciddi bir şekilde yürütmesi ve gerçekleştirmesi konusunda önemli fırsatlardır.
Doktora tezlerinde karşılaştığımız başlıklar da yine klasik konular, Kur’an merkezli mevzular,
kelam kavramları, mukayeseli kelam çalışmaları, edisyon kritik, şahıs merkezli çalışmalar ve güncel
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problemler şeklinde özetlenebilir.
Kelam Anabilim Dalımızdaki doçentlik tezleri ise, estetik biçimden dahi yoksun, masaüstü
tekniğiyle oluşturulmuş ve süratle tesis edilmiş çalışmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada,
benim şahsi kanaatim, yazılarımızı en yakın çevremizdeki arkadaşımıza dahi okutmadığımız
yönündedir. Büyük bir mahremiyet içinde yürütüyoruz gibime geliyor. Hâlbuki ne kadar çok okunur ve
ne kadar çok eleştiri alır ise ortaya o kadar başarılı bir çalışma çıkar. İstişareye kapalıyız ve eleştirilere
karşı tahammülümüz az. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Özensiz basım ve yazımlarla, hakemli
dergilerimizdeki hakemlik müessesesi ve bu dergilerin durumu da gözden geçirilmeye muhtaçtır.
Kanaatimce, hakemli dergilerimizde birtakım sorunlar yaşanmaktadır. Bu arada, bir Müslümanın
imzasını taşıyan bir eser, dil ve estetik açısından da kusursuz olmalıdır.
Az önce fıkıh terimiyle ilgili verdiğim örneğin devamıyla ilgili olarak klasik metinlere müracaat
edilecekse, bu da metodik bir donanımla yapılmalıdır. Metnin sadece Türkçeye çevrilmesiyle
yetinilmemeli, konu ve problemin takdim ediliş şekli, ifade kalıpları ve terimler, argümantasyon
şekline dikkat edilerek problem öğrenci ve öğretim üyesi tarafından tekrar kazanılmaya ve yaşanmaya
çalışılmalıdır.
Tez danışmanı seçiminde dikkat edilmesi gereken noktaları bir anket sorusu haline dönüştürecek
olsak; tez danışmanının belirlenmesinde öğrencilere şu soruların sorulması önerilmelidir:
Öğretim üyesinin teze ayıracak zamanı var mıdır?
Öğretim üyesinin kişiliği ve akademik özelliği öğrenci ile uyum halinde midir?
Öğretim üyesinin, sürdürmekte olduğu projeleri bağlamında çalıştığı konular, öğrencinin tez
konusu olarak çalışacağı konularla uyumlu mudur?
Öğretim üyesinin daha önceki doktora öğrencileri, tezlerini uygun sürede bitirebilmişler midir?
Öğretim üyesinin iletişimi kesin, açık ve etkili midir?
Öğretim üyesinin konuyla ilgili yayımlanmış makaleleri var mıdır?
Bu soruları hem danışmanın, hem danışmanı belirleyecek olan öğretmenin, hem de o konudaki
yetkili merciin dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar
sunuyorum.
Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün:
Hocamız, Hızır Bey merhumu andı. Keşke, Osmanlı medreselerini Hızır Beyler kurmuş olsalardı.
Ben bunu bir şanssızlık olarak görüyorum. Biliyorsunuz, Fatih Sultan Mehmed, Semerkand bölgesinden
âlimler çağırmıştı. Ali Kuşçu gibi bazı âlimler geldiler; ama, büyük bir kısmı, “Orası taşradır” diyerek
İstanbul’u reddettiler. O zaman Mısır’a yöneliniyor ve oradan âlimler getiriliyor. Bu durumda, Osmanlılar
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ilim geleneğini biraz Mısırlılardan almış oluyorlar. Semerkand bölgesinden almış olsalardı daha güzel
olurdu diye düşünüyorum.
Bir de şöyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorum: Geçenlerde birisi, Freud’un psikanaliz sistemini
analiz ederken “Freud, insanın içindeki içgüdüleri tarif ederken, bunlara ilişkin on adet adlandırma
yapıyor; oysa Kuşeyri kırk adet adlandırma yapmıştır” demişti. Kırk, inanılmaz bir rakamdır… İnsanın
içinde tabâyi‘, havâtır diye –ister tasavvuf kültürünü, isterse de kelam literatürünü alın– garîzalar vardır.
Kuşeyri buna kırk adet adlandırma yapmış. “İnsan merkezli teoloji yapmak” dediğimizde, kastımız
budur… Allah’ın insan tabiatında gömülü olarak yarattığı bu yapıyı deşifre edelim. İşte kelam budur…
“İnsan merkezli kelam” ne demektir? Havai ve havada bir şey değildir. Biz bir tez yaptırdık: “Ef‘âlu
‘İbâd.” Ve, klasik kelam literatüründe bu konuyu “eylem teorisi” olarak isimlendirdik; buradaki
terimleri Türkçeye çevirmeye ve ortaya bir şey koymaya çalıştık. Kelamı literatür olarak geriye doğru
taşıdığımızda, tasavvufun el attığı ahlak meselesi ile psikoloji ve psikanalizin ele aldığı birçok konunun
gerçek sahibinin aslında kelam olduğunu; ancak, bizim, bir şablon oluşturarak, kendimizi uluhiyet,
nübüvvet ve mead konularıyla kısıtladığımızı, bu vesileyle söylemiş olayım.
İki tebliğ için, hocalarımızın ağızlarına sağlık diyorum.
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