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ТЯГДИМ

Ифлэ Вбмдце Гтшмукышеуештшт Шдфршннфе афлъдецыш пътвцт- пътц
штлшжфа увши бяътът ецвкшы мц удьш – ецвйшйфе ацфдшннцештш путшждцтвшкшк. Ыумштвшкшсш рфдвэк лш, Шдфршннфе афлъдецыш куызгидшлфьэявф вштжътфыдэй, шыдфьжътфыдэй ъякц нълыцл шчешыфыдэ лфвкдфк рфяэкдфнфт цт
тъагядг ецвкшы ьъцыышыцыш руыфи увшдшк. Афлъдецьшяшт зкщауыыщкьъцддшь рунцеш ецвкшыдц нфтфжэ, ьфкфйдэ удьш-ецвйшйфе шждцкш вц
фзфкэкдфк.
ИВГ Шдфршннфе афлъдецыш удьш ьцсьгцыштшт щчгсгдфкф ецйвшь
щдфт тбмицеш ыфнэ цыфыцт афлъдец цьцлвфждфкэтэт нфяэдфкэтвфт
шифкцевшк. Ьцсьгцтшт еуьфешлфыэ ющч кцтпфкцтп щдги шыдфьвф
ьцярцидцкшт нфчэтдфжьфыэ, шыдфь ръйгйг, рцвшы, лцдфь, шыдфь
ефкшчш, ьшыышщтукдшл, цкци вшдюшдшнштшт тцяцкш ьцыцдцдцкш мц
ъыдгишннфедф ифхдэ ишк ыэкф ьфкфйдэ ьбмягдфкэ црфец увшк.
Щтг вф йунв уеьцл шыецншкшл лш, удьш ьцсьгцьшяшт иг ыфнэ
афлъдецьшяшт ащкьфдфжьфыэтвф мц штлшжфаэтвф чъыгыш чшвьцедцкш
щдфт, гягт ьъввце Шдфршннфе афлъдецыштшт вулфт ьъфмштш
мцяшацыштвц юфдэжьэж, афлъдецьшявц ьъчецдша шыдфь удьдцкштвцт вцкы
вуьшж, пбклцьдш фдшь, рбкьцедш вщыегьгя шдфршннфе удьдцкш
вщлещкг, зкща. Судфд Укифнф рцык щдгтьгжвгк. Зкщауыыщк Судфд
Укифнэ иг ьътфышицедц ъкцлвцт ецикшл увшк, щтф сфт ыфхдэхэ, гягт
бьък, фшдц ыцфвцеш мц нутш-нутш нфкфвэсэдэй гхгкдфкэ фкягдфнэкэй.

ИВГ-тгт Шдфршннфе афлъдецыштшт
вулфтэ, ФЬУФ-тэт ьъчишк ъямъ,
зкща. М.Ь.Ьцььцвцдшнум
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Едитюрün Notu

EDİTÖRÜN NOTU
Bu gün dergimizin 4. sayısıyla okurlarımızın karşısına çıkmanın
sevincini yaşamaktayız. Bu sayıyla ikinci yılına da tamamlamış olan
dergimizin inşallah ara vermeden yoluna devam etmesini temenni ediyoruz.
Bu sayımızda fakülte dekanımız Prof. V.Memmedeliyev ve Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Kahraman’ın Kafkas Müslümanları İdaresi
tarafından düzenlenen Uluslararası bir konferansa sundukları bildiri
metnini de dahil etmiş bulunmaktayız. Bunun yanında geçen eğitim yılını
tamamlayamadan rahmete kavuşan İngiliz dili müellimesi Seyyare
İmanova’ya ithafen yazılmış “Sizsiz Sizinle” başlıklı yazıyı da bu sayıda
bulabilirsiniz. Biz de bu vesileyle Seyyare Hanım’ı rahmetle anıyoruz.
Bu sayının en önemli tarafı, fakültemizin ilk mezunlarından olup
lisansüstü eğitim için Türkiye’ye gönderilen ve yaklaşık sekiz yıllık eğitim
sonucunda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İlahiyat
alanında doktoralarını tamamlayan üç arkadaşımızın yazılarına yer
verilmesidir. Eğitim kadromuza da intisap ve iştirak eden bu arkadaşlar
sekiz yıllık birikimlerinin bir kısmını makaleye dönüştürerek dergimiz
aracılığı ile ilim alemiyle paylaşmayı hedeflemişlerdir. Bu hem onlar adına,
hem fakültemiz hem de dergimiz adına sevindirici bir durumdur.
Dergimizi daha önce fakültemizde idarecilik yapmış ve emeği
unutulmayan hocalarımıza ithaf etme geleneğimizi bu sayıda da sürdürüyor
ve bu sayıyı Prof. Dr. Celal Erbay’a ithaf ediyoruz.
Yeni bir sayıda buluşmak üzere
selam ve saygılarımı sunarım…

Prof. Dr. Celal Erbay'ın Özgeçmişi
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PROF. DR. CELAL ERBAY'IN ÖZGEÇMİŞİ

1952'de Trabzon Araklı'da doğdu. 1962'de Düzce, Kaynaşlı, Darıyeri
Hasanbeyköy İlkokulunu, 1969'da İstanbul imam-hatip lisesini, 1970'de
İstanbul mecidiyeköy lisesini bitirdi. 1974'de İstanbul Yüksek İslam
Enstitüsünden, 1975'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun
oldu.
1975-1976 öğretim yılında İstanbul Hukuk Fakültesinde doktora
programına dahil oldu. Ve anayasa hukuku, medeni usül hukuku, hukuk
felsefesi ve amme hukuku bilim dallarında ihtisas seminerleri hazırladı ve
başarıyla sundu. Bu süre içerisinde avukatlık stajını da tamamlayarak
İstanbul Barosu levhasına avukat olarak kaydoldu.
Talebelik yıllarında başladığı memuriyet görevine mezuniyet sonrasında
İstanbul Çapa Orta Mektebi ve İhsan Mermerci Lisesinde öğretmen olarak
devam etti. 1977 yılında girmiş olduğu sınav sonucu Konya Yüksek İslam
Enstitüsüne fıkıh asistanı olarak tayin edildi. Aynı yıl Ankarada Milli Eğitim
Bakanlığı Yabancı Dil Eğitim Merkezine devam etti.
1978 yılında Hukuk Fakültesindeki çalışmalarını daha rahat
yürütebilmesi için bulunduğu enstitüden İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne
naklen atandı.
1981-1982 yıllarında muvazzaf askerlik görevini ifa etmek üzere zabit
namzedi sıfatıyla orduya katıldı. Askerlik dönüşü 1983'de İslam hukuku
asistanı sıfatıyla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine intisab etti.
1984'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İslam
Hukukunda Evlilik ve Hısımlık Nafakası" adlı teziyle doktor oldu. Aynı yıl
İslam Hukuku anabilim dalında yardımcı doçentliğe yükseltildi ve aktif
olarak öğretim kadrosu içerisinde yerini aldı. 1996-1987 yıllarında sahasıyla
ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere misafir hoca sıfatıyla
Kahire Üniversitesinde çalıştı. 1991 yılında programına aldığı konuları
araştırmak üzere 6 ay süreyle tekrar Kahireye giderek Aynu'ş-şems, Kahire
ve Amerikan Üniversitelerinde incelemelerde bulundu. 1993'de "İslam
Hukukunda Küçüklerin Himayesi" adlı çalışmasıyla doçent oldu.
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1993'ün 21 kasımından itibaren üniversitenin görevlendirmesi ve YÖK'ün
onayı ile bir yıl süreyle Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat
Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bu süre içerisinde Bakü Devlet
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de muhtelif dersler verdi. Çevresiyle uyumu,
görev yaptığı mahallin halkına sevgisi ve fedakarlığı, hasılı hizmetlerindeki
verimlilik ve ihtiyaç dikkate alınarak buradaki görev süresi bir yıl daha
uzatıldı. İlave süre içerisinde BDU. İlahiyat Fakültesi dekan muavini ve İslam
ilimleri bölüm başkanı olarak görev yaptı. ayrıca hukuk fakültesinde ve Ali
İctimai Siyasi Kolleg'de bilfiil eğitim öğretim faaliyetlerine katılarak dersler
verdi. Bununla birlikte devlet televizyon ve radyosunda devamlı programlara
katılıp halka, birlik-beraberlik içerisinde olmaya vatanını devletini milletini
bayrağını sevmeye yönelik çıkışlar etmiş, Karabağ sevdasını dillendirmiş ve
bu barede onları gayrete çağırmıştır. Bu esnada Baküde iki de kitabı
neşredilmiştir. Bütün bu faaliyetleri dikkate alınarak Üniversitenin kuruluşunu
75. yılında 22.11.1994 tarih ve 11/52 sayılı emirle Azerbaycan Respublikası
Tahsil Nazirinin ödülüne layık görülmüştür.
09.12.1995'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki görevine
dönmüş ve 2000 yılında "İslam Ceza Muhakemesi Hukukunda İspat
Vasıtaları" adlı eseriyle profesörlüğe yükseltilmiştir. 2001 yılının başında
seçimle Temel İslam Bilimleri bölüm başkanlığına getirilmiş şu anda da aynı
görevi deruhte etmeye devam etmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında birçok
konferanslara iştirak eden Celal Erbay evli ve üç çocuk babasıdır.
Azerbaycan ve BDU İlahiyat Fakültesi Hakkındaki Düşünceleri
Sayın dekan, hürmetli editör, yayın kurulunun muhterem üyeleri,
saygıdeğer muallimler heyeti; öncelikle büyük bir nezaket örneği göstererek
dördüncü sayısını çıkaracağınız, fakültenizin ilmi mecmuasının bu sayısını
adıma hasretmeniz beni son derece onurlandırmış ve mutlu kılmıştır.
Göstermiş olduğunuz bu zarif davranıştan ötürü hepinize saygı, sevgi ve
teşekkürlerimi bildiririm.
BDU İlahiyat Fakültesi, Azerbaycan'ın geleceğine açılmış aydınlık
penceresidir. Bu pencereyi açanları, bu sayede genç beyinlerin
aydınlanmasına zemin hazırlayanları, attıkları imzalarla ve bağladıkları
mukavelelerle aydınlık pencerenin temelini muhkemleştirenleri minnetle
şükranla yadediyor ve geçmişlerini rahmetle anıyorum.

Prof. Dr. Celal Erbay'ın Özgeçmişi
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Azerbayca-Bakü'de bulunduğum o yıllarda kendimi bir bakıma,
Eflatunun dediği gibi "ideler aleminde" hissediyordum. Sanki Kerem
Aslı'sına, Ferhat Şirin'ine kavuşmuştu. Bakü benim için doğma şeherim
Trabzon kadar azizdi. Dolayısıyla bu sevda ortamında, ne azadlığın elde
edilmesi baresinde, ne de fakültenin yaranması açısından ilk günlerin
sıkıntısını hiç hissetmedim. Reel ortamın ürettiği sıkıntılar beni içinde
yaşadığım rüya aleminden uyandıramadılar.
Birkaç örnek verirsem siz de beni haklı bulursunuz. 1993 Kasım ayının
son günleriydi, saat: 00 civarında görev arkadaşım Prof. Dr. Kemal Atik'le
birlikte T.C. Bakü Büyükelçiliğine gitmiştik. Elçilik binasının önündeki
parkta yaşlı bir hala, yüzü elçilik binasına dönük vaziyette bankta oturmuş
elçilik binasına bakıp bakıp ağlıyordu. Güvenlikten sorumlu polis memuru
Kemal beye haber verdik, "Şurada elçilik binasına bakıp bakıp ağlayan yaşlı
bir kadın var, ilgilenir misiniz dedik. Acaba bu kadın neden ağlıyor, diye
merak etmiştik. Polis Kemal halayı içeri aldı ve teselli ederek niçin
ağladığını sordu. Haha neden ağladığını şu sözleriyle ifade etmeye çalıştı;
"Oğul! Benim atam 18. ilde Bakü'yü ermeni işgalinden azat etmek için Nuri
Paşa komutasında buraya gelen Türk ordusunda zabit idi. Harp nihayete
erince atam doğma yurduna geri dönmedi, burada kaldı ve anamla evlenip
aile kurdu. Çocukluğumda atam bana Türk'ün seciye ve ahlakını,
devletçiliğini anlatır, bayrağının şeklini kağız üzerine çizer ve tariflerdi. Ben
bugüne kadar o ay-yıldızlı bayrağın hayaliyle yaşadım, onun gönderde
dalgalandığını görebilecek miyim, Allah bunu bana nasip edecek mi, diye
hep merak ettim durdum. Şükürler olsun o Yüce Allah'a ki, bana önce
atamın ermeni işgalinden azat etmek için Türk ordusuyla birlikte geldiği
Azerbaycan'ın devletçiliğini ve müstekalliyetini, Bakü'nün payitahtlığını,
sonra da Bakü'de nazlı nazlı dalgalanan Türk bayrağını gösterdi. Oğul, işte
ben bunun için ağlarım. Sakın beni kınamayın. Bir seferlik görmek bana kafi
gelmiyor. Onun için her sabah erkenden gelir parkta yerimi alır gün batana
kadar rengini şehit ecdadımın kanından alan ay-yıldızlı bayrağımı ağlaya
ağlaya seyreder, karanlık çökünce de evime giderim. İnşaallah göz yaşlarım
atama ve onunla beraber buraya kadar gelen azatlığımız uğruna şehit olan
Türk ordusunun her bir neferine rahmet olarak ulaşır".
Böyle bir manzarayla karşılaştıktan sonra maziye dalmamak, tarihi dolu
dolu yaşamamak hiç mümkün mü? İşte ben üstün bir ruh yapısını
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insanlarının vicdanında yaşatan, hatıralarında canlı tutan ve dolayısıyla
bütünlüğün hasretini çeken bir diyara gelmiştim. Bize düşen de o ruh
yapısını bugüne yansıtacak, genç nesillere intikal ettirecek ilim ocağının
yaranması, gelişmesi ve kökleşmesi için elden geleni hiçbir hesap yapmadan,
hasbilik içerisinde yapmaktı. Bu hususta herkesi -müellim, talebe, valideynbüyük bir iştiyak içerisinde bulduk ve herkesin yardımını gördük. Nitekim
talebe şeherciğindeki yeni binamıza daha teze taşınmıştık ki bir talebemizin
anası geldi ve bir müracaatta bulundu; "Benim iki oğlum var, biri sizin
talebeniz diğerinin de ilahiyat fakültesine dahil olmasını istiyorum" dedi. Biz
kendisine şakayla, "Bir eve bir ilahiyatçı yeter, diğer oğlunu da başka bir
fakülteye gönder" dedik. Hanımefendinin bize verdiği karşılık çok
manalıydı. Dediki; "Ben S.S.C.B. döneminde müellim olarak işledim ve ilmi
ateizm dersi okuttum. Kendimi günahkar hissediyorum. İki oğlumu da
ilahiyat fakültesinde okutayım ki, onların müselmanlığı tebliğ etmelerine
karşılık inşaallah Allah da benim günahlarımdan geçer, beni bağışlar".
Kısaca herkes aslına rucunun, özüne gayıtmanın hasreti ve gayreti içinde
becerebildiğini, elinden geleni yapıyor bizlere yardımcı oluyordu. Haassaten,
iki yılı aşkın süre içinde birlikte çalıştığım fakültemizin dekanı, faziletli
insan, büyük alim, en son 2005 5-9 Eylül arası Avrasya İslam şurasında
beraber olduğum ve orada yaptığı konuşmasıyla gurur duyduğum, şuraya
katılan bütün devlet temsilcilerinin taktirini kazanan aziz dostum Prof.
Vasım Memedaliyev'in şahsıma karşı gösterdiği sahipkârlığı yakın ilgi ve
alakayı yad etmeyi bir borç olarak telakki ediyorum. Aynı şekilde üst
yönetici olarak fakültemizin herşeyiyle çok yakından ilgilenen, bize hiçbir
problem yaşatmayan, şu an meclis başkanı olarak görev ifa eden, o zamanki
rektörümüz Prof. Dr. Mürtiz Alaskerov'a ve şu an tahsil nazırı olan o
zamanki rektör yardımcımız çok aziz aile dostum Prof. Dr.Misir
Merdanov'a, tahsil nazirliğindeki bütün dostlarıma minnettarlığımı bildirir
her birine ayrı ayrı teşekkürler ederim.
Ben 30 yıla yaklaşan öğretim üyeliği hayatımda bir muallim olarak
Bakü İlahiyat fakültesindeki görev yaptığım yılları ve oradaki talebelerimi
unutamıyorum. Muallim, bir ressam, nakkaş gibi o da bir sanatkârdır.
Ressam düz satıhta renklerle, gölge oyunlarıyla yüreğindeki şekli ortaya
koyar. Marangoz ağaca şekil verir, nakkaş çizgileriyle, oymalarıyla,
motifleriyle yine eşyayı şekillendirir ve onun göze güzel görünmesini sağlar.

Prof. Dr. Celal Erbay'ın Özgeçmişi
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Muallim ise sanatını insan üzerinde icra eder. Nesillerin beynini
şekillendirir, ahlakını güzelleştirir. Hasılı bir milletin geleceğini, ahlak ve
ruh bütünlüğü içerisinde yetiştirdiği nesiller ile garanti altına alır. Muallim
okuduğu muhadaranın geçtiği dersin, söylediği sözün talebesi tarafından
dikkate alındığını görünce işte o zaman bayram eder. Bunu müşahede ettiği
gün onun bayram günüdür. Ben çok fahrediyorum ki , talebelerim bana bu
bayramı yaşattılar. Geçtiğim derslerin, söylediğim sözlerim en az seksen
faizini algıladılar, içlerine sindirdiler ve gönüllerini ona göre şekillendirip,
öğrendiklerini davranışlarına yansıttılar. Ellerine tutuşturduğumuz ilim-irfan
bayrağını yücelttiler. Ayrılık günlerimin yaklaştığı, 1995 iki Dekabır günü
fakültede tertip edilen veda toplantısında bütün talebeler adına bir konuşma
yapan Samire Hasanova şöyle seslenmişti; "Celal müellim, müsterih ol,
gözün arkada kalmasın, elimize tutuşturduğun bayrak bir daha yere
düşmeyecek, hep ucalarda dalgalanacak ve bu sayede senin amel defterin
kıyamete kadar asla kapanmayacaktır". Bir muallim olarak benim için bu
cümlenin mazmunundan daha büyük bir hediye ve karşılık düşünülemezdi.
Bazı dostlarım çok zahmet çektiğimi, yorulduğumu söylüyorlardı. Gerçi ben,
tekrar ediyorum, oradaki faaliyetlerim esnasında hiç eziyet çekmedim,
aksine haz duydum ve huzur buldum, kendimi rüya aleminde hissettim.
Fakat bazı dostlarım nezaketen illa da eziyet çektiğimi söylüyorsalar, şunu
kesin olarak bilsinler ki ben zahmetimin karşılığını Samire'nin sözlerindeki
mazmunla almış oldum. Hiçbir alacağım kalmamıştır. Ben artık rahatım,
talebelerim ellerine tutuşturulan bayrağı bir daha yere düşlürmeyecekler, hep
onu ucalarda tutacaklardır. Nitekim onlardan üç nefer şu anda doktoralarını
tamamlayıp, dönüp fakültedeki görevlerine başlamış, diğerleri de arkadan
peyderpeyi gelip hizmet kervanına katılacaklardır.
Bir hususa deyinmeden geçemeyeceğim; fakültenin yaranmasında,
gelişerek bu günlere gelmesinde benim, benden önce ve sonra görev yapan
arkadaşlarımızın güven içerisinde görev yapmasında büyük katkıları olan
değerli hocam Dr. Tayyar Altıkulaç Beyefendi’ye minnettarlığımı
bildiriyorum. Allah ona can sağlığı versin, Azerbaycan halkına ve Türk
milletine onu çok görmesin. Bu hizmet kervanının yola dizilmesinde ve
hedefine emin adımlarla yürümesinde hep onun himmetleri, gayretleri,
hizmet aşkı, bitmeyen enerjisi ve büyük ideali vardır. Yine bir yıl birlikte
çalıştığım bu süre içerisinde selçuklu sultanları Çağrı-Tuğrul kardeşler
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misali kardeşliğin, dostluğun, danışarak anlaşarak birlikte karar vermenin ve
birlikte icra etmenin en güzel örneğini verdiğimiz kardeşim Prof. Dr. Kemal
Atik'i saygıyla anar kendisine uzun ömürler dilerim.
Şu anda görev yapan arkadaşlara, haassaten talebem olmasıyla gurur
duyduğum dekan yardımcısı Prof. Dr. Abdullar Kahraman'a başarılar diler,
gösterdiği kadirşinaslık örneğine teşekkürler eder, benim duyduğum aşk ve
sevda içerisinde beni geride bırakacak şekilde hizmet etmeleri beklentisiyle
fakültenin bütün muallim ve talebelerine, memur ve işçilerine selam ve
seviglerimi sunarım.
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İSLAM’DA MEZHEPLERİN YAKINLIĞI ve YAKINLAŞMANIN
ESAS İSTİKAMETLERİNE DAİR BAZI MÜLAHAZALAR1
Prof. Dr. Vasım M. Memmedeliyev2
Prof. Dr. Abdullah Kahraman3

İslam hukukunun temel ilkeleri itibariyle dînî karakterli olduğu bilinen
bir husustur. Başlangıç, oluşum ve gelişme aşamalarında da söz konusu
hukukun dînî karakteri her zaman belirleyici olmuştur. Durum böyle olunca
İslam hukukunun geliştirilmesi ve uygulanması gibi görevlerle yükümlü olan
yetkin bilginler (müctehitler) bağımsız ve serbest akıl yürütme yerine, daha
çok nass denen dînî metinlere bağımlılık hissetmiş, yorum ve önerilerini
nasslarla bir şekilde ilişkilendirmeye ya da nassların bünyesine dahil etmeye
azamî gayret göstermişlerdir. İşin içine yorum girince aynı konuda birden
fazla ihtimalin kaçınılmaz olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Farklı yorumlar
daha sonra mezhep adı verilen hukuk ekollerinin meydana gelmesine zemin
hazırlamıştır. Aynı konudaki farklı yorumların artması zaman zaman hukûkî
istikrarı tehlikeye sokacak boyutlara ulaştığından mezheplerin teşekkülü
dinî-hukukî olduğu kadar, aynı zamanda sosyal ve psikolojik zorunluluk
haline gelmiştir.
Her bir mezhep, en azından farklı düşündükleri konularda ayrı birer
hukuk ekolü olarak kabul edilebilir. Mezhep farklılıklarının otaya çıkmasının
en önemli belki de en temel sebebi, takip ettikleri usûl/yöntem
farklılıklarıdır. Bu sebeple her mezhep kendi yorumunun daha isabetli
olduğunu ispat için usûl oluşturma gayreti içerisine girmiş ve furû hükümleri
bu usûle göre tespit etmiştir. Bu konuda birden fazla yöntem takip
edildiğinden kimi mezhepler induction (tümevarım), kimisi ise deduction
(tümdengelim) esasından hareket ederek usûl inşasına yönelmişlerdir.
1
Bu yazı, “İslam Ümmetinin Hemreyliyi” adıyla 20-21 Eylül 2005 tarihinde Bakü’de
düzenlenen Uluslararası konferansa sunulan bildirinin tam metnidir.
2
BDU İlahiyat Fak. Dekanı.
3
BDU İlahiyat Fak. Dekan yrd.
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İhtilafı tabi bir şey olarak kabul etmek gerekir. İnsanın olduğu yerde
farklı görüş ve fikirlerin bulunması kaçınılmaz bir şeydir. Bu sebeple Yüce
Peygamberimiz “Ümmetimin ihtilafı rahmettir”4 buyurmuştur. İslam âlimleri
umumiyetle, rahmet olan ihtilafın akâid konusundaki ihtilaf değil de, fıkıh
muvzularındaki ihtilaf olduğu görüşündedirler. Çünkü fıkhî mevzularda
insanları tek bir görüş etrafında toplamak imkânsızdır. Zira her bölgenin,
ülkenin, insanın kendine göre özel şartları vardır. Aynı zamanda hayat
şartları devamlı değişmektedir. Buna bağlı olarak da hukûkî hayatı
düzenleyen eskimiş olan fıkhî ictihadların yeni ictihadlarla değişmesi
gerekecektir. Bu sebeple İslam hukukçuları “Ezmanın tağayyürü ile ahkâmın
teğayyürü inkâr edilemez”5 prensibini benimsemişlerdir. Farklı yorumlar,
değişik ictihadlar ve görüş ayrılıkları kendi içinde tutarlı hale gelince bunlar
mezhep dediğimiz kurumları oluştururlar. Peygamberimizin zamanından beri
bu iş böyle devam edip gelmiştir. Onun zamanında bile bir çok meselede
birden fazla görüş ve ictihad ortaya çıkmıştır. Mesela, yolculuk esnasında su
bulayan iki sahabî teyemmümle namazlarını kılmış ve yolculuklarına devam
etmişler. Vakit çıkmadan önce suya ulaşınca birisi abdest alıp namazını
yeniden kılmış ancak diğeri kılmamış. Durumu Hz. Peygamber’e havale
ettikleri zaman Peygamber her ikinizin yaptığı da doğrudur. Ancak abdest
alıp namazı yeniden kılan daha çok sevap kazanmıştır, buyurmuştur. Daha
bunun gibi pek çok misal vermek mümkündür. Demek ki birden fazla
ictihadın olması kötü bir şey değildir. Çünkü mezheplerin aslı bir noktada
birleşir. Her şeyden önce bütün hak mezheplerin kaynağı Yüce Allah’ın
kitabı Kur’ân-ı Kerim ve Cenab-ı Peygamber’in sünnetidir. Bunun yanında
mezhepler hedefte de birdirler. Çünkü bütün hak mezhepler İslam’ın beş
temel hedefi olan aklı, nesli, nefsi, malı ve dini korumak isterler. Her
mezhebin müctehidi ictihadında bu umumî prensipleri esas almıştır. Bunlara
aykırı ictihadlar İslam’ın esasına ve hedefine aykırı olacağından dolayı
makbul sayılamaz.
Bundan dolayı İslam hukuk tarihinde pek çok fıkıh mezhebi ortaya
çıkmış, fakat bunların hepsi istediği kadar taraftar bulamamıştır. Bunlara
yaşamayan ya da münderes mezhepler adı verilmektedir. Fazla taraftar bulan
4
5

Suyutî, Câmiu’s-sagîr, hadis no: 288.
Mecelle-i ahkâm-ı adliye, madde, 39.
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ve günümüzde de devam eden mezheplere ise yaşayan mezhepler
denilmektedir. Günümüzün yaşayan mezhepleri arasında en çok taraftar
toplayanlar Hanefi, Malikî, Şafii ve Hanbeli adıyla anılan dört Sünnî mezhep
ile İmamiyye veya Caferiyye adı verilen Şiî müslümanların tabi olduğu
mezheptir.
Mezhebin olmasında ya da bir mezhebe tabi olmakta dinen bir sakınca
olmadığı gibi, umumiyetle halk için bir mezhebe tabi olmak gereklidir. Zira
bir insanın her gün yeni bir ictihada göre abdest alması ve namaz kılması
mümkün değildir. Bu mükellefi zora sokmak demektir. Halbuki dinimizin
hedefi insanlara zorluk çıkarmak değildir. Allah insanlar için zorluk değil
kolaylık dilemektedir. Bir âyette şöyle buyurulmuştur: “Allah sizin için
zorluk dilemez, kolaylık diler”6. Bir mükellefin belli bir mezhebe
bağlanmadan istikrarlı bir dînî hayat yaşaması imkânsız olmasa da çok
zordur. Bundan dolayı bazı İslam âlimleri mezhepsizliği bir tehlike ve
felaket olarak görmüş ve “mezhepsizlik dinsizliğe bir köprüdür” demişlerdir.
Ancak burada iki hususa dikkat etmek gerekir. Bunlardan biri mezhebi
değişmez bir din gibi kabul etmemek ve başka hak mezhep sahiplerini
küfürle itham etmeyip İslam kardeşi olarak kabul etmek. Bu ölçülere dikkat
edildikten sonra mezheplerin insanlara zararı değil, pek çok faydası vardır.
İnsanların belli bir mezhebe bağlanması güzel bir şeydir. Ancak değişen
hayat şartları içerisinde bazen bir mezhep mükellefin ya da mükelleflerin
bütün meselelerine cevap veremeyebilir. Bundan dolayı prensip olarak bir
mezhebe bağlı insanların diğer hak mezheplerin ictihadlarından istifade
etmeleri gerekir. İhtilafın rahmet olması da böyle durumlarda daha iyi
görülebilir. Bundan dolayıdır ki, ilk devirlerden beri İslam âlimleri, farklı
mezhepleri mukâyeseli olarak anlatan eserler yazmışlardır. Umumiyetle
“ihtilâfu’l-fukahâ” adıyla yazılan eserler böyle bir düşüncenin mahsulüdür.
Bazı fakîhler ve hadis şârihleri de birden çok mezhebin görüşünü anlatan
eserler yazmışlardır. İbn Kudame el-Hanbelî’nin el-Muğnî adlı eseri,
Şevkânî’nin Neylü’levtâr diye bilinen kitabı ve Tusî’nin el-Hilâf’ı bu tarzda
yazılmış kitapların iyi birer nümunesidir. Günümde bazı İslam ülkelerinde
mezhepler mukayeseli olarak okutulmaktadır ki buna “el-Fıkhu’l-mukârın”
veya “mukâranatu’l-mezâhib” adı verilmektedir. Bu kitapları ve mezhep
6

Bakara, 2/185.
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görüşlerini okuyanlar kendi şartlarına, ülkelerine ve bölgelerine uygun olan
görüşü almaktadırlar. Hatta günümüz İslam âlimlerinden bütün mezhepleri
bir çatı altında toplamayı düşünenler de olmuştur. Buna da “takrîbu’lmezâhib” denilmiştir.
Bize göre mezheplerin birliğine ya da bir meselede birden fazla mezhep
görüşünün bilinmesine şiddetle ihtiyaç vardır. Çünkü mensup olduğumuz
mezhebin bütün ictihadları her şartta isabetli olmayabilir. Bu durumda başka
bir hak mezhepten istifade etmek gerekir. Buna birkaç misal vermek isteriz.
İlk dönemlerden itibaren dört Sünnî mezhebin müctehitleri küçük
yaştaki çocukların baba ve dedeleri tarafından evlendirilebileceği yönünde
ictihad etmişlerdir. Küçük yaşta baba ve dedesi tarafından evlendirilen
çocuklar buluğ çağına geldiklerinde yani akılları erdiğinde bu akdi
bozamazlar. Bu ictihadın gerekçesi ise baba ve dedenin şefkatinin galip
olduğu, çocuk ve torunu hakkında onun zararına olacak bir hüküm
vermeyeceğidir. Mezhepler bu hükmü vermiştir ancak bu hükmün özellikle
de günümüzde isabetli olmadığı gayet açıktır. Çünkü bir çocuk o yaşta hayat
boyu beraber olacağı kişiyi tayin edemez, aklı erdiğinde tercih hakkına sahip
olması gerekir. Nitekim Osman el-Bettî (v. 145/760), İbn Şübrüme (v.
146/761), Ebû Bekir el-Esam ve İmamiyye’nin ictihadı bu şekildedir. Yani
bunlara göre küçük yaşta evlendirilen çocuklar kim tarafında evlendirilirse
evlendirilsin akılları erdiğinde nikahı onaylama ve bozma hakkına sahiptirler
ve küçüklerin evlendirilmesi muteber değildir. Nitekim 1917 yılında
Osmanlı devletinin hazırladığı Hukuk-ı Aile Kararnamesinde dört mezhebin
ictihadı yerine bu iki müctehidin görüşü kabul edilmiştir.
Hanefi mezhebine göre bir kimse zorlama ve baskı (tazyik) altında bir
kadınla evlense veya hanımından boşansa böyle durumdaki evlilik ve
boşama geçerlidir. Ancak bu ictihadın meydana getirdiği aksaklıklar iyice
düşünülür ve evlilikten beklenen gayeler de hesap edilirse bunun kabul
edilemeyecek ve insanlara problem çıkaracak bir ictihad olduğu anlaşılır.
Halbuki diğer müctehidlere göre böyle bir evlilik ve boşama geçerli değildir.
Nitekim Hukuk-ı Aile kararnamesi bu konuda Hanefi ictihadını değil, diğer
mezheplerin görüşlerini kanunlaştırmıştır.
Buradan anlaşılmaktadır ki, bir mezhep hatta bazen birkaç mezhep
mükellefin ihtiyaçlarına cevap verememekte, onun problemlerini
çözememektedir. Bu sebeple bir mükellefe fetva verirken hak mezheplerin
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tamamını göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Belli bir mezhebe
bağlanmak gereklidir ve mükellefi rahatlatan bir durumdur. Ancak problemi
çözmedikten sonra illa da o mezhepte ısrar etmek doğru ve dine uygun bir
şey değildir. Böyle durumlar ve mezhepte ısrar etme İslam hukuk tarihinde
hile-i şer’iyyeleri meydana getirmiştir. Kendi mezhebinin dışına çıkamayan
mükellefler şerî bir çıkış yolu aramaya yönelmiş bunun sonucu da şerî hileler
ortaya konulmuştur. Zamanla çizgiyi aşan şerî hileler dinin güzel ve nurlu
yüzünü karartır hale gelmiş ve bazı kötü niyetli insanların dinle alay
etmesine sebep olmuştur. Halbuki bunun yerine diğer mezheplerin de İslam
içerisinde ve hak mezhepler olduğu, hepsinin de Allah’ın iradesini
gerçekleştirmek istediği hesap edilerek onlardan fetva alma yoluna
gidilseydi bunlara gerek olmazdı. Mesela, hanımını üç talakla bir anda
boşayan kişinin boşamasını geçerli sayan ve hanımının başka bir kocaya
varmadan o adamla evlenemeyeceğini söyleyen mezheplerin bu ictihadı
hulle denilen bir çözümün ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Buna göre
ikinci kocayla evlenip boşanma şartı gerçekleşsin diye erkekliği olmayan
birisiyle önceden anlaşılmakta ve birinci kocadan üç talakla boşanan kadınla
gerdeğe sokulmaktadır. Adam da gerdeğe girdikten sonra kadını boşamakta
böylece kadın birinci kocasına helal olmaktadır. Şeklen geçerli olarak
görülen bu işlemin ne İsma’ın ruhuna, ne nikâhın hedefine hizmet ettiğini
söyleme imkânı yoktur. Bütün bunlar tek mezhebin olumlu-olumsuz bütün
hükümlerini sonuna kadar ve ne pahasına olursa olsun kabul etme
anlayışının bir sonucudur. Halbuki bunun yerine sünneti ve Hz. Peygamber
dönemindeki uygulamayı esas alıp bir anda yapılan üç talakı bir talak sayar
ve bu yönde ictihad eden mezheplerin görüşlerini esas alırsak bütün bu
olumsuz ve İslam’ın ruhuna aykırı durumlara düşmeyiz.
Sonuç olarak denilebilir ki, İslam hukuk tarihinde hak mezhep olarak
kabul edilen Sünnî ve Şii mezhepleri en azından kaynak ve hedef
bakımından birlik arzetmektedir. İctihatların çoğu konusunda da bunlar
birbirine yakındırlar. Bunların ferî meselelerdeki ihtilaflarını da o kadar
büyütmek ve olumsuz değerlendirmemek lazımdır. Aksi halde mükelleflerin
problemlerini çözmek mümkün olmayacağı gibi, tarihte ve günümüzde
yaşanan mezhep kavgaları yeniden gündeme gelebilir. Halbuki İslam dini
insanları din birliği sebebiyle din kardeşi sayarken dinin bir alt kurumu olan
mezhebin onları kavga ve çekişmeye sevketmesi kabul edilebilir bir durum
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değildir. Günümüzde farklı din mensupları bile birbirleri ile diyalog peşinde
iken aynı dinin mensuplarının yorum ve ictihat farkından doğan mezhep
ayrılığı sebebiyle birbirine düşman olması asla kabul edilemez. Şayet böyle
bir tavır gösteren varsa bunun yanlış olduğunu bilmek gerekir. O zaman
herkesin mezhebine saygı duymak gerekmektedir. Hiçbir hak mezhep
mensubu diğerini küfürle ve sapıklıkla itham etmemelidir. Olsa olsa herkes
kendi mezhebinin görüşünü daha isabetli, diğerininkini isabetsiz bir ictihat
olarak görebilir. Bundan dolayı mezhepler arası diyalog için çare düşünen
bazı âlimler taraflar için şöyle bir formül önermişlerdir: “Benim mezhebimin
ictihadı haktır, fakat hataya da ihtimali vardır, kardeşimin mezhebinin
ictihadı isabetsizdir ancak doğru olma ihtimali de vardır”. Buna göre
mezhebin dayandığı bir delil varsa biri diğerini batılın peşinde gitmekle
suçlamaması gerekir. Çünkü fıkıh usulü çerçevesinde ve dinin genel
hedeflerine uygun olarak yapılan yorum ve ictihatlar muteberdir. Nassların
büyük bir kısmı da yoruma müsaittir. Yoruma müsait olan bir nassı usulü
dairesinde tefsir eden ve ondan farklı bir ictihad elde eden mezhebi de
rahmet ve zenginlik olarak değerlendirmek ve bu konuda müsamahakâr
davranmak gerekir.
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SOME OPINIONS ABOUT THE MUTA MARRIAGE
(THE TEMPORARY MARRIAGE)
Abdullah Kahraman1
Associate professor

Introduction.
The target of Islam religion is to create a sound and honest family. In
order to ensure it Islam religion bases on marring with a legal way. According to Islam the marriage must be durable, but the divorce is an exception.
That is why most of Islam jurisprudents have accepted the uninterrupting of
marriage as a stipulation. So a man married with a women can’t divorce her
if there are no any legal reasons which necessities the divorce. But Jafaris
being one of sects of Islamic law and assimilating Shia law think that, muta,
calling a short time or conditional marriage, can be possible. But such marriage form is one of the main controversial problems between Sunni and
Shia sects. Sunni jurisprudents and Zeidia, branch of Shia, notify that; at the
beginning of Islam the permitted temporary marriage form was created during the war as a result of necessity, but then it was prohibited just by Prophet
and abrogated. So in their opinion such kind of marriage is illegal by a legitimate way. They inform that such kind of relation is not different from zina
(an illegal intercourse) and they also think that it doesn’t ensure the targets
which İslam aimed from marriage. At the same time against to Sunnis, Shia
authors inform that such marriage is legal, it wasn’t abrogated and it is necessary to do muta at least once a life. According to their thoughts it is impossible to display the muta as a zina (an illegal intercourse). On the contrary,
according to them the zina happened because of Omar’s prohibition the muta.

1

Republic University Theology Faculty associate Professor, Baku State University Theology
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Shia authors consider the muta marriage very important. They think this
problem is one of the main characters of Shia sect. Tens of independence
books and treatises (risalah) written about muta show the importance of this
matter by Shias. In those works Shia authors show muta’s permission, legality
and being not abrogated2. Due to such persistently defending Shias were accused by other sects as that they had legalized the zina. As they pay a great attention to this matter, as if muta has become the main matter of Shia sect and it
is showed at Jafari sect’ shopwindow as a unique matter. Shias have introduced this problem as a character separating from others. As for us, if we think
İslam completely we can see that to marry four times was shown as a result of
wrong interpretations as if it was a necessary order. Like this Shias also gave a
great attention to muta, because of this attention is thought that the muta a
necessary judgment. But both orders are permissible orders at the reality.
With the important wrong information about this marriage’s aims, reasons, legal and social results and use and not to understand it well is a reality. That is why we want to elucidate our thoughts about the muta marriage
form’s legality and its results. First of all we show some problems about
theme, and then according to those problems we shall elucidate our thoughts.
According to this theme the basis of problems is about commentation of
texts (nass) and whether muta abrogated or not to abrogated by the permission texts (nass) to muta. But there is another version that muta had continued till Omar’s times, but he had forbidden that marriage. That is why these
questions can be asked:
Why had this rule continued by Omar’s times if it was abrogated? According to what and why had Omar forbidden muta if there was no abrogation? Was there any influence of attitude based on Omar? By another speech,
is there any influence of reaction to Omer by Shias in defense this marriage
and acceptance it as if necessary religious judgement?

2

Some of these works’ names and authors are followings: 1. Ebu Jafer Ahmed b.Isa elEshary, Kitabu’l-mut’a, 2. Ebu Muhammed el-Hasen b. Ali b. Fezail el-Kufi, Kitabu’l-mut’a ,
3. Ebu Abdillah el-Huseyn b. Ubeydullah b. Sehl es-Sa’di, Kitabu’l-mut’a,.4. Ebu’l-Kasim
Sa’d b. Abdullah el- Eshari el-Kummi, Kitabu’l-mut’a, 5. Ebu’l-Hasen Ali b. Fedail, Kitabu’lmut’a ,6. Ebu Ahmed Muhammed b. Ebu Umeyr el-Ezdi el-Bagdadi, Kitabu’l-mut’a, 7. eshSheyh Saduk, Isbatu’l-mut’a, 8. esh-Sehy Izziddin el-Amily, el-Lum’a fi’n-nikahi’d-daimi
ve’l-mut’a, 9. Sehy Mufid, Hulasatu’l-Ijaz, Rizaletu’l-mut’a.
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The other problem is about the legal results of muta. Didn’t this system
really contain the conditions of reasonable marriage as it was shown in Sunni’s resources?
What conditions and orders are about it according to Shias’ thoughts? In
what form are Iddah (prescribed periods), Nafaga (an adequate support),
tescil (documentation), Miras (legacy) problems? Are there any characters
protecting the Islam family concept from injuring and differing muta from
zina and prostitution? How can a woman be honorable being exposed to muta durably if muta is a subject being realized with honorable women? Can’t
muta create a prostitution system? A woman having compulsion waiting for
Iddah can do no more than three times muta a year? How can this rule be
saved?
But there is an other problem about social results of muta’s application.
Who and why appeal this marriage? What social factors create muta? Is it
true to show such kind of marriage form as a main problem of Shia sect?
Muta appeared as a result of extreme conditions. Why is Shia sect’s attitude
this marriage so normal?
I. Definition
In the dictionary “muta” means “to enjoy”. In the muta marriage the
main aim is a sexual pleasure. That’s why muta comes from such kind of
word3. As a term muta is a marriage instead of definite money and during the
definite period4.
Muta happens so: A man who has no obstacles offers a woman in such
way: “I want to be in sexual relations with you instead of money during the
definite time” or “Fulfill my sexual needs instead of definite money”. If the
woman accepts this offer “the muta marriage” happens5.

3

See. Muhammed Hamid, Nikahu’l-mut’ati fi’l-Islami haramun, Beyrut 1999,11.
Sheyh Mufid, Muhammed b. Muhammed b. Numan b. Muallim, Hulastu’l-ijaz fi’l-mut’a, p,
18; Muhammed el-Hamid, Nikahu’l-mut’a, 11.
5
Tusi, Ebu Cafer, el-Hilaf, IV, 340; İbn Hümam, Kemaluddin Muhammed b. Abdulvahid,
Mısır 1319, III,149; el-Imadi, Hamid b. Ali b. Ibrahim el-Hanefi, Lum’a fi ahvali’l-mut’a
(tahkik, Saffet Kose, İslam Hukuku Arashtirmalari Dergesi ichinde, cilt, 2), Konya 2003, 237;
Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile Ilmihali, 308; Sistani, Ali Hüseynî, Tavzîhu’l-mesâil, İstanbul 1995, 357.
4
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In Azerbaijan and Iran in order to notify such kind of marriage form
“siyga” is used which means “the temporary marriage”. This word is in the
Persian language6. In these countries who wants to marry by that way they
usually appeal to a “mullah” or an “akhund” (a clergy man). They fill a form
and get married. In this form the names of sides, the period of marriage,
money given by a man are shown.
Some Islam jurisprudents consider that a temporary marriage for the
definite period is one kind of muta marriage. But there are some differences
between them. The temporary marriage creates at the presence of witnesses
and saying some words about marriage for the definite time. But in muta the
word “muta” or other word combinations like “to use woman’s sexual opportunities” are used7.
Muta is a kind of marriage before Islam. Before Islam muta was a temporary marriage form, it ensured the living of a man and a woman together
for the definite period as it was determined beforehand. It had no aim to create a family or to give a birth. Such kind of marriage was put into practice by
men who went to abroad8. Such marriage was only to provide lust feelings9.
Though Prophet forbade the muta but it lasted till Omar’s times and the reason of this marriage was the applying before Islam.
II. The Opinions Of Islam Jurisprudents About Muta And
The Temporary Marriage.
A. Shia Jurisprudents’ Thoughts About This Matter
For Shia sect muta or temporary marriage for the definite time can be
with a Moslem, Christian or Jewish woman. Muta can’t be with a prostitute.
In such way Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the
time of marriage) must be declared and showing the period of marriage is a
6

See, Şehla Hairi, el-Mut’atu ez-zivaju’l-muvakkatu inde’sh-shi’a, Beyrut 1995, 11; Sistani,
357.
7
Imadi, 237; Döndüren, 309.
8
J.Schacht, “Nikah”md. MEB Islam Ansiklopedisi, IX,260; Ali Osman Ateş, İslam’a Göre
Cahilliye ve Ehl-i Kitap Örf ve Adetleri, Istanbul 1996, 331; Ali Ekber Babazade, Islam’da
Evlenme ve Aile Hukuku, 225vd.
9
Taberi, Muhammed b.Cerir, Camiu’l-beyan, Mısır 1954, V, 12; Kurtubi, Ebu Abdillah
Muhammed b. Ahmed, el-Cami’li akhami’l-Kuran, Kahire 1967, V, 129; Ateş, 332.
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condition. To marry consists of one of three words. They are followings: “I
married you”, “I made a temporary marriage with you”, “I engaged to
you”10.
B. Sunni Jurisprudents’ Thoughts About This Matter
Four sects and most of Sahaba (companies of Prophet) consider muta
and such kind of marriages unlawful by religion. Because such marriages ruin one of marriage conditions. This condition is being of declaration of will
(Ijab-gabul/ the principle of suggestion and acception ) forever. But in reasonable marriage this condition must be eternal, not temporary.
If there is no one of reasonable conditions Hanafi sect don’t consider
it false, but “fasid” (vicious). Though they didn’t have a condition of reasonable marriage they accepted it unlawful and its reason was its order defining
according to Sunna of Prophet. Only Imam Zufer accepted a temporary marriage right and determining the definite time unlawful or vicious. It means as
for him a temporary marriage was an eternal marriage. As for Zufer’s opinion there was no confirmation for the muta marriage. Because this marriage
was legal for ever and was not necessary to determine the time, the marriage
was legal and eternal. Because marriage can be considered unlawful under
vicious conditions. But most of Islam jurisprudents accept the followings: in
marriage the meaning is trusted, not a word. According to this principle a
temporary marriage means muta. That is why most of Islam jurisprudents
didn’t accept Zufer’s opinions11.
III. Arguments Of Sides
A. Shia Jurisprudents’ Arguments
Shia jurisprudents showed the following arguments in order to confirm
the legality of the muta marriage:

10

Şeyh Mufid, Hulasatu’l-icaz,45; Tusi, el-Hilaf, 340.
Kasani, Bedayui’s-sanayi, II, 272, 273; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuk-ı Islamiyye ve Istilahat-ı
Fikhiyye Kamusu, III, 20, 21; Zuhayli, Vehbe, el-Fikhu’l- Islami ve edilletuhu, VII, 64.
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1. Kuran
“And if you fear that you shall not be able deal justly with the orpan-girls then marry (other) women of your choice”12.
According to Shia jurisprudents’ explanation the woman marring with
the Muta marriage is also lawful.
“… All others are lawful, provided you seek (them in marriage)
with Mahr (bridal-money given by the husband to his wife at the time of
marriage) from your property, desiring chastity, not committing illegal
sexual intercourse, so with those of whom you have enjoyed sexual relations, give them their Mahr as prescribed…”13.
According to Shia jurisprudents’ explanation this verse is not about marriage but enjoyment and not about mahr but hire. In Kuran the good given
instead of marriage is always used as words “fariza” (gift), “nihle” (gift), and
“sadak” (obligatory bridle many). However the word “ujret” (hire) was used
in this verse. And it also points to muta14. “Istimta” (enjoyment) and “muta”
are also in the same meaning. Having used “to give hire” happens in “rent”
contract. “Rent” is an agreement which is used in muta in order to enrich a
woman’s sexual organ. But “Mahr” is a necessary marriage contract which is
used before marriage. When the word “to use” is said it absolutely means the
muta marriage. Before Islam Arabs knew this marriage. That is why they
showed this marriage by the word “to use”. According to Ibn Masud, Hz.
Ali, Ibn Abbas thoughts there is this meaning in the verse: “When you use
them for the definite time pay them.” It also points to muta15. Due to this or
similar explanations Shia jurisprudents notify that the verse also firmly
points to muta.

12

Nisa, 4/3.
Nisa, 4/24.
14
Some Shia scientists don’t accept this argument either, which Sunni scientists reject. Look .
Şeyh Mufid, Hulasatu’l-icaz, 23.
15
Şeyh Mufid, Hulasatu’l-icaz, 23-24; Tusi, Ebu Cafer, el-Hilaf, IV, 341; Tabersi, Ebu Ali elFadl b. Huseyn, Mecmeu’l-beyan fi tefsiri’l-Kuran, Beyrut ts., II, 71-72 Tabatabai, Muhammed Huseyn, el-Mizan tefsiri’l-Kuran, Beyrut 1983, IV, 271-272 Zuhayli, VII, 65.
13
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2. Sunna of Prophet
Shia jurisprudents had told many narratives which statements legality of
muta16. Some of them are shown at the same time in Sunni sources. We want
to put forward some examples:
It is known that to make muta in some fights was permitted in Prophet’s
Sunna. They can be followings: Evtas year, umratu’l-kadâ, Khayber, Fetih
(conquest) year and Tebuk17.
a. Abdullah İbn Masud told so: “We were in the fight with the prophet
and there was no woman. We asked him if we could fulfill our sexual needs
(to masturbate) ourselves. But the prophet forbade it. Then he allowed us to
marry women for the definite time and to give them dresses. Then Abdullah
b. Masud read this verse: “O you who believe! Make not unlawful the
Tayyibat (all that is good as regards foods, things, deeds, beliefs, persons) which Allah has made lawful to you, and transgress not”18.
b. A narrative was also told from Jabir: “During prophet’s time we did
muta instead of a handful date and flour. It lasted in Abu Bakir’s times, too.
At last Omar forbade it”19.
c. İbn Abbas and a group of people also told that muta was legal. Esma
bint-i Abu Bakr, Jabir, Abdullah b. Masud, Muaviya, Amr b. Huveys and
Umeyye b.Halef’s sons Salame and Abu Said, jurisprudents from Tabiun
Tavus, Ata, Said b. Jubeyr and some Makkian Islam jurisprudents and IbnJureyj are also in that opinion.
Imam Mehdi also accepted muta that it was legal and he reported that
from Bakır, Jafer Sadık and Imamiyye20.
Zeydiyye the branch of Shia notify muta marriage as in permitted. As
for them İbn Abbas had refused from his commentary21.

16
See, Tusi, el-Istibsar, Tahran ts., III, 141 vd.; a.mlf., Tehzibu’l-ahkam, Tahran ts., VII,
250vd.
17
Shevkani, Neylu’l-evtar, VI, 136, 137.
18
Maide, 5/87; see for hadith, Müslim, Nikah, 11; Tirmizi, Nikah, 2; Nesai, Nikah, 4; Ibn
Maje, Nikah,2.
19
Müslim, Nikah, 16; Ebu Davud, Nikah, 29; Zeylai, Nasbu’r-raye, III, 181.
20
Şevkani, Neylu’l-evtar, Vi, 135vd.; Şeyh Mufid, Hulasatu’l-icaz,27; Risaletu’l-mut’a, 7vd.
21
Ibnu’l-Murteza, el-Bahru’z-zihar, III, 22; Muhammed Cevad Muğniye, Fıkhu’l-Imam
Caferi’s-Sadik, Kum 1424, V, 238-239; Şevkani, VI, 136.
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3. Consensus
Shia jurisprudents according to those verses notify that muta is legal and
not abrogation. Their thoughts about this problem are similar. It means these
Prophet traditions not successive, but they were told by a solitary person.
And such kind of Prophet’s traditions can’t abrogate the order of Kur’an
verse22.
4. Wisdom
According to Shia thoughts muta being harmless is legal and lawful.
They think that every profit being harmless in this and the next world is lawful according to the order of wisdom23.
A. Arguments of Sunnis
Sunnis proved the muta marriage unlawful according to Kuran, Sunna
of Prophet, Consensus and wisdom.
1. Koran
“Except from their wives or (the slaves) that their right hands possess, - for then, they are free from blame; but whoever seeks beyond
that, then those are the transgressors”24.
According to this verse only two ways (marriage and the that their right
hands possess) are lawful, but others are unlawful. As muta is not a sound
marriage and there is not a position being owner to a Jariyya (slave girls) either. That is why, according to this verse muta is unlawful. And the arguments of muta being unsound marriage are so: it ends without divorcing,
there is not inheritance right and “nafaga” (adequate support) in muta marriage. Whereas all these are natural results sound marriage25.

22

Şeyh Mufid, 27; Tusi, 341.
Şeyh Mufid, 22.
24
Mu’minun, 23/7; Me’aric, 70/ 29-30.
25
Cessas, Abu Bekir, Ahkamu’l-Kur’an, Beyrut 1993, II, 208vd.; Masvili, Abdullah b.
Mahmud, el-Ihtiyar lita’lili’l-muhtar, III, 89; el-Imadi, Hamid b. Ali b. Ibrahim el-Hanefi,
Lum’a fi ahvali’l-muta (tahkik, Saffet Köse, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, cilt, 2)
Konya 2003, 239vd.; Zuhayli, el-Fıkhu’l-Islami ve edilletuhu, VII,69.
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2. Sunna of Prophet
Ali b. Abû Talib, Sebre al-Juhani, Salama b. al-Ekva and other sahaba
(companions of Prophet) told that, a lot of Prophet’s traditions show the forbidding of muta during Khaybar year, fifteen days later after Makka conquest and in the farewell pilgrimage. About these Prophet traditions all are
in the same opinion and according to these traditions the muta marriage was
forbidden. Due to these Prophet traditions the Prophet allowed muta temporary and when it was necessary. So Abdullah b. Abbas permitted muta in the
necessary position, then he gave up that idea. As for the report of Said b. Jubeir Ibn Abbas told so: “Subhanellah! (Exclamation of surprise) what did I
permit? The muta marriage is lawful only for a person who is in difficulties.
For example a man needs disgusting meat when he in difficulties. But Shia
sect spread the muta marriage. They referred the muta order to everyone who
needed it or not”26.
Some narratives about this theme are so:
a. Prophet had told so: “O people! I permitted you to do the muta marriage with women. No doubts, it was forbidden by Allah till the Day Final
Judgment. If you have a woman with the muta marriages liberate her. Don’t
take anything from her what you have given”27.
b. Salama b. Ekva had told so: “Prophet permitted us to do the muta
marriage for three days in Evtas year, but then he forbade it”28.
c. Hz.Ali had told so: “During the Khaybar fight Prophet forbade the
muta marriage and the meat of domestic donkey”29.
3. Consensus
All ummah except Shia sect, notified being far from the muta marriage.
If such kind of marriage was legal it would be permitted formal legal opinion
to act it. İbn Munzir tells: “First Moslems permitted the muta marriage. But
today I don’t know anyone permitting it except some of Rafizes. That is why
there is no sense of the word which is against of Allah’s book and Prophet’s
26

Zuhayli, VII, 67-68.
Müslim, Nikah, 22; Ibn Mace, nikah, 44; Darimi, Nikah 16; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III,
406.
28
Müslim, Nikah, 18; Ibn Hanbel, I, 142, IV, 55.
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Müslim, Nikah, 25-30,32.
27

30

Abdullah Kahraman

sunna”. Kadı Iyad also had told so: “Then all jurisprudence except Rafizes
notified the muta marriage unlawful”30.
4. Wisdom
According to social aim and need marriage is an eternal legal problem.
For example, marriage has aims as a spiritual comfort, to give a birth and to
have a family. But muta has no sense of having only sexual relations for definite time. Muta is the same as zina (an illegal sexual relation). If muta is legal there is no sense of considering zina (an illegal sexual relation) as unlawful31.
IV. The Common Opinion Against The Arguments Given By Shia Sect
A. The Answer To The Adducing Verse
In the twenty fourth verse of en-Nisa the aim of the word “to enjoy” is a
marriage. Because at the beginning and the end of the verse is spoken about
the marriage. This verse begins with the sentence “And marry not women
whom your fathers married” and ends with the sentence “a man can’t marry
a free, religious woman”. Here the using aim of the word “to use” is not muta being illegal from the juridical point of view, but quite the contrary it
means to make use of marring way. When we value the beginning of the
verse together with the previous and next verses this result appears.
According to the most of Sunni jurisprudent’ opinion in the verse the
word “ujrat” (hire) is not the money given instead of muta, but it is mahr for
eternal marriage. Because, not only in this verse, but also in other verses
“mahr” concept was given as a word “ujrat” (hire). So in some verses it is
said so: “Wed them with the permission of their own folk (guardians, Auliya
or masters) and give them their mahr according to what is reasonable”32, “O
Prophet (Muhammed)! Verily, we have made lawful to you your wives, to
whom you have paid their mahr (bridal-money given by the husband to his
wife at the time of marriage)”33.
30
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The saying of the “ujrat” (hire) after the word “to use”, but the saying
“Mahr” before the word “to use” fits to the grammar rule of the Arabic language. That is why the expression “when you use them give their ujrat”
means “when you want to enjoy. When you divorce women, divorce them at
their Iddah (prescribed periods)”34 in the verse meant “when you want to divorce the woman”. Let us give an other example: “When you intend to offer
As-Salat (the prayer) wash your faces…”35. In this verse also meant “when
you want to perform the ritual pray”36.
B. The Answer To The Adducing Prophet Traditions
The reasons of permitting muta by Prophet during some fights were severe necessity in the war and for a man living apart from his wife during
travels. Then Prophet forbade it till the Day Final Judgment.
Before İbn Abbas accepted muta right for a person who was in a bad
condition, then he rejected his own opinion. He considered the thought permitting muta illegal notified it as his own thought and rejected it. Ali b. Ebû
Talib had told him so: “You have lost your way. Because Prophet forbade
muta and to have domestic donkey meat on the Khaybar day”. Abdullah b.
Zubeir had also rejected İbn Abbas’ thought.
According to a narrative from Muslim, İbn Zubeir standing up in Makka
had said so: “Allah made some persons’ hearts blind as he had made their
eyes. These persons allow muta”. With those words he meant Abdullah b.
Abbas. İbn Abbas also answered him: “You are a cruel person. Upon my life
during prophet’s times who was the leader of religious people muta existed”.
İbn Zubeir answered him: “Try to do it, I swear, if you do muta I’ll stone
you”. The prophetic tradition tellers notified that later İbn Abbas had renounced from his opinion. Tirmizi told that İbn Abbas had said so: “Muta
existed at the beginning of Islam. A man visited a strange city and during his
stay he married a woman and the woman saved his goods and also provided
him with sexual needs. When this verse came “Except from their wives or
the (women slaves) whom their right hands possess –for (then) they are not
34

Talak, 65/1.
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blameworthy”37 İbn Abbas told: “Except from the wife and the women
slaves all are unlawful”.
Beyhaki and Abû Avane also in “Sahih” told that İbn Abbas had renounced from his first opinion38.
Taking these sayings into considerations most of Islam jurisprudents believe İbn Abbas renouncing from his thought. Sahaba (Companions of
Prophet) also had believed and confirmed muta being unlawful for ever. It is
unbelievable that İbn Abbas was against them.
In his book “an-Nasih ve’l-mensuh” Hazimi on behalf of Jabir b. Abdullah told so: “With Prophet we went to Tabuk fight. When we were in Akabe
near Sham some women came. When they were walking among our luggage,
camels we thought to do muta with them. At that time the Prophet came,
looked at them and asked: “Who are these women?” “O Prophet! They are
those women with whom we did muta” we answered. As he became angry
his face changed and cheeks went red. Praying Allah he began to speak.
Then he forbade muta. On that day the women and the men parted and we
didn’t use muta any longer and we shall never use it for ever. That is why
that place was called “Farewell Hill”39.
All these show muta being forbidden. May be İbn Abbas, sahaba (supporters of Prophet) and next generation didn’t know about arguments of forbidden muta. If muta is forbidden every one has to carry out this prohibition.
We can say so that İbn Abbas had told his opinions during forbidden time of
muta. Then having known that it was forbidden he renounced from his
thoughts. This position is as the same with drink prohibition. So, the prohibition of drink was fulfilled by levels. There are some permission peculiarities in
primary verses about prohibition of drink. Being unlawful a firm order came40.
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Mearic, 70/30.
Şevkani, Neylu’l-evtar, VI, 135.
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Zeylai, Nasbu’r-raye, III, 179.
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IV. Judgments of Muta
1. If the period of the muta marriage is said, but the amount of Mahr
isn’t said the contract is disturbed. If the period of the muta marriage is not
said, but the amount of Mahr is said muta becomes to the constant agreement.
2. The conditions told before the contract has not any legal orders. But
carrying out the conditions which were told during the contract and if these
conditions are not contrary to the nass (text) they become necessary.
3. To be or not to be in sexual relations with a woman, not to secrete
sperm into woman’s body can be conditions. Though sperm is not secreted
into woman’s body the child belongs to his father. But if a father rejects the
child there is no need to do lian (oath of condemnation).
4. According to Shia sect there is no need to divorce in muta marriage.
Due to the main opinion lian (oath of condemnation) can’t be done. But during the hesitation zihar (pre Islamic form of divorce consisting in the words
of repudiation) can be done.
5. In the muta marriage a husband and a wife can’t be heir to each oth41
er . But the child can be their heir and the parents also can be the child’s
heir. There is no contradiction in this problem.
6. If the time -being together ends, the Iddah period lasts two menstrual
cycles. But who doesn’t menstruate the Iddah period is forty five days. If the
husband of the wife dies, the Iddah period lasts four months ten days.
7. İt is not right to make agreement again if the definite time is not over.
If the definite time for muta is more and the men present that time to the
woman or if he renounces from her such kind of order can’t be changed42.
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Aile Ilmihali, 309-310.
42

34

Abdullah Kahraman

V. Similar And Different Peculiarities Between Muta And
Nigah (Constant Marriage)
A. The Same Peculiarities
1. In both marriage a woman can be clever, having a mature age and not
to have any obstacles for marriage. That is why it is not right to do muta with
a woman who is married, or who waits for Iddah after her husband’s death,
or whom is unlawful to marry by generation or by milk way (if the man and
the woman sucks of the same woman’s milk), the woman who makes the associate of Allah. A woman who is made muta must be Moslem.
2. To give only agreement is not right in muta as it in constant marriage.
There must be a written agreement about their marriage.
3. The muta marriage has necessary conditions for a man and a woman
as it also has in constant marriage. As a man has a right to divorce a woman
in constant marriage in muta a man also has a right to present the woman the
agreed time.
4. Sıhriyyat (relationship by a marriage way) is unlawful in muta marriage as it is in constant marriage. A man who does muta with a woman has
not a right to do muta with her daughter from her previous husband. In muta
it is impossible to keep two sisters in one marriage.
5. There is no difference in the inheritance given to a child and other
material rights between marriage and muta either. When the position of a
woman being pregnant at the result of the muta marriage was asked Imam
Jafar Sadig he replied that that child belonged to a man who had a sexual relation with her.
6. Even though the sperm is not secreted into woman’s body, the baby
was born at the result of the sexual relations belongs to a father. Because the
woman’s (who was done muta) child is also legal. According to the common
thought the child belongs to the place where he was born.
7. There is no definite limit for Mahr in muta. It is so in constant marriage too.
8. İn the muta marriage the woman who divorces before the sexual relations is given the half of Mahr. But if during the definite time according to
any reason sexual relations don’t happen the woman is given whole Mahr.
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9. İf a woman who was done muta had sexual relations she must wait
for Iddah period. If there were no any sexual relations there is no Iddah period. If woman’s husband is dead and if she has or doesn’t have sexual relations in muta or in constant marriage she must wait for Iddah period.
10. According to Islam law the conditions being in muta can be determined due to agreement.
11. In muta it is also unlawful to be in sexual relations during the women’s menstrual cycle.
B. Different Peculiarities
1. It is not right to say the definite time in constant marriage. But in muta the definite and firm time must be said.
2. Mahr is one part of agreement in muta, but in constant marriage Mahr
is not one part. That is why the agreement is not legal if Mahr is not said in
muta. Imam Jafer had told that muta could be in definite time and with the
definite amount of money.
3. In constant marriage after having the sexual relation if a woman
wants to divorce not being pregnant Iddah period is three menstrual cycles or
three months. If she is pregnant she must wait for Iddah period till she gives
a birth. But in muta marriage if a woman divorces after having sexual relation and if she is not pregnant, she must wait two menstrual cycles or forty
five days. But if she is pregnant she also must wait for Iddah period till she
gives a birth.
4. Between Jaferi jurisprudents there are different thoughts about inheritance between a husband and a wife who marry with the muta marriage.
According to the group of which Shehid-i-Avvel-Muhammed b. Makki
(786/1384) and Shahid-I Sani Zeynuddin al-Amili (965/1558) belongs if in
the muta marriage a condition is not determined, there is no inheritance right
between a husband and a wife. Because according to essence the marriage
agreement neither makes the inheritance necessary nor liquidates it. If there
is a condition it must be carried out. They thought that Prophet’s this hadith
is an argument: “Believers are devoted to conditions”. Imam Jafer Sadig also
told so: “If in Muta the sides have determined the inheritance condition they
must carry out it”. But in constant marriage there is inheritance between a
husband and a wife.
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5. If there is no condition, according to muta there is no nafaga (adequate support) either. But in constant marriage if not to buy nafaga is determined as a condition but there is nafaga.
6. Doing muta with virgins is nuisance (mekrûh). But virgins were encouraged for constant marriage. When Imam Jafer was asked about muta he
replied so: “The position of muta is difficult. Don’t do muta with virgins”.
7. In constant marriage if a man divorces his wife with a revocable divorce the woman has a right to return before the period of Iddah completed.
After finishing the period of muta the woman who was done muta is free according to the irrevocable divorce.
8. In constant marriage one can marry no more than four women. But in
muta one can do muta with more than four women at the same time. But according to doctrinaires of Jaferi Islam jurisprudents it is impossible to do
muta with more than four women at the same time43.
But it is some jurisprudents’ opinion. Shia authors note a problem about
muta specially. They think the woman who is done muta must be honorable.
That is why muta must be done to a honorable woman, not to an adulterer
woman. Imam Jafer Sadig answered a question about this problem in this
way: “Muta is lawful. Marry only an honorable woman.” But Sheykh Saduk
had told so: “a man, who does muta with is an adulterer woman is also an
adulterer”44.
VI. Evaluation And Conclusion
During the beginning of Islam according to the definite reason and in
the definite conditions muta was considered legal. Permission to muta and
considering it unlawful was repeated several times45. That is why the manner
of nash (abrogation) is known that it also was repeated twice46. Forbidding
of muta was shown with six dates. These are followings: The conquest day
of Khaybar, the period of Umratu’l-kazâ, the conquest of Makka, Evtas war,
43
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the fight days of Tebuk and Farewell Pilgrimage. Most of jurisprudents notify that muta was forbidden on the conquest day of Khaybar47. Permission to
muta and considering it unlawful was forbidden on Prophet’s “Last Farewell
Pilgrimage”48.
Analyzing the information about muta it is shown that this information is
about different problems. In some information it is shown that muta belonged
to first years, but in other resources it is known that the permission was only
for once49. But the information about the forbidding of muta is more50.
According to some authors’ note muta is a temporary permission during
the fight period, the time when the man apart from the woman, during the
definite time. There is no any information about doing muta in these conditions when it isn’t state of emergency and Sahaba (the companion of prophet) is in his house51.
Tahavi, explaining the narratives about muta and sequencing them with
one another, drawn a conclusion like that: “There is concensus about that
muta was forbidden and considered unlawful. Most of jurisprudents are in
this opinion. There is also some information about forbidding of narratives
about permitting muta. Ali had several times corrected İbn Abbas’s different
position about theme and warned him. Omar also during his authority years
had told in one special speech that he had forbidden muta and no one from
sahaba rejected him. It shows that, till that time sahaba was not in the same
opinion about muta problem. But from that time sahaba agreed with that
thought52.
There are also some narratives told by Ali about muta which was unlawful forever. In those narratives it is told that either muta was forbidden or
that permission was abrogated. Ali had told so: “Prophet forbade to do muta
with women. Before muta was for those who couldn’t find a woman. After47
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wards when the orders about Miras (legacy), Iddah (prescribed period), Talag (divorce) and Nigah (marriage) came down the habit of muta was forbidden”53. But some people notify that muta was forbidden during the conquest
of Makka and Ali hadn’t known it54.
There are also some narratives about muta forbidding by Omar.55 According to this information Omar had thought so that muta was permitted for
temporary time and at the result of necessity during Prophet’s times. According to Omar’s opinion muta which was forbidden later didn’t have to do it
any longer. It is also notified that there were persons who did muta in special
forms. Though it was forbidden and as muta is not a thing which was lawful
before, but then it was forbidden. People began to do it from the ignorance
times. This situation lasted till the middle of Omar’s domination years. But
there were people who did muta though it was forbidden. For example, that
time Amr b. Hureys came to Kufa city, did muta with a slave girl and she
became pregnant. This situation was told Omar and he thought that not all
Moslems knew about the forbidding of muta. That is why at that Omar told a
special speech and declared that muta was forbidden56. In one special speech
Omar told so: “Prophet permitted us to do muta for three days, then he declared that it was forbidden. Upon to Allah, if I know that after having been
permitted by Prophet a married person had made muta and if he doesn’t
show me four witnesses considering muta lawful, I’ll stone him”57.
It is in other narrative: “Omar had told in a special speech so: “Why do
people do muta though it is forbidden by Prophet?” Omar knew for the first
time some people doing muta. If he knew the prohibition didn’t last in
Prophet’s times he wouldn’t be nervous. This situation shows that to forbid
muta wasn’t his own decision. When he saw that the prohibition which was
applied during Prophet’s times was disordered and some people didn’t know
that prohibition he began to apply this order again. So Omar is not the first
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person who forbade that rule, he is the person who applies the Prophet’s
prohibition58.
The verses about the muta marriage given by Shia and Sunni sects are
not arguments about this problem. The verses given by Sunni sect are against
muta, but Shia sect has explained the verses according to their thought. So
the expression “till definite time” told by Abdullah b. Masud about this verse
is not in Kuran text. It is only an infamous narrative. Due to Schacht’s opinion, the orientalists interested in this theme, there is no argument in Kuran
about the name of the muta marriage taking from Kuran (Al-Nisa surah
4/24). In the shown verse it is not firmly told about the muta marriage59. In
Prophet’s tradition it is also told about this problem. In Prophet’s tradition it
is also told about this problem. In prophet’s traditions it is also shown that
the muta marriage was permitted during wars and in necessary situations.
Sunni school and Zeydiyya branch of Shia sect also notify that these prophet’s traditions were abrogated. But Imamiyya notify that the showings in
Prophet’s traditions have legal strength.
There are some narrotives about the muta marriage having been forbidden by Omar. There is an explanation by some authors analyzing the narratives which show the forbidding of muta during prophet’s times together
with the narrative which show the forbidding of muta by Omar: May be
some sahaba hadn’t known the muta forbidding by Prophet and they had
continued the muta marriage. Omar had seen it and had forbidden it again.
They had known the forbidding of muta from Omar60. It means Omar had
ended the muta marriage. In his times he had seen some people protecting
the muta marriage as it was legal. Considering them so who had done zina
Omar had notified that he would have stoned them61.
It is impossible to solve this problem according to mutual arguments.
Because there were strong arguments creating from the explanation of verses
and narratives of both sides. But the application of the muta marriage created
some problems damaged the family type which was determined by Islam and
58
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was suitable for abuse. Whereas to protect family and generation is one of
the five basic principles which Islam aimes to protect them. We can appreciate this problem from this point of view: Because Sunni sect rejected the arguments of Shia and at the same time Shia sect didn’t accept Sunni sect’s arguments right either. Because according to Sunni jurisprudents the arguments which Shia jurisprudents asserted are obrogated. And Shia jurisprudents considere that the narratives were asserted by Sunnies are solitary
(âhad) and insufficiently supported (muzdarib). One of the main arguments
of Shia sect about muta is that, most of Shia jurisprudents considered muta
right and there is concencus between Shia jurisprudents. There is an intellectual argument of position of Shia sect in this problem. They think that the
sense orders the permission of this marriage. Because this marriage has no
matter. But they don’t answer such kind of questions: what must be done if
muta gives harmful results? If it is so can the thought and the order of Shia
sect be changed? As a matter of fact is that some muta applies disorders the
family system of Islam. Because such kind of muta is not applied accordin to
Jafary law books too.
While analyzing the muta theme some misunderstandings happen. For
example, one mistake of Shia sect is that they consider muta as a Sunna,
some Prophet’s traditions are told about the advantage of muta and say that a
person must do at least one muta during his life. But one of mistakes of Sunni sect is that they consider muta baseless and irregular work. But muta
showing in these books and the muta which is applied differs from each other. Some times the conditions which were determined in Islam law books are
not carried out, the persons who do muta are not controlled and at the same
time it is very difficult to control this problem.
One of problems of Shia sect about this theme is that they consider the
order right for the persons who are in the state of emergency or in difficulties
as well as for the persons who are in simple situations. It is clear that some
orders which are in Islam law books make conditions for abuse from muta.
But taking it into account they don’t provide necessary measures. A person
reading Shia sources he can think that as if muta is one of the most important
orders. Because in these books there are many stimulating narratives and
words.
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According to the orders which are in Islam law books to do muta can be
accepted only in necessary situation. But there is not any system that can
control it if it is done or not. That is why the muta marriage is a reason for
damages, social-psychological problems. Because of it in some countries
such as Azerbaijan it is forbidden to do muta.
There is also a thought that Omar had settled muta obstinacy with Ali62.
Then one can think a question: “Is the reason of protecting muta insistently
by Shia sect their attitude to Omar?” But to think about it is also wrong. Because such thought creates an opinion that two great personality passed a
sentence in religion problem based on personal principles. It is an accusation
against them and is not right indeed.
Social investigations had investigated Shia Jafari societies which had
accepted the muta marriage. According to the investigations there is a contradiction between the levels of cultural, education, welfare and religion
knowledge of these societies and the application of the muta marriage. That
is to say when the women’s welfare and cultural levels increases the number
of users of muta are reduced. In such condition for the women living in outskirts where the economic and cultural level is low the muta marriage still
remains as a marring form63.
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BİR MƏNZUM LÜĞƏT HAQQINDA
Dosent Mirzəzadə Çimnaz1

Hər bir dilin lüğət tərkibi həmin dildə danışan xalqın tarixi, məişəti,
mədəni səviyyəsi ilə əlaqədar sözləri özündə əks etdirən zəngin bir
xəzinədir. Bu xəzinənin öyrənilməsi, orada olan incilərın aşkara çıxarılması,
nəhayət həmin zənginliyin elm aləminə çatdırılması ədəbi dil baxımından
dilçiliyin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir2. Bu baxımdan
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda qorunan bir əlyazma
nüsxəsi diqqəti cəlb edir3. Əlyazma otuz vərəqdən4 ibarət olan bir topludur;
hər vərəq iki səhifəyə ayrılır. Topluda “iki məktub” (türk dilində) (v. 3a);
“həftənin günlərinin xüsusiyyətlərinə dair” nüsxə (ərəb dilində) (v.4a-5a);
“tibbə aid məqalələr” (fars dilində) (v.5b); “ şerlər (türk dilində) (v.8a);
“fəlsəfəyə aid izahat” (ərəb dilində) (v.8b); “Duratu-n-nasıxinə” əsərində
olan çətin sözlərin siyahısı” (ərəb və fars dillərində) (v.16b-17a); “bəzi
qeydlər” (v.17b); nəhayət bir “mənzum lüğət” (v.21a-30b) öz əksini tapıb.
Qeyd olunan bu topluya daxil olan ikidilli (ərəbcə-türkcə) mənzum lüğət
tərkibi prinsipinə görə bizim diqqətimizi daha çox cəlb etdi. Nüsxənin xətti,
orfoqrafiyası və kağızının növü onun XIX əsrin birinci yarısına aid olduğuna
ehtimal etməyə əsas verir. Qeyd etməliyik ki, lüğət başlıqsız olsa da, tamdır.
O, ənənəvi sözlərlə başlanır: (b.10a)
(bi-smi-l-lahi ər-rəhmani-r-rəhim)
və aşağıdakı sözlərlə bitir: (v.30 b)
(təmməm oldı bu kitabın yazısı)
Maraqlıdır ki, əsər boyu heç bir yerdə nə müəllifin adı, nə də onun
yazılma tarixi verilmir, yalnız nüsxənin sonunda oxuyuruq: (b.30 b)
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(əbləhlərin çox həqıri yazdı bu lüğəti buyuruğa müvafiq sadir olan
bənim ağamdan)
Göründüyü kimi, yuxarıda gətirilən misralar əsər və onun müəllifi
haqqında verilən yeganə məlumatdır. Bizcə toplunun tərtibçisi “...bu lüğəti
buyuruğa müvafiq sadir olan bənim ağamdan...” dedikdə ustadına,
müəlliminə işarə edir. Buradan tərtibçinin mollaxanada ustad yanında şagird
olduğunu ehtimal etmək olar. Digər tərəfdən əlyazmanın tədqiqatı göstərir
ki, qarşımızda heç də müəllifin özü-özünü adlandırdığı kimi “əhqaru-lbulha” (ağılsızların ən sadəlövhü) deyil, çox savadlı bir şəxs durur. Çünki
lüğətin tərtibçisinin lüğətçiliyin prinsiplərini kamil bilməsi ilə yanaşı, poetik
istedadı, sözləri müəyyən vəzn və qafiyəyə uyğun seçib işlətmə bacarığı, hər
iki dilin ( həm ərəb və həm də türk) incəliklərini mükəmməl bilmə səriştəsi
sadəcə olaraq göz qabağındadır. Deyilənləri təsdiq etmək üçün lüğətə
müraciət edək.
Lüğət 1480 sözdən ibarətdir. Sözlər dördlüklərdə (40 dördlük) yerləşir;
hər sətir iki misradan ibarətdir. Dördlüklər müəyyən başlıqlarla başlayır.
Maraqlıdır ki, başlıqlar gənc nəslə müraciət formasında tərtib olunmuşdur:
(v.22a)
cahil olma bilməyə çox eylə qəsd
(v.21b)
elmə cəhd et bilməyi haqdan dilə
(v.25b)
öyrən, öyrət elmi hər vaxt mərdi saf
(v.27b)
kimin elmi yoxdur olubdur cahil
Lüğət tematik olduğundan dördlüklərdə sözlər bir mövzu ətrafında
toplanıb: bədən üzvləri (v.25a, 17 dördlük); geyim əşyaları (v.28a, 30
dördlük); çöl heyvanlarının adları (v.25 b, 37 dördlük); quş adları (v.29b, 38
dördlük) və s. Misal üçün (v.29b, 38 dördlük):
Kəklik, xoruz, durna, tavuq, quzğun, ala qarğa, qara qarğa, tuti, cücə,
dişi sığırçın, yarasa, kökərçin, dişi kökərçin, bülbül, tavuz, bildirçin.
Hər dördlüyün “rəvi”si vardır. “Rəvi” dedikdə şerin qafiyəsini təşkil
edən sözün son samit hərfi nəzərdə tutulur. Misal üçün (v.22 a) 6-cı
dördlüyün rəvisi “ra” samitidir: bəzr, qəsr, zəhr, təmr və ya (v.25b) 21
dördlüyün rəvisi “qaf” samitidir: farıq, şaqıq, savıq, daqıq.
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Qeyd olunmalıdır ki, dördlüklər bir-biri ilə başlıqlar vasitəsilə bağlanır;
hər dördlüyün sonuncu misrasındakı ərəb sözü sonrakı dördlüyün başlığında
gələn son türk sözü ilə qafiyələnir. Misal üçün: (v.24a, 14 dördlük)
Cuffalə qalın saç tala yüz zifra qulaq dibi şaxmatu-l-uzn qulağın
yumşağı
Basr göz hacib qaş hadaq bəbək minxar burun dəlügi simah qulaq
dəlügi ləms dutmaq.
(v.24a, 15 dördlük, başlıq)
kamallu kəslər ustaddan alur dərs
Lüğətdə sözlərin düzülüşü müəyyən prinsip üzrə verilir: hər ərəb
sözünün üzərində onun türk ekvivalenti yazılır, qafiyə yalnız ərəb sözlərinin
düzülüşündə özünü göstərir.
İlkin orta əsr abidələrinin dilinə xas olan və sözün mənasının açılmasına
yardım edən üsullardan biri- sinonimlərdir. Göstərilən lüğətdə də
sinonimlərə geniş yer verilir. Misal üçün: “buğda” sözünün ərəbcə xınta,
fum, qumx, burr, qul və ya altun sözünün ayn, ascə, nadr, zuxuf kimi
sinonimləri qeyd olunur. Hər dəfə təkrara yol verməmək üçün ərəb
sinonimlərinin üzərindən bir xətt çəkilir.
Lüğətdə mənası türk dillərində geniş oxucuya məlum olan sözlərlə yanaşı
mənası az məlum olan sözlər də toplanmışdır. Misal üçün, ərəbcə “sittun”
sözünün qarşısında “dülbənd” ekvivalenti verilib. Həmin sözlərin nə qədər
bir-birinə uyğun gəlməsini izləmək üçün onların mənalarına fikir verək.
“Sittun” sözünün mənalarından biri “ parça”dır. Türk dilində dülbənd/dülbənt
sözü iki komponentə ayrılır: dül və bənd/bənt. Bəzi alimlərin fikrinə görə
həmin söz hind dilində “əmmamənin bağları”na deyilir. Fars dilində də “bənd”
“bağ”5 mənasında işlənir. Türk dilində dülbənd “əmmamənin ətrafına dolanan
nazik parçaya, kisəyə deyilir”6. L.Z.Budaqovun lüğətində bu sözə yaxın olan
dülbəz sözünə rast gəlirik, mənası “nazik, kətan parça – bez7 deməkdir.
Dülbənd/dülbənt sözü sonralar müəyyən fonetik dəyişikliyə uğrayaraq fransız
dilində “türban” şəklində işlənir.
5
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Digər bir sözə müraciət edək. Lüğətdə “’usmur” sözünün qarşısında
türkcə “davlab bardağı” yazılıb.”Davlab” sözü iki komponentdən ibarətdir:
“’ab” fars dilində “su” deməkdir; “davl” fars və “dalv” ərəb dilində
“bardağ” deməkdir.
Araşdırmalar göstərir ki, “davlab” türk dillərində “quyu tiri // quyu
çarxı”8 mənasını verir. Beləliklə “davlab bardağı” – quyu tirəsinə, quyu
çarxına bağlanan bardağ deməkdir.
Lüğətdə geniş yer ərəb dilində az işlənən dörd və beş köklü sözlərə
verilir. Fikrimizcə bu tipli sözlər ya danışıq dilindən, ya da müəllifə məlum
olan qədim lüğətlərdən seçilib götürülmüşdür. Bunlardan:
heyvan adları: “də’amis” – su iti
“himləc” – yorğa at
həşərat adları: “eyhuqan” – birə
tərəvəz adları: “duğbus” - xiyar
“qınnubeyt” – kələm
qab adları:
“həşta’a – mum qoyan qab
“’usmur” – davlab bardağı və s.
Ümumiyyətlə ərəb dilində az təsadüf olunan dörd və beş köklü sözlərə
adətən böyük, samballı izahlı lüğətlərdə rast gəlirik. Bu tipli sözlərin balaca
bir lüğətdə toplanması təqdirəlayiqdir.
Yuxarıda dediklərimizi ümumiləşdirib belə bir qərara gəlmək olar:
qarşımızdakı iki dilli mənzum lüğət türk və ərəb dillərinin qədim dövrünün
lüğət tərkibi, dil xüsusiyyətləri, fonetik sistemi haqqında zəngin material
verən qiymətli abidədir.
ƏDƏBİYYAT
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ФЕЛЛЯР ВЯ СЮЗ ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫ
Salman Sцleymanov1

Дилин инкишафындан, онун тарихиндян, мярщяляляриндян данышдыгда сюз
йарадыжылыьындан йан кечмяк щеч жцр мцмкцн дейилдир. Я.Я.Ряжябов
«Дилчилик тарихи» китабында йазыр: «Яряб грамматикаларынын сярф бящси
Авропа грамматикалары системи иля ифадя етсяк, ики ясас бюлмяйя айрылыр2:
- Адларын фелляря, феллярин адлара кечмясини юйрянян бюлмя
- Адларын вя феллярин мювге характеристикасындан асылы олмайараг
дяйишмяси, башга сюзля десяк, сюз йарадыжылыьы
Яряб ядяби дилиндя фелин сюз йарадыжылыьы адларын сюз йарадыжылыьындан
даща чох инкишаф едяряк, истяр грамматик бахымдан, истярся дя семантик
бахымдан даща зянэин мяна чаларлары йаратмышдыр. Мцасир дилчиликдя бу
сюз йарадыжылыьынын префиксал, суффиксал, инфиксал, редупликасийа вя с.
цсуллары мювжуддур. Бу аффиксляр (шякилчиляр) яряб дилчилийиндя «õiDépÆC
¹Ünb» ялавя щярфляр адландырылыр вя щямин ялавянин щансы семантик
зярурятдян иряли эялдийи ачыгланыр. Сярф алимляри гейд етмишляр ки, «ялавя»
(õiDépÆC) сюзя онун кюкцня дахил олмайаны ялавя етмякдир вя
ашаьыдакы мягсядляри эцдцр3:
1. ëÚ²Õ õiDºC – мяна ифадя етмяк, йяни сюзцн илкин вариантында
олмайан йени мяна йаратмаг 4
2. ³rÝQÆC ÛÕ Kn¥Æ – мяна чаларларыны эенишляндирмяк цчцн.
Бурада мягсяд дюрдкюклцляря мцлщяг етмякдир вя щямчинин бу заман
йени мяна дейил, мящз йени форма йаратмаг мягсяди эцдцлцр 5.

1

BDU İlahiyat Fak. Arap Dili müelimi ve Dekan Muavini.
Ряжябов Я.Я. Дилчилик тарихи,s.37 Бакы, 1988.
3 C7, s157 .O.i ,È¡»ÖÆC anv . xê²é ÛLC
4 нутц щкфвф с 7 ы 154.
5 с 1 ы 83 å 1356 ,õnåD¿ÆC ,öêºDwÆC anv ,ÛéjÆC ë¤m èiDLnQrËC
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3. Йени баб йаратмаг . Бязи дилчиляр буна етираз етсяляр дя, сонра
эюрдцляр ки, йени баб «тякид», «мцбалиья» цчцн (йяни мяна чаларларлыьы
цчцн) даща файдалыдыр .
Дилчиляр щаггында сющбят эедян аффикслярин 10 олдуьуну
дягигляшдирмишляр. Бу щярфляр ашаьыдакылардыр:
q,ô,Å,O,Ô,Ü,Ø,è,ä,C
Бу щярфляри даща асан йадда сахламаг олсун дейя онлары мцяййян
бир бирляшмя, йахуд жцмлядя топламышлар:
OÝÖÆC , äDPÜ ëÚÖÇrC ,ØÝÆôDsQé ×åÜ , ×ÚQrC ÅÝå Dé ØDÖêÇr OÝåC
,äDsÚP ÔÝêÆC ØDÖêÇr äDPC ,DæêÙÝÖQÆFr
.DæêÆÝÕ RsÙC ,ØÝæéDr DÕ ,ìCÝå tÖQÆC ,ëÙCÝå ×QÆFr ,RéÝå ØDÖsÆC
,RÖÙ Èå qÜC Dé ,Ýær DÚPFé ×Æ ,äDsÚé

Ибн Хяруф 20-дян артыг беля нцмуня топламышдыр6. Бу барядя
охуйуруг. Бир шаэирд шейхиндян (устадындан) ялавя щярфляр барядя
сорушур вя жавабында устады дейир: DæêÙÝÖQÆFr (мяндян ону
сорушмусунуз). Шаэирд эцман едир ки, бундан яввял шаэирдляр ондан
сорушуб вя онлара жаваб вериб. Одур ки, тякрар дейир: Мян йалныз инди
сорушурам. Шейх дейир: “äDsÚP ÔÝêÆC” (“Бу эцн унудажагсан”). Йеня
дя баша дцшмяйян шаэирд дейир: Аллаща анд олсун ки, унутмарам. Шейх
дейир: ай ахмаг, артыг ики дяфя жаваб вердим”7 .
Инди ися гейд етдийимиз сюздцзялдижи шякилчилярин йериня эюря префикс,
суффикс вя инфикс кими иштирак етмяси вя фелин сюз йарадыжылыьында бунларын
вя редупликасийанын ролу барядя материаллары изляйяк. Сами дилляриндя
икикюклц сюзляр аз олмаса да, бу диллярин ясас структуруну цчкюклц сюзляр
тяшкил етмиш , онлар азалараг икикюклц , эенишляняряк дюрд вя щятта беш вя
алтыкюклц сюзляр йаратмышлар. Фелин сюз йарадыжылыьынын цсулларыны излямяк
цчцн дюрдкюклц феллярин йаранма цсулларына нязяр салаг.
Гейд етдийимиз кими, дюрдкюклц фелляр сами дилляриндя цчкюклцлярля
мцгайисядя чох аздыр. Арами вя йящуди (ибри) дилиндя яряб вя ефиоп
дилляриня нисбятян даща аздыр. Бунлар да мцхтялиф цсулларла йараныр ки,
онлардан бири дя редупликасийа (тякрарланма) цсулудур. Цчкюклц феллярин
сон самитинин редупликасийасы иля йараныр. Мясялян: NÇb - NMÇb
6
7

1954 ,n¡Õ ,1 ¨ ,dê¤ÝQÆC ëÇ± dén¡QÆC anv .jÆDf ìnåoËC
å 1356 ,õnåD¿ÆC ,öêºDwÆC anv ,ÛéjÆC ë¤m èiDLnQrËC
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Щямчинин икикюклц феллярдян кюкцн там тякрарланмасы иля йараныр;
Åo → ÅpÆo. Бу цсул ачыг нязяря чарпажаг дяряжядя эениш йайылмышдыр8.
pL - pLpL - айырмаг
Èz - È¡Çz - жинэилдямяк
nz - nznz - хышылдамаг, хырчылдамаг
¢L - ¢M¡L - бярг вурмаг
Гядим яряб вя йящуди дилчиляри бир сыра щалларда бир груп цчкюклц
феллярин ики ейни кюкдян йарандыьына диггят йетирмишляр. Бу щалда бир сыра
цчкюклц феллярдян йалныз цчцнжц самит фярглянир, амма бцтцн бу груп
фелляр ейни, йахуд да йахын мяналар кясб едирляр. Мисаллара мцражият
едяк:
¢¾ - юзяйиндян йаранан фелляр
¢¾ - кясмяк (йящуди дилиндя «гасас»-да кясмяк мянасындадыр)
N¡¾ - кясмяк
n¡¾ - гысалтмаг
³¡¾ - тахылы язмяк
¼¡¾ - айырмаг, гырмаг
¼¡¾ - гырылмаг
È¡¾ - от бичмяк
×¡¾ - сындырмаг
ª¾ - кюкцндян йаранан фелляр
ª¾ - кясмяк
N©¾ - кясмяк
³©¾ - кясмяк
¼©¾ - мейвяляри гопармаг, дярмяк
È©¾ - кясмяк
×©¾ - кясмяк, юн дишлярля дишлямяк.
Лакин икикюклц фелляр юзляри дя яряб дилинин мювжуд грамматик
гайдаларына табе олмаг цчцн сон кюк самитинин тякрарланмасы
щадисясиня мяруз галырлар. Мясялян, Åi - RÇÆi
2. Яряб дилиндя чох щалларда цчкюклц феллярдян префиксин кюмяйи иля
дюрдкюклц фелляр йараныр.
8

Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, М.,
ИВЛ, 1963, 594 с. с 177-178
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å - префиксинин кюмяйи иля:
ÈXm - пийада йеримяк;
ÈXnå - ири аддымларла аддымламаг
¼vm - жанына чякмяк;
¼vnå - мащуд парчасыны мцряккябя салды
ки, ону жанына чяксин
r - префикси
NÇ¾ - NÇ¿r - чевирмяк.
3. Зяиф « Ü » вя «ì» самитляринин инфиксал, бязян дя суффиксал олараг
ялавяси иля йени фелляр йараныр:
а) биринжи кюк самитиндян сонра: È¾Ýb «аьыр аддымларла йеримяк,
×ê®²ÆC ëÇ²ÆC ÓDL ËC õÝ¾ ËÜ ÅÝb Ë демяк»
È¿b - санжыланмаг (дявя вя ат барядя)
n©êr - нязарятчи олмаг; аьалыг етмяк; йазышмаг
n©r - йазмаг
б) икинжи кюк самитиндян сонра:
mÝæX - næX айдын олмаг, ашкар олмаг
ØÝåm - йорьа йеримяк
Ûåm - узанмаг
ж) цчцнжц кюк самитиндян сонра:
tÇ¿P - ësÇ¿P - галпаг эейдирмяк
4. Бир сыра дюрдкюклц фелляр бурун самитинин ялавяси иля йараныр:
tÚÇ¾ - tÇ¿P
mjÚX - парча цзяриндя рясм чякмяк;
mjX - торпаьын цзяриня
галхмаг (от)
5. « m» /р/ самитинин ялавяси иля
×vnL - икращ дуймаг;
×wL - йемяйя гаршы икращ дуймаг
ÀvnL - гамчы иля вурмаг; ÀwL - чубугла вурмаг
«Å» самитинин ялавяси иля:
½nL - È¾nL - чахмаг (шимшяк)
a /щ/ боьаз самитинин инфиксал ялавяси иля:
Wnbi - Wmi - йумаламаг
ÀÇbo - ÀÆo - сцрцшмяк
6. Икинжи кюк самитинин редупликасийасы вя ялавя щярфлярдян биринин
ялавяси иля беш самитли фелляр йараныр: Ûwf - ÛvÝwfC. Яряб дилиндя
бешкюклц фелляр аз йайылмышдыр. Ефиоп дилиндя нисбятян чох раст эялинир:
(rmsm кюкцндян) «ярмясмяся» - кор кими ял иля йохламаг, буну яряб
дилиндяки «мясся» (тохунмаг) кюкц иля мцгайися етмяк олар.
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Бу барядя яряб дилчиляринин фикирлярини излясяк, «мцлщяг фелляр
сырасында мараглы фикирлярля растлашарыг. Биз артыг ялавя щярфлярин
артырылмасындакы мягсядляр барядя дилчилярин фикирляриня тохундуг. Икинжи
мягсядин мящз цчкюклцлярин дюрд-кюклцляря вя онун дцзялтмя бабларына
«илщаг» едилмяси олдуьуну «Шярщу-л- муфяссял»дян охуйуруг9. Ябу-лФятщ ибн Жинни бу барядя дейир 10:
OCÜlº ö·ÇÆC íº ³rÝQÆC ÛÕ Kn¥Æ çL ÀcÇÖÆC çÙm DæL ¸ÇMP
öÖÇÃÆC íº õiDépL Ýå DÖÙC ½DcÆËCØC ×Ç±C
KÝÇ©Õ £nμ ÄÆk j²L ë¿Mé ËÜ ösÖgÆC DæL ¸ÇMé öTÌUÆC
“Бил ки, “илщаг” сюздя онун мцлщяг едилмиш гялибя дцшмяси цчцн олан
ялавя-дир. Бу, дилдя йарадыжылыг мягсяди эцдцр. Бунунла цчкюклцляр
дюрдкюклцляря вя бешкюклцляря чатыр, дюрдкюклцляр ися бешкюклцляря.
Бурада башга мягсяд йохдур”.
“Истяр исим олсун, истярся дя фел олсун, орада ялавя олур вя бу ялавя иля
дцзялтмя баблардан щяр щансы бириня щям щярфляринин, щям дя
щярякяляринин сайына эюря бярабяр олур. О, уйьун олдуьу баба мцлщягдир
вя она едилмиш ялавя илщаг цчцндцр»11 .
Гейд етмяк лазымдыр ки, яряб дилчиляри «илщаг»-ын сюзцн яввялиндя
олмадыьыны эюстярирляр.
NMÇYP - фелиндя ясас илщаг сон кюк самити олан K - нин тякрары, йяни
редупликасийасыдыр. Сюзцн юнцня эялмиш “O” префикси илщагда щеч бир рол
ойнамыр вя о, сырф фелин сюз йарадыжылыьына аид олараг “гайыдыш” мянасыны
(ö±ÜD©ÖÆC ëÚ²ÖÆ) ифадя едир. Бязян бирбаша ÈÇ²»P - формасында чыхыш
едиб ÈÇ²º - формасы олмайан ÛÃsÖP - типли феллярин дедийимиз фикря гаршы
доьурдуьу суала яряб дилчиляри беля жаваб верирляр:
ªÇ·ÆC ÈêM¾ ÛÕ kDv ÛÃsÖP ×æÆÝ¿º ö²LmËC õj± ëÇ± ØDÂ ØCÜ ½DcÆÌÆ
Dæêº õiDépÆC RsêÇº ÛÃsÖP DÕC
«ÛÃsÖP»-йя эялинжя, орадакы ялавя илщаг цчцн дейил, дюрдкюклцляр
сырасында олса да «ÛÃsÖP» ишлятмяляри йанлыш олан истиснадыр. «Шярщу-шшафи-йя»дя бу барядя охуйуруг12:

с 7 ы 5.O.i ,È¡»ÖÆC anv . xê²é ÛLC
с 1 ы 34.1953 ,n¡Õ ,1¨ ,¼¡ÚÖÆC . dQ»ÆC ÝLC íÚX ÛLC
11 ы 53 1955 ,n¡Õ ,2§ ,ÅD²ºËC ¼én¡P íº íÚ·ÖÆC öÖê¥± .ÀÆDgÆC jM± jÖcÕ
12 .O.i ,È¡»ÖÆC anv . xê²é ÛLC
9

10
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¼émD¡QÆC ³êÖX íº WnbjP R¿ºCÜ ØCÜ J¥éE n®Ù ÀcÇÖÆC ÛÕ ÛÃsÖPÜ
ÅjÚÖPÜ °mjÖP õDcÚÆC j± íºÜ
ÛêÃsÕÜ ÈéjÚÕ ×êÕ ØC CÝÚ¬ ªÇ·ÆCÜ ×åÝQÆC ÈêM¾ ÛÕ íå ÈL ½DcÆËC
j¡¿Æ RsêÆ Dæêº ×êÖÆC õiDéo ØË ÄÆkÜ
ÛÃsPÜ ÅjÚPÜ °mjPÜ qDê¿ÆCÜ ×åmi ÅCiÜ ÈéjÚ¾ ¹D¿Â öÖÇÃÆC
ôDº ö±mjÕÜ
«Нящв алимляринин ÛÃsÖP, ÅjÚÖP вя °mjÖP феллярини мцлщяг щесаб
етмяляри барядя дя фикирляри вар. Бцтцн тясриф формаларында «WnbjP»
гялибиня уйьун олса да орада «Ô» (мим) илщаг мягсяди эцдмцр вя
йанлышдыр. Зянн етмишляр ки, ÛêÃsÕ, ÈéjÚÕ вя ö±mjÕ сюзляриндяки
«мим» (Ô) сюзцн «фя»-си (¹), йяни биринжи кюк самитидир. Нежя ки, ÈéjÚ¾
сюзцндяки «½» вя ×åmi сюзцндяки «i» сюзцн биринжи кюк
самитидир.Гайда ися эюстярир ки, гейд етдийимиз фелляр ÛÃsP, ÅjÚP вя
°mjP - дир.13
Гейд етдийимиз сюзлярдяки «Ô» (мим) дя фели сюз йарадыжылыьына
дахилдир вя фелдян ад груплу сюзлярин йарадылмасында бюйцк рол ойнайыр .
Тядгигатымыз сырф феля хас олдуьундан фелин сюз йарадыжылыьына дахил олса
да фелдян ад груплу сюзлярин йаранмасы мювзусу цзяриндя
дайанмайажаьыг.
Мцлщяг фелляр 2 цсулла йараныр:
1. Сюзцн юз самитинин тякрарланмасы иля йараныр. ÈÇÖv, NMÇb ÈÇ²º бабына мцлщяг олмаг цчцн щярякяляриндя вя щярфляринин сайында
там бярабяр олур.
Сярф алимляри бу форманы мцлщяг феллярин бир нювц сайырлар, щятта
бязян шер хатириня шаирляр NLn¤, Zbnf - кими фелляр йаратмышлар ки, буну
да мцмкцн саймышлар14.
2. Сюзцн юз самитляриндян кянар самитлярин ялавяси иля, йяни
“DæêÙÝÖQÆFr”-дяки щярфлярин ялавяси иля йараныр.
Мясялян: “Ü ”: ÅÝ²º вя È±Ýº: mÝæX вя È¾Ýb - кими; вя “è ”: È²êº
вя ëÇ²º: Û©êv вя ë¿Çr кими “Ø ” ÈÚ²º: tÚÇ¾ кими щамысы Wnbi вя
¼åm-йя мцлщягдир”.

13

14

с 1 ы 68 å 1356 ,õnåD¿ÆC ,öêºDwÆC anv ,ÛéjÆC ë¤m èiDLnQrËC
.O.i ,È¡»ÖÆC anv . xê²é ÛLC

Фелляр Вя Сюз Йарадыъылыьы

53

Апарылмыш тяжрцбя сами диллярин кюк хцсусиййятляри барядя нятижяйя
эялмяк имканы верир. Щеч дя сайжа аз олмайан ики самитдян ибарят кюкляр
вар ки, бунларын “цч самитлилярдян сяс дцшцмц нятижясиндя ямяля
эялмялярини” щесаб етмяк олар. Лакин бир чох щалларда онлар юзляри илкин
юзяклярдир. Бунунла йанашы, сами дилляр цчцн цч самитли сюзляр
характерикдир вя бу щямишя беля олмушдур. Щям дя о щалда олур ки,
икикюклцляр юзляри дя щяр щансы цсулла цчкюклцляря гошулурлар.
Сами дилляриндя щяр щансы конкрет кюкцн арашдырылмасы сами дилляря
гощум олан дилляря, йяни щами, бярбяр вя гядим йящуди дилляриня дя
мцражият етмяйя эятириб чыхарыр. Бу дилляр истяр грамматика, истярся дя
лексика бахымындан бир-бири иля баьлыдыр. Бу баьлылыг тарихи инкишаф йолу
кечмишдир.
Беляликля, фелин сюз йарадыжылыьында мцхтялиф грамматик щадисяляр
иштирак етмишдир. Йухарыда вердийимиз фел формалары силсилясиня нязяр
салдыгда бу щадисяляри айдын эюрмяк мцмкцндцр. Эюрдцйцмцз кими,
фелин сюз йарадыжылыьында иштирак едян щадисяляр, мцасир дилчилик терминляри
иля десяк, инфиксляр, суффиксляр, префиксляр, редупликасийа вя эеминасийа
цсулларыдыр.
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SEBEP VE SONUÇLARI BAĞLAMINDA HZ. PEYGAMBER’İN
SAVAŞLARI (GAZVE VE SERİYYELERİ) ÜZERİNE BAZI
NOTLAR VE İSTATİSTİKLER
Dr. Elşad Mahmudov1
“Resûlüllah’ın savaşları (megâzisi) bize Kur’ân’dan bir süre
öğretilir gibi öğretiliyordu.”
Ali Zeynelâbidin b. Hüseyin (Hz. Ali’nin torunu).2

Giriş
Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan müslümanlar, İslâm’ın ilk
dönemlerinden itibaren tarih boyu çeşitli nedenlerle savaşlar yapmış, bu
konuda değişik metotlar geliştirmiş, çeşitli kural, hüküm ve prensipler
vazetmeğe çalışmışlardır. İslâm’da savaşın esaslarına yönelik bütün bu
görüşler öncelikli olarak İslâm’ın birinci ve en önemli kaynağı olan Kur’ân-ı
Kerîm’e, daha sonra ise Kur’ân’ın uygulayıcısı olan İslâm Peygamberi Hz.
Muhammed’in (s. a. v) savaş faaliyetlerine, bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği
Asr-ı Saadet’e dayandırılmaktadır. Bununla da hayatın çeşitli alanlarında
örnek gösterilen bu devirde yapılan askerî harekat, bir başka ifadeyle Hz.
Peygamber’in gazve ve seriyyelerini de içine alan cihad faaliyeti daha
sonraki dönemlerde müslümanların savaş telakkisini doğrudan etkilemiştir.
İslâm âlimleri asırlardan beri Hz. Peygamber’in askerî yönünü çeşitli
vesilelerle incelemiş, onun bu konudaki uygulamalarını Kur’ân’da savaşla
ilgili vazedilen prensiplerle karşılaştırmış ve her iki kaynakta belirtilen
prensipleri esas alarak İslâm’da savaşın (cihadın) sebep ve sonuçlarına
yönelik kâideler manzumesini ortaya koymaya çalışmış, gerek savaş öncesi
ve savaş esnasında, gerekse sonrasında uyulması gereken kuralları kendi
zamanlarındaki şartlar çerçevesinde bazen en ince ayrıntılarına kadar
1

BDU İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Muallimi.
Hatîb el-Bağdâdî, el-Câmi‘ li Ahlâki’r-Râvî ve Âdâbi’s-Sâmi‘, II, 195; İbn Kesîr, el-Bidâye
ve’n-Nihâye, V, 21.

2
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inceleyip tartışmışlardır. Bu tartışmalar bazı guruplar arasında birbirine
yakın olmakla beraber çeşitli görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuş, en
önemlisi ise gün geçtikçe sosyal ve siyasî şartların da değişmesiyle
müslümanların savaşa bakış ve silâhlı mücadele tarzlarında mühim
değişikliklere yol açmıştır. Günümüzde dünyanın çeşitli coğrafyalarında
bulunan müslüman halkların veya gurupların özgürlük, bağımsızlık ve
sömürge karşıtı gibi eylemlerine bağlı olarak gerek iç gerekse dış düşmana
karşı verdikleri mücadelelerinde kullandıkları ve çoğu kez İslâm adına
gerçekleştirdikleri değişik metotlar, müslümanların geçmişten bu yana gelen
cihad veya savaş anlayışının çeşitli tezahürleri olarak karşımıza çıkmakla
beraber, İslâm’da cihad ve savaş üzerine çeşitli ve yeni görüşlerin ortaya
çıkmasına da sebep olmuştur. Bu hususlar aynı zamanda cihadın yalnız
savaştan ibaret olduğunu ileri süren bazı müsteşriklerin yine cihadı, bütün
dünya müslüman oluncaya veya İslâm hakimiyetine boyun eğinceye kadar
müslüman olmayanlarla mukaddes savaş (Holy war) olarak ifade etmelerine
mesnet teşkil etmiştir.3
Bütün bu görüşler ve yukarıda işaret edilen hususlar dünyada savaş
telakkisine önemli bir katkı sağlamakla beraber her zaman güncelliğini
koruyan İslâm’da savaş (cihad) konusu, özellikle de fiilî olarak bu alanda
mücadele yapan ve Kur’ân’ın bu konudaki prensiplerini bizzat hayata
geçiren Hz. Peygamber’in savaşları üzerinde bir daha durma ihtiyacını
hissettirmiştir. Biz bu çalışmada İslâm’da savaş (cihad) üzerine yapılan
teorik tartışmalara, değişik görüşlere ve ortaya konulan genel prensiplere
fazla girmeden bir makale ölçüleri çerçevesinde mezkur konuya kaynaklık
teşkil eden Hz. Peygamber’in bu alandaki uygulamalarını esas alarak onun
neden savaştığı, askerî faaliyetlerini hangi kurallara göre gerçekleştirdiği ve
kısa olarak ne gibi sonuçlara vardığını ağırlıklı olarak tarihî açıdan ortaya
koymaya gayret edecek ve genel olarak İslâm’da savaş konusuna veya
müsteşrikler tarafından iddia edildiği gibi Hz. Peygamber’in yaptığı cihadın
bütün dünya müslüman oluncaya veya İslâm hakimiyetine boyun eğinceye
kadar müslüman olmayanlarla mukaddes savaş olup olmadığı hususuna
3
bk. Majid Khadduri, War and Peace in the Law of Islam, s. 53 vd.; Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, s. 130. Ann K. S. Lambton, State and Goverment in Medieval Islam, s. 201-202; Rudolph Peters, Islam and Colonialism, The Doctrine of Jihad in Modern
History, s, 3, 4, 118; a. mlf., Jihad In Classical and Modern Islam, s. 115-116.
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katkıda bulunma yolunda bir deneme yapacağız. Bunu yaparken belirli bir
yol takip edecek, konunun daha iyi anlaşılması için öncelikle Hz.
Muhammed’in savaşlar öncesi dönemine kısa bir göz atacak, Mekke
dönemiyle ilgili konumuz açısından mühim gördüğümüz bazı hususlara
değinecek ve daha sonra Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye hicret ve
Medine’de İslâm devletinin kurulma süreciyle başlamakta olan savaşlarıyla
(gazve ve seriyyeleri) ilgili hususlara açıklık getirerek doğrudan konumuza
geçeceğiz. Bu hususların ortaya konulmasında çalışmamızın sonunda
verdiğimiz ve Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerine kaynaklık teşkil
eden Siyer-Megâzî, Ensâb, Tabakât, Genel İslâm Tarihi, Şehir
Tarihleri, Hadis, Tefsir, Fıkıh ve Coğrafya eserleri gibi İslâmî
kaynaklardaki rivayet ve bilgilerden hareketle çizmeye çalıştığımız ve
gazve ve seriyyelerin isimleri, sayısı, tarihi, kumandanları, sebep ve
sonuçları, hangi düşmana yönelik düzenlendiği, bu askerî faaliyyetlerdeki müslümanların sayısı, düşman sayısı ve tarafların kayıpları gibi
bilgileri içeren tablodan büyük ölçüde yararlanacağız.
1. Savaşlar Öncesi Hz. Peygamber’in Hayatına Toplu Bir Bakış ve
Hz. Peygamber’in Savaşlarının Temel Sebepleri
Kırk yaşında ilâhi vahye mazhar olan Hz. Muhammed, hayatının
yaklaşık elli üç, peygamberliğinin de on üç yılını doğduğu şehir Mekke’de
geçirdi. Risâletini önce ailesi ve güvendiği dostlarından başlayarak yakın
akrabasına tebliğ eden Hz. Peygamber, bu tebliğ halkasını Kureyş kabilesi
ve sonra da diğer Arap kabilelerine doğru genişletti. Allah tarafından kendisine vazife olarak verilen vahyi her fırsatta duyurmaya ve anlatmaya çalıştı.
Fakat bu görevi yerine getirmek istediği ilk günlerden itibaren büyük
tepkilerle karşılaştı. Risâletine karşı önce münazara ve tartışmalarla başlayan
münferit tepkiler, giderek güçlü ve sistematik bir muhalefete dönüştü. Mensubu bulunduğu Kureyş kabilesi, daha risâletinin başlangıcından itibaren bu
muhalefetin başını çekti. Karşısında bulduğu sert ve acımasız, aynı zamanda
çok güçlü olan bu muhalefetin her türlü zulmüne rağmen O, yaklaşık 13 yıl
risâlet vazifesini Mekke’de yerine getirdi. Risâlete karşı gelişen bu muhalefet Mekke dönemiyle sınırlı kalmadı. Hicretle başlayan Medine döneminde bu mücadele Mekke’nin müslümanlar tarafından fethedilmesine kadar
değişik şekillerde devam etti. Hz. Peygamber, hayatında Kureyş müşrikleri
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gibi hiçbir düşman güce karşı böylesine uzun ve meşakkatli bir mücadele
vermemiştir.
Kureyş kabilesinin bu muhalefete liderlik etmesinde onun Arap
yarımadasındaki tarihî önemi ve Mekke şehrindeki nüfuzunun büyük payı
vardı. Kureyş kabilesi müşrik Arapların mabet olarak kabul ettikleri Kâbe’yi,
dolayısıyla Mekke yönetimini ellerinde bulundurmanın verdiği üstünlük ve
avantajı her alanda yoğun bir şekilde kullanıyorlardı. Dönemin büyük
devletleri olan Bizans ve Sâsâni imparatorluklarının yanı sıra Suriye,
Habeşistan ve Yemen’e yaptıkları ticaret kervanları, bu ülkelerle bulundukları ilişkiler ve yaptıkları uluslararası antlaşmalar Kureyş kabilesinin o
dönemki güçlü konumuna işaret etmektedir. Mekke şehrinin sosyal, siyasî,
dinî ve ekonomik gücü, bunun dayandığı esaslar, bu şehir sâkinlerinin hayat
tarzı ve yaşantıları, idarecilik ananeleri, kültürel gelenekleri, inanç sistemi ve
iktisadî güçleri göz önüne alınırsa, Kureyş kabilesinin miladî VII. asrın
başlarında Arap yarımadasının en güçlü ve nüfuzlu kabilelerinden biri
olduğu rahatlıkla söylenebilir.4 Bu konuma sâhip Kureyş müşriklerinin İslâmiyet’i kolaylıkla kabul edecekleri ve bu dine itaat edecekleri
düşünülemezdi. Onların İslâmiyet’e, dolayısıyla Hz. Muhammed’in
hâkimiyetine girdikleri takdirde putperestliğin yıkılacağından, bununla da
Arap kabileleri yanında elde etmiş oldukları dinî ve siyasî üstünlükle ticarî
nüfuz ve menfaatlerinin kaybolacağından endişe ettikleri anlaşılmaktadır.
Bunun yanında bazı Kureyş liderlerinin Hz. Muhammed’e karşı çıkmalarında kıskançlık hislerinin yanında, kabile içi rekabet geleneğinin de önemli
etkisi olduğu söylenmektedir.5
Kureyşli müşriklerin Hz. Peygamber’in risâletine karşı olan muhalefeti
zaman içinde çeşitli şekillere bürünmüştür. Hz. Peygamber ve taraftarlarına
karşı alay, aşağılama, boykot, ambargo, hapis, işkence ve öldürme,
kendilerinden kaçan müslüman mültecilerin iadesi için uluslararası nüfu4

Kureyş kabilesinin tarihî konumu hakkında geniş bilgi için bk. Cevad Ali, el-Mufassal fî
Târîhi'l-Arab Kable'l-İslâm, IV, 18-90, Avâtıf Edîb Selâme, Kureyş Kable’l-İslâm,
Devruhâ’s-Siyâsî ve’l-İktisâdî ve’d-Dînî, s. 141 vd.; Muhammed Hamîdullah, İslâm
Peygamberi, I, 31-35; Halîl Abdülkerîm, Kureyş-mine’l-Kabîle ile’d-Devleti’l-Merkeziyye, s.
239, 281, 319; H. Lammens, “Kureyş”, İA, VI, 1014-1019; Casim Avcı, “Kureyş (Benî Kureyş)”, DİA, XXVI, 442-443.
5
M. Ali Kapar, Hz. Muhammed (s.a.v)’in Müşriklerle Münasebeti, s. 115-120; Avcı, “Kureyş
(Benî Kureyş)”, DİA, XXVI, 443.
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zlarını kullanmak, Arap yarımadasındaki kabileleri ve şehir halklarını tehdit
etmek bu muhalefetin Mekke dönemindeki büründüğü belli başlı şekiller
idi.6 Bu metotları kullanarak gün geçtikçe muhalefet dozunu artıran Kureyş
müşrikleri Mekke’yi müslümanlar için yaşanmaz hale getirmişti. Kendisinin
Mekke’de sahip olduğu veya onu destekleyen bir siyasî teşkilat veya askerî
kuvvetinin olmaması, ayrıca Mekke idaresinin Kureyş kabilesinin elinde
bulunması, Hz. Peygamber’i Mekke hâricinde sığınacak bir yer aramaya
mecbur etmişti. Müslümanlar guruplar halinde müşrik Kureyş zulmünden
kurtulmak ve dinlerini serbest bir şekilde yaşamak amacıyla Hz.
Peygamber’in tavsiyeleri üzerine Habeşistan’a çeşitli aralıklarla hicret
etmişlerdi.7 Hz. Peygamber ise geride kalan müslümanlarla beraber Mekke
ve civarında sığınılacak ve rahat edebilecek yer arayışlarını devam ettirmiş,
Tâif seferi bu amaçla yapılmış, fakat hiçbir olumlu sonuç alınamamıştı.8 Hac
mevsimlerinde büyük gayret ve zorluklarla yaptığı davetler sonucunda da
çeşitli kabilelerden büyük bir yardım ve destek görememişti. Hz.
Peygamber’in risâletini kabul edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktaysa da
Araplar arasında İslâm’ın kabulü, kabileler ve gruplar halinde olmayıp daha
çok ferdî planda kalmaktaydı.9
Nübüvvetin 11. yılına (620) rastlayan hac mevsiminde Yesrib’ten gelen
bir küçük zümre Hz. Peygamber’in hac kafilelerine yönelik yıllardır
sürdürdüğü tebliğ faaliyetine ilgi duydular ve onunla Mekke’de Mescid-i
Harâm’a yaklaşık 3 km uzaklıkta ve Mina hudutları içinde bulunan Akabe
mevkiinde buluştular.10 Kısa süren görüşmelerden sonra İslâm’ı kabul eden
bu insanların memleketlerine dönmeleri, Yesrib’te yaşayan Hazrec ve Evs

6

Kureyş müşriklerinin müslümanlara yönelik işkence ve yaptırımlarıyla ilgili bk. İbn Hişâm,
es-Sîretü’n-Nebeviyye, I, 231-235, 252, 263, 279; II, 12-14; İbn Sa‘d, Kutâbu’t-Tabakâti’lKebîr, I, 170-173; 177-178.; Belâzürî, Ensâbü’l-Eşrâf, I, 140-176; 225, 265; Mevlânâ Şiblî,
İslam Tarihi = Asr-ı saadet = Siretü’n-Nebi, I, 516. Kapar, Hz. Muhammed (s.a.v)’in
Müşriklerle Münasebeti, s. 120-135.
7
Habeşistan hicretleriyle ilgili bk. İbn Hişâm, I, 255-267; İbn Sa‘d, I, 172, 176; Taberî,
Târîhu’l-Ümem ve’l-Mülûk, II, 327-331; Levent Öztürk, Etiyopya’da İslâmiyet, s. 55-66.
8
Urve b. Zübeyr, Megâzî Resûlillah, s. 118-119; İbn Hişâm, II, 46-48; İbn Sa‘d, I, 179-180;
Belâzürî, I, 273.
9
Bu konuyla ilgili bk. Urve, Megâzî, s. 117; İbn Hişâm, II, 47-50; İbn Sa‘d, I, 184; Belâzürî,
I, 274-275.
10
İbn Hişâm, II, 53; İbn Sa‘d, I, 185-186; Belâzürî, I, 275-276; İbn Hibbân, es-Sîretü’nNebeviyye ve Ahbâru’l-Hulefâ, s. 103-104.

60

Dr. Elşad Mahmudov

kabileleri arasında İslâm’ın yayılmasına neden oldu. Bu gelişme
Yesribliler’in risâletin 12. (621) ve 13. (622) senelerinde Mekke’ye gelerek
yine Akabe mevkiinde Hz. Peygamber’e biat etmeleri11 ve İslâm tarihinde
Akabe Biatları olarak bilinen gelişmelerle sonuçlandı.12 Özellikle İkinci
Akabe Biatı’nda Yesribli müslümanlar Hz. Peygamber’i ve Mekkeli
müslümanları Yesrib’e davet ettiler ve onları canlarını, mallarını, kadın ve
çocuklarını korudukları gibi her türlü tehlikeye karşı koruyacaklarına, her
koşulda Hz. Peygamber’e tâbi olacaklarına ve gerekirse bu uğurda bütün
insanlarla savaşacaklarına dair söz verip biat ettiler.13 İslâm tarihinin en
önemli dönüm noktalarından biri olan ve hicrete öncülük teşkil eden bu
Akabe Biatı ilk defa askerî mücadele kavramını da beraberinde getirdi.
Nitekim İkinci Akabe Biatı’nın “Bey‘atü’l-harb” olarak adlandırılmasının
yanı sıra,14 kaynakların çoğunun Kur’ân-ı Kerîm’de cihadın savaş şekline
izin verildiğini ifade eden el-Hac sûresinin 39. âyetini Medenî sûreler
arasında zikretmelerine rağmen,15 İbn Hişâm’ın bu tarihi İkinci Akabe
Biatı’na kadar götürmesi16 bu hususu teyit etmektedir.
Akabe Biatları’ndan sonra İslâmiyet Yesrib’de daha süratli bir şekilde
yayıldı ve Hz. Peygamber sahâbîlerine Kureyş’in zulmünden kurtulup
dinlerini rahatça yaşayabilmeleri için bu şehre hicret etmelerine izin verdi.
11
Tâifliler ve diğer Arap kabilelerinin Hz. Peygamber’i reddederken tam aksine
Medineliler’in daha ilk görüşmede İslâm’a girmeleri, Akabe biatlarında verdikleri sözler
doğrultusunda her türlü tehlike ve sıkıntıyı göze alarak şehrin kapılarını ona açmalarının, yani
Medine’nin hicret yeri oluşunun sebepleri arasında Medine şehrinde bulunan Evs ve Hazrec
kabileleri arasındaki çok eskilere dayanan düşmanlığın İslâmiyet’i tanıyınca ortadan kalkacağı
ve bu durumun şehre huzur getirmesi, şehirde siyasî otorite boşluğunun olması, Medine
yahudilerinin son peygamberin yakın bir zaman içinde çıkacağını haber vermeleriyle halk
arasında bir peygamber beklentisinin olması, şehrin İslâmiyet’in çevreye kolayca yayılmasına
imkân sağlayacak merkezî bir konumda ve müdafaaya elverişli coğrafî bir yapıda olması,
ayrıca kervan yollarının üzerinde bulunması gibi nedenler zikredilmektedir. bk. Adnan
Demircan, Nebevî Direniş Hicret, s. 91-94; Ahmet Önkal, “Hicret”, DİA, XVII, 459-460.
12
Urve, Megâzî, s. 121-126; İbn Hişâm, II, 55-60; İbn Sa‘d, I, 187-188; Ahmet Önkal,
“Akabe Biatları”, DİA, II, 211.
13
İbn Hişâm, II, 61-70; İbn Sa‘d, I, 188-190; Belâzürî, I, 295-296; Önkal, “Akabe Biatları”,
DİA, II, 211.
14
İbn Hişâm, II, 73; Önkal, “Akabe Biatları”, DİA, II, 211.
15
Taberî, Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, XVII, 172-173; Zemahşerî, el-Keşşâf ‘an
Hakâiki’t-Tenzîl ve Uyûnü’l-Ekâvîl fî Vücûhi’t-Te’vîl, III, 15; Vâhidî, Esbâbü’n-Nüzûl, s. 232;
Suyûtî, Esbâbü’n-Nüzûl, s. 135; İbn Kesîr, V, 20; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dîni Kur’an
Dili, V, 307.
16
İbn Hişâm, II, 84.
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Hz. Peygamber’in bu iznine uyan müslümanlar Yesrib’e göç etmeye başladı
ve nihayetinde Hz. Peygamber de dostu Hz. Ebû Bekir’le birlikte Medine’ye
hicret etti.17
Akabe biatlarıyla başlayarak hicretle sonuçlanan bu süreç, İslâm’ın
davet, teşriî faaliyet, siyaset, toplum ve ekonomi gibi her alanında, özellikle
de konumuz açısından önem taşıyan silâhlı mücadele alanında büyük bir
değişimin başlangıcı oldu. Bazı araştırmacılar tarafından site devleti olarak
adlandırılan yapının ilk unsurlarının18 Medine’de meydana getirilmesiyle
beraber müslümanlar ve düşmanları arasındaki ilişkiler yeni bir boyut
kazandı. Fakat Hz. Peygamber burada da muhalefet gücünün giderek
arttığını müşahede etti. Daha önce Mekke’de bir kabilenin muhalefetiyle
başlayan karşıdurma Medine döneminde çeşitli kabilelerin, ulusların veya
dinî gurupların düşmanlığıyla devam etti. Bu durum müslümanları tehdit
etmeye, İslâm’ı yayma politikasını kısıtlamaya ve ortadan kaldırmaya
yönelik olduğu için Hz. Peygamber mevcut engelleri aşma adına birçok
adımlar attı. Risâletinden hicrete kadarki 13 senelik baskı ve zorluklarla
geçirdiği hayat ve siyasî hakimiyetten yoksun bir tebliğin sürekliliği,
devamlılığı ve yayılmasının imkânsızlığı onu Medine’de bazı köklü
reformları hayata geçirmeye itti.
Devlet yapısının ilk unsurlarının meydana getirilmesiyle müslümanlar
ve muhalifleri arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazandı. Medine’de İslâm
devletinin kurulmasıyla başta Mekke müşrikleri, Medine’de yaşayan
yahudiler ve Arabistan’da bulunan diğer müşrik Arap kabileleri olmak üzere
bütün İslâm düşmanları kendileri için tehlikeli buldukları bu devleti daha
doğmadan yok etmek istediler. Taraflar arasında birbirine zıt olan arzuların
17

Urve, Megâzî, s. 127-130; İbn Hişâm, II, 85-100; İbn Sa‘d, I, 191-194; Demircan, Hicret, s.
94-133.
18
Bu unsurlar arasında hakimiyetinin temelini oluşturan ilk Mescidin inşası, İslâm
toplumunun yapılanmasındaki siyasî, iktisadî, içtimaî, dinî ve askerî yönden pek çok fayda
sağlayan “muâhât”-kardeşliğin ilanı, sınır tespiti, nüfus sayımı, toplum hayatını
teşkilatlandırmak amacıyla devletin ilan edilmesi, anayasanın hazırlanması ve bu anayasada
yer alan içtimaî sigorta, adlî-kazaî idare, yabancılarla münasebetler, devletin müdafaası ve
merkezî idarenin çeşitli vazife ve yetkileri vs. zikredilebilir. Hicretin önemi ve hicret sonrası
yapılan düzenleme ve değişikliklerle ilgili bk. Sa‘d el-Merseyfî, el-Hicretü’n-Nebeviyye ve
Devruhâ fî Binâi’l-Müctema‘i’l-İslâmî, s. 203-336; Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 175211; Ahmed Abdülğanî en-Necûlî, Hicretu’r-Resûl ve Sahâbetühû fî’l-Kur’ân ve’s-Sünne, s.
237-261. Ahmet Önkal-Ahmet Özel, “Hicret”, DİA, XVII, 460-466.
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çatışmasından dolayı silâhlı karşıdurma kaçınılmaz oldu. İslâmiyet’i ve
müslümanları ortadan kaldırma adına düşmanlarından gelen saldırı ve
tehditler taraflar arasında savaş halini doğurunca müslümanlar kendilerine
yönelik tecavüzü önlemek, müdafaa haklarını kullanmak, canlarını ve
mallarını korumak ve böylece İslâm’ı özgürce yaşamak, yaşatmak ve tebliğ
etmek adına mecburen silâhlı mücadeleye giriştiler. Bu mânada savaşın, yani
cihadın İslâmî davet ve tebliğin devamlılığı için mutlak bir zaruret olduğu
hakikati da ortaya çıkmış oldu.
Görüldüğü üzere esas görevi tebliğ olan Hz. Peygamber, karşı taraftan
darp, baskı, şiddet ve belli bir aşamadan sonra silâhlı mukabele görünce artık
silâhla cevap vermekten başka çare bulamamış, bu gelişmeler neticesinde
kendisine harp izni verilmiş ve o fiilî olarak düşmanla savaşa girişmiştir.
Savaşa izin verilmesi İslâm’a ve ona bağlananlara karşı konulan hasmâne
tavrın neticesinde olmuş, dolayısıyla toplumun varlığını koruyabilmesi için
kaçınılmaz sayılan ve zarûriyyât-ı hamse denen beş değerden biri olan dini
korumak ve ona yönelecek düşmanca saldırılara karşı müdafaa etmek için
cihad farz kılınmış, dinden saptıranların ve dine çağrı görevini
engelleyenlerin cezalandırılması sağlanmıştır. Böylece Hz. Peygamber’in
gazve ve seriyye bazında düzenlediği savaşların temelini teşkil eden,
uyguladığı siyasetinin başlıca öğelerini oluşturan ve giriştiği faaliyetlerin
arka planını meydana getiren ana sebep din ve dinî tebliğin önündeki
engellerin kaldırılması olmuştur.
2. Siyasî Sebeplerle Yapılan Savaşlar ve Sonuçları
Asr-ı Saadet’te tebliğin önündeki engelleri kaldırma adına yapılan bu
mücadele öncelikle siyasî arenada başarılı şekilde yürütüldü. Bir devlet
başkanı olarak Hz. Peygamber siyasî, hukukî ve ekonomik cephelerden yola
çıkarak savaş halinin gerektirdiği normları ve muharipler arasında
münasebetleri tanzim eden kaide ve prensiplerin toplamı olan bir tür harp
hukuku yöntemlerini hayata geçirdi. Buna bağlı olarak Mekkeli Kureyş
müşriklerinin düşmanlıklarına son vermek için ilk önce onlara yönelik
iktisadî ve siyasî ambargo uyguladı. Bu amaçla civar kabilelerle diplomatik
ilişkiler kurdu, çeşitli antlaşmalar yaptı ve Mekke ticaretinin ve
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ekonomisinin ana umdesini teşkil eden müşrik Kureyş kervanlarını takip
etmek üzere 4’ü gazve19 ve 7’si seriyye20 toplam 11 askerî sefer düzenledi.
Ayrıca Medine üzerine fiilî bir saldırı gerçekleştirmek isteyen müttefik
düşman güçlerine karşı meşrû müdafaa hakkını kullanmak üzere Uhud ve
Hendek gazveleri gibi 2 büyük savunma harbi yaptı. Kureyş müşrikleri ve
Medine’de bulunan yahudilerle kurduğu diplomatik ilişkilerin karşı taraftan
bozulması neticesinde antlaşmaları ihlâl eden tarafı cezalandırmak amacıyla
4 gazve21 düzenledi. Bundan başka elçi dokunulmazlığı gibi evrensel kabul
edilen uluslararası bir kuralı çiğneyenleri de cezalandırmaktan geri durmadı
ve bu yönde 1 gazve (Hudeybiye Gazvesi/Antlaşması) ve 3 seriyye22 olmak
üzere 4 askerî sefer düzenledi. Yine düşman hakkında gerekli bilgileri
edinmek amacıyla haber toplamak (istihbarat) üzere 9 seriyye23, devletin
itibarını kurtarmak amacıyla 1 gazve (Hamrâülesed Gazvesi), düşmanın
teklifi üzere savaşmak için 1 gazve (Sonuncu Bedir (Bedrü’l-Mev‘id)
Gazvesi), düşmanı varılacak hedef konusunda şaşırtmak amacıyla 1 seriyye
(Ebû Katâde’nin Batn-ı İdam Seriyyesi) ve zekat vermeyi reddedenleri
cezalandırmak üzere 1 seriyye (Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi)
olarak siyasî diyebileceğimiz sebeplerden dolayı askerî faaliyetlere girişerek
bu yönde toplam 13 gazve ve 21 seriyye düzenledi.
Siyasî sebeplerle yapılmış olup toplam sayısı 34’e ulaşan bu askerî
faaliyetler, ağırlıklı olarak Kureyş müşrikleri ve yahudiler gibi Arap
yarımadasında bulunup İslâm’a düşmanlık eden nüfuzlu güçlere karşı
düzenlendi. Müslümanlar uzun ve meşakkatli mücadeleden sonra bu nüfuzlu
düşmanlarını tasfiye etmeyi başardılar. Hz. Peygamber’i ortadan kaldırma
19

Ebvâ (Veddân) Gazvesi, Buvât Gazvesi, ‘Uşeyre Gazvesi, Büyük Bedir Gazvesi.
Hamza b. Abdülmuttalib’in ‘Îs Seriyyesi, Ubeyde b. Hâris’in Râbiğ Seriyyesi, Sa‘d b. Ebû
Vakkâs’ın Harrâr Seriyyesi, Abdullah b. Cahş’ın Batn-ı Nahle Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin
Karede Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin ‘Îs Seriyyesi, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Habat
(Sîfülbahr) Seriyyesi.
21
Benî Kaynukâ‘ Gazvesi, Benî Nadîr Gazvesi, Benî Kurayza Gazvesi, Fetih Gazvesi
(Mekke’nin Fethi).
22
Zeyd b. Hârise’nin Hismâ (Benî Cüzâm) Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin Mûte Seriyyesi
(Mûte Savaşı), Dahhâk b. Süfyân’ın Kuratâ Seriyyesi.
23
Abdullah b. Cahş’ın Batn-ı Nahle Seriyyesi, Besbes b. Amr ve Adî b. Ebû Zeğbâ’nın Bedir
Seriyyesi, Büreyde b. Husayb’ın Benî Mustalik Seriyyesi, Zübeyr b. Avvâm’ın Benî Kurayza
Seriyyesi, Havvât b. Cübeyr’in Benî Kurayza Seriyyesi, Muhammed b. Mesleme’nin
Zülkassa Seriyyesi, Abdullah b. Revâha’nın Hayber Seriyyesi, Abbâd b. Bişr’in Hudeybiye
Seriyyesi, Abbâd b. Bişr’in Hayber Seriyyesi.
20
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adına çeşitli eylemlere girişen, müslümanlara yönelik her türlü kötülüğün
liderliğini yapan Kureyş müşriklerine yönelik siyasî-iktisadî-askerî
yaptırımlar ve bunları hayata geçirmek adına yapılan askerî faaliyetler
başarılı şekilde sonuçlandı. Bu yaptırımlardan siyasî ve ekonomik büyük
zarar gören, bıkan ve kurtulmayı hedefleyen Mekkeli müşriklerle
müslümanlar arasında hicretin 6. senesinin Zilkâde ayında (Mart 628)
Hudeybiye barış antlaşması imzalandı.24 Hz. Peygamber’in diplomatik
açıdan büyük başarısı ve İslâm tarihinde bir dönüm noktası olarak görülen
Hudeybiye Antlaşması’nın en önemli sonucu müslümanların yıllar boyu her
türlü zorluklara katlanarak uğruna mücadele verdikleri tebliğ karşısındaki
engellerin kalkmasıyla siyasî, askerî ve dinî serbestliğin önünün açılması
oldu. Bu sebeple Hudeybiye Antlaşması İslâmî mücadele adına yapılan ve
Hz. Peygamber’in Kur’ân ile teyit edilen en büyük siyasî zaferi olarak tarihe
geçti.25 Hz. Peygamber, insanların Allah’ın davetine en çok barış ortamında
kulak vereceklerini bildiği için Mekkeliler’in birçok önerisini kabul etmiş ve
onun yaptığı bu antlaşmayı vahiy desteklemişti. Bu antlaşma Arabistan’da
bulunan diğer müşrik Arap kabilelerinin İslâm’la tanışmasına, ayrıca Bizans,
Sâsânî, Habeş, Mısır ve Gassâni hükümdarlarına İslâmiyet’e davet
mektuplarının gönderilmesine imkân sağladı.26 Hudeybiye Antlaşması’ndaki
tarafsızlık maddesiyle Kureyş müşrikleri kendilerini destekleyen ve bu
şekilde müslümanlara düşman olan bazı müttefiklerinden de ayrılmak
mecburiyetinde kaldılar. Bu arada karşı tarafça Hudeybiye Antlaşması’nın
bozulması neticesinde hicretin 8. senesinin Ramazan ayında27 (Aralık 62924

İbn Hişâm, III, 241; Vâkıdî, Kitâbü’l-Megâzî, II, 573; İbn Sa‘d, II, 91; Belâzürî, I, 439; İbn
Hazm, Cevâmiu’s-Sîreti’n-Nebeviyye, s. 164; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, II, 200.
25
“Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.” (el-Feth 48/1); bk: Elmalılı, VI, 482; Emin
Işık, “Feth Sûresi”, DİA, XII, 456; Âl Âbid, Hadîsü’l-Kur’âni’l-Kerîm ‘an Gazavâti’r-Resûl,
II, 536-537; Mustafa Fayda, “Fetih”, DİA, XII, 468.
26
Bu konuyla ilgili geniş bilgi için bk: İbn Hişâm, IV, 192-193; İbn Sa‘d, I, 222-226; İbnü’lEsîr, el-Kâmil, II, 210; ayrıca bk: Kasım Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri
Kronolojisi, s. 308-311; Münîr Muhammed Gadbân, el-Menhecü’l-Harekî li’s-Sîreti’nNebeviyye, II, 48; M. Halef Cerrâd el-Îsâvî, Fıkhü’l-Gazavât, s. 356; O. G. Bolşakov, İstoriya
Halifata, I, 153; Seyfî Rahmân el-Mübârekfûrî, er-Rahîku’l-Mahtûm, s. 391-392; İbrahim
Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, s. 170; Kapar, Müşriklerle Münasebet, s. 228;
Muhammed Ebû Şuhbe, es-Sîretü’n-Nebeviyye fî Dav’i’l-Kur’ân ve’s-Sünne, II, 340;
Hamîdullah, İslâm Peygamberi, I, 332-333; II, 1017-1018.
27
İbn Hişâm, IV, 26; Vâkıdî, I, 6; Abdürrezzâk, el-Musannef, V, 374; Buhârî, Sahîhu’lBuhârî, Megâzî 47; İbn Habîb, Kitâbü’l-Muhabber, s. 115.
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Ocak 630) gerçekleştirilen Mekke’nin fethi ise Kureyş müşriklerinin
düşmanlığına tamamen son verdi ve tevhid inancının mabedi Beytullah ve
çevresi aslına döndü.
Medine içinde ve dışında İslâm aleyhine her türlü faaliyet gösteren,
böylece düşmanlıklarını açıkça ortaya koyan yahudiler ise Medine’de
müslümanlarla yaptıkları antlaşmaları bozmaları sebebiyle cezalandırıldılar
ve yapılan savaşlar sonucunda Medine’den sürgün edildiler. Medine’de
büyük ölçüde etkisi kaybolan, fakat dışarıdan İslâm’a düşmanlık etmeye
devam eden yahudiler Hudeybiye Antlaşması’yla Kureyş müşrikleri gibi
güçlü müttefiklerini de kaybedince Hayber Gazvesi’nin sonuçlarıyla İslâm’a
düşmanlık adına birşey yapamaz duruma geldiler ve Arap yarımadasında
siyasî nüfuz ve güçlerini kaybettiler. Böylece yahudiler güçlü bir muhalefet
olmaktan çıkmış ve müslümanlara karşı bir daha baş kaldıramamışlardır.
Neticede Hicaz’da bulunan yahudi toplulukları siyasî ve askerî kitleler
olarak değil, İslâm devletinin, kendilerine belirlenen mâlî veya nakdî
vergileri veren, onun gücü ve egemenliği altında korunan, adalet ve
hoşgörüsünden istifade eden ve kimsenin kötülük etmediği vatandaşlar
haline gelmişlerdir. İslâm’ın önünde önemli bir engel teşkil eden Kureyş
tehdidi ve Yahudi düşmanlığının bu şekilde son bulmasıyla Hz. Peygamber
Mekke ve Medine başta olmak üzere Arabistan’ın büyük kısmında söz sahibi
olmanın yanında İslâmî tebliğ ve yaşama adına gereken ortamı sağlamayı
başardı.
3. Düşmanlık Sebebiyle Yapılan Savaşlar ve Sonuçları
Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyelerini incelerken savaş sebebi olarak
düşmanlığın28 ön plana çıktığını ve önemli bir yer işgal ettiğini görüyoruz.
Başkasına karşı kötü niyet beslemek gibi unsurları da içine alan düşmanlık
İslâmî literatürde husûmet ve adavet kelimeleriyle eş anlamda
kullanılmaktadır. Ayrıca İslâm Devletler Hukukunda savaş sebebi, yani
28

Hatırlatmak gerekir ki bu başlıkta vermeye çalıştığımız birçok askerî operasyonda taraflar
arasında bir savaşın sebebi olarak ortaya çıkan düşmanlık, müslümanlar tarafından değil, karşı
tarafın müslümanlara yönelik tutumları yüzünden ortaya çıkmış, müslümanlar ise kendilerini
savunmak ve kendilerine yönelik bu düşmanlığın karşılığını vermek üzere mecburen askerî
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Diğer bir ifadeyle, burada müslümanların kimseye düşmanlığı
değil, müslümanlara yönelik düşmanlık ve müslümanların bu düşmanlığa karşı cevap
niteliğini taşıyan askerî operasyonları söz konusudur.
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cihadın meşrû kılınma sebeplerinden biri olarak gösterilen düşmanlık, Hz.
Muhammed’in hayatı ve peygamberlik mücadelesi boyunca çok sık
karşılaştığı, sürekli karşı koymaya çalıştığı bir davranış şekli olarak ta
bilinmektedir. Yukarıda da gördüğümüz üzere daha Mekke’de
peygamberliğinin ilk günlerinden itibaren karşı karşıya kaldığı Kureyş
düşmanlığı daha sonraki dönemlerde Hz. Peygamber’in çeşitli vesilelerle
ilişkilerde bulunduğu diğer müşrik Arap kabileleri ile Yarımada’da bulunan
yahudi ve hıristiyanlar gibi Ehl-i kitap olan dinî gurupların düşmanlığıyla
devam etmiştir. Hicretin yapılmasıyla Hz. Peygamber’in Mekkeli Kureyş
kabilesi ve Medine’de bulunan yahudilerle ilişkilerinde bu durum daha çok
siyasî alana kaymış, dolayısıyla onlarla yapılan savaşlar ve savaşların
sebepleri de görüldüğü üzere ağırlıklı olarak bu alanlarda olmuş, savaşların
sonuçları da daha çok bu yönde etkisini göstermiştir. Bu durum, o dönem
itibariyle Arap yarımadasında Kureyş kabilesi, yahudi ve hıristiyanlar gibi
güçlü ve nüfuzlu gurupların yanında yer alarak bundan kendi lehlerine fayda
sağlamak isteyen, müslümanlarla doğrudan herhangi bir ilişkileri veya
problemleri bulunmayan diğer müşrik Arap kabilelerini de etkilemiştir.
Burada vurgulamak istediğimiz husus bu müşrik Arap kabilelerinin
bazılarının kendi başına, birçoğunun ise Kureyşliler’le, Arabistan yahudileri
ve hıristiyan Bizans İmparatorluğunun teşviki ve kışkırtmasıyla
müslümanlara düşman kesilmeleri ve bunun sonucunda müslümanlarla
ilişkilerini savaş şeklinde devam ettirmeleridir. Bu gibi durumlarda Câhiliye
dönemi örf ve adetlerinin, İslâm öncesi dönemde Arabistan’da mevcut
sosyal hayat ve siyasî yapının etkisinin olduğu da gözükmektedir.29
Câhiliye döneminde bazı Arap kabilelerinin göçebe hayat sürmeleri,
bazılarının ise yerleşik hayat şartlarını oluşturmalarına rağmen etraflarındaki
komşu kabilelerle anlaşmazlığa düşmeleri onların cenk ve kıtal ile iştigal
29

Diğer müşrik Arap kabileleriyle yapılan gazve ve seriyyeler incelenirken bu duruma daha
yakından tanık olunmaktadır. Burada örnek getirmek gerekirse, mesela Arabistan’ın büyük
kabile topluluklarından birini oluşturan Hevâzinliler ile Mekkeli Kureyş kabilesi arasında
ticarî rekabet dâhil olmak üzere bazı konulardaki anlaşmazlıkların tesiriyle ta Câhiliye
dönemine dayanan savaşlar ve bundan doğan bir düşmanlık mevcut idi. Bu durum mezkur
kabile topluluklarının İslâmî dönemde de Kureyş’e mensubiyeti dolayısıyla Hz. Peygamber’e
olan düşmanlığında da belirleyici bir rol oynamış, Hevâzin kabileleriyle müslümanlar
arasında gazve ve seriyye bazında birçok askerî operasyonla sonuçlanmıştır. bk. Hamîdullah,
İslâm Peygamberi, I, 482; a mlf., “Huneyn Gazvesi”, DİA, XVIII, 376; J. Schleifer,
“Hevâzin”, İA, V/I, 446-447; M. Ali Kapar, “Hevâzin”, DİA, XVII, 276-277.
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etmelerine sebep olmuştur. Müşrik Araplar misafirperverliği, cömertliği,
ahde vefayı kendilerine prensip etmelerinin yanısıra yolda tesadüf ettikleri
yolcuları da soymaktan geri durmayan bir karaktere sahiptiler. Çöl hayatı
birçoğunun ziraat, ticaret ve sanatla meşgul olmasına imkân vermediğinden,
çoğu kez civar kabilelere yaptıkları baskınlar neticesinde elde ettikleri
ganimetlerle hayatlarını devam ettirirlerdi. Genellikle basit sebeplerden
dolayı, şahıslar veya kabileler arasında çıkan bir tartışma ile başlayarak
savaş şekline dönüşen ve Câhiliye devrinde Arap kabileleri arasında cereyan
eden savaşlar için bir tabir olarak kullanılan “Eyyâmü’l-Arab”ın da bu
gelenekte önemli ve etkili yerini unutmamak gerekir. Kabileler arası
anlaşmazlık, nefret ve mücadele, asabiyete verilen büyük değer ve ayrıca
zayıfın korunmayışı, güçlü olanın daima zayıfı ezmek arzusu gibi özellikler
kabileler arasındaki harplerin devam etmesine sebep teşkil ediyordu.30 Bu
mânada birçok müşrik Arap kabilesinin müslümanlara yönelik düşmanca
tavırları da bu yönde gelişmişti. Nitekim Hz. Peygamber’in hicretiyle
Medine’de tesis edilmiş genç İslâm devletine yönelik saldırıların birçoğunda
Câhiliye dönemi Arap siyasî düşünce ve geleneğinin bu tezahürleri ön
planda yer almaktaydı. Arap kabilelerinin ekseriyeti Hz. Peygamber’in
Mekkeli Kureyş müşrikleriyle mücadelesinde güçlü ve nüfuzlu Kureyş
kabilesinin saflarında yer almış, onlarla ittifaka girmiş, karşılıklı
yardımlaşma ve işbirliği yaparak müslümanlar için büyük tehditler
oluşturmuşlardı. Bununla yetinmeyen bazı kabileler maddî beklentiler
karşılığında Medine içinde ve dışındaki yahudilerle de işbirliğine girerek
müslümanlara karşı birçok eyleme faal bir şekilde iştirak etmişlerdir. Müşrik
Arap kabileleri nüfuzlu müttefiklerinin de kışkırtmasıyla bazı dönemlerde
müslümanlara karşı ihanet komploları hazırlamış, düşmanla işbirliği yaparak
ona yardım ve yataklık etmiş, çöldeki Araplar, özellikle de Gatafân, Süleym,
Esed, Lihyân, Hevâzin, Kudâa ve Kuzey Arabistan’da bulunan hıristiyan
Gassânî kabileleri gibi büyük topluluklar Medine’de bulunan her şeyin
külfetsiz ganimet olduğunu düşünerek ona saldırmak ve yağmalamak için
planlar kurmuşlardı. Bu durum müslümanları bir dizi tedbirler almaya
30

Câhiliye dönemi Arapları’nın bu gelenekleri ve özellikleriyle ilgili bk. Şemseddin Günaltay,
İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, s. 10-14; Kapar, Müşriklerle Münasebet, s. 59-60; a. mlf.,
“Eyyâmü’l-Arab”, DİA, XII, 14-15; Abdülkerim Özaydın, “Arap”, DİA, III, 322.
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mecbur etmiş ve Hz. Peygamber ağırlıklı olarak bu düşmanlarının
Medine’ye saldırılarını yerinde savmak üzere 9 gazve31 ve 14 seriyye32,
müslümanların düşmanlarına yardım ve yataklık edenleri cezalandırmak
üzere 2 gazve (Hayber Gazvesi, Vâdilkurâ Gazvesi) ve 7 seriyye33,
Medine üzerine saldırıya geçenleri takip etmek üzere 3 gazve34 ve 1 seriyye
(Kürz b. Câbir el-Fihrî Seriyyesi), düşmana misillemede bulunmak üzere 1
gazve (Benî Lihyân Gazvesi) ve 2 seriyye (Şücâ‘ b. Vehb’in Siyy
Seriyyesi, Üsâme b. Zeyd’in Übnâ (Mûte) Seriyyesi), düşmanlık yapan ve
kutsal değerlere hakaret eden şahısları cezalandırmak amacıyla 13 seriyye35
ve genel olarak müslümanlara düşmanlık eden kabileleri cezalandırmak
amacıyla 13 seriyye36 olmak üzere toplam 15 gazve ve 50 seriyye olarak bir
dizi askerî operasyon düzenledi. Toplam sayısı 65 olan bu gazve ve
seriyyeler de bazı istisnalar hâriç başarılı şekilde hayata geçirildi ve ister
31

Karkaratülküdr Gazvesi, Zûemer (Gatafân) Gazvesi, Benî Süleym Gazvesi, Zâtürrikâ‘
Gazvesi, Dûmetülcendel Gazvesi, Müreysî‘ (Benî Mustalik) Gazvesi, Huneyn (Hevâzin)
Gazvesi, Tâif Gazvesi, Tebük Gazvesi.
32
Ebû Seleme b. Abdülesed el-Mahzûmî’nin Katan Seriyyesi, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın
Zülkassa Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin Medyen
Seriyyesi, Ömer b. Hattâb’ın Türebe Seriyyesi, Hz. Ebû Bekir’in Necid (Hevâzin) Seriyyesi,
Hz. Ebû Bekir’in Benî Kilâb Seriyyesi, Beşîr b. Sa‘d’ın Yümn ve Cinâb Seriyyesi, Amr b.
Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi, Ali b. Ebû Tâlib’in Zâtüsselâsil Seriyyesi, Ali b. Ebû Tâlib’in
Benî Süleym Seriyyesi, Ali b. Ebû Tâlib’in Benî Has‘am Seriyyesi, Ebû Âmir el-Eş‘arî’nin
Evtâs Seriyyesi, Alkame b. Mücezziz el-Müdlicî’nin Habeş Seriyyesi.
33
Ukkâşe b. Mihsan’ın Gamr (Benî Esed) Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin Cemûm (Benî
Süleym) Seriyyesi, Ali b. Ebû Tâlib’in Fedek (Benî Sa‘d b. Bekir) Seriyyesi, Beşîr b. Sa‘d’ın
Fedek (Benî Mürre) Seriyyesi, Gâlib b. Abdullah’ın Fedek (Benî Mürre) Seriyyesi, Gâlib b.
Abdullah’ın Kedîd (Benî Mülevvih) Seriyyesi, Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel (Ükeydir b.
Abdülmelik) Seriyyesi.
34
Sefevân (Birinci Bedir) Gazvesi, Sevîk Gazvesi, Gâbe (Zûkared) Gazvesi.
35
‘Asmâ Bint Mervân’ın Öldürülmesi, Ebû Afek’ın Öldürülmesi, Kâ‘b b. Eşref’in
Öldürülmesi, İbn Süneyne’nin Öldürülmesi, Muâviye b. Muğîre’nın Öldürülmesi, Süfyân b.
Hâlid b. Nübeyh el-Hüzelî’nin Öldürülmesi, Ebû Süfyân b. Harb’ı Katletmek Üzere
Gönderilen Seriyye, Ümmü Kırfe’nin Öldürülmesi (II. Vâdilkurâ Seriyyesi), Ebû Râfi‘’in
(Sellâm b. Ebû’l-Hukayk) Öldürülmesi, Üseyr b. Zârim’in Öldürülmesi, Rifâ‘a b. Kays’ın
Öldürülmesi, İbn Ebû Huda‘a’nın Öldürülmesi, Amr b. Ma‘dîkerib’i Katletmek Üzere
Gönderilen Seriyye.
36
Gâlib b. Abdullah el-Leysî’nin (Benî Süleym ve Gatafân) Seriyyesi, Muhammed b.
Mesleme’nin Kuratâ Seriyyesi, Zeyd b. Hârise’nin Tarif (Benî Sa‘lebe) Seriyyesi, Gâlib b.
Abdullah’ın Meyfea Seriyyesi, Ebû Katâde el-Ensârî’nin Hadıra (Gatafân) Seriyyesi, Kutbe b.
Âmir’in Tebâle (Benî Has‘am) Seriyyesi, Ukkâşe b. Mihsan’ın Cinâb (Belî ve ‘Uzre)
Seriyyesi, Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Cüzâm Seriyyesi, Sa‘d b. Ubâde’nin Benî Süleym ve Belî
Seriyyesi, Abdullah b. Ömer’in Necid Seriyyesi, Üsâme b. Zeyd’in Vâdilkurâ Seriyyesi, Ali
b. Ebû Tâlib’in Kedîd (Benî Bekir) Seriyyesi, Gâlib b. Abdullah’ın Sarûhân Seriyyesi.
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müşrik ister hıristiyan olsun Arap kabilelerinin büyük çoğunluğunun
siyâseten müslümanlara tâbi olmaları ve dinen İslâmiyet’e girmeleriyle
sonuçlandı. Böylece Hz. Peygamber İslâmiyet’e giren bu kabilelerin
oturduğu bölgelerde ve genel olarak Arap yarımadasının büyük kısmında
İslâmî tebliğin önündeki engelleri kaldırmayı başardı ve müslümanların
siyasî hakimiyeti buralarda tesis edildi.
4. İslâm’a Davet ve Putların İmhâsına Yönelik Askerî Faaliyetler
ve Sonuçları
Buraya kadar incelediğimiz kısımda Hz. Peygamber’in siyasî, iktisadî,
hukukî, askerî ve düşmanlık gibi sebeplerden dolayı askerî operasyonlar
düzenlediğine şahit olduk. Asr-ı Saadet’te yapılan savaşlara dikkat edildiğinde
zikrettiğimiz bu sebeplerin yanında Hz. Peygamber’in İslâm’a davet ve
putların imhâsı gibi sebeplerden dolayı askerî seferler düzenlediğini de
görmekteyiz. Bu başlıktaki askerî operasyonlar ve onların sonuçları İslâm
dininin yayılması, İslâm’ın tebliğ alanının genişletilmesi, ibadet ve dinî
vecibelerin yerine getirilmesi, putperestliğin ve şirk inancının Arap
yarımadasından temizlenmesi ve İslâm’ın Arabistan’da hâkim kılınmasının
yanında bundan sonraki dönemlerde geniş bir coğrafyayı içine alacak şekilde
hızla gerçekleşen İslâm fetihleri gibi süreçlere ışık tuttuğundan büyük önem
arzetmektedir. Nitekim bu askerî faaliyetler Hz. Peygamber’in hayatı boyunca
verdiği mücadelenin gayesini ortaya koymakta, özellikle de savaş stratejisinin
ve savaş siyasetinin mahiyetinin genel anlamda sebep ve sonuçlarını da açığa
çıkarmaktadır. Hz. Muhammed’in peygamberlik hayatına başlamasından
vefatına kadar geçirdiği zaman dilimi ve bu zaman diliminde vukû bulan
hadiseler dikkatli şekilde analiz edildiğinde bu durum daha iyi anlaşılacaktır.
Kendilerine gelen vahyi insanlara ulaştırmak bütün peygamberlerin en
kutsal ve öncelikli görevlerinden biri olarak bilinmektedir.37 Bir peygamber
olması hasebiyle Hz. Muhammed’in hayattaki bütün mücadelesi de vahiy
yoluyla kendisine gelen İslâm dinini insanlara ulaştırmak üzerine
kurulmuştu. Buna göre de tebliğ adına uygun ortamı bulan Hz. Peygamber
çeşitli vesilelerle İslâm’a davet gurupları teşkil etti. Bu gurupları güvenliği
37
Kur’ân-ı Kerîm’deki konuyla ilgili âyetler için bk. el-Mâide 5/67, 99; el-A‘râf 7/158; esSebe 34/28; Yâsin 36/69-70; el-Enbiyâ 21/109.
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temin amacıyla askerî birlikler halinde gönderdi ve bu yönde toplam 13
seriyye38 düzenledi. Hz. Peygamber’in düzenlediği bu askerî operasyonlara
biraz daha geniş perspektiften bakmak lazımdır. Öncelikli olarak burada
İslâm’a davetten maksadın bir şahıs, kabile veya topluluğun İslâmiyet’i
kabul etmesi, dolayısıyla müslüman olması gibi önemli bir hususun hayata
geçirilmesidir. İslâm’a davet seriyyeleri diyebileceğimiz bu olayları
incelediğimiz zaman kaynaklarda verilen bilgilerden de yola çıkarak
bunların İslâm’ı tebliğin yanında gidecekleri yerlerde bulunan müslümanlara
yardımcı olmaları, istihbarat ve keşif faaliyetinde bulunmaları, güvenliğin
sağlanması gibi başka bir işle de görevlendirildikleri müşahede edilmektedir.
Bunların yanında çok önemli bir husus da doğrudan sebepleri İslâm’a davet
olan bu askerî birliklerin, aynı zamanda Medine’de bulunan İslâm devletinin
otoritesini kabul ettirme amacı taşımasıdır. Meselenin bu şekilde anlaşılması
daha doğru olsa gerektir. Bu daveti “bir vatandaşlık hukuku çerçevesinde,
devletin otoritesini ve onun koyduğu kural ve ilkelere göre yaşamayı kabul
etmeye davet” şeklinde değerlendirmenin ve konuyu bu şekilde ele almanın
daha isabetli olacağı39 kanaatini paylaşmaktayız. Ancak hatırlatmak gerekir
ki, bu askerî operasyonların kaynaklarda ön plana çıkan görev alanları
İslâm’ın tebliğ edilmesidir.
Hz. Peygamber İslâm’a davet guruplarının yanında ayrıca Arap
yarımadasında şirkin kaldırılması yönünde emin adımlar atarak burada,
çeşitli bölgelerde bulunan putların imhâsına yönelik askerî faaliyetlere girişti
ve toplam 8 seriyye40 düzenledi. Toplam sayısı 21 olan bu seriyyeler sonucu
müşrik Arapların tapmakta oldukları putları yıkıldı ve akebinde bu
38

Münzir b. Amr’ın Bi’rimaûne Seriyyesi, Âsım b. Sâbit’in Recî‘ Seriyyesi, Abdurrahman b.
Avf’ın Dûmetülcendel Seriyyesi, Ahrem b. Ebû’l-Avcâ’nın Benî Süleym Seriyyesi, Kâ‘b. b.
Ümeyr’in Zâtülatlâh Seriyyesi, Hişâm b. Âs’ın Yelemlem Seriyyesi, Hâlid b. Saîd b. Âs’ın
‘Urene Seriyyesi, Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme Seriyyesi, Kays b. Sa‘d b. Ubâde’nin Benî
Sudâ’ Seriyyesi, Abdullah b. Avsece’nin Benî Hârise b. Amr Seriyyesi, Hâlid b. Velîd’in
Benî Hâris b. Kâ‘b Seriyyesi, Ali b. Ebû Tâlib’in Yemen Seriyyesi, Surad b. Abdullah elEzdî’nin Cüreş Seriyyesi.
39
Serdar Özdemir, Hz. Peygamber’in Seriyyeleri, s. 165.
40
Hâlid b. Velîd Seriyyesi (Uzzâ Putunun İmhâsı), Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî Seriyyesi (Menât
Putunun İmhâsı), Amr b. el-Âs Seriyyesi (Suvâ‘ Putunun İmhâsı), Tüfeyl b. Amr ed-Devsî
Seriyyesi (Zülkeffeyn Putunun İmhâsı), Ali b. Ebû Tâlib Seriyyesi (Füls Putunun İmhâsı),
Ebû Süfyân b. Harb ve Muğîre b. Şu‘be Seriyyesi (Lât Putunun İmhâsı), Hâlid b. Velîd
Seriyyesi (Vedd Putunun İmhâsı), Cerîr b. Abdullah el-Becelî Seriyyesi (Zülhalasa Putunun
İmhâsı.
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kabilelerin çoğu İslâm’ı kabul etti. Putperestliğin yıkılmasında ve insanların
tevhid dini olan İslâmiyet’e girmelerinde bu olaylar önemli etken oldu.
Bununla da şirkin ortadan kalktığı Arap yarımadası büyük ölçüde İslâm’ın
hakimiyetine girdi. Böylece Hz. Peygamber kendisine verilen risâlet
görevini hakkıyla yerine getirdi, hiçbir zaman etrafa saldırgan bir kişi
olmadı, ciddî sebebi olmadan herhangi bir askerî faaliyete girişmedi,
insanlara müslüman olmuyorlar diye savaş açmadı. Kendisine hem
hayat ve hem tebliğ hakkı yani ikisini birlikte vermiyorlar diye savaş
açtı. İslâmî tebliğin önündeki engelleri kaldırmayı başardı ve İslâmiyet
bundan sonraki dönemde bütün dünyaya yayılmaya başladı. Bu mânada Hz. Peygamber’in yürüttüğü siyaset ve bu doğrultuda yaptığı gazve
ve seriyyeler Hülefâ-yi Râşidin döneminde başlatılan İslâm fetihlerinin
ve bu fetihlerin temel amacı olan i‘lâ-yi kelimetullah’ın da başlangıcı
olma özelliğini taşımaktadır.
Hz. Peygamber’in yaptığı savaşlar ve bu yönde yürüttüğü siyasetten
hareketle İslâm’da savaşı veya cihadı, İslâm’ın insanlara ulaşmasını
engelleyen güçlerle, dolayısıyla İslâmî tebliğin önündeki engellerin
kaldırılmasına yönelik Allah yolunda can, mal, dil ve diğer bütün vasıtalarla
mücadele etmek ve bu uğurda bütün gayretini sarfetmek şeklinde
tanımlamak mümkündür. Bu tanımlamayı savaşın rakip güçler arasında
tarafların birbirlerine iradelerini kabul ettirmek veya kabule zorlamak için
bir kuvvet kullanma eylemi ve mücadele şeklindeki tarifiyle veya bazı
müsteşriklerin cihadı, bütün dünya müslüman oluncaya veya İslâm
hakimiyetine boyun eğinceye kadar müslüman olmayanlarla mukaddes savaş
(Holy war) tarifiyle karşılaştıracak olursak İslâm’da savaşla ilgili durumun
hiç de böyle olmadığı gözükecektir. Buna göre İslâm’da savaş, İslâm’ın
tanımadığı diğer savaşlardan ayrı olduğu, gaye ve mahiyeti bakımından
onlara benzemediği için doğrudan “savaş” anlamına gelecek kelimeler
yerine, ya özel terim olan “cihad” kelimesiyle ifade edilmiş, ya da “Allah
yolunda” anlamında “fî sebîlillâh” terkibiyle beraber anlatılmıştır. Çünkü
isimlerini zikrettiğimiz ve ortaya koymaya çalıştığımız savaşların gayesi,
İslâm idaresine ve müslümanlara yönelik düşmanca duygu ve hareketleri
bertaraf etmek; barış için gerekli şartların meydana gelmesini sağlamak,
insan hak ve hürriyetlerini garanti altına almak ve bununla da İslâmî tebliğin
önündeki engelleri kaldırmaktır. Binaenaleyh İslâm’da savaşın asıl hedefi
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insanları öldürmek, ganimet kazanmak, yeryüzünü tahrip etmek, savaşlardan
şahsî çıkar, maddî kazanç sağlamak veya intikam almak değil, aksine zulmü
ortadan kaldırmak, inanç hürriyetini sağlamak, insanları hidayete
kavuşturmak ve her türlü haksızlığı giderme hedefi gütmektedir. Buradan
hareketle Hz. Peygamber’in bütün savaşları genel olarak ele alındığında
İslâm’da savaşın sebebinin inanmayanların müslümanlara savaş açmaları,
karşı tarafın İslâm’a ve müslümanlara yönelik düşmanlığıyla İslâm’ı tanıtma
ve yaşama özgürlüğünün kısıtlanması41 olduğu söylenebilir. Bundan yola
çıkarak bu yazımızda belirtilen sebeplerin tamamının İslâm’da savaş
sebepleri olarak kabul edilebilirliği sonucuna varabiliriz.
Hz. Peygamber’in hiçbir zaman etrafa saldırgan bir kişi olmadığı, ciddî
sebebi olmadan herhangi bir askerî faaliyete girişmediği, insanlara
müslüman olmuyorlar diye savaş açmadığı hususu aynı zamanda onun gazve
ve seriyyelerinde uyguladığı askerî taktik ve stratejilerinde kendini
göstermektedir. Burada önemle vurgulamak gerekir ki Hz. Peygamber tespit
edilen 29’u gazve ve 91’i seriyye olmak üzere düzenlediği toplam 120 askerî
faaliyetinde öyle bir siyaset izlemiştir ki idaresi altına aldığı tüm Arap
yarımadası düşünüldüğünde o, ister müslüman isterse de düşman taraf olmak
üzere her iki cepheden de fazla kan dökülmesine meydan vermemiştir. Onun
11 sene zarfında çeşitli sebeplerle gerçekleştirdiği irili ufaklı 120 askerî
faaliyetinde sahih rivayetlerden yola çıkılarak elde ettiğimiz ve makalenin
sonunda verilen tablodaki bilgiler esas alınırsa müslümanlardan ortalama
340, düşmandan ise ortalama 800 olmak üzere, toplam 1200 kadar kişi zayiat
verdirilmiştir. Bu sayılarda seriyyeleri hesaba katmadan sadece Hz.
Peygamber’in bizzat katıldığı ve komuta ettiği gazveleri esas alacak olursak,
yapılan 29 gazvenin 16 tanesinde fiilî olarak hiçbir çatışma çıkmamış fakat
hedef gerçekleştirilmiştir. 13 gazvede ise fiilî olarak çatışma çıkmış ve
müslümanlardan 140 kadar kişi şehid düşmüş, düşmandan ise 335 kadar kişi
öldürülmüştür. Hz. Peygamber’in silâhlı mücadele yılları ve yaptığı askerî
operasyonların sayısı göz önünde bulundurulursa İslâm’ın Arabistan’da
hâkim kılınması gibi bir hedefin gerçekleştirilmesi için gazvelerde her iki
41

Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber’in Savaşları, Tez
(Doktora), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı İslâm
Tarihi ve Sanatları Bilim Dalı, İstanbul 2005, s. 443-444.
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taraftan da toplam 500 kadar zayiat verilmesi zannımızca fazla kan
dökülmesinin önünün alındığı hususunda önemli bir göstergedir. Böylece
Hz. Peygamber birçok yeri cephe açılmadan siyasetiyle kendine bağlamayı
ve yine birçok yeri de imanlarıyla teslim almayı daha üstün addederek silâh
kullanmaktan kaçınmış, bazen siyaset ve diplomasiyi istihbaratla
birleştirerek çok başarılı bir şekilde düşmanı savaşmaktan vazgeçirebilmiş
ve böylece az kan dökülmesini temin etmiştir.42 Ayrıca Hz. Peygamber’in
gayri müslimlerle girdiği askerî mücadele sonucu yapılan siyasî antlaşmaları
ve özellikle Tebük seferi sırasında nâzil olan ve İslâm ülkesinde yaşamak
istediği halde Müslümanlığı kabul etmeyen gayri müslimlere malî
mükellefiyet getiren cizye âyetiyle43 zımmîlerin can, mal ve inanç
hürriyetleri güvence altına alınmış ve onlara birçok hak tanınmıştır.44
Hz. Peygamber’in gazve ve seriyyeleri ile ilgili bazı istatistikî bilgiler de
şöyle sıralanabilir.
Kaynaklardaki rivayetleri esas alarak Hz. Peygamber’in gazve ve
seriyye bazında düzenlediği toplam 120 askerî operasyonundan Hz.
Peygamber’in bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği ve İslâm
literatüründe ağırlıklı olarak gazve diye tanımlanan askerî operasyonların
sayısı 29’tur. 29 gazveden 13’ü (Ebvâ- Veddân, Buvât, Sefevân, ‘Uşeyre,
Bedir, Sevîk, Uhud, Hamrâulesed, Bedrü’l-Mev‘id, Hendek, Hudeybiye,
Kaza Umresi ve Fetih gazveleri) Mekkeli Kureyş müşrikleriyle yapılmıştır.
Kureyş dışında diğer müşrik Arap kabilelerine yönelik yapılan
gazvelerin sayısı ise 9’tur. Bunlardan 3’ü Gatafân kabilelerine (Zûemer
42
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Gazvesi Benî Gatafân’a, Zâtürrikâ‘ Gazvesi Benî Enmâr ve Benî
Sa‘lebe’ye
(Gâbe-Zükared
Gazvesi
Benî
Fezâre’ye) yönelik
düzenlenmiştir. 2 gazve (Karkaratülküdr ve Benî Süleym gazveleri) Benî
Süleym kabilesine, bir başka 2 gazve (Huneyn ve Tâif gazveleri) ise
Hevâzîn ve Sakîf kabilelerine, Müreysî‘ Gazvesi Huzâa kabilesinin Benî
Mustalik koluna, Benî Lihyân Gazvesi ise Hüzeylliler’in Lihyân koluna
yönelik gerçekleştirilmiştir.
Geri kalan gazvelerden 7’si ise Ehl-i kitaba yönelik düzenlenmiştir.
Bunlardan 5’i (Benî Kaynukâ‘, Benî Nadîr, Benî Kurayza, Hayber ve
Vâdilkurâ
gazveleri) yahudilerle,
Tebük
Gazvesi
Bizans’la,
Dûmetülcendel Gazvesi ise Kuzey Arabistan’da bulunan hıristiyan Arap
kabilelerine (Kudâ‘a ve Gassânîler) karşı yapılmıştır.
Hz. Peygamber’in yaptığı 29 gazveden Uhud Gazvesi hâriç 28 gazvesi
başarıyla sonuçlanmış, dolayısıyla belirlenen hedef hayata geçirilmiştir. Bu
gazvelerden 16’sında – (Ebvâ-Veddân, Buvât, Sefevân, ‘Uşeyre,
Karkaratülküdr, Zûemer, Benî Süleym, Sevîk, Hamrâülesed, Bedrü’lMev‘id, Zâtürrikâ‘, Dûmetülcendel, Benî Lihyân, Hudeybiye, Kaza
Umresi, Tebük gazveleri) fiilî olarak herhangi bir savaş veya çatışma
çıkmamış, dolayısıyla insan kaybı olmamıştır.
Hz. Peygamber’in düşmana yönelik düzenlediği ve sancağı sahâbeden
birine teslim ederek onun kumandası altında gönderdiği, böylece kendisinin
bizzat katılmadığı seriyye adı verilen askerî birlik, operasyon veya
harekatların sayısı ise 91’dır. Bununla birlikte seriyyelerin sayısı
kaynaklarda farklı rakamlarla ifade edilmektedir. Bunun sebebi, bir kaynakta
var olan seriyyenin bir başka kaynakta zikredilmemiş olması; seriyye olarak
kabul edilen askerî faaliyetlerde ortak bir kabulün bulunmaması, yani bir
kaynakta seriyye olarak kabul edilen bir vakıanın bir başka yerde bu konuya
dâhil edilmemesi veya zaman, mekan ve durum bakımından aynı ve birbirine
benzer iki seriyyenin bir seriyye veya gazve altında zikredilmesidir. 91
seriyyeden 13 tanesi Kureyş müşriklerine, 63’ü diğer müşrik Arap
kabilelerine yönelik, geri kalanı ise 10’u yahudilere ve 4’ü hıristiyanlara
olmak üzere Ehl-i kitaba yönelik düzenlenmiştir.
SONUÇ
Buraya kadar zikredilen bilgileri genel bir yoruma tâbi tutacak olursak
önümüze şöyle bir tablo çıkacaktır. Hz. Muhammed bir peygamber idi ve
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kendisine verilen peygamberlik görevi icabı o, İslâm dinini bütün insanlara,
yani beşeriyete tebliğ etmekle mükellef kılınmıştı. Bunun gereği olarak o,
risâletinin daha ilk günlerinden itibaren kendini bütün gücüyle bu işe verdi,
risâletini önce en yakınlarından başlayarak zamanla bütün insanlığa
ulaştırmak üzere Arap yarımadası dışına doğru genişletti. Fakat bu hususta,
yani İslâmiyet’in tebliği, insanlara ulaştırılması, genişlemesi ve hâkim
kılınması faaliyetinde Hz. Peygamber çeşitli kabile, din mensupları ve
uluslardan oluşan grupların büyük tepkileri, güçlü, sistematik, sert, acımasız,
nüfuzlu ve kuvvetli biçimde ortaya çıkan muhalefetiyle karşılaştı. Gerekli
şartların oluşmamasından dolayı tebliğ görevini yerine getirmede çeşitli
engellerle karşılaşınca müsait ortamı kendisine sağlayacak tedbirlere baş
vurdu. Hayatta kalmak ve tebliğ görevini tamamlamak için hicret etti.
Ardından devletleşme yoluna girdi; devlete yönelik saldırılara geçenlere ve
risaletine düşmanlık edenlere karşı meşrû müdafaa hakkını kullandı. Daveti
garanti altına almak gayesiyle cihada, yani cihadın savaş şekline başvurdu.
Cihadın silâhlı şekilde yürütülmesine izin verilmesiyle de çeşitli sebeplere
dayalı birçok askerî operasyonlar düzenledi, çok sayıda antlaşmalar yaparak
hâkimiyetini genişletme imkânını elde etti. Böylece İslâm davetinin önüne
set olanların izalesi cihetine gitti. Netice itibariyle Hz. Peygamber aşılmaz
gözüken bütün maniaları birer birer ve çok başarılı şekilde geçmeye
muvaffak oldu ve kendisine verilen vazifeyi en iyi biçimde yerine getirdi. Bu
muvaffakiyette Hz. Peygamber’in, hayatın her alanında yürüttüğü güçlü
siyasetinin yanında, kullandığı ve uyguladığı son derece tutarlı, mâkul,
mantıklı, sistemli, gerçekçi, olayların gelişimine uygun ve başarıya götürücü
gibi çeşitli tebliğ ve davet metotlarının yanında o dönem için kaçınılmaz
olan savaş gerçeğinin de önemli rolü oldu. Yani Hz. Peygamber İslâm dinini
yaşatmak, din hürriyetini sağlamak ve dini insanlara ulaştırmak, bununla da
insanları hakka davet etmek, onların inançta ve amelde doğruyu bulmaları
için gerekli yolları açmaya ve engelleri ortadan kaldırmak için aynı zamanda
askerî seferler düzenleme yoluna da gitti. Bu yapılanlara dikkat edildiğinde
Hz. Peygamber’in savaşlar dâhil olmak üzere bütün bu yapılanları İslâm
dinini özgürce tebliğ etmek, yaşatmak, elçisi bulunduğu Allah’ın son mesajı
olan İslâmiyet’i beşeriyete ulaştırmak, tebliğ ve davet güvenliğini sağlamak
için yaptığını rahat bir şekilde gözlemlemek mümkündür. Yani Hz.
Peygamber din tebliğine yönelik gereken şartları oluşturmak için bütün bu
merhalelerden geçmiş, hayatı boyunca din tebliği konusunda eline geçen her
fırsatı değerlendirmiş, elverişli ortamı bulduğu anda her zaman tebliğe baş
vurarak bu görevini yerine getirmiştir.

Bedir Seriyyesi

Cemâziyelevvel
- Cemâziyelâhir ‘Uşeyre Gazvesi Hz. Muhammed
2 / Kasım 623

7

Ramazan 2 /
Mart 624

Sefevân
(Birinci Bedir)
Gazvesi

Rebîülevvel 2 /
Eylül 623

6

9

Hz. Muhammed

Buvât Gazvesi

Rebîülevvel 2 /
Eylül 623

5

Batn-ı Nahle
Seriyyesi

Hz. Muhammed

Ebvâ
(Veddân)
Gazvesi

Safer 2 /
Ağustos 623

4

Receb 2 /
Ocak 624

Hz. Muhammed

Harrâr Seriyyesi

Zilkâde 1 /
Mayıs 623

3

8

Sa‘d b. Ebû
Vakkâs

Râbiğ Seriyyesi

Şevvâl 1 /
Nisan 623

2

Besbes b. Amr ve
Adî b. Ebû Zeğbâ

Abdullah b. Cahş

Ubeyde b. Hâris

Hamza b.
Abdülmuttalib

‘Îs Seriyyesi

Ramazan 1 /
Mart 623

1

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı
Sebep

Kureyş
Müşrikleri

İstihbarat

2

8-12

–

4

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Kureyş
Kureyş
Kervanlarını Takip
Müşrikleri
ve İstihbarat

–

100

–

–

200

300

Yok

–

200

60-70

8-20

60-80

30

Yok

1

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Kureyş
Kureyş
150-200 30-40-70
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Kureyş Saldırganları Takip
Müşrikleri ve Cezalandırma

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Düşman

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Benî
Müdlic ve Benî Damre
Kabileleriyle Antlaşma
Yapılmış

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmamış Benî
Cüheyne Kabilesiyle
Antlaşma Yapılmış

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç

Hz. Peygamber’in Gazve ve Seriyyelerinin Tablosu:
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Benî Kaynukâ‘
Gazvesi

Şevvâl 2 /
Nisan 624

13

17

–

Yahudi Benî
Kaynukâ‘
Kabilesi

Muhammed b.
Mesleme

14 Rebîülevvel 3 Ka‘b b. Eşref’in
/ 4 Eylül 624
Öldürülmesi

200

5

Düşmanlık ve
Yahudi Ka‘b
Kutsal Değerlere
b. Eşref
Hakaret

–

Kureyş Saldırganları Takip
Müşrikleri ve Cezalandırma

Düşmanlık

200

1

Düşmanlık ve
Müşrik Ebû
Kutsal Değerlere
Afek
Hakaret
Antlaşmaların
İhlâli

1

1

30-40-200

–

–

700

1

1

Yok

2

3

Yok

Yok

Yok

Yok

14

1

Yok

Çok
Sayıda

Yok

Yok

1

1

70

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

Yahudi
‘Asmâ Bint
Mervân

Benî Süleym ve
Gatafân ve
Gatafân
Gâlib b. Abdullah Benî Süleym
Seriyyesi
Kabileleri

Hz. Muhammed

Zilhicce 2 /
Mayıs 624

16

Sebep

Kureyş
Kureyş
313-319 950-1000
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Düşman

Gatafân ve
Düşman
Hz. Muhammed Benî Süleym
Saldırılarını
Kabileleri Yerinde Savmak

Hz. Muhammed

Sevîk Gazvesi

Şevvâl 2 /
Nisan 624

15

Şevvâl 2 /
Nisan 624 veya Karkaratülküdr
Muharrem 3 /
Gazvesi
Temmuz 624

Ebû Afek’in
Öldürülmesi

Şevvâl 2 /
Mart-Nisan 624

12

14

Umeyr b. Adî elHatmî

‘Asmâ Bint
Mervân’ın
Öldürülmesi

Ramazan 2 /
Mart 624

11

Sâlim b. Umeyr

Hz. Muhammed

Büyük Bedir
Gazvesi

17 Ramazan 2 /
13 Mart 624

10

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış
Hedef Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış Benî
Kaynukâ´ Medine’den
Sürgün Edilmiş

Çatışma Olmamış.
Hedef Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmamış.
Hedef Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Askerî
Faaliyet

Katan Seriyyesi

Muharrem 4 /
Haziran 625

25

Ebû Seleme b.
Abdülesed elMahzûmî

Kureyşli
Zeyd b. Hârise ve Muâviye b.
Ammâr b. Yâsir
Muğîre b.
Ebû’l-Âs

Muâviye b.
Muğîre’nin
Öldürülmesi

Şevvâl 3 /
Mart 625

24

Benî Esed
Kabilesi

Kureyş
Müşrikleri

Hz. Muhammed

Hamrâülesed
Gazvesi

8 Şevvâl 3/
24 Mart 625

Kureyş
Müşrikleri

23

Hz. Muhammed

Uhud Gazvesi

7 Şevvâl 3/
23 Mart 625

22

2

Düşman
Saldırılarını
125-150
Yerinde Savmak

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

Devletin İtibarını
600-650
Kurtarmak

Meşrû Müdafaa

700

100

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Cemâziyelâhir 3
Karede Seriyyesi
/ Kasım 624

21

Zeyd b. Hârise

300

Zûemer
(Gatafân)
Gazvesi

Benî Süleym
Düşman
Cemâziyelevvel
Benî Süleym
(Buhrân-Bahrân) Hz. Muhammed
Saldırılarını
3 / Kasım 624
Kabilesi
Gazvesi
Yerinde Savmak

1

–

1

2970

3000

–

–

–

1

1

Yok

Yok

70

Yok

Yok

Yok

Yok

1

1

1

22-23
veya 32

Yok

Yok

Yok

1

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

20

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

Sebep

450

Yahudi İbn
Süneyne

Düşman

19

Muheyyisa b.
Mes‘ûd

Kumandan

Gatafân’ın
Düşman
Benî Sa‘lebe
ve Benî
Hz. Muhammed
Saldırılarını
Muhârib
Yerinde Savmak
Kabileleri

Rebîülevvel 3 / İbn Süneyne’nin
Eylül 624
Öldürülmesi

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Rebîülevvel 3 /
Eylül 624

18

Sayı

Savaş Çıkmamış veya
Çıkmış
Hedef Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış.
Müslümanlar Yenilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş. Yahudilerle Antlaşma Yapılmış

Sonuç
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Askerî
Faaliyet

Kumandan

Düşman

Recî‘ Seriyyesi

Safer 4 /
Temmuz 625

28

Âsım b. Sâbit

Münzir b. Amr

Rebîülevvel 4 /
Ağustos 625

Zilkâde 4 /
Nisan 626

RebîülâhirCemâziyelevvel
4/ Ekim 625
veya Muharrem
5 / Haziran 626

30

31

32

Kureyş
Müşrikleri

Sonuncu Bedir
(Bedrü’l-Mev‘id) Hz. Muhammed
Gazvesi

Zâtürrikâ‘
Gazvesi

1500

–

2

6-10

40-70

1

–

2000

–

1

100

–

1

Yok

Yok

Yok

Yok

6-10

40-69

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

1

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Gatafân’ın
Benî Enmâr,
Düşman
Benî Sa‘lebe
Hz. Muhammed
400-800
Saldırılarını
ve Benî
Yerinde Savmak
Muhârib
Kabileleri

Düşmanın Harp
Teklifi

Antlaşmaların
İhlâli

Yahudi Benî
Nadîr
Kabilesi

Benî Nadîr
Gazvesi

Hz. Muhammed

İslâm’a Davet

Benî Lihyân,
Adel ve Kâre
Kabileleri
Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

İslâm’a Davet

Âmir b.
Sa‘saa
Kabilesi

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

Sebep

Kureyş
Lideri Ebû
Süfyân b.
Harb

Safer 4 /
Temmuz 625; h. Ebû Süfyân b.
6 / m. 627; Harb’i Katletmek
29
Amr b. Ümeyye
Saferüzere Gönderilen
Rebîülevvel 8 /
Seriyye
Haziran 629

Bi’rimaûne
Seriyyesi

Safer 4 /
Temmuz 625

Muharrem 4 /
Müşrik
Süfyân b. Hâlid
Haziran 625;
Süfyân b.
b. Nübeyh el- Abdullah b. Üneys
Muharrem 6 /
Hâlid b.
Hüzelî’nin
el-Cühenî
Haziran 627; h.
Nübeyh elÖldürülmesi
5 / m 626-627
Hüzelî

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

27

26

Sayı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Düşman
Medine’den Sürgün
Edilmiş

Çatışma Olmamış Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç

Sebep Ve Sonuçlari Bağlaminda Hz. Peygamber’in Savaşlari
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Askerî
Faaliyet

Benî Kurayza
Seriyyesi

Benî Kurayza
Seriyyesi

Şevvâl-Zilkâde
5 / Mart 627

Şevvâl-Zilkâde
5 / Mart 627

37

38

Havvât b. Cübeyr

Zübeyr b. Avvâm

İstihbarat

İstihbarat

Yahudi Benî
Kurayza
Kabilesi
Yahudi Benî
Kurayza
Kabilesi

1

1

3000

Huzâa’nın
Benî
Mustalik
Kabilesi

1

36

İstihbarat

Huzâa’nın
Benî
Mustalik
Kabilesi

1000

Kureyş
Müşrikleri,
Yahudiler ve
Şevvâl-Zilkâde / Hendek (Ahzâb)
Hz. Muhammed
Meşrû Müdafaa
5 Mart 627
Gazvesi
Diğer Müşrik
Arap
Kabileleri

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Kudâa ve
Gassânilerden oluşan
Hıristiyan
Arap
Kabileleri

–

–

10.00020.000

–

–

–

Yok

Yok

6

1

Yok

Yok

1

Yok

3-8

10

Yok

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

700

Sebep

Düşman

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Hz. Muhammed

Benî Mustalik
Büreyde b. Husayb
Seriyyesi

Hz. Muhammed

Kumandan

35

Şâban 5 /
Aralık 626

Rebîülevvel 5 / Dûmetülcendel
Ağustos 626
Gazvesi

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Şâban-Ramazan
Mureysî‘
5 / Ocak-Şubat (Benî Mustalik)
627
Gazvesi

34

33

Sayı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Muharrem 6 /
Kuratâ Seriyyesi
Haziran 627

40

100

Zülkassa
Seriyyesi

Zülkassa
Seriyyesi

Rebîülâhir 6 /
Ağustos 627

Rebîülâhir 6 /
Ağustos 627

44

45

Ebû Ubeyde b.
Cerrâh

Muhammed b.
Mesleme

Benî Muhârib, Benî
Düşman
Saldırılarını
Sa‘lebe ve
Benî Enmâr Yerinde Savmak
Kabileleri

40

10

Gatafân’ın
Benî Muhârib, Benî
Sa‘lebe ve
Benî Enmâr
Kabileleri
İstihbarat

40

Gatafân’ın
Saldırganları Takip
Benî Fezâre
400-700
ve Cezalandırma
Kabilesi

Hz. Muhammed

Gâbe (Zûkared)
Gazvesi

Rebîülâhir 6 /
Ağustos 627

–

–

43

40

Düşmana Yardım
ve Yataklık
Edenleri
Cezalandırma

Benî Esed
Kabilesi

Rebîülevvel 6 /
Gamr Seriyyesi Ukkâşe b. Mihsan
Temmuz –
Ağustos 627

–

–

750

42

200

30

3000

Yok

9

3

Yok

Yok

Yok

3

Yok

1

4

Yok

Yok

10

600-900
(Savaş
Sonrası)

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Düşmana
Misillemede
Bulunma

Düşmanlık

Antlaşmaların
İhlâli

Yahudi Benî
Kurayza
Kabilesi
Benî Kuratâ
Kabilesi

Sebep

Düşman

Hüzeyl’in
Benî Lihyân
Kabilesi

Muhammed b.
Mesleme

Hz. Muhammed

Kumandan

Hz. Muhammed

Benî Lihyân
Gazvesi

Benî Kurayza
Gazvesi

23 Zilkâde 5 /
15 Nisan 627

39

Rebîülevvel 6 /
Temmuz - Ağust
os 627 veya
41
Cemâziyelevvel
6 / Eylül-Ekim
627

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş.

Sonuç

Sebep Ve Sonuçlari Bağlaminda Hz. Peygamber’in Savaşlari
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Zeyd b. Hârise

Zeyd b. Hârise

‘Îs Seriyyesi

Cemâziyelevvel
6/ Eylül 627

Cemâziyelâhir
6/ Ekim-Kasım Tarif Seriyyesi
627

h. 6. sene / m.
627-628 -veya Habat (Sîfülbahr) Ebû Ubeyde b.
Receb 8 / KaSeriyyesi
Cerrâh
sım-Aralık 629

Receb 6 /
Kasım-Aralık
627

47

48

49

50

Abdurrahman b.
Avf

Şâban 6 /
Fedek (Benî Sa‘d
52 Aralık 627-Ocak
b. Bekîr)
Ali b. Ebû Tâlib
628
Seriyyesi

Şâban 6 /
Dûmetülcendel
51 Aralık 627-Ocak
Seriyyesi
628

Zeyd b. Hârise

Zeyd b. Hârise

Cemûm
Seriyyesi (Benî
Süleym)
Seriyyesi

Rebîülâhir 6 /
Eylül 627

46

Vâdilkurâ
Seriyyesi

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

İslâm’a Davet

Hevâzin’den Düşmana Yardım
Benî Sa‘d b.
ve Yataklık
Bekir
Edenleri
Kabilesi
Cezalandırma

Benî Kelb
Kabilesi

Benî Mezhic,
Düşman
Benî Kudâa
ve Benî
Saldırılarını
Mudar
Yerinde Savmak
Kabileleri

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

100

700

–

300

15

Düşmanlık

Gatafân’ın
Benî
Sac‘lebe
Kabilesi

–

–

–

–

–

–

–

–

Yok

Yok

–

Yok

Yok

Yok

–

Yok

Yok

–

Yok

Yok

Yok

–

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

170

Düşmana Yardım
ve Yataklık
Edenleri
Cezalandırma

Sebep

Kureyş
Kureyş
Müşrikleri Kervanlarını Takip

Benî Süleym
Kabilesi

Düşman

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış, Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş.

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Kürz b. Cebir el- Kürz b. Câbir el- Benî Ureyne Saldırganları Takip
Fihrî Seriyyesi
Fihrî
Kabilesi
ve Cezalandırma

Üseyr b.
Zârim’in
Öldürülmesi
Seriyyesi

Hudeybiye
Seriyyesi

Şevvâl 6 /
Şubat 628

Şevvâl 6 /
Şubat-Mart 628

Zilkâde 6 /
Mart 628

58

59

Abbâd b. Bişr

Abdullah b.
Revâha

Kureyş
Müşrikleri

Yahudi
Üseyr b.
Zârim

İstihbarat

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlerle
Hakaret

İstihbarat

57

Hayber
Yahudileri

56

Abdullah b.
Revâha

Hayber Seriyyesi

Ramazan 6 /
Şubat 628

55

20

30

20

4

4-5

Ebû Râfi‘’in
Yahudi Ebû
(Sellâm b. Ebû’lDüşmanlık ve
Râfi‘-Sellâm
Hukayk’ın
Abdullah b. Atîk
Kutsal Değerlere
b. Ebû’lÖldürülmesi)
Hakaret
Hukayk
Seriyyesi

Ramazan 6 /
Ocak-Şubat 628

Zeyd b. Hârise

Ümmü Kırfe’nin
Öldürülmesi (II.
Vâdilkurâ)
Seriyyesi

Ramazan 6 /
Ocak 628

Zeyd b. Hârise

Medyen
Seriyyesi

–

30

8

–

1

–

–

Yok

Yok

1

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

30

8

Yok

1

3

–

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

–

Sebep

Benî
Fezâre’li
Düşmanlık ve
Müşrik
Kutsal Değerlere
Kadın Ümmü
Hakaret
Kırfe

Düşman

–

Kumandan
Bazı Müşrik
Düşman
Arap
Saldırılarını
Kabileleri Yerinde Savmak

Askerî
Faaliyet

54

Şâban 6 /
53 Aralık 627-Ocak
628

Sayı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmuş. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmuş. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç

Sebep Ve Sonuçlari Bağlaminda Hz. Peygamber’in Savaşlari
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Abbâd b. Bişr

Hz. Muhammed

Hz. Muhammed

Hismâ (Benî
Cüzâm)
Seriyyesi

SaferRebîülevvel 7 /
Hayber Seriyyesi
HaziranTemmuz 628

MuharremSafer-Rebîülevvel Cemâizeyel-evvel 7 / Hayber Gazvesi
MayısHaziran-Temmuz-Eylül 628

Vâdilkurâ
Gazvesi

Türebe Seriyyesi

Cemâziyelâhir 6
/ Ekim-Kasım
627 veya 7.
senenin başları /
Mayıs-Haziran
628

Cemâziyelâhir 7
/ Ekim 628

Şâban 7 /
Aralık 628

61

62

63

64

65

Ömer b. Hattâb

Zeyd b. Hârise

Hz. Muhammed

Hudeybiye
Gazvesi

Zilkâde 6 /
Mart 628

60

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Elçi Dokunulmazlığı İhlâli

Sebep

1600

Düşmana Yardım
ve Yataklık
edenleri
Cezalandırma

30

1600

–

500

1500

–

–

10.00014.000

–

–

–

Yok

Yok

15-20

Yok

Yok

Yok

Yok

11

93

Yok

3

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Düşmana Yardım
ve Yataklık
Edenleri
Cezalandırma

İstihbarat

Hevâzin’den
Düşman
bazı Arap
Saldırılarını
Kabileleri Yerinde Savmak

Vâdilkurâ
Yahudileri

Hayber
Yahudileri

Hayber
Yahudileri

Elçi
Benî Cüzâm
Dokunulmazlığı
Kabilesi
İhlâli

Kureyş
Müşrikleri

Düşman

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış.
Antlaşma Yapılmış

Sonuç
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Yümn ve Cinâb
Seriyyesi

Kaza Umresi
Gazvesi

Benî Süleym
Seriyyesi

Ramazan 7 /
Ocak 629

Şevvâl 7 /
Şubat 629

Zilkâde 7 /
Mart 629

Zilhicce 7 /
Nisan 629

69

70

71

72

Ahrem b.
Ebû’l-Avcâ

Hz. Muhammed

Beşîr b. Sa‘d

Benî Süleym
Kabilesi

Kureyş
Müşrikleri

Gatafân
Kabilesi

Benî Kilâb
Kabilesi

2000

Hudeybiye
Gazvesi’nin
Sonucu-Umre
Yapmak

50

300

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

İslâm’a Davet

130

Düşmanlık

–

Gatafân’ın
Benî Abd b.
Meyfea Seriyyesi Gâlib b. Abdullah Sa‘lebe ve
Benî Uvâl
Kabileleri

Ebû Bekir b.
Kuhâfe

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Benî Kilâb
Seriyyesi

Şâban 7 /
Aralık 628

68

Beşîr b. Sa‘d
30

67

Benî Mürre
Kabilesi

Düşmana Yardım
ve Yataklık
edenleri
Cezalandırma

Fedek (Benî
Mürre) Seriyyesi

Çok
Sayıda

–

–

–

–

–

–

50

Yok

Yok

Yok

Yok

28

Yok

Yok

Yok

1

Birkaç
Kişi

Çok
Sayıda

Yok

Çok
Sayıda

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı
–

Sebep

Hevâzin veya
Düşman
Benî Fezâre
Saldırılarını
Kabilesi
Yerinde Savmak

Şâban 7 /
Aralık 628

Ebû Bekir b.
Kuhâfe

Necid (Hevâzin)
Seriyyesi

Şâban 7 /
Aralık 628

Düşman

66

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç

Sebep Ve Sonuçlari Bağlaminda Hz. Peygamber’in Savaşlari
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Gâlib b. Abdullah

Şücâ‘ b. Vehb

Zeyd b. Hârise

Kedîd (Benî
Mülevvih)
Seriyyesi

Zâtülatlâh
Seriyyesi

Siyy Seriyyesi

Safer 8 /
Haziran 629

Rebîülevvel 8 /
Temmuz 629

Rebîülevvel 8 /
Temmuz 629

Cemâziyelevvel
8/ AğustosMûte Seriyyesi
Eylül 629

Cemâziyelâhir 8
/ Ekim 629

74

75

76

77

78

Zâtüsselâsil
Seriyyesi

Gâlib b. Abdullah

Fedek
(Benî Mürre)
Seriyyesi

Safer 8 /
Haziran 629

73

Amr b. Âs

Ka‘b b. Ümeyr

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

200

500

Kudâa, Belî,
Uzre
Düşman
Belkayn,
Saldırılarını
Âmile, Lahm
Yerinde Savmak
ve Cüzâm
Kabileleri

25

3000

Düşmana
Misillemede
Bulunma

Benî Âmir b.
Sa‘saa
Kabilesi

15

Bizans
İmparatorluğ
Elçi
u ve Diğer
Dokunulmazlığı
Hıristiyan
İhlâli
Arap
Kabileleri

İslâm’a Davet

–

100.000
200.000
250.000

–

–

–

–

Yok

12

Yok

14

Yok

Yok

Yok

–

Yok

Yok

Çok
Sayıda

Çok
Sayıda

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Düşmana Yardım
ve Yataklık
10 veya
60
Edenleri
Cezalandırma

Düşmana Yardım
ve Yataklık
Edenleri
Cezalandırma

Sebep

Benî Kudâa
Kabilesi

Benî
Mülevvih
Kabilesi

Benî Mürre
Kabilesi

Düşman

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş veya
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Askerî
Faaliyet

Benî Has‘am
Seriyyesi

Mekke
Fethi’nden önce

85

Benî Süleym
Seriyyesi

Mekke
84
Fethi’nden Önce

Düşmanlık

Sebep

150

Benî Has‘am
Kabilesi

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Ali b. Ebı Tâlib

80

4000

Vâdiyâbis’de
Düşman
bulunan
Saldırılarını
Müşrik Arap
Yerinde Savmak
Kabileleri

1

–

Düşmanlık ve
Kutsal Değerlere
Hakaret

Düşmanlık ve
Müşrik Amr
Kutsal Değerlere
b. Ma‘dîkerib
Hakaret

İbn Ebû
Huda‘a

3

16

500

–

12.000

–

1

–

–

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Çok
Sayıda

120

Çok
Sayıda

2

–

1

Birkaç
Kişi

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Vâdirremil’d
Düşman
e bulunan
Ali b. Ebû Tâlib
Saldırılarını
Müşrik Arap
Yerinde Savmak
Kabileleri

Ali b. Ebû Tâlib

Zâtüsselâsil
Seriyyesi

Mekke
Fethi’nden Önce

83

Ali b. Ebû Tâlib

Amr b.
Ma‘dîkerib’in
Öldürülmesi
Seriyyesi

–

82

–

–

81

Gatafân
Kabileleri

Düşman

Rifâ´a b. Kays’ın
Benî Cüşem Düşmanlık ve
Abdullah b. Ebû
Öldürülmesi
Kabilesinden Kutsal Değerlere
Hadred
Seriyyesi
Rifâ´ b. Kays
Hakaret

Ebû Katâde elEnsârî

Kumandan

İbn Ebû
Huda‘a’nın
Öldürülmesi
Seriyyesi

Şâban 8 /
Aralık 629

Şâban 8 /
Kasım-Aralık Hadıra Seriyyesi
629

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

80

79

Sayı

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş.

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmuş. Hedef
Gerçekleştirilememiş.

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Çatışma Olmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç

Sebep Ve Sonuçlari Bağlaminda Hz. Peygamber’in Savaşlari
87

Hz. Muhammed

Fetih Gazvesi
(Mekke’nin
Fethi)

19 Ramazan 8 /
10 Ocak 630

25 Ramazan 8 / Uzza Putunun
16 Ocak 630 İmhâsı Seriyyesi

87

88

Menât Putunun Sa‘d b. Zeyd elİmhâsı Seriyyesi
Eşhelî

Amr b. el-Âs

Hz. Muhammed

Suvâ‘ Putunun
İmhâsı Seriyyesi

Huneyn
(Hevâzin)
Gazvesi

Ramazan 8 /
Ocak 630

Ramazan 8 /
Ocak 630

11 Şevvâl 8 /
1 Şubat 630

Şevvâl 8 /
Şubat 630

Şevvâl 8 /
Şubat 630

91

92

93

94

95

Tâif Gazvesi

Hz. Muhammed

Evtâs Seriyyesi Ebû Âmir el-Eş‘arî

Hâlid b.
Saîd b. Âs

Urene Seriyyesi

Ramazan 8 /
Ocak 630

90

Hişâm b. Âs

Yelemlem
Seriyyesi

Ramazan 8 /
Ocak 630

89

Hâlid b. Velîd

Ebû Katâde elEnsârî

Batn-ı İdam
Seriyyesi

Ramazan 8 /
Aralık-Ocak 630

86

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

İslâm’a Davet

Urene
Bölgesi
Kabileleri

Hevâzin ve
Sakîf
Kabileleri

Hevâzin
Kabileleri

Hevâzin
Kabileleri

–

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak
Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Putların İmhâsı

Putların İmhâsı

İslâm’a Davet

Yelemlem
Bölgesi
Kabileleri

–

Putların İmhâsı

Antlaşmaların
İhlâli

Hedef Şaşırtma

Sebep

–

Kureyş
Müşrikleri

Kureyş
Müşrikleri

Düşman

–

–

12.000

–

20

300

200

30

10.00012.000

8

–

–

20.000

–

–

–

–

–

–

–

12

1

4

Yok

Yok

–

–

Yok

2

Yok

3

Çok
Sayıda

70

Yok

Yok

–

–

2

32

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilememiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

–

–

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış veya
Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Benî Cezîme
Seriyyesi

Benî Sudâ’
Seriyyesi

Benî Temîm
Seriyyesi

Şevvâl 8 /
Şubat 630

Zilkâde 8 /
Mart 630

Muharrem 9 /
Mayıs 630

Safer 9 /
Mayıs-Haziran Tebâle Seriyyesi
630

97

98

99

100

Benî Has‘am
Kabilesi

Benî Temîm
Kabilesi

Benî Sudâ’
Kabilesi

Alkame b.
Mücezziz elMüdlicî
Bir Grup
Habeşli

Habeş Seriyyesi

Rebîülâhir 9 /
TemmuzAğustos 630

104

Abdullah b.
Avsece el-Becelî

Tayy
Kabilesi

Benî Hârise b.
Amr Seriyyesi

Rebîülâhir 9 /
Füls Putunun
Ali b. Ebû Tâlib
Temmuz 630 İmhâsı Seriyyesi

Safer 9 /
Haziran 630

Benî Hârise
b. Amr
Kabilesi
Rebîülevvel 9 /
Benî Belî ve
Ukkâşe b. Mihsan
Cinâb Seriyyesi
HaziranBenî Uzre
el-Esedî
Temmuz 630
Kabilesi

Kutbe b. Âmir

Uyeyne b. Hısn

Kays b. Sa‘d b.
Ubâde

Benî Cezîme
Kabilesi

–

Düşman

103

102

101

Tüfeyl b. Amr

Zülkeffeyn
Putunun İmhâsı
Seriyyesi

Şevvâl 8 /
Şubat 630

96

Hâlid b. Velîd

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Putların İmhâsı

Düşmanlık

İslâm’a Davet

300

150

–

–

20

50

Zekât Vermeyi
Reddedenleri
Cezalandırma
Düşmanlık

400

350

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Yok

Yok

–

–

Yok

Yok

–

Yok

Yok

Yok

Birçok
Kişi

–

–

Birkaç
Kişi

Yok

–

30

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

İslâm’a Davet

İslâm’a Davet

Putların İmhâsı

Sebep

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

–

–

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Gönderilmekten
Vazgeçilmiş. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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Hâlid b. Velîd

Dûmetülcendel
(Ükeydir b.
Abdülmelik)
Seriyyesi

Cüzâm Seriyyesi

Benî Süleym ve
Belî Seriyyesi

Vedd Putunun
İmhâsı Seriyyesi

Kuratâ Seriyyesi

Benî Hâris b.
Ka‘b Seriyyesi

Receb 9 /
Ekim-Kasım
630

Receb 9 /
Ekim-Kasım
630

Receb 9 /
Ekim-Kasım
630

h. 9.
m. 630

Receb 9 /
Ekim-Kasım
630

h. 9 /
m. 630

Rebîülâhir 10/
Temmuz 631

106

107

108

109

110

111

112

Hâlid b. Velîd

Dahhâk b. Ebû
Süfyân

Hâlid b. Velîd

Ebû Süfyân b.
Lât Putunun
Harb ve Muğîre b.
İmhâsı Seriyyesi
Şu‘be

Benî Süleym ve
Belî Kabileleri

Ebû Ubeyde b.
Cerrâh

Hz. Muhammed

Tebük Gazvesi

Receb 9 /
Ekim-Kasım
630

105

Kumandan

Askerî
Faaliyet

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

Sayı

Putların İmhâsı

Elçi
Dokunulmazlığı
İhlâli

İslâm’a Davet

Benî
Kilâb’dan
Benî Kuratâ
Kabilesi
Benî Hâris b.
Ka‘b
Kabilesi

Putların İmhâsı

Düşmanlık

Düşmanlık

Düşmana Yardım
ve Yataklık
Edenleri
Cezalandırma

Düşman
Saldırılarını
Yerinde Savmak

Sebep

Benî Âmir b.
Avf

–

Sa‘d b.
Ubâde

Benî Cüzâm
Kabilesi

Hıristiyan
Ükeydir b.
Abdülmelik

Bizans
İmparatorluğu

Düşman

400

–

–

19

–

–

420

30.000

–

–

–

–

–

–

–

40.000
üzerinde

Yok

Yok

Yok

Yok

–

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Birçok
Kişi

Yok

–

Yok

1

Yok

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş
Antlaşma Yapılmış

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş.
Antlaşmalar Yapılmış

Sonuç
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Askerî
Faaliyet

Kumandan

–

–

117

118

119

120

Gâlib b. Abdullah

Sarûhân
Seriyyesi

Übnâ (Mûte)
Seriyyesi

–

Rebîülevvel 11 /
Haziran 632

Üsâme b. Zeyd

Ali b. Ebû Tâlib

Üsâme b. Zeyd

Kedîd Seriyyesi

Vâdilkurâ
Seriyyesi

Düşmanlık
Düşmana
Misillemede
Bulunma

Bizans
İmparatorluğu

Düşmanlık

Benî Bekir
Kabilesi
Hayberli
Sarûhân

Düşmanlık

–

Düşmanlık

–

116

–

Putların İmhâsı

Zülhalesa
Benî Has‘am
Cerîr b. Abdullah
Putunun İmhâsı
ve Benî Belî
el-Becelî
Seriyyesi
Kabilesi

h. 10 /
m. 631

115

Necid Seriyyesi Abdullah b. Ömer

İslâm’a Davet

Surad b. Abdullah
Cüreş
el-Ezdî
Bölgesi Halkı

İslâm’a Davet

Hemdân ve
Mezhic
Kabileleri

Cüreş Seriyyesi

Sebep

Düşman

h. 10 /
m. 631

Ramazan 10 /
Yemen Seriyyesi Ali b. Ebû Tâlib
Aralık 631

Tarih
H. ay-yıl /
M. ay-yıl

114

113

Sayı

–

–

–

–

–

150-200

–

350

–

–

–

–

–

–

–

–

Yok

–

–

–

–

–

Yok

Yok

–

–

–

–

–

300

–

20

MüslüMüslümDüşman
Düşman
manların
anların
Sayısı
Kaybı
Sayısı
Kaybı

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

–

Savaş çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

–

Savaş Çıkmamış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Savaş Çıkmış. Hedef
Gerçekleştirilmiş

Sonuç
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İSLAM’IN İLK DÖNEMLERİNDE BAZI AZERBAYCAN’LI
MUHADDİSLER
Dr. Goşgar Selimli1

Giriş
Azerbaycan bölgesi, ilk İslâmî dönemlerden itibaren İslâm’la
şereflenmiş bir coğrafyadır. Azerbaycan’la bu dinin ilişkisi başlangıçtan
devam etmiş ve İslâm burada hızlı bir şekilde yayılmaya başlamıştır.
İslâm’ın bu topraklara girişi ile, bölgede büyük gelişim başlamış, İslam dini
sağlam öğretileri ile yerel dinlerin yerini almayı başarmıştır. İslâm’ın
gelişiyle zulmetten ışığa kavuşan bu bölge, özellikle İslâm alimlerinin üstün
gayretleriyle bidayetten nihayete doğru bir terakki göstermiştir.
Azerbaycan’a gelen İslâm tebliğcilerinin sünnete uygun hayat tarzları,
şüphesiz yerli halk üzerinde küçümsenmeyecek bir tesir bırakmıştır.
İslamiyetin yayılması ile birlikte İslâmi eğitim ve öğretim de
beraberinde gelişmiştir. Daha ilk dönemlerden bölge Müslümanları İslâmi
ilimlere hizmet etmeğe başlamıştırlar. Bu ülkede İslâm alemine sesini
duyurabilen alimler yetişmiştir. Özellikle makalemizin kapsadığı
dönemlerde, Azerbaycan arazisinden, muhaddisler başta olmak üzere, bir
çok alim çıkmıştır. Bu dönemlerde yetişmiş muhaddisler ister şahsi
meziyetleri ile, isterse yazdıkları eserleriyle bütün İslâm alemine
malolmuşlardır.
Ele aldığımız dönemin ilk başlarında Azerbaycan toprakları devamlı
olarak Sâsânî-Bizans, Bizans-Hilâfet ve Hilâfet-Sâsânî çekişmelerine şahit
olmaktadır. Sonraki dönemlerde de bu bölgede kurulan muhtelif devletler
kendi aralarında hep savaş durumunda olmuşlardır. Bütün bunlara rağmen
Azerbaycan bölgesinde asırlardır İslâmî ilimler, o cümleden de hadis ilmi
sahasında pek çok değerli alimler yetişmiş, kayda değer bir çok çalışmalar
yapılmıştır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, bu araziler mütemâdiyen
1
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çeşitli devletlere harp meydanı olduğundan, bölgede sağlam bir şekilde
Dârü’l-Hadîs ve Dârü’s-Sünne’ler kurulamamış, buradaki insanlar ilim
tahsili için çeşitli coğrafyalara dağılmışlardır.2
Biz bu makalemizde Azerbaycanlı muhaddislerden belli başlılarının
hayat ve eserlerine yer vereceğiz.
1. Ebû Ali el-Hüseyin b. Safvân b. İshâk b. İbrahim el-Berze‘î
el-Muhaddis eş-Şeyh (v. H. 240 / M. 854)
Azerbaycan’ın Berze‘a şehrindendir.3 Bağdâd’ta yaşamıştır. Hadis
ilminde sadûk ve sika olarak tanımlanmaktadır. el-Berze‘î hocası olmakla
beraber, doğrudan doğruya İbn Ebi’d-Dünyâ’dan bir çok kitaplarını da
rivayet etmiştir. Kendisi Ebû Bekir İbn Ebü’d-Dünyâ, Muhammed b. Şeddâd
el-Mismeî, Muhammed b. el-Ferec el-Ezrak, Kâdî Ebü’l-Abbâs Ahmed b.
Muhammed el-Birtî, Ca‘fer b. Ebû Osman et-Tayâlîsî ve diğer râvilerden
hadis rivayetinde bulunmuştur. Ebû Ali el-Berze‘î’den Mansûr b. Abdullâh
el-Hâlidî, Muhammed b. Abdullâh b. Ahîmîmî, Ebû Abdullâh b. Dûst elAllâf, Ebü’l-Hüseyin b. Bişrân es-Sekerî ve bir çok râvi rivayet etmiştir.
Hicrî 240 (M. 854) senesinin Şâbân ayında Bağdâd’ta vefat etmiştir.4 Her ne
kadar ez-Zehebî, el-Berze‘î’nin vefatını hicrî 340 (M. 964) olarak
göstermekteyse de,5 bu çok küçük bir ihtimal gözükmektedir. Çünkü elBerze‘î, hicrî 281 (M. 894) yılında vefat eden İbn Ebi’d-Dünyâ’nın hocası
idi. Ayrıca tabakat alimlerinden olan es-Sem‘ânî, İbnü’l-‘İmâd ve er-Rûdânî
de, el-Berze‘î’nin vefat tarihini hicrî 240 olarak vermektedirler.
2

Kemal Sandıkçı, İlk üç asırda İslâm coğrafyasında hadis, Ankara, DİB, 1991, 307.
Yâkût b. Abdullâh el-Hamevî (v. 626 / 1229), Mu‘cemü’l-büldân, Dârü’l-kitâbi’l-‘arabî,
Beyrut, t. y, I-V, I, 379.
4
el-Bağdâdî el-Hatîb, Târîhü Bağdâd, Beyrut, t. y., Dârü’l-Fikr, I-XVIII, VIII, 54; es-Sem‘ânî
Ebû Sa‘d Abdülkerîm b. Muhammed b. Mansûr el-Mervezî et-Temîmî (v. 562 / 1167), elEnsâb, Beyrut, Dârü’l-Cinân, 1988, I-V, I, 317; İbnü'l-‘İmâd Abdülhayy b. Ahmed b. Muhammed Ebü’-Felâh (v. 1089 / 1679), Şezerâtü’z-zeheb fî ahbârî men zeheb, (thk. Abdülkadir
Arnavut ve Mahmut Arnavut), Beyrut, Dâru İbnü’l-Kesîr, 1986, I-VIII, IV, 219; İbn
Nâsırüddîn Ebû Bekir Şemsüddîn Muhammed b. Abdullâh (v. 842 / 1438), Tevdîhü’lmüştebeh fî dabti esmâi’r-rüvât ve ensâbihim ve elkâbihim ve künâhüm, (thk: Muhammed
Nuaym el-Arksûsî), Beyrut, Müessesetü'r-Risâle, 1993, I-X, I, 452.
5
ez-Zehebî, Târîhü'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhir ve'l-a‘lâm, (thk: Ömer Abdüsselâm Tedmûrî), Beyrut, Dârü’l-kitâbi’l-‘arabî, I-XLIX, 1991-2000, 1992, XXV, 189; a. mlf, el-‘İber fî
haberi men ğaber, (thk. Ebû Hacer Muhammed Zaglûl), Beyrut, Dârü’l-Kütütbi’l-‘ilmiyye,
1985, I-IV, II, 59.
3
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Ebû Bekir İbn Ebi’d-Dünyâ (v. 281/ 894)'nın hocası ve onun
kitaplarının râvisi olan el-Berze‘î, ona ait olan el-Ferec ba‘de’ş-şidde,
Kitâbü’l-istinâ‘i’l-ma‘rûf, el-Menâmât, Zemmü’l-melâhî, Kitâbü’l-vecd,
Kitâbü’z-zikr, Kitâbü’l-hâifîn, Kitâbü mekâidi’ş-şeytân, Kitâbü’l-‘ukubât,
Kitâbü hüsni’zanni billâh, Kitâbü’l-matar ve’r-ra‘d ve’l-berg ve’r-rîh,
Kitâbü’l-kadâi’l-hevâic ve Kitâbü’l-yakîn adlı eserlerini müellifin
kendisinden rivayet etmekle beraber,6 aynı zamanda onun (İbn Ebi’d-Dünyâ)
Kitâbü islâhi’d-dîn, Kitâbü’s-samt ve Kitâbü’t-tevekkül eserlerinin de
yegâne râvisidir.7 Ayrıca el-Berze‘î, bu alimin tasavvufa dair Kitâbü’l-‘uzle
ve’l-infirâd eserinin de rivayet etmiştir.8
2. Ebû Osman Saîd b. ‘Amr b. ‘Ammâr b. Osman el-Berze‘î
(el-Berde‘î) el-Ezdî en-Nâkid el-Hâfız (v. 292 / 905)
Azerbaycan’ın tarihî ve önemli şehirlerinden olan Berze‘a’da doğmuş
ve burada yaşamıştır. Muhaddis, münekkid, hâfız ve hadis rivayeti için çok
rıhlet eden bir alim olarak tanınmaktaydı. Ayrıca eserlerde musannif olarak
da geçmektedir. Hadis ilmine çok iyi vâkıf olduğu üzerinde, alimlerin ittifakı
var (muttefekun ‘aleyh). Hadis için Şâm, Mısır, Irâkeyn ve Nîsâbûr’a
seyahatlarda bulunmuş ve değerli eserler telif etmiştir. Büyük ve meşhur
muhaddislerden hadis yazdığı bilinmektedir. ‘Amr b. Ali es-Seyrafî, Bündâr,
el-Fellâs, Ebû Kureyb ve Ahmed b. Fürât gibi alimlerden hadis ilmini
öğrendi. Özellikle devrinin meşhur hadis alimlerinden olan Ebû Zür‘a erRâzî'nin öğrencisi olarak, onun hadis meclislerine devam etti. İmam Müslim
b. Haccâc ve İbn Vâre'den çok istifade etmiştir. Dımaşk'ta Ebû Zür‘a edDımaşkî, Ebû Ya‘kûb el-Cûzecânî, Ebû Saîd el-Eşec, Hâfız Müslim b.
Haccac el-Kuşeyrî, Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî, Ebû Zür’a er-Razî, Ebû
Hâtim er-Râzî ve Muhammed b. İshâk es-Sâğânî'den hadis rivayet etmiştir.
6
İbn Hayr Ebû Bekir Muhammed b. Hayr b. Ömer el-İşbîlî (v. 575 / 1179), Fehrese, (nşr.
Franciscus Codera, J. Ribera Tarrago), Kahire, Mektebetü’l-hancî, 1997, 283; er-Rûdanî elMekkî Muhammed b. Süleyman Ebû Abdullâh Şemsüddin (v. 1094 / 1683), Sılatü'l-halef bimevsûli's-selef, (thk. Muhammed Hacci), Beyrut, Darü'l-Garbi'l-İslâmî, 1988, 229, 241, 242,
313, 412, 420, 423, 445; el- Kettânî Muhammed b. Cafer, Hadis Literatürü (er-Risâletü’lmüstatrefe li beyâni meşhûri kutubi’s-sünneti’l-müşerrefe), (trc. Yûsuf Özbek), İstanbul, İz
Yayıncılık, 1994, 62, 64, 66, 67, 75.
7
Rûdânî, a. g. e, 287; Kettânî, a. g. e, 65, 66.
8
Kettâni, a. g. e, 66.
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Ayrıca çeşitli coğrafyalarda Yûnus b. Abdüla‘lâ, Harmele, Rabî‘ayn, el-Müzenî, Ahmed b. Şeybân er-Remlî, İbn Mezyed el-Beyrûtî, Muhammed b.
‘Avf el-Hımsî, ‘Amr b. Ali, Bündâr, Ebû Mûsa, Ebü’l-Ezher ve
diğerlerinden hadis rivayetinde bulunmuştur. Kendisinden Muhammed b.
Yûsuf b. İbrahim, Ahmed b. Tâhir el-Meyânecî, el-Hâfız İbn Harâre elBerde‘î, el-Hafs b. Ömer el-Erdebîlî, Ebû Ali Hasan b. Ali b. ‘Ayyâş ve
diğerleri rivayette bulundular. Hadis rivayetinde son derece titizlik isteyen
el-Berze'î, tâliplerin hadisleri usûlüne uygun olarak rivayet etmemelerinden
dolayı bir ara evine kapanmış ve kimseye hadis rivayet etmemeye karar
vermişti. Ancak muhaddisler el-Berze‘î’nin hocası Muhammed b. Müslim b.
Vâre er-Râzî’ye giderek, onu bu sözünden vazgeçirmesini rica ettiler.
Hocasının isteği üzerine el-Berze‘î, hadis rivayet etmeye devam etti. Bu olay
aşağıdaki gibi cereyan etmiştir: İbn Vâre, el-Berze‘î’nin yanına, insanlara
yeniden hadis rivayet etmesini istemeğe gitmişti. Bunun üzerine el-Berze‘î,
ona kendisinden böyle bir şey talep etmeğe hakkı olmadığını söylemiş ve bir
daha hadis rivayet etmeyeceğini belirtimşti. Sonra İbn Vâre, Müslümanların
kendisinin ilmine çok ihtiyaçları olduğunu açıklamış, o da bunun üzerine
hadis rivayet etmeğe ikna olmuştu. Hicrî 292’de vefat etmiştir.9
el-Berze‘î'nin hadis râvileri hakkındaki sorularına Ebû Zür‘a ve Ebû
Hâtim'in verdiği cevapları içeren ed-Du‘afâ ve'l-kezzâbûn ve'l-metrûkûn min
ashâbi'l-hadîs isimli iki cüzden oluşan kitabı Köprülü kütüphanesinde 40
numarada kayıtlı bulunmaktadır. Bu eser Dr. Seyyid Sa‘dî el-Hâşimî’nin
tahkiki ile 1982 yılında Medine'de basılmıştır.10

9

el-Halîlî el-Kazvînî Ebu Ya‘lâ el-Halîl b. Abdullâh b. Ahmed (v. 446 / 1054), el-İrşâd fî
ma‘rifeti ‘ulemâi'l-hadîs, (thk. Muhammed Saîd b. Amr İdrîs), Riyâd, Mektebetü'r-rüşd, 1989,
I-III, II, 782; Yâkût, a. g. e, I, 380; ez-Zehebî Ebû Abdullâh Şemsüddin Muhammed b. Ahmed b. Osman (v. 748 / 1348), Siyerü a‘lami'n-nübelâ, (thk. Şuayb Arnavut), Beyrut,
Müessesetü'r-risale, 1983, I-XXV, XIV, 77; İbn Nâsırüddîn, Tavdîh, I, 451, 452; es-Suyûtî
Ebü'l-Fazl Celâleddîn Abdurrahmân b. Ebû Bekr (v. 911 / 1506), Tabakâtü’l-huffâz, (thk. Ali
Muhammed Ömer), Beyrut, Dârü’l-bühûsi’l-‘ilmiyye, 1983, 316; İsmâîl L. Çakan, “Berzeî”,
DİA, V, 525; Mârûf Nâcî, ‘Urûbetü’l-‘ulemâi’l-mensûbîn ilâ büldâni’l-‘acemiyye, Bağdat,
1976-1978, I-III., II, 254, 255; Sandıkçı , İlk üç asırda İslâm coğrafyasında hadis, 307.
10
Kettânî, a. g. e, 319; Fuat Sezgin Geschichte des arabischen schrifttums (GAS), Leiden, E.
J. Brill, 1967-1984, I-IX. I, 153, 163.
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3. Ebû Bekir Ahmed b. Hârûn b. Ravh el-Berdîcî el-Berze‘î
en-Nîsâbûrî el-Hâfız el-İmâm el-Hücce (230 / 301 – 845 / 915)
Azerbaycan’daki Berze‘a şehri yakınlarındaki küçük yerleşim
merkezlerinden olan Berdîc’te doğmuştur.11 Nisbesî el-Berze‘î ve el-Berde‘î
olarak da bilinmektedir. Hicrî 230 (M. 844)’de hadis tahsili için çeşitli
memleketleri dolaşmış ve bir çok eser tasnif etmiştir. Bağdâd’a göç etmiş ve
orada yaşamıştır. Bu şehirde hadis ilminin ana rükünlerinden biri sayılırdı.
Ricâl’e de vâkıftı. Hadis ilminde imâm, sika, me’mûn, cebel ve hâfız olarak
bilinmektedir. Ebû Saîd el-Eşec, el-Fadl er-Ruhâmî, Ali b. el-Hüseyin b.
İşkâb, Süleyman b. Seyf el-Harrânî, el-Abbâs b. el-Velîd el-Beyrûtî,
Muhammed b. Abdülmelik ed-Dakîkî, Muhammed b. ‘Avf et-Tâî, Yezîd b.
Abdüssamed, Yahyâ b. Abdullâh el-Kerâbîsî, Muhammed. b. Hamdûn elKirmânî, Hârûn b. İshâk el-Hemedânî, Yûsuf b. Saîd b. Müslim, İshâk b.
Siyâr en-Nasîbî, ‘Amr b. Abdullâh el-‘Avdî, Muhammed b. İshâk es-Sağânî,
Bahr b. Nasr el-Mısrî el-Havlânî, Ebû Zür‘a er-Râzî, Rebî‘ b. Süleyman,
Nasr b. Ali el-Cehdamî, Bikâr b. Kuteybe, Saîd b. Eyyub el-Vâsıtî, Ebû
Mûsâ Abdullâh b. el-Hâfız Abdülganî el-Makdîsî ve onların tabakaları ile
birlikte bir çok Şâm, Haremeyn, Acem, Mısır, Irak ve Cezîre’deki
alimlerden ilim tahsil etmiş ve rivayette bulunmuştur. el-Berdîcî’den Ebü’lKâsım Süleyman b. Ahmed et-Taberânî, Ebû Bekir Muhammed b. Abdullâh
eş-Şâfi‘î, Ebû Ali Muhammed b. Ahmed b. es-Savvâf, Ebû Ahmed el-Assâl,
Ca‘fer b. Ahmed b. Sînân el-Kattân, Ebû Şeyh el-İsbahânî, Ebû Ahmed b.
‘Adî ve Ali b. Muhammed b. Lü’lü’ el-Verrâk’la beraber çok sayıda alim
hadis rivayetinde bulunmuşlardır. Ayrıca İsbâhân’da da bir çok hadis
meclislerine katılarak hadis rivayetinde bulunmuştur.12

11

Yâkût, a. g. e, I, 378; Hayrüddîn Ziriklî, el-A‘lâm: Kâmûsu terâcimi li-eşheri'r-ricâl ve'nnisâ mine’l-‘arab ve’l-müsta‘ribîn ve’l-müsteşrikîn, Kahire, Matba‘atu kustasus, 1954, I-X, I,
251; Cezzâr Fikrî Zekî, Medâhilü'l-müellifîn ve'l-a‘lâmi'l-‘arab hattâ ‘âm 1215 hicrî, Riyad,
Mektebetü'l-Melik Fahd el-Vataniyye, 1991, I-II, I, 151.
12
el-Bağdâdî, a. g. e, V, 194, 195; Ebü'ş-Şeyh Ebû Muhammed Abdullâh b. Muhammed b.
Ca‘fer (v. 369 / 979), Tabakâtü'l-muhaddisîn bi-İsbâhân ve'l-vâridîne ‘aleyhâ, (thk. Abdülgaffâr Süleyman Bündârî ve Seyyid Kesrevî Hasan), Beyrut, Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1987,
295, 296; Yâkût, a. g. e, I, 378; Sem‘ânî, a. g. e, I, 314, 315; İbnü’l-Esîr, el-Lübâb fî tehzîbi'lensâb, Beyrut, Daru sadır, t. y, I-III., I, 136; Zehebî, Siyer, XIV, 122; İbn Hacer el-Askalânî,
el-Mu‘cemü’l-müfehres / Tecrîdü esânîdi’l-kütübi’l-meşhûre ve’l-eczâi’l-mensûre, (thk. Muhammed Şekûr Meyâdînî), Beyrut, Müessesetü’r-risâle, 1998, 157; es-Suyûtî, a. g. e, 317;
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Bazı hadis hâfızları el-Berdîcî’nin Berze‘a’lı olmadığını söylesede, bu
yanlış bir kanaattir. Çünkü onun nisbesi sadece el-Berdîcî değil, aynı
zamanda el-Berze‘î’dir de.13
Yâkût el-Hamevî’ye göre Hamza b. Yûsuf el-Cürcânî es-Sehmî (v. 427 /
1036) Târihü Cürcân’da şöyle demektedir: “ed-Dârekutnî’ye, Ebû Bekir elBerdîcî’yi sordum. Bana şöyle cevap verdi: O sika ve me’mûn birisidir”.14
Muhammed b. Yahyâ ez-Zühlî’nin yanına gelmiş ve onların ikisi de
birbirinin ilminden faydalanmıştırlar. Bu dönemde kendisinden bir çok ilim
adamı istifade etmiştir.15
Yaklaşık yetmiş yaşlarındayken hicrî 301 (M. 915) senesinin Ramazan
ayında Bağdâd’ta vefat etti.16 Hadis bilgisi ve güvenilirliği sika, me’mûn ve
hâfız gibi lafızlarla tanınan el-Berdîcî’nin, şu iki eseri günümüze kadar
ulaşmıştır: Tabakâtü’l-esmâi’l-müfrede mine’s-sahâbe ve’t-tâbi‘în ve
ashâbi’l-hadîs ve Cüz’ fî men revâ ‘ani’n-nebiyyi mine’s-sahâbe fi’l-kebâir.
el-Berdîcî’nin Tabakât isimli eseri hadis râvilerine dair yazılmış ilk eserdir.17
Bu eserin milâdî 622 yılında istinsâh edilmiş bir nüshası İstanbul’da Köprülü
kütüphanesinde (1152/3, 164a-172b) numara kaydında bulunmaktadır.18 Ebû
Abdullâh el-Hüseyn b. Ahmed b. Abdullâh b. Bükeyr (v. 388/1002), bu
kitaba bazı ilavelerde bulunmuştur.19
el-Berdîcî’nin bu kitabı 1987 yılında Dımaşk’ta neşredilmiştir.20 Ayrıca
Riyad’ta Muhammed b. Süûd İslâm Üniversitesi’nde, Abdülazîz Hamd elMeş‘al tarafından bu eser üzerine el-Hâfızü’l-Berdîcî muhaddisen ve tahkîku
kitâbehü Tabakâtü’l-esmâi’l-müfrede isimli bir yüksek lisans tezi
yazılmıştır.
Sandıkçı, a. g. e, 295; Ed: Kâzım Bocnurd Mûsevî, Dâireti'l-Me‘ârif-i Büzürg-i İslâmî, Tahran, 2001, I-XI, XI, 293-295.
13
İbn Nâsırüddîn, a. g. e, I, 453.
14
Yâkût, a. g. e, I, 378.
15
Zehebî, Siyer, XIV, 122, 123.
16
Sem‘ânî, a. g. e, I, 315; es-Safedî, Kitâbü’l-vâfî bi’l-vefeyât, Beyrut, 1981, I-XXII, VIII,
223.
17
İsmâîl Paşa Babanzade Bağdatlı (v. 1338 / 1920), Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifin ve
âsârü’l-müsannifîn, Tahran, 1967, I-II, I, 56.
18
Carl Brockelmann, Geschichte Der Arabischen Litteratur (GAL, Erster Supplementband),
Leiden, E. J. Brill, 1943, I-II, I, 949; Sezgin, GAS, I, 166.
19
Kettânî, a. g. e, 294.
20
bk: el-Berdîcî Ebû Bekr Ahmed b. Hârûn b. Ravh, Tabakâtü'l-esmâi'l-müfrede mine'ssahâbe ve't-tâbi‘în ve'l-ashâbi’l-hadîs, Dımaşk, Daru’t-tallâs, 1987.
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Cüz’-ün ise, hicrî VII. asra ait olan bir yazması Zâhiriye kütüphanesinde
muhafaza edilmektedir (mec. 81/1-1a-5a).21
Bu alimin günümüze kadar gelmeyen Ma‘rifetü’l-muttasıl mine’l-hadîs
ve’l-mürsel ve’l-maktû‘ ve beyâni’t-turuki’s-sahîha adlı eseri de vardı.22
4. Ebû’l-Kâsım Hafs b. Ömer el-Erdebîlî el-Müfîd el-Hâfız
er-Rahhâl (v. H. 339 / M. 951)
Hadiste hâfız ve ünlü sikalardan biridir. Kendi zamanının imâmı idi.
Ârif bir alimdi. Hadis için çok rıhlet etmiş ve bu alanda eserler tasnif
etmiştir. Azerbaycan’ın muhaddisidir.23 Hadis için çok seyahat ettiğinden erRehhâl lâkâbını almıştı.24 Rey’de Ebû Hâtim er-Râzî ve onun tabakasından
hadis rivayetinde bulunmuş ve o (er-Râzî), el-Erdebîlî’nin hâfızlığından
memnun kalmıştır. Bağdâd’ta Yahyâ b. Ebû Tâlib, Ebû Gilâbe Abdülmelik
er-Rekkâşî, İsmâîl el-Kâdî ve onların akranlarından, Kûfe’de İbrahim b.
Ebü’l-‘Anbes ve İbn Ebû Ğarze’den, Hemedân’da ise İbrahim b. Deyzil’den,
Kazvîn’de Yahyâ b. Abdek ve el-Hüseyin b. Ali et-Tenâfisî’den,
Nihâvend’te İbrahim b. Nasr ve onun bütün beldelerdeki akranlarından hadis
rivayet etti. Kendisinden, Erdebîl’de Ahmed b. Tâhir el-Meyânecî ve onun
oradakı akranları, Kazvîn’de Ebû Abdullâh b. İshak ve Ebû Ya‘lâ ez-Zeydî,
Hemedân’da Ahmed b. Ali b. Lâl, Irâk’ta Ebü’l-Fadl el-Kûfî ve bir çok şahıs
hadis rivayetinde bulunmuştur. el-Erdebîlî Horasân’dayken bir çok insan
ondan hadis dinlemek için bu şehre gelmiştir. Bir çok eser kaleme almıştır.
Hicrî 339’da seksen küsür yaşında vefat etmiştir.25 Çok sayıda hadis
toplamış ve eser yazmıştır. Ancak bu alimin yazdığı hiçbir eser günümüze
kadar gelmemiştir.26

21

Sezgin, a. g. e, I, 167.
Kettânî, a. g. e, 441.
23
İbnü’l-‘İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, IV, 207.
24
ez-Zehebî, Kitâbü tezkirati’l-hüffâz, 3. baskı, Beyrut, Dâru ihyâi’t-turâsi’l-‘arabî, 1956, I-V,
III, 850.
25
Halîlî, a. g. e, II, 780; Zehebî, a. g. e, III, 850; a. mlf., Târîhü'l-İslâm ve vefeyâtü'l-meşâhir
ve'l-a‘lâm, (thk. Ömer Abdüsselâm Tedmûrî), Beyrut, Dârü’l-kitâbi’l-‘arabî, I-XLIX, 19912000, XXV, 173; a. mlf,. Siyer, XV, 433, 434; Safedî, Vâfî, XIII, 104; Suyûtî, Tabakâtü’lhuffâz, 353; Ömer Rıza Kehhâle, Mu‘cemü’l-müellifîn terâcimu müsannifî’l-kütübi’l‘arabiyye, Beyrut, Dârü’l-ihyâi’t-türâsi’l-‘arabî, 1957, I-VIII, IV, 69.
26
Zehebî, ‘İber, II, 56; Bağdatlı İsmâîl Paşa, a. g. e, I, 333.
22
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5. Ebü’l-Hüseyin Ömer b. el-Hasan b. Ali b. Mâlik b. Eşres b.
Abdullâh b. Müncâb el-Üşnânî el-Bağdâdî eş-Şeybânî el-Kâdî
(259/339–875/950)
İbnü’l-Üşnânî olarak da tanınmaktadır. Güney Azerbaycan’ın Üşnuh
şehrindendir. Bağdâd ehlinden idi. Hadisi iyi bilen, hâfız, sadûk ve çok
rivayet eden bir alimdi. Üç gün kadar el-Müktedir Billah tarafından Bağdat
kadılığına getirilmiş, sonra azledilmiştir. Şâm vilâyetlerinin bazılarında da
kadılık görevini üstlenmişti. Hadis konusunda kendisinden bir çok insan
yararlanmıştır. Muhaddisler, el-Üşnânî’nin hadis rivayetlerine güveniyor ve
ona saygı gösteriyorlardı. Babası Ebû Muhammed el-Üşnânî, Muhammed b.
Îsa b. Hayyân el-Medâînî, Mûsa b. Sehl el-Vaşşâ, Muhammed b. Şeddâd elMesmeî, Muhammed b. Mesleme el-Vâsıtî, Ebû Bekir b. Ebi’d-Dünya,
Muhammed b. ‘Abdek el-Kazzâz, el-Hâris b. Ebû Üsâme, Muhammed b.
Mesleme el-Vâsıtî, Ebû İsmâîl et-Tirmîzî, İbrahim el-Harbî ve diğer Bağdâd
ve Kûfe ehli olan şahıslardan hadis rivayet etmiştir. el-Üşnânî’den el-Hâfız
Ebü’l-Abbâs b. ‘Ukde, Ebû ‘Amr b. es-Semmâk, Muhammed b. el-Muzaffer,
Ebü’l-Hasan ed-Dârekutnî, Ebû Hafs b. Şâhîn, Ebü’l-Kâsım b. Habâbe, elMü‘âfî b. Zekeriyya en-Nehrevânî, Ebü’l-Hüseyin b. Bişrân, Ebü’l-Hasan b.
Mahled ve mütekaddimînden olan diğer râviler rivayette bulunmuşturlar.
Âsım kırâatını Muhammed b. el-Cehm es-Simmerî’den rivayet etmiştir. Bu
kırâatı kendisinden Ebû Tâhir b. Ebû Hişâm ve Ahmed b. Nasr eş-Şezâî
rivayet etmiştirler. ed-Dârekutnî, el-Üşnânî hakkında ta’dil lafzı olarak
“sika” terimini kullanmıştır. Seksen sene yaşamış ve hicrî 339 senesinin
Zilhicce ayının sonlarında vefat etmiştir.27
el-Üşnânî’nin hadis rivayeti konusundaki titizliğini aşağıdaki olay da
tasdik etmektedir. el-Üşnânî şöyle diyor: “Bir gün hocam Ebû Ali’nin yanına
girdim, baktımki elinde eş-Şuf‘a kitabı var. Orada, Ebû İsmâîl etTirmîzî’nin, bu kitabı, Ömer b. Ebû Sâlih’ten, onun da Abdülazîz b. elMâcişûn’dan, onun da Mâlik b. Enes’ten, onun da İmam ez-Zührî’den
rivayet ettiği yazılıyordu. Ben bunu görünce şöyle dedim: “Bu kitabı yazanın
ve onu rivayet edenin Allâh elini kessin. Bu kitaptaki hadisleri, ne Ebû

27
Bağdâdî, Târîhü Bağdâd, XI, 236-239; İbnü'l-‘İmâd, a. g. e, IV, 208; Sem‘ânî, a. g. e, I,
170, 171; Zehebî, Târîh, XXV, 175; a. mlf., Siyer, XV, 406.
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İsmâîl et-Tirmîzî, ne Ömer b. Ebû Sâlih, ne de Abdülazîz b. el-Mâcişûn
rivayet etmemiştirler.”28
el-Üşnânî’nin Kitâbü makteli Zeyd b. Ali, Kitâbü fadâili Emîri’lmü’minîn Ali b. Ebû Tâlib ve Kitâbü makteli el-Hasan b. Ali aleyhime’sselâm adlı eserleri var.29 Bu eserlerin isimlerindenden el-Üşnânî’nin Şîi
temayüllü bir alim olduğu anlaşılmaktadır.
Kendisinin günümüze kadar ulaşan hadis Cüz’ü bulunmaktadır.30
6. Ebû Bekir Muhammed b. Mekkî b. Ahmed b. Sa‘deveyh
el-Berze‘î (v. 354 / 965)
Azerbaycan’ın Berze‘a şehrinde bir çok hadis alimi yetişmiştir. Bunlardan
birisi de Muhammed b. Mekkî el-Berze‘î’dir. O çok sayıda hadis rivayet
eden (muksir), hadis için Şâm, Etrâblus, Bağdâd, Mısır ve diğer bölgelere
rıhlelerde bulunan hadisçilerdendi.31
el-Berze‘î Dımaşk’ta Ahmed b. ‘Umeyr ve Muhammed b. Yûsuf elHerevî’lerden, Etrâbulus’ta Ebü’l-Kâsım Abdullâh b. el-Hasan b.
Abdurrahmân el-Bezzâz, Bağdâd’ta Ebü’l-Kâsım el-Begavî ve Ebû
Muhammed b. Sâid’ten hadis rivayetinde bulunmuştur. Bunların dışında o,
Mısır’da Ebû Ya‘lâ Muhammed b. el-Fadl b. Züheyr, Ebû ‘Arûbe, Ebû
Ca‘fer et-Tahâvî, Abdülhakem b. Ahmed el-Mısrî, Muhammed b. Ahmed b.
Recâ el-Hanefî, Muhammed b. ‘Umeyr el-Hanefî ve ‘İrs b. el-Fehd elMevsilî’den hadis dinleyerek rivayet etmiştir. Ayrıca el-Berze‘î, Saîd b.
Abdülazîz el-Halebi, Ebû ‘Urve el-Harrânî, el-Abbâs b. Câbir el-Hımsî, İbn
Cevsâ ve onların tabakalarından hadis almıştır. el-Berze‘î’den el-Üstaz
Ebü’l-Velîd Hassan b. Muhammed el-Fakîh, el-Hâkim Ebû Abdullâh enNîsâbûrî ve Ebü’l-Fadl Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. Ya‘kûb el-Attâr erRassî rivayette bulunmuşlardır. Samerkand’ta hadis dersleri verdi ve burada
onun bir hadis imlâ meclisi bulunmaktaydı. Hicrî 330 senesinde Nîsâbûr’a
yerleşerek orada yaşamış, 350 yılındaysa Mâverâünnehr’e gitmiştir.

28

Zehebî, Târîh, XXV, 176.
İbnü'n-Nedîm (v. 385 / 995), el-Fihrist, (thk. Rıza Teceddüd), Tahran, 1971, 127; Sezgin,
GAS, VIII, 177.
30
Yazması için bk: Kettânî, a. g. e, 146; Sezgin, a. g e, I, 184.
31
Yâkût, Mu‘cemü’l-büldân, I, 380.
29
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Horasandayken ilim adamlarının okuyup yararlanacağı bir çok eser yazmış
ve hicrî 354’te Mâverâünnehr’in Şâş şehrinde vefat etmiştir.32
7. Ebû Bekir Yûsuf b. el-Kâsım b. Yûsuf b. el-Fâris b. Sevvâr
el-Meyânecî eş-Şâfi‘î el-Muhaddis el-Fakîh el-Kâdî
(285/375-895/985)
Hicrî 285 senesinde Güney Azerbaycan’ın Meyânec şehrinde doğdu.
Hadiste imâm, hâfız, sika, nebîl ve me’mûn derecelerine ulaşmıştır.
Döneminin büyük muhaddislerinden birisi idi. Dımaşk’ta yaşamıştır. Hadis
için rıhlelerde bulunan, keskin zeka ve hâfıza sahibi, çok sayıda eser telif
etmiş güvenilir bir alimdi. Şâm’ın müsnedi olan el-Meyânecî, Ebû Halîfe
Fadl b. Hübâb el-Cümahî, Muhammed b. Abdullâh es-Samerkandî, Ebû
Ya‘lâ el-Mevsilî, Zekeriyya b. Yahyâ es-Sâcî, ‘Abdân el-Cüvâligî el-Ehvâzî,
Muhammed b. İshâk Ebü’l-Abbâs es-Serrâc, Muhammed b. İshâk b.
Hüzeyme, Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Ebû Halîfe el-Cümahî, Ahmed b.
Yahyâ et-Tüsterî, el-Kâsım b. Zekeriyya el-Mütarrız, Abdullâh b. Zeydân elBecelî, Ebû Bekir Muhammed b. Muhammed b. Süleyman el-Bâğendî,
Hâmid b. Şü‘ayb el-Belhî, Muhammed b. el-Müâfî es-Seydâvî, Ahmed b.
Muhammed b. Şâkir ez-Zencânî ve bir çok kişiden hadis rivayetinde
bulunmuştur. Kendisinden, kardeşinin oğlu Ebû Mes‘ûd Sâlih b. Ahmed b.
el-Kâsım el-Meyânecî, Ebü’l-Hasan Muhammed b. ‘Avf ed-Dımaşkî, Ebû
Süleyman er-Razîn, Abdülğanî b. Saîd el-Hâfız, Ebû Saîd el-Mâlînî, Ahmed
b. el-Hasan et-Tayyân, Ali b. Muhammed es-Simsâr, Ahmed b. Seleme b. elKâmil, Abdülvehhâb el-Meydânî, Muhammed b. Abdurrahmân b. Ebû Nasr,
Ahmed b. Abdurrahmân b. Ebû Nasr ve bir çokları rivayet etmiştirler.
Yukarıda ismi zikredilenlerle beraber, el-Meyânecî’den kırk kadar râvinin
hadis rivayet ettiği bilinmektedir. Ayrıca kendisinden Hâfız Abdülğanî b.
Saîdü’l-Mısrî ve Ebû Mes‘ûd Sâlih b. Ahmed b. el-Kâsım el-Meyânecî hadis
dersleri almıştılar. el-Meyânecî’nin en meşhur hocaları aşağıdakilerdir:
Abdullâh b. Nâciye, Ahmed b. el-Hasan es-Sûfî, Muhammed b. el-Hasan b.
Kuteybe el-Askalânî ve İbn Hüzeyme. Hadis için Şâm, Cezîre, Horasân ve
Irak’a seyahatlarda bulunuştur. Übeydîler döneminde Dımaşk kadısı olan
32
Yâkût, a. g. e, I, 380; Sem‘ânî, el-Ensâb, I, 314; Zehebî, Târîh, XXVI, 117; İbn Nâsırüddîn,
a. g. e, I, 451.
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Ebü’l-Hasan Ali b. el-Kâdî Ebû Hanîfe en-Nu‘mân el-Mağrîbî’nin nâibi
olarak orada kadılık yapmıştır. Hicrî 375 yılının Şâbân ayında doksan
yaşlarında vefat etmiştir.33
el-Meyânecî’nin Emâlî fi’l-hadîs’i günümüze kadar ulaşmıştır.34
el-Meyânecî, aynı zamanda Ebû Ya‘lâ Ahmed b. Ali el-Müsennâ elMevsilî (v. 307 / 919)’nin Mu‘cemü şüyûhi Ebî Ya‘lâ el-Mevsilî eserini,
müellifin kendisinden rivayet etmiştir.35
8. Ebü’l-Kâsım Ali b. Ahmed b. Muhammed b. el-Hasan b. Abdullâh b.
Muhammed b. el-Leys b. Zühl b. el-Cerrâh b. el-Hâris b. Ehbân b.
Evs el-Merâğî el-Belhî el-Hüzâî Mükellimü’z-Zi‘b (326/411-938/1019)
İbnü’l-Merâğî olarak da tanınmaktadır. Babası Azerbaycan’ın Merâğa
şehrindendi. Ebü’l-Kâsım el-Merâğî hicrî 326 yılının Receb ayında Belh’te
doğmuştur. Kendisi sika, çok hadis rivayet eden ve hadis için rıhlelerde
bulunan muhaddislerdendir. Babası Ahmed b. Muhammed b. el-Hasan elHüzâî el-Merâğî, Ebû Saîd el-Heysem b. Küleyb eş-Şâşî, Ebü’l-Fadl
Muhammed b. Ahmed es-Sülemî, Ebû Bekir Abdullâh b. Muhammed b. Ali
b. Tarhan el-Bâhilî, Ebû ‘Amr Muhammed b. İshâk el-Üsfurî, Ebû Bekir
Muhammed b. Ahmed b. Habîb, Ebû Muhammed Abdullâh b. Muhammed
b. Ya‘kûb el-Ustaz, Ebû Ca‘fer Muhammed b. Muhammed b. Abdullâh b.
Cemil el-Bağdâdî ve döneminin bir çok aliminden rivayette bulunmuştur.
İbnü’l-Merâğî, el-Heysem b. Küleyb (v. 335 / 946)’in bizzat kendisinden
yazdığı el-Müsned’i, Belh, Buhâra, Nesef ve Samerkand’ta rivayet etmiştir.
Kendisinden Ebü’l-Kâsım Ahmed b. Muhammed b. Abdullâh el-Halîlî edDehkân başta olmakla bir çok râvi hadis rivayetinde bulunmuştur.
On beş yaşına geldiğinde el-Heysem b. Küleyb’den, et-Tirmizî’nin eşŞemâil ve el-Câmi’sini ve İbn Kuteybe’nin Garîbü’l-Hadîs’ini dinlemiştir.
Hicrî 411 senesinin Sefer ayının 28 Buhâra’da vefat etmiştir.36

33
Yâkût, a. g. e, V, 239, İbnü’l-‘İmâd, a. g. e, IV, 402, 403; Zehebî, Siyer, XVI, 361-363; a.
mlf., Târîh, XXVI, 584, 585; a. mlf, ‘İber, II, 146; a. mlf, Tezkira, III, 971.
34
Yazması için bk: Bağdatlı İsmâîl Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 549; Kettânî, a. g. e, 346; Ziriklî, A‘lâm, IX, 324; Sezgin, GAS, I, 203.
35
Kettânî, Hadis literatürü, 282.
36
Sem‘ânî, el-Ensâb, V, 246; İbn Kuleyb el-Heysem eş-Şâşî, (v. 335 / 946), el-Müsned, (thk.
Mahfuzurrahman Zeynullah), Medine, Mektebetü’l-‘ulûm ve’l-hikem, 1990, I-III, I, 9, 20-22.
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9. Ebû Abdullâh Muhammed (Ahmed) b. Abdullâh b. ‘Ubeydüllah
el-Bâkûyî eş-Şîrâzî el-Muhaddis es-Sûfî İbn Bâkûveyh
(340 / 428 – 951 / 1037)
Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü şehrindendir.37 İbn Bâkûveyh
lakabıyla meşhurdur. Azerbaycan ve İran’ın ünlü muhaddislerinden idi.
Hadis alimleri arasında imam olarak tanımlanmaktaydı. Kendi döneminde
Sûfiye şeyhlerindendi. Hadis için çok seyahatte bulunur ve rivayet ederdi.
Şîrâz’da Ebû Abdullâh Muhammed b. Hafîf eş-Şîrâzî ez-Zâhid, Muhammed
b. Nâsih el-Kerecî ve Ebü’l-Hüseyin el-Harcûşî’den, Bağdâd’ta Ebû Bekir
el-Katî‘î’den, Cûbercân’da Ebû Ahmed b. ‘Adî’den, Basra’da Ebû Ya‘kûb
en-Neciyremî’den, Herât’ta Ebü’l-Fadl Muhammed b. Abdullâh b.
Hamîreveyh el-Herevî’den, Kûfe’de Ali b. Abdurrahmân el-Bekkâî elKûfî’den, Mekke’de Muğîre b. ‘Amr el-Mekkî’den, Belh’te Ebû Bekir elİsmâîlî ve İsmâîl b. Muhammed el-Belhî el-Ferrâ’dan, İsbahân’da Ebû Bekir
b. el-Mukriî’den, Buhârâ’da Ebû Bekir Muhammed b. el-Kâsım elFârisî’den ve Dımaşk’ta Ebû Bekir Yûsuf b. el-Kâsım el-Meyânecî’den ve
diğer bölgelerde bir çoklarından rivayette bulunmuştur. Kendisinden Ebû
Sa‘d b. Ebû Sâdık Ahmed b. Abdülmelik el-Müezzin, Ebü’l-Kâsım elKuşeyrî, oğlu Abdülvâhid el-Kuşeyrî, Ebû Bekir b. Halef eş-Şîrâzî,
Abdülvahhâb b. Ahmed es-Sakafî, Ali b. Ebû Sâdık el-Hiyrî ve sonuncuları
Ebû Bekir Abdülgaffâr b. Muhammed b. el-Hüseyin eş-Şîrevî olan bir çok
râvi hadis rivayetinde bulunmuştur. ez-Zehebî, kendisinde İbn Bâkûveyh’in
bir hadis cüzünün bulunduğunu söylemekte, ayrıca, onun bundan daha fazla
eserinin olduğunu zikretmektedir. es-Sem‘ânî ve İbnü’l-Esîr, İbn
Bâkûveyh’in hicrî 420’lerden sonra vefat ettiğini yazarlar. ez-Zehebî, elİsnevî ve es-Safedî ise daha kesin bilgi vererek, bu tarihi 428 olarak
göstermektedirler.38 Hadisle ilgili çalışmalarından ikisinin ismi Ahbâru’lârifîn ve el-Cüz’dür. Bu eserlerin hiç birisi günümüze kadar ulaşmamıştır.39
37

Yâkût, a. g. e, I, 328.
el-İsnevî Cemâlüddîn Abdurrahîm b. el-Hasan, Tabakâtü’ş-şâfi‘iyye, (thk. Abdullâh Muhammed Cuburi), Riyâd, Dârü’l-ulûm, 1981, I-II, II, 65; el-Fârisî Ebü'l-Hasen Abdülgâfir b.
İsmail (451 / 529-1068 / 1134), el-Halkatü'l-ûlâ min târîhi Nîsâbûr / el-Müntehab mine'ssiyâk, (nşr. Muhammed Kazım el-Mahmûdî), Kum, Cemâatü'l-müderrisîn, 1982, 26; Sem‘ânî,
a. g. e, I, 267; Zehebî, Sİyer, XVII, 544; a. mlf., Târîh, XXIX, 244, 245; İbnü’l-Esîr, Lübâb, I,
113; Safedî, el-Vâfî, III, 322.
39
Zehebî, a. g. e, XXIX, 245; Bağdatlı İsmâîl Paşa, Hediyyetü’l-ârifîn, II, 65; Kettânî, a. g. e, 170.
38

İslam’ın İlk Dönemlerinde Bazı Azerbaycan’lı Muhaddisler

109

10. Ebü’l-Velîd el-Hasan b. Muhammed b. Abdurrahmân b. Ali b.
Muhammed ed-Derbendî el-Belhî el-Muhaddis es-Sûfî eş-Şeyh
el-Hâfız el-Cevvâl el-İmâm (v. 456 / 1064)
Ebû Katâde künyesiyle tanınmaktadır. Hadis için rıhlet eden
muhaddislerden idi. Hadis’te hâfız, imâm ve sadûktur. Ancak bazı
muhaddisler onu kötü hâfızalı (radîü’l-hıfz) biri olarak cerhetmiştirler.40 Çok
sayıda hadis hıfzettiği ve rivayet ettiği bilinmektedir. Hadis için
Mâverâünnehr’den İskenderiyye’ye kadar seyahat etmiştir. Buhâra’da Ebû
Abdullâh Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Hâfız Guncâr ve
tabakasından, Bağdâd’ta Ebü’l-Hüseyin b. Bişrân ve tabakasından,
Dımaşk’ta eş-Şeyhü’l-‘Afîf Abdurrahmân b. Ebû Nasr et-Temîmî edDımaşkî, Nîsâbûr’da Ebu Zekeriyya Yahyâ el-Müzekkî, Ebû Bekir el-Hîrî,
Ebû Muhammed Abdullâh b. Yahyâ b. Abdülcebbâr es-Sükrî el-Bağdâdî,
Ebü’l-Kâsım el-Hasan b. Muhammed el-Enberî, Basra’da Ebû Ömer elHâşimî, Mısır’da Ebû Abdullâh b. en-Nazîf el-Ferrâ, Belh’te Ali b. Ahmed
el-Hüzâî, Herât’ta Kâdî Ebû Mansûr el-Ezdî ve Astarabâz’da Bündâr b.
Muhammed’den hadis rivayet etmiştir. ed-Derbendî, yukarıda isimleri
zikredilen râvilerden başka, Ebü’l-Kâsım b. Yesâr el-Cüveyrî, Ebû Îsâ b.
Şâzân, Ebü’l-Kâsım el-Hurfî ve bir çoklarından hadis nakletmiştir. Ondan da
Ebû Bekir el-Hatîb el-Bağdâdî, Ebû Ali el-Haddâd, Abdülazîz el-Kettânî,
Ebû Abdullâh el-Ferâvî, Abdülmün‘im b. el-Kuşeyrî, Ebû Abdullâh
Muhammed b. el-Fadl el-Fezârî ve Ebü’l-Kâsım Zâhir b. Tâhir eş-Şehhâmî
rivayette bulunmuşturlar. Ebû Abdullâh Ğancâr, ed-Derbendî’ye, hadis tarihi
hakkında yazdığı Târih kitabından ders vermiştir. Bazıları, onun hadisi iyi
bilmediğini iddia etse de, kendisinin sadûk ve çok hadis rivayet eden birisi
olduğunu belirtmişlerdir. ez-Zehebî’nin yazdığına göre İbn Asâkir, Ğâfir elFârisî’nin, ed-Derbendî hakkında aşağıdaki sözleri söylediğini nakletmiştir:
“O (ed-Derbendî), muhaddis ve sûfîdir. Hadis için bir çok ülkeleri
dolaşmıştır. Çok sayıda müsned ve garib hadis hıfzetmişti”. Hicrî 456
senesinin Ramazan ayında Samerkand’ta vefat etmiştir.41

40

İbnü'l-‘İmâd, Şezerâtü’z-zeheb, V, 242, 243.
Fârisî, a. g. e, 279; Yâkût, a. g. e, II, 449; Zehebî, a. g. e, XXX, 393, 394; a. mlf., Tezkira,
III, 1055, 1056; a. mlf., el-Mu‘în fî tabakâti'l-muhaddisîn, (thk. Hemmâm Abdürrahim Said),
Ammân, Dârü’l-Fürkân, 1984, 132; Suyûtî, Tabakâtü’l-hüffâz, 436.
41
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11. Ebü’l-Fadl Şâbân b. el-Hacc b. Melkân el-Müezzin eş-Şirvânî
es-Sûfî (v. 494 / 1101).
Azerbaycan’ın Şirvân42 bölgesinden olup, ilk hadis tahsilini burada
almış, sonradan Nîsâbûr’a yerleşmiştir. Hadis’te imâm derecesine ulaşmış,
zâhid, sâlih ve fazilet sahibi bir alim idi. Hadis için bir çok kez rıhlet
etmiştir. Meşhur muhaddislerle görüşmüş ve onlardan hadis ilmini en iyi
şekilde öğrenmişti. Hadis ilmine vâkıf olmasından dolayı, râviler onun
güvenilirliği konusunda ittifak etmiştirler. Şirvân’da Ebü’l-Hasan Ali b.
Ahmed b. Ali el-Feddâd, Âmul’da Ebû Bekir et-Taberî ve Nîsâbûr’da
Fatıma bint ed-Dekkâk’tan hadis rivayet etmiştir. Ayrıca, Hakim en-Nîsâbûrî
ve İbn Bâmeveyh’in öğrencilerinden ve bunlarla beraber bir çok kişiden
hadis rivayetinde bulunmuştur. Taberistan’da Kâdî Ebû Leylâ Bündâr b.
Muhammed el-Basrî’den fıkıh dersleri aldı. İsimleri geçen memeleketleri
dolaştıktan sonra, tekrar memleketi Şirvan’a dönmüş ve burada hadis
rivayetine devam etmiştir. Şirvânlılar, eş-Şirvânî’nin ilminden çok
yararlanmıştı. Hicrî 494 senesinin Şâbân ayında vefat etmiştir.43
12. Ebû Bekir Ahmed b. Cerîr b. Ahmed b. Hamîs es-Selmâsî
(H. V. asır)
Azerbaycan’ın Selmâs şehrindendir. Tahric ettiği Hadîsü Ebî Ali elHüseyn b. Muhammed b. Yûsuf el-Lihyânî adlı eseri vardır. Bu eser Zâhiriye
kütüphanesinde 59 numarada bulunmaktadır. Bu alim hicirî V. asırda
yaşamıştır.44
13. Ebû Zekeriyya Yahyâ b. Ali b. Muhammed b. Hasan b. Bistâm
et-Tebrîzî eş-Şeybânî el-Hatîb İmâmü’l-luğa (421 / 502 - 1030 / 1109)
Azerbaycan’ın meşhur nahivcilerinden idi. Hicrî 421’de Tebrîz’de
doğdu. Sika bir râvi idi. Ebü’l-Fetih Süleymân b. Eyyub er-Râzî’den hadis
dinlemiştir. Hadis için Bağdâd, Şâm, Mısır ve diğer bölgelere rıhlet etmiştir.
Hadis ilmini esasen Süleyman b. Eyyub er-Râzî’den öğrenmişti. Şâm’da
42

Yâkût, Mu‘cemü’l-büldân, III, 339.
İsnevî, a. g. e, II, 103, 104; es-Sübkî Ebû Nasr Tâcüddîn Abdülvehhab b. Ali b. Abdülkafi
(v. 771 / 1370), Tabakâtü’ş-şâfi‘iyyeti’l-kübrâ (thk. Mahmud Muhammed Tanahi), Kahire,
1964, I-X, V, 10; Fârisî, Halka, 395.
44
Kettânî, a. g. e, s. 163.
43
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Ebü’l-Kâsım ‘Ubeydüllâh b. Ali er-Rıkkî, Ebü’l-Kâsım Abdülkerim b.
Muhammed es-Seyyârî’den rivayette bulunmuştur. Kendisinden Ebû Bekir
el-Hatib el-Bağdâdî, Hâfız Ebü’l-Fadl Muhammed b. Nâsır es-Selâmî, Ebû
Mansûr Mevhûb b. Ahmed b. el-Hıdır el-Cüvâlîgî, Bağdâd’ta Ebü’l-Hasan
Sa‘dü’l-Hayr b. Muhammed b. Sehl el-Endelüsî, Merv’de Ebû Tâhir b.
Muhammed b. Abdullâh es-Sencî hadis rivayetinde bulunmuşturlar. Aynı
zamanda bir çok kişi kendisinden hadis rivayetinde bulunmakla beraber, etTebrîzî’nin talebesi de olmuştur.45 Hadis dalında telif ettiği Tehzîbü ğarîbi’lhadîs eseri Leiden kütüphanesi 46 numarada muhafaza edilmektedir. Bu eser
1907’de Salih Ali ve 1913’te Muhammed Bedrüddin en-Nes‘ânî tarafından
Kahire’de neşredilmiştir. Ayrıca yine hadis ilmine ait Tehzîbü’l-islâh eseri
günümüze kadar gelmemiştir. Tefsirle ilgili kaleme aldığı dört ciltlik elMulahhas fî i‘râbi’l-Kur’ân ve Tefsîrü’l-Kur’ân, arap edebiyatına dair Şerhü
müallakâti’s-seb‘a, Şerhü Dîvâni’l-Mütenebbî, Şerhü kasâidi’l-‘aşr ve elKâfî fî ‘ilmi’l-‘arûd ve’l-kavâfî isimli eserleri vardı.46 Bu eserlerle beraber,
et-Tebrîzî’nin bir çok eserlerinin var olduğu da klasik kaynaklarda
belirtilmektedir. el-Hatib et-Tebrîzî, nahiv ilmini Ebü’l-A‘lâ‘ el-Me‘arrî’den
öğrenmişti. Bağdâd ediplerinin şeyhi makamına ulaşmış ve hicrî 502 senesi
Cemâziyelâhir ayında seksen bir yaşında vefat edene kadar, Nizamiye
medresesinde ders vemeğe devam etmiştir.47
14. Ebû Hafs Ebû Abdullâh Şihâbüddîn Ömer b. Muhammed b.
Abdullâh b. Muhammed b. ‘Ammüveyh es-Sühreverdî et-Teymî
el-Bekrî eş-Şâfi‘î el-Muhaddis el-‘Âlim el-Kudve es-Sûfî ez-Zâhid
eş-Şeyh, Şeyhülislâm, Sâhibü’l-‘Avârif (455 / 532 – 1063 / 1138)
Hicrî 455 senesinin Receb ayında doğdu. Tevhid ehlinin örnek
insanlarından (kudvetün) ve ariflerin şeyhi idi. Hadiste sadûk ve nebîl
dereceleri ile tavsîf edilmiştir. Ebû Bekir es-Sıddîk (r. a)’ın soyundandı.
Genç yaşlarında Bağdâd’a gelmiştir. Burada Ebü’l-Muzaffer Hîbetüllâh b.
Ahmed eş-Şiblî’yle görüşmüş ve ondan hadis rivayet etmiştir. Aynı
zamanda, amcası Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’den fıkıh ve hilâf ilmini
45

Yâkût, a. g. e, II, 13; Sem‘ânî, a. g. e, I, 446, 447; İbnü’l-Esîr, a. g. e, I, 206.
Brockelmann, GAL, I, 331; a. mlf, GAL (Suppl.), I, 35, 172, 180, 452, 492; Ziriklî, el-A‘lâm,
IX, 197; Sezgin, GAS, II, 48, 51, 52, 54, 71, 107, 112, 135, 231, 439, 495, 555, IX, 86, 115, 175.
47
İbnü’l-‘İmâd, a. g. e, VI, 9, 10; Mârûf Nâcî, ‘Urûbe, 255, 256.
46
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öğrendi ve ondan hadis rivayet etti. Ayrıca Ebü’l-Feth İbnü’l-Battî, Huzeyfe
b. el-Hâterâ, Ebü’l-Fütûh et-Tâî, Ebû Zür‘a Tâhir b. Muhammed b. Tâhir elMakdîsî, Ma‘mer b. el-Fâhir, Ahmed b. el-Mukarrab, Yahyâ b. Sâbit, Ebû
Muhammed Rızkullah b. Abdülvehhâb et-Temîmî ve Ebü’l-Hüseyin ‘Âsım
b. el-Hasan b. ‘Âsım el-Kerhî, Nasr b. Nasr el-Ukberî ve Abdülvehhâb b.
Muhammed es-Sâbûnî’den de hadis almıştır. Irak fakîhi olan Ebü’l-Kâsım b.
Fadlân ve Ömer b. Ebü’l-Hasan el-Bistâmî’den de hadis dinlemiştir.
Kendisinden İbnü’n-Nablûsî, Zahîrüddîn Mahmûd ez-Zencânî, Ebü’lĞanâim b. ‘Allân, Ebü’l-Ferec İbnü’z-Zeyyin, Ebû İshâk İbnü’l-Vâsıtî,
Ebü’l-Me‘âlî, el-Eberkûhî, er-Raşîd b. Ebü’l-Kâsım, el-Fahr b. Asâkir, eşŞems b. eş-Şîrâzî, Kâdî el-Hanbelî, İbnü’d-Dübeysî, İbnü Nukta, ez-Zekî elBirzâlî, İbnü’n-Neccâr ve bir çokları hadis rivayet etmiştirler. Ayrıca, edDübeysî’den fıkıh öğrenmiştir.48 Birçok kes hacca gitmişti. Döneminin dil,
hâl, ilim ve amel cihetinden zirve şahsiyetlerinden idi. Zamanını ibadet ve
vaaz vererek geçiriyordu. Telif ettiği eserler çok yararlı idi. Halife en-Nâsir
li Dînillâh, onunla ilgilendi, onu bir çok beldeye irşad için gönderdi ve o, bu
görevinde başarılı oldu. Sonradan kör olmasına rağmen ilmî faaliyetlerinden
hiç geri durmadı, bu haliyle hacca bile gitti. Vefat edene kadar da bu
hizmetinden yılmadı.49 Tasavvuf ilminin erbabından sayılmaktaydı. İnsanlar,
bu konuda, ondan fetva istemek için, mektuplar gönderiyordu. Bir kişi ona
şöyle bir mektup yazmıştı: “Şeyhim, ben ameli bıraktım ve batıl işlerin içine
daldım. İyi bir amel işlediğimde ise gururum bana galip geliyor. Bunlardan
hangisini tercih edeyim: ameli mi, gururumu mu?” es-Sühreverdî ona bir
cevap yazdı: “Amellerine devam et, gururun için de Allâh’tan af dile!”
Azerbaycan’a da hadis için seyahatlarda bulunan ve hadis ilimlerinde,
özellikle de isnâd konusunda otorite olan İbnü’n-Neccâr el-Bağdâdî,50 esSühreverdî hakkında aşağıdakileri söylemiştir: “Ebû Abdullâh es-Sühreverdî
kendi zamanında hakikat ilminin şeyhi idi. Müridlerin terbiyesinde örnek bir
şahsiyetti. Devamlı olarak halk için dua ve sena ediyordu. Hayatının
48

Sem‘ânî, a. g. e, III, 341; İbnü'l-‘İmâd, a. g. e, VII, 268; İbnü'n-Nukta Ebû Bekir Muhammed b. Abdülgânî el-Bağdâdî (v. 629 / 1232), et-Takyîd li-ma‘rifeti ruvâti's-sünen ve'lmesânîd, (thk. Kemal Yusuf Hût), Beyrut, Dârü’l-kütübi’l-‘ilmiyye, 1988, 398, 399; İbnü’lEsîr, a. g. e, II, 158; Zehebî, Târîh, XXII, 374; Kettânî, a. g. e, 365.
49
İsnevî, a. g. e, II, 63, 64.
50
Sâmî es-Sakkâr, “İbnü'n-Neccâr el-Bağdâdî”, DİA, XXI, 169.
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sonlarına doğru görme kabiliyetini kaybetmiş, lakin ders vermeği hiç
bırakmamıştı”. Ünlü tarihçi İbn Hallikân da, onun hakkında övgüyle bahsetmiş ve: “Bağdâd şeyhlerinin şeyhi idi. Devamlı olarak vaaz ettiği bir meclisi
vardı ve bu sohbetlere bir çok kişi katılıyordu. Konuşma yeteneği de
güzeldi” demişti.51
es-Sühreverdî bir çok eser yazmıştı. Bunlardan en meşhurları tasavvufa
dair olan ‘Avârifü’l-me‘ârif ve felsefe konularını içeren Keşfü’l-fedâihi’lyûnâniyye ve reşfün’n-nesâihi’l-imâniyye kitabıdır.52 ‘Avârifü’l-me‘ârif,
isnadlı hadis içeren tasavvuf kitabı olup, muhaddislerin kırâat ve rivayetini
yaptığı bir eserdir. Basmaları:
a) Gazzalî’nin Îhyâ’sının hâmişinde: Bûlâk-1289, 1306, 1312.
b) Kâsım Ensârî’nin tahkîki ile 1985 yılında Tahran’da.
c) Muhammed b. Ahmed b. Abdullâh Habbâz ise bu kitabı Türkçe’ye
terceme etmiştir.53
Bununla birlikte hadise dâir Meşyeha adlı bir eseri vardı.54 Ayrıca Ebû
Zür‘a el-Makdîsî’den, Ebû Abdullâh Muhammed b. Yezîd İbn Mâce’nin
Kitâbü’s-sünen’ini çok sahîh bir şekilde rivayet etmiştir. Bütün bunlarla
beraber Sahîh-i Buhârî, Müsnedü ‘Abd b. Hümeyd ve Sünenü’d-Dârimî gibi
hadis konusunda yazılmış temel kaynakları da, sahîh bir şekilde rivayet eden
râvilerdendir.55
Hicrî 532 senesinin Rebîülevvel ayının sekizi Bağdâd’ta vefat etmiştir.56
Biz, bu çalışmamızda İslam’ın ilk dönemlerinde yaşamış olan bazı
Azerbaycanlı muhaddislerin hayatları, eserleri, hadis ilmine katkı sağlamak
için yaptıkları seyahetleri, hoca ve talebeleri hakkında olan bilgileri bir araya
getirdik. Bundaki amacımız, günümüze kadar kitapların sayfalarında saklı
kalan bu alimleri ilim dünyasında takdim etmek ve tanıtmaktır. Burada şunu
da belirtmemiz gerekiyor ki, bu dönemlerde yetişmiş olan muhaddislerin
sayısı yukarıdakilerle sınırlı değildir. Hicrî I, II, III, IV, V yüzyıllarda
51

İbnü'l-‘İmâd, a. g. e, VII, 268, 269.
Brockelmann, GAL, I, 569, 570; a. mlf, GAL (Suppl.), I, 788, 789.
53
Yazması için bk: 7ettânî, a. g. e, 365.
54
Kettânî, a. g. e, 298.
55
İbnü’n-Nukta, a. g. e, 399.
56
Sem‘ânî, a. g. e, III, 341; İbnü’l-‘İmâd, a. g. e, VII, 270; İbn Kâdî Şühbe Ebü's-Sıdk
Takiyyüddîn Ebû Bekir b. Ahmed ed-Dımaşkî (v. 851 / 1447), Tabakâtü'ş-şafi‘iyye, (tsh.
Hâfız Abdülhalîm Hân), Beyrut, Âlemü'l-kütüb, 1987, I-IV, II, 81; Kettânî, a. g. e, 299.
52
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Azerbaycan’dan çok sayıda muhaddis çıkmıştır. Bu alimlerin hadis
ilmindeki yerleri araştırılmalı ve ne gibi ilmi özelliklerinin olduğu gün
yüzüne çıkarılmalıdır.
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KÂDÎ ABDÜLCEBBÂR VE EBÜ’L-MUÎN en-NESEFÎ’YE GÖRE
NÜBÜVVETİN GEREKLİLİĞİ1
Dr. Adilə Tahirova2

Giriş
Nübüvvet, İslâm dininde usûl-i selâse şeklindeki taksimde uluhiyet
esasından sonra gelen iman esası olması hasebiyle her zaman önem taşıyan
bir konudur. Biz bu çalışmamızda konuyla ilgili tartışma alanlarından
“nübüvvetin gerekliliği” konusunu hem dönemlerinde hem de mezheplerinde
temâyüz etmiş Mutezilî kelâmcı Kâdî Abdülcebbâr (ö. 415/1024) ile
Mâtürîdî kelâm âlimi Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin (ö. 508/1115)
perspektifinden incelemeye çalıştık.
1.1. Kâdî Abdülcebbâr’ın Hayatı ve İlmî Şahsiyeti
Kâdî Abdülcebbâr’ın mensup olduğu Mutezile mezhebi II./VIII. asrın
başlarında ortaya çıkıp üç asır varlığını korumuştur. Kâdî Abdülcebbâr
Büveyhîler devrinde (320-454/932-1062) yaşamıştır. Araştırmacılar, Büveyhî
hükümdarlarının ilmî hareketleri destekledikleri konusunda fikir birliği
içindedirler.3 Kâdî Abdülcebbâr’ın hayatı hem Mutezilenin çok başarılı,
1

Bu məqalə, Mərmərə Universiteti Sosial Bilimler İnstitutunda İlahiyyat / Kəlam sahəsində
Prof. Dr. İlyas Çələbinin elmi rəhbərliyi ilə çalışılmış eyni adlı doktorluq mövzusunun
xülasəsidir. Buna göre məqalə, oxuyuculara orijinalına uyğun olaraq Türk dilində təqdim
olunur.
2
BDU İlahiyat Fakültesi Kelam Müellimesi.
3
Felsefe, mantık, matematik ve astronomi gibi ilimlerin özellikle gelişmiş olduğu bu devirde
yaşamış bazı alimleri şöyle sıralamak mümkündür: Ebû’l-Hasan Muhammed b. Hasan b.
Musa en-Nevbahtî (ö. 310/922), Ahmed b. Dâvûd Alî el-Kummî (ö. 367/978), Şeyh Sadûk
İbn Bâbeveyh el-Kummî (ö. 381/991), Ebû’l-Hasan b. Abbâs er-Rummânî (ö. 384/994),
Bâkillânî (ö. 403/1013), Şerîf Razî (ö. 406/1015), Şeyh Müfîd (ö. 413/1022), İbn Sinâ (ö.
428/1037), Bîrûnî (ö. 453/1061), Ebû Câfer et-Tûsî (ö. 460/1067). Adudu’d-Devle’nin hazine
işlerine bakan ve tarihçi olan Ahmed b. Muhammed b. Miskeveyh (ö. 421/1030) de bu
devirde yaşamıştır. Bk. Reşad b. Abbas Ma’tûk, el-Hayâtü’l-ilmiyye fî’l-Irâk hilâle’l-asri’lBüveyhî, s. 56-57, 102, 133 vd, 141, 397; Hasan Müneymine, Târihu’d-devleti’l-büveyhiyye
es-siyâsî ve’l-iktisâdî ve’l-ictimâî ve’s-sakâfî (334-447/945-1055), s. 49.
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verimli ve parlak olduğu bir devre hem de İslâm’ın entelektüel tarihinin
orijinallik ve canlılığının zirvesinde olduğu bir döneme rastlamaktadır.
Tam adı Ebû’l-Hasen Abdülcebbâr b. Ahmed b. Abdülcebbâr b. Ahmed
b. Halil el-Hemedânî Esedâbâdî (325-415/936-1025) olan Kâdî Abdülcebbâr
Hemedan’a bağlı Esedâbâd’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak
bilinmese de bazı kaynaklarda 320-325/ 932-937 arasında doğduğu ve uzun
süre (90 yaşı aşkın) yaşadığı tahmin edilmektedir. Büveyhî hükümdarı
Fahruddevle’nin (ö. 387/997) veziri Sahip b. Abbâd (ö. 385/995) onu
360/970 yılında Rey’e davet ederek Rey ve çevresinin (Cürcan, Taberistan,
Hemedan, Kazvin, Kum vb.) baş kadılığını teklif etmiş, o da bu görevi
üstlenmiştir. Kâdî 415/1025’de Rey’de vefat etmiştir. Mutezile ricali içinde
XI. tabakada zikredilen Kâdî Abdülcebbâr, zamanında Mutezilenin önderi
konumunda olmuştur.4
Kâdî Abdülcebbâr, Basra’da Basra Mutezilesinden olan kelâmcı Ebû
İshak İbrâhim b. Ayyâş’la (ö. 386/996) karşılaştıktan ve onun yanında bir
süre kelâm okuduktan sonra görüşleri Eş’ârîlikten Mutezileye doğru
değişmiş ve ilmî hayatı yeni bir istikamet almıştır.5 Sonra Kâdî Abdülcebbâr
Bağdat’a gitmiş, başka bir Mutezilî alim ve Hanefî hukukçusu olan Ebû
Abdullah Hüseyin b. Alî el-Basrî’den (ö. 369/979) uzun süre usûl-i fıkıh
dersleri almıştır. Her iki alim Ebû Hâşim el-Cübbâî’nin (ö. 321/933) öğrencisi olmuştur.6 Kâdî Abdülcebbâr Basra Mutezilesinden sayılmaktadır. Kâdî,
itizâlî düşüncede müteahhir dönem alimlerinin ileri gelenlerindendir.7 Kâdî
Abdülcebbâr Mutezile tarihinde yenilikçiliği ile değil, ayrıntılar üzerinde daha fazla durması ve kendisinden önceki görüşleri sistematik hale getirmesi
ile tanınmaktadır.
4

İbnü’l-Murtaza, el-Münye ve’l-Emel, s. 118; Stern, “Abd al-Djabbar b. Ahmad b. Abd alDjabbar al-Hamadhanî al-Asadabâdî, Abû’l-Hasan”, Encyclopedie de L’Islam, Brill 1975, I,
61; Wilferd Madelung, “Abd al-Jabbâr b. Ahmad b. Abd al-Jabbar b. Ahmad b. Halil b.
Abdullah al-Hemedani al-Asadabadî Emad al-Din Abd al-Hasan, Qazı’l-Quzat”,
Encyclopedia Iranica, I, 116.
5
Wilferd Madelung, “Abd al-Jabbâr”, EIr, I, 116-117; Ahmed Mahmud es-Subhî, Fî ilmi’lkelâm (Dirâsetun felsefiyyetun li ârâi’l-fıraki’l-İslâmiyye fî usûli’d-dîn: el-Mu’tezile), I-III,
Beyrut 1985, I, 333-334; Adnan Zerzûr, “Mukaddime”, Müteşabihü’l-Kur’ân, I-II, Kahire
1969, I, 13-15.
6
Wilferd Madelung, “Abd al-Jabbâr”, EIr, I, 117.
7
Ahmed Mahmud Subhi, Fî ilmi’l-kelâm I, 332-333; İlyas Çelebi, “Kâdî Abdülcebbâr”, DİA,
XXIV, 105.
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Kadî, birçok alanla uğraşsa da kendisine ün kazandıran en önemli eserlerini kelâm sahasında vermiş ve özellikle bu ilim dalında temâyüz etmiştir.8
Kelâma ait eserleri arasında yer alan el-Muğnî fî Ebvâbi’t-Tevhîd ve’l-Adl
Mutezile kelâmının en ayrıntılı eseridir.9 Kâdî Abdülcebbâr el-Muhtasar fî
Usûli’d-Dîn adlı bir başka eseri kelâma giriş mahiyetini taşımaktadır.
Tesbîtu Delâili’n-Nübüvve adlı eserini Kâdî Abdülcebbâr, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispatlamak ve onun peygamber olmadığını öne
sürenleri reddetmek maksadıyla kaleme aldığını kaydetmektedir.10 Kâdî
Abdülcebbâr kelâm sahasında yoğunlaşmış olmasına rağmen başka alanlarda
da eserler telif etmiştir.11 Kâdî’ya nispet edilerek yayımlanmalarına rağmen
ona aidiyetinde şüphe bulunan eserlere gelince onları şu şekilde sıralamak
mümkündür. Şerhü’l-Usûli’l-hamse, el-Muhît bi’t-Teklîf.
Kâdî Abdülcebbâr çok öğrenci yetiştirmesi ile meşhur olmuş bir âlimdir.
XII. tabaka Mutezililerin hemen hemen hepsi onun öğrencilerinden oluşmaktadır. Bunlar içinde Ebû Reşîd en-Nîsâbûrî (ö. 460/1068) ve Ebû’l-Hüseyin
el-Basrî’nin (ö. 426/1035) isimleri zikredilebilir. Ayrıca Kâdî’nın Şerîf erRadî (ö. 406/1015) ve Şerîf el-Murtazâ (ö. 436/1044) gibi Şiî literatürde
önemli yerleri olan öğrencileri de bulunmaktadır. Kaynaklarda Kâdî’nın
Zeydî öğrencileri arasında Ebû’l-Kâsım el-Bustî (ö. 420/1029), Hasan b.
Ahmed b. Mattaveyh (ö. 469/1076), Müeyyed Busânî, Mehdî Hokaynî, Ebû
Yûsuf el-Kazvînî’nin (ö. 488/1090) adları geçmektedir.12
Mutezileden bahsederken genel Mutezilî yöntemle her bir Mutezilî ilim
adamının yöntemini ayırmak gerekir. Onların her biri birbirinden bağımsız

8

İbnü’l-Murtazâ, el-Münye ve’l-Emel, s. 118.
Toplam 20 cilt olan Muğnî’nin yazma nüshalarından 14 cildin yazması Yemen’de bulunmuştur. Altı cildi ise henüz kayıptır. Bulunmayan ciltler şunlardır: I-III, X, XVIII ve XIX.
10
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, nşr. Abdülkerim Osman, I-II, Beyrût 1966, I,
5; 51.
11
Bu alanlardan birisi de tefsirdir. O, Tenzîhü’l-Kur’an, Müteşâbihü’l-Kur’an isimli eserlerin
müellifidir. Kâdî, fıkıh usûlüne dair el-Umed ve en-Nihâye fî usûli’l-fıkh adlı eserleri
yazmıştır. Bu sahada Kitâbü’l-İ’timâd ve Kitâbü’l-İçtihâd adlı eserleri de vardır. el-Umed
mütekellimin ekolünün klasik dört eserinden birisi sayılmış ve daha sonraki İslâm düşünürlerini etkilemiştir.
12
Wilferd Madelung, “Abd al-Jabbâr”, EIr, I, 117; Ahmed Mahmud es-Subhî, Fî ilmi’l-kelâm
(el-Mu’tezile), I, 334-335; Fâdıl Abdunnebî, “et-Târif bi’l-Kâdî Abdülcebbâr ve biâmâlihi’lfikriyye”, Mecelletu külliyeti’l-adab ve ulumi’l-insâniyye, Fas 1989, 10, s. 141 vd.
9
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olarak ele alınabilir. Bu özellik Mutezilenin çeşitli aşamalarda farklılığını
açıklayabilir.
1.2. Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Nübüvvet
Nübüvvetle ilgili temel terimlerden olan “resûl” ve “nebi” kelimelerini
etimolojik açıdan inceleyen Kâdî, ıstılahta resûlle nebi arasında fark olmadığını ifade etmektedir. Peygamber göndermede şu unsurların bulunması
gerekir: Peygamberi gönderen hikmet sahibi Allah, Allah’ın gönderdiği
peygamber, peygamber vasıtasıyla gönderilenler - din, dinin gönderildiği
toplum (mükellefler) ve bi’sete delalet eden deliller (mucize).13 Bu unsurlar
arasında anahtar görevi gören peygamberin nübüvvetinin gerçekliği, gerekli
vasıflara sahip olup olmadığı konusunda insanların düşünmeleri gerekir. Allah’ın, peygamberlerini insanlara, onların kabullerini sağlayacak nitelikte
göndermesi vaciptir.14
Nübüvvet teorisinde anahtar kavramlardan birisi olan “peygamber”in
özelliklerinden bahsederken şunları söylemek gerekir: Peygamberlerin
mükelleflerin nefret edeceği özelliklere sahip olmaları doğru olmayıp
bi’setten ne önce ve ne de sonra büyük günah işlemeleri caiz değildir. Ayrıca
yalan söyleme, bilgileri gizleme, yanlış yapma, gaflet ve hata gibi
peygamberlik göreviyle bağdaşmayan unsurların da onlarda bulunmaması
gerekir. Ancak onlar nefret ettirmeyecek boyutta küçük hataları işleyebilirler. Bunlar sadece sevabı küçülten mahiyette olup peygamberler arasında üstünlüğün olmasına izin veren hususlardır.15
Nübüvvet nazariyesi ile yakından ilgili olan terimlerden biri de tekliftir.
Teklif, kişiden külfet ve meşakkat olan her hangi bir fiili yapmasını veya
yapmamasını istemektir. Başka bir ifadeyle teklif, yapılması veya terk
edilmesi sevap olan fiillerden, insanın lehine olanın bildirilmesi demektir.
Teklif sadece Allah’dan gelir ve illeti kaldırıcı özelliğe sahiptir. Bu yüzden
teklif hasen niteliği taşımaktadır. Vacip kılınmasını gerektiren yönü bulunmayan bir husustan zorunlu tutma ise hasen olarak değerlendirilemez.16 Tek13

Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 8.
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 55.
15 Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I, 97.
16
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-teklîf, I, 11-12; el-Muğnî, XV, 70; XI, 293; Abdülkerim
Osman, a. g. e. , I, 10; 112. Teklifin ve bi’setin hasen niteliği taşıdığına dair bk. el-Muhît bi’tteklîf, I, 229.
14
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lifte bildirme (i’lâm), meşakkat, Allah’ın iradesi (teklifin yalnız Allah
tarafından tayin edilmesi), temkin (mükelleften illetin kaldırılması; istek,
kudret, aklın yaratılması gibi; güç yetirmek suretiyle imkân yaratma), lütuf
(iyilik yapmaya ve kötülükten kaçınmaya yardımcı olma) ve sevap (mükellefin, kendisine vacip olanı eda etmesi şartıyla) gibi şartlar bulunmalıdır.17
Nübüvvetin imkânına gelince, teorik bir tartışmadan değil, pratikte
gerçekleşmiş bir olaydan söz edildiğini unutmamak gerekir. Pratikte
gerçekleşmesi, nübüvvetin imkânı konusunda önemli delildir. Allah fiilen
peygamberler göndermiş ve onlara dinî kurallar iletmiştir.18
1.2.1. Nübüvvetin Gerekliliği
Allah’ın tüm fiillerini genel mahiyette niteleyeceğimiz kavram
“hüsün”dür. O, kabih fiil işlemez. Hüsün ve kubuh kategorilerinden birine
girmeyen fiil de Allah için geçerli değildir. Dolayısıyla O’nun tüm fiillerinin
hasen olması gerekir. Allah’ın tüm fiilleri hasen olmakla beraber hepsi vacip
değildir.
Mutezile nübüvvet konusunda “vücûb alellah” görüşünü benimsemektedir. Vacip, yapılmadığı takdirde kınamanın hak edildiği fiildir.19 Vacip,
failinin değişmesiyle değişiklik arz etmez. Sevap, lütuf ve temkin gibi Allah’ın da üzerine vacip olan fiiller bulunmaktadır.20 Kâdî Allah’a vacip olma
kavramını, bir başka sebebin zorlaması olmaksızın mükellefe karşı Allah’ın
kendi kendine vacip kılması şeklinde açıklamaktadır. Bunlardan mükellefe
teklif konularını bildirme gibi bir örnek verilebilir.21
Şimdi Mutezile açısından teklifin ve teklifin aslı olan nübüvvetin
“vacip”le bağlantısını kurmak için öncelikle Allah tarafından teklifin insanlara
yüklenmesinin “hasen” olarak nitelendirildiğini söylemek gerekir. Mutezileye
göre bir fiili kabih yapan yönler zulüm, abes, yalan, küfran-ı nimet, cehalet,
kabih olanı irade, kabih olanı emir ve kişiyi gücü dahilinde olmayan şeyle
yükümlü tutmadır. Bir fiili hasen yapan yönler ise adalet, fayda (salah),
17
Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I, 19-21, 411; Hânım İbrahim Yusuf, Aslü’l-adl
inde’l-Mu’tezile, s. 121. Bildirmeden maksat Allah’ın mükellefe teklif kapsamına giren fiillerin vasfını haber vermesidir.
18
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 7-8; Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 235.
19
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XIV, 7; 16.
20
Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, II, 449-450.
21
Abdülkerim Osman, a. g. e. , I, 19-21.
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doğruluk ve hasen olanı iradedir.22 Nübüvvet yukarıda zikredilen bir fiili kabih
yapan yönlerden uzak olup iyi addedilen yönlere sahip oluşu nedeniyle hasen
niteliği taşımaktadır. Teklifi hasen kılan yönlerden birisi, mükellefleri büyük
menfaatlerle karşı karşıya getirmektir. Bu menfaatlere sadece teklif vasıtasıyla
ulaşılır.23 Şimdi teklifin “hasen”den öte vacip hükmünü taşıdığını söylemek ve
bunun nedenlerini Kâdî’nın bakış açısıyla ortaya koymak yerinde olur. Vacibin tanımından yola çıkılırsa nübüvvet kabih olmadığına göre Allah
peygamber göndermediği takdirde kabih bir iş yapmış olur. Allah insanları
kendisini tanıyıp ibadet etsinler diye yaratmıştır. Bu isteğe olumlu cevap
verenleri sevap ve menfaatlere ulaştırmaktadır. Bunların bilgisi ise teklif yoluyladır. Eğer Allah kullarını tekliften yoksun bıraksaydı, onları masiyetlere
yönlendirmiş olurdu. Kısaca teklif Allah’a vaciptir.24 Her ne kadar bu vacibin,
insanlar tarafından değil, Allah tarafından kendisine yüklendiği ve bunun mutlak bir zorunluluk olmadığı Kâdî tarafından ifade edilse de Mutezilenin
görüşünün aşırılığa kaçtığını, güç ve yetenekleri itibariyle sınırlı, belli oranda
aciz bir mahluk olan insanın aşkın ve sınırsız güce ve kudrete sahip yaratıcıya
vücub atfetmesinin etik açıdan da hoş gözükmediğini söylemek gerekir. Kâdî
Abdülcebbâr’ın nübüvvetin gerekliliğini temellendirdiği delilleri esas itibariyle
aşağıdaki şekilde tasnif etmek mümkündür:
1.2.1.1. Adalet İlkesine Göre
Kâdî Abdülcebbâr, adaleti “başkalarına fayda sağlamak veya zararı
defetmek için yapılan her çeşit güzel fiil” olarak tanımlar. Onun adl ve hikmet anlayışına göre Allah kabih fiil işlemez, onu irade etmez ve kendisine
vacip olanı ihlal etmez.25 Adl prensibine göre şeriatlar hasen olduğu için Allah’ın bunu gerçekleştirmesi gerekir.26 Peygamberlerin gönderilme sebebi
olan maslahatların bildirilmesinden dolayı bi’set hasen niteliği taşımaktadır.27 Allah’ın, kulunu bir fiille mükellef kıldığı zaman mükellefe imkân
sağlaması ve onun için engelleri kaldırması vaciptir.28 Bu kanunları bild22

İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kâdî Abdülcebbâr, s. 274.
Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I, 112.
24
Zühdî Carullah, el-Mu’tezile, s. 112-113.
25
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhît bi’t-teklîf, I, 230; 254.
26
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 42.
27
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 63.
28
Kâdî Abdülcebbâr, a. g .e , XV, 36-37, 39.
23
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irmek O’na vaciptir. Kendisine vacip olanı yapması adaletinden dolayıdır.29
Kâdî, Allah’a vacip olan hususların varlığını kabul etmesine rağmen onları
sadece din konularıyla sınırlandırmıştır.30
1.2.1.2. Lütuf Prensibi Açısından
Lütuf ancak yükümlü kılınan insanın ileri sürebileceği mazereti ortadan
kaldırmak gibi bir amaç içerdiği zaman vacip olur. Akıl yürütme melekesi
vermek, peygamber göndermek ve ilâhî kitaplar aracılığıyla insanların tâbi
olacakları hükümleri bildirmek vacip olan ilâhî lütufların kapsamına girer.
Erken devir Mutezile kelâmcıları bir ayırıma tabi tutmaksızın lütfun mutlak
şekilde Allah’a vacip olduğunu savunurken Kâdî Abdülcebbâr tekliften sonraki lütfun Allah’a vacip olduğu görüşündedir. Kâdî Abdülcebbâr’a göre
tevfik, ismet, izahatü’l-ilel (mazeretlerin kaldırılması) ve salâh (maslahat,
istislâh, aslah) terimleriyle de ifade edilen lütuf “kulu itaate yaklaştıran ve
mâsiyetten uzaklaştıran şey” demektir.31 Lütuf din açısından yarar sağladığı,
yani kendisiyle sevap hak edildiği zaman, ona salah denir ve bu cihetle
maslahat olarak nitelendirilir. Bu haliyle Kâdî, lütfu din konusunda salah ve
maslahat olarak sınırlandırmaktadır.32
Kâdî’ya göre nübüvvetin sübutu esasen lütfa dayanmaktadır.
Nübüvvetin sübutunda aslolan mükellefler için salahın bulunmasıdır.
Peygamber gönderilmesi her durumda vacip değildir, başka bir ifadeyle lizatihi vacip değildir. Onun hasen olarak nitelendirilmesini sağlayan yönleri
bulunmaktadır. Bu yönler sabit olduğu takdirde bi’set vacip olur.33 Mutezile
lütufla bir nevi hayrı kolaylaştırmayı kastetmektedir. Nübüvvetin de bir çeşit
lütuf sayılması mümkündür. Çünkü nübüvvet insanı vacip fiile daha yakın ve
kötülüğün işlenmesinden daha uzak kılmak için bir kolaylıktır.34 Allah’ın
29

Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 563.
Abdüssettâr er-Râvî, el-Akl ve’l-hürriyye, s. 325-327.
31
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XIII, 9-21; Ahmed Mahmud Subhi, Fî ilmi’l-kelâm, I, 145.
Lütuf konusunda geniş bilgi için bk. İlyas Çelebi, “Lütuf”, DİA, XXVII, 239. Lütuf, insana
doğrudan doğruya değil, bazı tercihe dayalı faktörler vasıtasıyla verilen bir nimettir. İnsanın
ona nail olmak için bir şeyler yapması gerekir. Bk. İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde
Akılcılık ve Kâdî Abdülcebbâr, s. 297.
32
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XIII, 20-21.
33
Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I, 94-95.
34
Abdülkerim Osman, a. g .e , II, 386; Hânım İbrahim Yusuf, Aslü’l-adl inde’l-Mu’tezile, s. 153;
198.
30

124

Dr. Adilə Tahirova

lütuf prensibinin gereği olarak fiillerin durumlarını mükellefe bildirmesi
vaciptir. Çünkü Allah bunu yapmadığı takdirde mükellefe imkân sağlamama
ve sorumlu tuttuğu hususlara ulaşmasını kolaylaştırmama ve bu yoldaki mânileri ortadan kaldırmama gibi kendisine nispet edilmesi imkânsız olan hususların ona izafesi söz konusu olabilir. Eğer mükellef aklıyla bilse bile nakil
vasıtasıyla onu bildirmesi gerekir. Bu yolla mükellef teklif konularını
seçerek maslahatlarına ulaşır ve zararlardan sakınır.35
1.2.1.3. Maslahat Olması Açısından
Kâdî’ya göre yarar anlamına gelen salah, faydanın celbi ve zararın uzaklaştırılması demektir. Fesadın bulunmadığı her şey ve hayra götüren her fiil
salahtır.36 Allah tarafından insanlara yararın ulaştırılması vacip hükmünü
taşımaktadır.37 Salahla bağlantılı başka bir kelime de aslahtır. Mutezile kul
için salah olanı yaratmanın Allah üzerine vacip olduğunda birleşmekte, aslah
olan konusunda ise ihtilaf etmektedir. Adalet prensibi gereği, Mutezilenin
genel düşüncesine göre, Allah’ın kulları için sadece aslahı (en iyi olanı)
yapması gerekir. Kâdî, Allah’a vacip olan hususların varlığını kabul etmesine rağmen onları sadece şer’î konularla sınırlandırmıştır. Kâdî aslah konusunda Bağdat Mutezilesinin Allah’ın insan için hem din, hem de dünya
konularında en iyiyi (aslahı) yapması gerektiği yolundaki görüşüne karşı
çıkarak Basra Mutezilesi ve hocası Ebû Hâşim’in tarafında yer almaktadır.38
Allah, mükelleflerin bazı fiilleri işlediği zaman vaciplerin işlenmesine daha
yakın olduğunu veya muhakkak işleyeceğini bildiği ve aklın da onların
ayrıntılarına vakıf olma yeteneğinin bulunmadığı zaman, onlara peygamber
göndermesi kaçınılmazdır.39
1.2.1.4. Hikmet Açısından
Mutezile Allah’ın fiillerinde hikmet ve gayeyi zorunlu görmektedir. Bu
kavram bir açıdan adalet kavramıyla da bağlantılıdır. Adalet prensibine göre
35

Kâdî Abdülcebbâr, a. g .e , XV, 50-52, 63.
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XIV, 35; 38; Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, II,
405-406; Hânım İbrahim Yusuf, Aslü’l-adl inde’l-Mu’tezile, s. 153.
37
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XIV, 24.
38
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XIV, 37; Abdüssettâr er-Râvî, el-Akl ve’l-hürriyye, s. 325327; Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, II, 403-404.
39
Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I, 94-95.
36
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Allah’ın bütün fiillerinin hikmetli ve isabetli olarak nitelendirilmesi ve
O’nun her türlü kabih, maslahata uygun olmayan iş yapmaktan ve kendisine
gerekeni (vücup alellah) ihlal etmekten tenzih edilmesi gerekir.40 Kâdî, Basra ekolünün görüşünü benimseyerek Allah’ın kabihe kadir olduğunu fakat
hikmeti ve adaleti gereği onu yapmadığını söyler. Zira onun kabihe kadir
olması onu yapmasını gerektirmez.41
1.2.1.5. Akla Işık Tutması Açısından
Kâdî bi’sette birçok faydanın bulunduğuna işaret etmektedir. Nakil,
fiillerin durumlarına açıklık kazandırarak onların vacip, haram, mubah
oluşlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu hususlar sadece nakil vasıtasıyla
bilinmektedir.42 Vahiy birtakım zorunlu taabbudî hükümler getirmiştir. İbadetlerin ve zaruri şartlarının bilinmesi gibi hususlarda peygamberlerin gönderilmesinin zorunlu ve vacip olduğu ortadadır. Çünkü ibadet konuları sadece
akılla bilinemez ve bununla ilgili konularda nakle ihtiyaç duyulmaktadır.43
İnsanlar kendi içgüdü ve meyillerinin gücüne terk edilip maslahatlarına
uygun bir şekilde uyarılmadıkları takdirde, sadece akıl vasıtasıyla sınırlı ve
basit olan konulara ulaşabilirler.44 Akılların kapasitesi farklılık arz ettiği için
bazı akılların bu bilgilere delalet ettiğini söylemek bir şeyi değiştirmez.45
Naklin fonksiyonlarından birisi de herkesin bilgi elde edemediği konularda
bilgi vermesidir.
Bundan başka peygamberlerin getirdikleri öğretiler akıl tarafından tespit
edilenin ayrıntılı açıklamasıdır.46 Aklın, verdiği genel bilgilerin ayrıntılarını
bilmek için şeriata ihtiyacı vardır. Kâdî örnek olarak nimete şükrün vaci40
İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kâdî Abdülcebbâr, s. 264; Hânım İbrahim
Yusuf, Aslü’l-adl inde’l-Mu’tezile, s. 153-154.
41
Geniş bilgi için bk. İlyas Çelebi, a. g. e. , s. 275-276; Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’tteklîf, I, 44. Hikmetle ilgili kuralın, genel ilkelerin takriri için geçerli olması yeterlidir.
Örneğin “Allah’ın hikmeti yalnız hasen olanı yapmayı gerektirir, itaat edene sevap, isyan
edene ceza verir” şeklindeki genel ifadelerin kullanımı için uygundur. Her cüz’î konuda Allah’ın gözettiği amaçlara ilişkin ayrıntılarının tanımlanması, O’nun fiilleri konusunda bir nevi
hüküm verme veya kontrol sayılabilir. Abdülkerim Osman, Kâdî Abdülcebbâr’ın cüz’iyyâta
giren hususlarda Allah’ın fiillerindeki hikmetle ilgili konulara temas etmediğini ifade eder.
42
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 60-61.
43
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 240; a. mlf. , el-Muğnî, XIV, 168; XV, 26-29.
44
Câhız, Hucecü’n-nübüvve, III, 238.
45
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 57.
46
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 31.
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pliğinin akıl tarafından bilindiğini, fakat bunun tafsilatının nakil vasıtasıyla
bilindiğini belirtmektedir. Akılda genelin ve asılların bilgisi belirlenmektedir.
Nakil, bunların tafsilini ve fürularını bağımsız bir şekilde bildirmektedir.47
1.2.2. Nübüvvetin Temellendirilmesi
Peygamberin nübüvvetine delalet eden mucize Allah’ın fiili olup
peygamberin peygamberlik iddiası sırasında âdete aykırı bir şekilde meydana gelen harikulade olaydır. Mucizenin iddia sırasında ortaya çıkması iddia edilen nübüvveti tasdik yolunda Allah tarafından gönderildiğinin bilinmesi içindir. Peygamberin nübüvvet iddiasını takiben doğruluğuna delalet
eden mucize izhar etmesi gerekir. Mucize Allah tarafından olma, nübüvvet
iddia edenin iddiasının ardından ortaya çıkma, iddiaya mutabık olma ve
âdete zıt olma48 gibi şartları ve vasıfları taşıdığı sürece nübüvvet iddia
edenin doğruluğuna delâlet eder.49 Kâdî, nübüvvetin esas alametini mucizede
görüyor. Peygamber mucize gösterdiği zaman nübüvveti sahih olur.50
Mu’tezile’ye göre peygamberin tanınmasında ve nübüvvetin ispatında mucize mutlak anlamda gereklidir. Peygamber göndermek Allah’a nasıl vacip
ise, aynı şekilde gönderdiği elçileri mûcizelerle desteklemesi de vaciptir.51
Peygamber, risalete delalet etmek üzere mucize gösterdiği zaman onun
üzerinde düşünülmesi gerekir.52 Peygamberliği ispat için alametin izharı,
nazarın vacipliğinden dolayı hasen niteliği taşımaktadır. Nazar vacip
olmazsa mucize de hasen addedilmez.
1.3. Kâdî Abdülcebbâr’a Göre Hz. Muhammed’in Nübüvvetinin İspatı
Kâdî Abdülcebbâr’ın nübüvvetin teorik esasları üzerinde durmasının asıl
nedeni Hz. Muhammed’in nübüvvetinin temellendirilmesidir. Kâdî
Abdülcebbâr, Hz. Muhammed’in nübüvvetini şu şekilde temellendirmiştir:
Hz. Muhammed nübüvvet iddia etmiş, iddiasını takiben mucize göstermiştir.
Hz. Muhammed’in nübüvvetinin en büyük delili Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bununla
47

Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 31, 43-44, 58, 111.
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 568-571.
49
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 237.
50
Zeyne, Hüsnü, el-Akl inde’l-Mutezile, s. 131-132.
51
Halil İbrahim Bulut, Kur’ân Işığında Mûcize ve Peygamber, İstanbul 2002, s. 86.
52
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 63.
48
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o, Araplara meydan okumuştur.53 Hz. Muhammed bir peygamberde bulunması
gereken tüm özelliklere sahipti. O, risaletin edasını üstlenmiş ve karşısına
çıkan engellere sabretmişti. Ayrıca bunu eksiksiz yerine getirmiş, hiçbir şeyi
gizlememiş, değiştirmemiş ve risaletin edasını tehir etmemişti. Risaletin kabulünü kolaylaştırmak için en mükemmel nitelikleri kendisinde topladığı ve
hoşa gitmeyecek davranışlardan ve niteliklerden uzak olduğu da
bilinmekteydi.54
Hz. Peygamber’in mucizeleri çok sayıda olsa da bunlardan en önemlisi
Kur’ân-ı Kerîm’dir. Kâdî, Kur’ân-ı Kerîm’i aklî mucize statüsünde değerlendirmektedir.55 Böylece Allah, belağatın en doruk noktasına ulaştığı bir
çağda sözün sihirbazları olan Araplara, Hz. Muhammed’i göndermişti. Allah
her peygamberi kendi döneminde yaygın olan ilim ya da sanat alanıyla ilgili
mucizelerle göndermiştir. Örneğin Hz. İsa’ya tıp, Hz. Mûsâ’ya sihirbazlık,
Hz. Muhammed’e de edebî üstünlük taşıyan mucizeler göndermiştir.56
Kâdî Abdülcebbâr, “insanlar ve cinler bir araya gelseler bile Kur’ân’ın
bir mislini ortaya koyamazlar” mealindeki âyetin57 mucizevî yönünden
genişçe bahsetmektedir. Bunun bir meydan okuma ve tahrik olduğunu da
söyleyen müellif, bu sözler karşısında daha büyük bir öfke ve hırsla çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Fakat Araplar bu kadar tahrik
edilmelerine ve çok ihtiyaç duymalarına rağmen onun bir mislini ortaya koyamadılar. Ayrıca akıllı birine kolay işi görmek daha makuldür. Hz. Muhammed’in düşmanları için muâraza etmenin daha zor olduğu, savaşmanın
ise daha kolay olduğu görülüyor. Diğerini yapamadıkları için ikinci yolu,
yani savaşmayı seçtiler.58
Kâdî Abdülcebbâr, Hz. Peygamber’in nübüvveti konusunda zikrettiği delillerine ilk önce gayptan haberler vermesi ile başlamıştır. Hz. Muhammed
dine davet etmeye başladığı ilk dönemde zayıf durumda ve yalnızdı. Daha o
zaman Hz. Peygamber, kendisini Allah’ın gönderdiğini ve dininin diğer
dinlere galip geleceğini59 va’d ettiğini ve kendi hükümdarlarının kisra ve kay53

Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 238.
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 17-18.
55
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 572.
56
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 572.
57
el-İsra 17/88.
58
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, 590-591; el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 239.
59
el-Fetih 48/28.
54
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serlerden daha güçlü olacağını söylemiştir. Hz. Peygamber’in henüz işin
başlangıcında iken söyledikleri olduğu gibi gerçekleşmiştir.60 Müşrikler Hz.
Peygamber’i tehdit ettikleri zaman o da, Hud Sûresinin 11/55 âyetinde geçtiği
şekilde, doğru yolda olduğunu bilen ve Allah’ın kendisini yalnız bırakmayacağına inanan bir Peygamber tavrıyla onlara meydan okumuştur. Yalnızlığı,
düşmanlarının çokluğu, onların kendisini öldürme isteklerine rağmen sonuçta
başarılı olması Allah’ın Peygamber’ini koruduğunun alâmetidir.61
1.3.1. Zarurî Yolla Bilinen Mucizeler (Hissî Mucizeler)
Mutezile geleneğine yeni bir soluk getiren Kâdî Abdülcebbâr mucize
konusunda da farklı bir görüşe sahiptir. O, hissî mucizeleri inkâr eden bazı
Mutezilîlere itiraz ederek Kur’an-ı Kerîm’de ve sahih Sünnette yer alan hissî
mucizelere inanmaktadır.62 Kâdî, Kur’ân-ı Kerîm’den başka mucizeleri
zarûrî olarak bilinenler ve istidlal yoluyla bilinenler olarak iki kısma
ayırmaktadır. Birinci kısma örnek olarak çok sayıda insanın az miktarda
yemekle doyması, ağacın Hz. Peygamber çağırdığı zaman icabet etmesi ve
sonra kendi yerine dönmesi, elindeki taşların tespih etmesi, hutbe okuduğu
zaman kütüğün inlemesi gibi mucizeleri verir.63
Sonuç itibariyle Hz. Muhammed yukarıda söylenenlere uygun bir şekilde önce peygamber olduğunu iddia etmiş, sonra iddiasını takiben olağanüstü
bir olay- mucize göstermiştir.64 Allah sadece doğruların elinde mucize
gösterir.65 Bu şekilde hissî mucizeler konusunda genel temâyüle uyan Kâdî,
Mutezile geleneğinde farklı bir görüş sergilemiş ve her zamanki gibi radikal
görüşlerden kaçınmıştır.
1.3.2. İstidlal Yoluyla Bilinen Mucizeler
Kur’ân’ın helâl, haram gibi hükümlere delâlet açısından ahkâm
konularında en önemli merci ve kaynak olması, haram ve helâli öğrenmek
için nassa başvuruluşu, ondaki kıssalardan, emir ve yasaklardan, va’d ve
60

Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, II, 314-316.
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , II, 345.
62
Abdülkerim Osman, “Mukaddime”, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, s. 11.
63
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 595-597; el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 239.
64
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 585-586.
65
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 239.
61
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vaîdlerden sonuçlar çıkarılışı istidlâlî yolla olan mucizelere örnek gösterilebilir.66
1.4. Kâdî Abdülcebbâr’ın Eleştirdiği Nübüvvet Karşıtı Akımlar ve
Şahıslar
Kâdî’nın nübüvvet karşıtı gruplara karşı reddiyelerini temel itibariyle
aşağıdaki başlıklarda toplamak mümkündür:
1. Akıllı birisinin, âlemi yaratarak insanı varlık sahasına çıkaran ve sonra da hiçbir müdahale, yardım ve düzenlemede bulunmaksızın her şeyi
başıboş bırakan bir ilah fikrini kabul etmesi zordur.
2. Eşya ve ahkâmı bilmek için iki yolun-akıl ve vahiy- bulunması onlar
arasında tenakuzun olmasını gerektirmez.
3. Aklın, peygamberlerin getirdikleri hususlara ihtiyaç duymadığı
görüşü doğru değildir. Peygamberlerin getirdikleri hususlar akılda genel
olarak belirlenmiş ilkelerin açıklanmasıdır. Örneğin maslahatın vacip,
zararın kötü olduğu ilkesi akılda belirlenmiştir. Fakat neyin maslahat neyin
mefsedet olduğunu tayin için sadece akıl yeterli değildir.
4. Şeriatın getirdiği hususların akla göre kabih olduğu iddiası doğru
değildir. Kâdî oruç tutma, Ka’be etrafında tavaf, namaz kılma gibi şer’î
fiiller hikmet yönü itibariyle sorgulandığı takdirde bu fiillerin bazı amaçlara
hizmet ettiğini aklen bulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, hiçbir şeyin
boş ve sebepsiz olmadığını söylemektedir.
Bu arada nübüvvete yöneltilen eleştirilerin büyük bir kısmının epistemolojik açıdan olduğunu ifade etmek gerekir. Bu eleştirilerden bir kısmı
bilginin hakikati, imkânı ve kaynaklarına yöneltilmiş olup söz konusu aykırı
görüşlere sahip gruplar tüm bilgi kaynaklarını ve hakikati inkâr ederek ilim
ve hakikatin bulunmadığını savunan Sufestâiyye67, ahbâra dayanan ilmi
inkâr ederek bunun zan ve şüphe içerdiğini iddia eden ve dolayısıyla

66

İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kâdî Abdülcebbâr, s. 321.
Sufestâiyye kendi içinde üç grupta tasnif edilmiştir: a) Hakikatleri tümüyle reddedenler; b)
Hakikatler konusunda şüpheleri olanlar; c) Herkesin kendine göre hakikat kabul ettiğini düşünenler. Bk. Netton, İ. R, “al-Sûfistâiyyûn”, The Encyclopedia of İslam (New Edition), IX, 765.
Bilgi konusu ve eşyanın hakikatleri konusunda farklılıklar göstermekle beraber Kâdî’nın bahsettiği Ashâbu’ş-şekk (Şükkâk veya Müteşekkikûn) ve Mütecâhile olarak isimlendirilen gruplar da Sûfestâiyye’nin geniş yelpazesi içerisinde değerlendirilmektedir.
67
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hakikatinin olmadığını söyleyen Sümeniyye68, akıl ve duyular varken
nübüvvete ihtiyaç olmadığını ileri süren Berâhime69 şeklinde teksim edilebilir. Nübüvvete karşı çıkan Sabiilerin temel eleştirileri ise peygamberin beşeri
keyfiyeti üzerinedir.70
Kâdî’nın eserlerinde geçen nübüvvet karşıtı kişilerin belli başlıları şunlardır: Ebû Hafs el-Haddâd (ö. 260/874), Ebû İsâ el-Verrâk (ö. 248/862),
Ebû Saîd Hasen b. Ali el-Husrî, İbnu’r-Râvendi (ö. 245/859), Ebû Şâkir edDeysânî. Kâdî, bunlardan başka Câbir b. Hayyân (ö. 199/815) ve Hişam b.
Hakem (ö. 179-199/795-815 yılları arasında). Kâdî, ayrıca Ebû Saîd Hasan
b. Behrâm el-Cennâbî (ö. 301/914) ve oğlu, Ebû’l-Kâsım Hasan b. Ferah b.
Zâzân en-Neccâr el-Kûfî, Ebû’l-Huseyin Muhammed b. Fadl, Ubeydullah elMehdî gibi isimleri de zikretmiştir. Bunlar Yemen, Bahreyn vb. yerlerde
ortaya çıkarak peygamberlere eleştiriler yöneltmişlerdir.71 Ebû Yusuf
Ya’kûb b. İshak el-Kindî, Sinan es-Sâbii, öğrencisi Ebû Abdullah b. Muallim, İbnü’l-Mehzûl, Ebû’l-Hasen b. Beks, Abdullah İbnü’l-Mukaffa (109145/727-762), Hammâd Acred (ö. 161/778), Beşşâr el-A’mâ (88-167/699784), Ğassân er-Rehâvâ, Ebû’l-Hasen b. Harûn, Abdülkerim b. Ebû’l-Avcâ,
İshak b. Tâlût, Nu’mân el-Munzir. Son üç isim Câhız’ın eserinde Kur’ân’a

68

Sümeniyye’nin Budizm ve Hint dinleriyle irtibatlı olduğunu düşünenler çoğunluğu
oluşturmaktadır. Sümeniyye isminin ilk kaynağını Sanskritçe’deki “sramana”nın oluşturduğunu ve bazı fonetik modifikasyonlar sonucu son şeklini aldığı faraziyeler arasındadır.
“Sramana” Orta Asya dillerinde (özellikle Soğd dilinde) Budist rahip anlamına gelmektedir.
Guy Monnot isim benzerliğine rağmen Sümeniyye’nin Tungusça’dan gelen “şaman”la bir
ilgisi olmadığını ifade etmektedir. Bk. Edvin E. Calverley, “Sûmaniyyah”, The Muslim World,
c. 54 (3), A. B. D. –1964, s. 200-202; Guy Monnot, “Sumaniyya”, The Encyclopedia of Islam
(New Edition), IX (Fask. 161-162), s. 869-870.
69
Berâhime’nin Brahmanizm’le ilgili olup olmadığı, ilk devir İslâm kelâmında İslâm-Hindû
inançlarının diyalogunu yansıtıp yansıtmadığı, bir yakıştırma, hattâ uydurmanın eseri olup
olmadığı hâlâ tartışılmaktadır. Berâhime’nin menşei konusunda farklı görüşler vardır. İlhan
Kutluer, Akıl ve İtikad: Kelâm-Felsefe İlişkileri Üzerine Araştırmalar, İz Yayıncılık, İstanbul
1996, s. 69; 74-77. Berâhime’nin Hind değil, semitik din ve nübüvvet inancını çağrıştıran mitolojik hüviyetli bir İbrâhimî külte ait kabul edilmesi görüşü hakkında geniş bilgi için Norman
Calder’in makalesine müracaat edilebilir. Norman Calder, “The Barâhima: Literary Construct
and Historical Reality”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London 1994,
c. LVII/1, s. 40-51.
70
Şehristânî, a. g. e. , II, 67 vd.
71
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, I, 129-130.
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muâraza konusuyla ilgili kontekstte zındık olarak geçmektedir.72 Câhız da
eserinde zındıklardan söz etmektedir.73
Kâdî’nın ilk filozoflardan olan Yakub b. İshâk b. Sabbâh b. Umrân b.
İsmâil el-Kindî’yi (ö. 252/866) de mülhitler listesinde zikretmesi çok
ilginçtir.74 Peygamberliğin isbâtı mahiyetinde “Tesbîtü’r-rusül”75 isimli eser
ortaya koyan bir düşünürün bu konuda ilhâdî görüşlere sahip olabileceğini
düşünmek zordur.
Sonuç olarak Kâdî’nın mülhit olarak zikrettiği şahısların ilhâdî görüşlere
sahip olmalarının nedenleri:
1) Mülhit olarak değerlendirilen bu kişilerin çoğunun, önceleri Mutezilî
iken sonradan Şiî görüşlere meylettikleri görülmektedir. Mutezileyi terk
ederek sonradan onlara eleştiri yönelten bu şahısların Kâdî’nın mülhit
listesinin başlarında yer almalarının bir nedeni olarak da mezhep taassubu
görülebilir.
2) Bütün problemleri akılla çözmek isteyip altından kalkamayınca bocaladıkları ve sapıttıkları,
3) Bu kişilerin köken itibariyle Mecusîlik, Manicilik, Berâhime,
Sümeniyye gibi eski İran ve Hint kökenli dinlere mensup oldukları ve İslâm’daki belli bir süreçten sonra atalarının dinine avdet ettikleri,
4) Yahudî ve Hıristiyanların destek ve kışkırtmaları,
5) Gulat-ı Şîa ve Bâtıniyye ile temasları gibi faktörlere dayandırılabilir.
2.1. Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Hayatı ve İlmî Şahsiyeti
Nesefî’nin yaşadığı devirde birçok önemli kelâm alimleri yaşamıştır.76
İslamî ilimler açısından çok verimli bir dönem olan V/XI. asır siyasî açıdan
72

Câhız, Hucecü’n-nübüvve (Resâilü’l-Câhız içerisinde), III, 277-278.
Geniş bilgi için bk. Câhız, Kitâbü’l-Hayavân, thk. Abdüsselâm Muhammed Hârûn, I-VII,
Beyrut 1969, IV, 442-443. Hammâd Acred, Hammâd er-Râviye (95-155/714-772), Hammâd
İbnü’z-Zibrigân, Yûnus b. Herven, Ali b. Halîl, Yezîd b. el-Feyd, Cemil b. Mahfûz, Kâsım
(Kâsım b. Zenkata), Mutî (İbn İyâs el-Kinânî) (d. 166/783), Vâlibe b. el-Hubâb, Ebân b.
Abdü’l-Hamîd el-Lâhîkî, Umâre b. Harbiyye.
74
Abdüssettâr er-Râvî, el-Akl ve’l-hürriyye, s. 334-335; Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , II, 631.
75 Mahmut Kaya, “Kindî, Ya’kûb b. Иshak”, DИA, XXVI, 52.
76
Fârâbî (ö. 339/950), Harezmî (ö. 385-87/995-97), İbn Battâ (ö. 387/997), Bakillânî (ö.
403/1013), İbn Sina (ö. 428/1036), Ebû Bekir en-Nîsâbûrî el-Beyhâkî (ö. 458/1065), Abdulkâhir el-Bağdâdî (ö. 469/1076), Ebü’l-Muzaffer el-İsferâyînî (ö. 471/1078), Ebü’l-Meâlî
el-Cüveynî (ö. 478/1085), Abdüsselâm b. Yusuf el-Kazvinî el-Mutezilî (ö. 482/1089), Bîrûnî
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çalkantılı bir dönem olmakla beraber ilim hayatının çok canlı olduğu bir
zaman dilimidir.
Biyografi ve tabakât kitaplarında Matüridî ekolünün önde gelen
temsilcileri ve özellikle de Ebü’l-Muîn en-Nesefî hakkında bilgi eksikliği ile
karşılaşmaktayız. Matüridî düşünce ekolüne mensup önemli simalardan biri
olan düşünürümüzün tam adı Ebü’l-Muîn Meymûn b. Muhammed b.
Muhammed b. Mü’temed b. Muhammed Mekhûl en-Nesefî olarak
geçmektedir.77 Vefat tarihi başvurulan tüm kaynaklarda 508/1115 olarak
gösterilmektedir.78 Doğum tarihi hakkında kaynaklarda açık olarak bir tarih
belirtilmemektedir. Fakat İbn Kutluboğa (ö. 879/1474)’nın, Nesefî’nin
yetmiş yaşında vefat ettiğine dair verdiği bilgiyi dikkate alırsak
müellifimizin 438/1047 yılında doğduğunu söyleyebiliriz.79
Kaynaklar Ebü’l-Muîn’in, ailesinin sahip olduğu ilim geleneğini devam
ettirdiğine işaret etmektedir. Tüm bunlar Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin ilk
hocalarının kendi ailesinden olduğu sonucuna götürüyor.80 Semerkand
alimleri ve mezhep imamlarını “ashâb-ı Ebû Hanife” diye tanıtan Nesefî’nin
en eski kaynağı, şüphesiz Matüridî ekolünün de çıkış noktası olan Ebû
Hanife’dir.81 Nesefî, eserlerinde “alimlerimiz, ashabımız” ifadesini kullansa
da görüşlerinin tamamı Matüridî mihveri etrafında cereyan etmektedir.82
Nesefî’nin en önemli eseri Tebsıratü’l-Edille’dir. Tebsıra tetkik edildiğinde
Nesefî’nin asıl muhatabının Mutezile olduğu, bütün konularda ilk başta
onları hedef almasından açıkça anlaşılmaktadır. et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd
83
adlı eser ise Tebsıra’nın bir nevi fihristi mahiyetindedir.84 Bahrü’l-Kelâm85
(ö. 453/1061). İbrahim Agâh Çubukçu, İslâm Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara
1983, s. 9; M. Sait Yazıcıoğlu, a. g. e. , s. 59; Hilmi Ziya Ülken, a. g. e. , s. 65, 73-87.
77
İsmâil Paşa Bağdatlı, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn, I-II, İstanbul 1955, II, 487.
78
İsmâil Paşa Bağdatlı, a. g. e. , II, 487; Yusuf Elyas Serkis, Mü’cemü’l-matbûâti’l-Arabiyye
ve’l-muarrabe, I-II, Kum 1410, II, 1854 –1855; İbn Kutluboğa, Tâcü’t-terâcim fîmen sannefe
mine’l-Hanefiyye, Beyrût 1992, s. 273; Katip Çelebi, Keşfü’z-zünûn an âsâmi’l-kütüb ve’lfünûn, thk. Gustavus Flugel, I-VII(2), Beyrût, ts. , II, 20; 178; 422.
79
İbn Kutluboğa, a. g. e. , s. 273.
80
Daha geniş bilgi için bk. Abdulhay Kâbîl, et-Temhîd fî usûli’d-dîn, “Mukaddime”, s. 32-33.
81
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 161-162, 355-356, 544; Beyazîzâde, ElUsûlü’l-munîfe li’l-İmâm Ebî Hanîfe, trc. İlyas Çelebi, İstanbul 2000, s. 31, 51, 58-59.
82
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 211 vd, 284, 432.
83
Katip Çelebi, a. g. e. , No. 3595, II, 422. Burada söz konusu esere Hüsamuddin Hüseyin b.
Ali es-San’ânî (ö. 710/1310) tarafından şerh yazıldığı da ifade edilmektedir.
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tartışma üslubunda yazılmıştır.86 Matüridî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân isimli
Kur’ân-ı Kerîm tefsirinin şerhi olan ve Âlâuddîn es-Semerkandî’ye nispet
edilen Şerhu Tevîlâti’l-Kur’ân isimli eserin yazmasının ilk sayfasında
Semerkandî, bu şerhin aslında Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye ait olduğunu
açıklamaktadır.87
Ömer en-Nesefî’yi (ö. 537/1142) Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin
öğrencilerinden sayanlar bulunmakla beraber88, onun talebelerinden en
ünlüsü Alâuddin Ebû Bekir Muhammed es-Semerkandî (ö.540/1145)
olmuştur.89 Ebü’l-Muzaffer et-Talakânî (ö. 540/1145), Abdurreşid elVelvâlicî (ö. 540/1145), Ahmed el-Pezdevî (ö. 542/1147) ve Bürhaneddin
Ebü’l-Hasan el-Belhî (ö. 548/1153) Nesefî’nin öğrencileri içinde yer
almaktadır.90 Ayrıca Nesefî’den ders alanlar sırasında Ebü’l-Fetih el-Hilmî
(ö. 547/1152), Alî b. el-Hüseyin es-Seklekendî (ö. 547/1152), Mahmut esSâğırcî (ö. 560/1164) ve Ebû Bekir el-Kâşânî (ö. 578/1182) gibi isimlerden
de bahsedilmektedir.91
2.2. Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Nübüvvet
Peygamberlik iddiasında bulunan kişinin iddiasının doğru olması için
bazı temel şartları taşıması gerekir. Bunlar, iddianın peygamber gelmesinin
caiz olduğu ve nübüvvet kapısının kapanmadığı zamana tekabül etmesi,
gelenin Allah’ın elçisi olduğunu söylemesi kabilinden olan şartlardır. Bu

84

Katip Çelebi, a. g. e. , II, 178.
Katip Çelebi, a. g. e. , No. 1674, II, 20; Eserin iki şerhi vardır. Bu şerhler Makdisî ve Ahmed b. Mahmûd el-Buhârî tarafından kâleme alınmıştır. Bilgi için bk. Yusuf Şevki Yavuz,
“Bahrü’l-Kelâm”, DİA, IV, 516.
86
Yusuf Şevki Yavuz, “Bahrü’l-Kelâm”, DİA, IV, 516.
87
Semerkandî’nin söz konusu itirafı için bk. es-Semerkandî, Şerhu Tevîlâti’l-Kur’ân,
Topkapı, Medine kısmı, No. 179, I b. O, sadece hocasının söylediklerini bir araya getirdiğini
ifade etmektedir. “Ölü toprak, ihya edene aittir” kuralındaki gibi Semerkandî de bu eseri toparlamak suretiyle bir nevi ihya ettiğini ve bu yüzden eseri kendisine nispet ettiğini
söylemektedir.
88
Hasan Ahmed, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, mukaddime, s. 34.
89
Yusuf Elyas Serkis, Mü’cemü’l-matbûâti’l-arabiyye ve’l-muarrabe, II, 1854 –1855; Muhammed b. Abdulhayy el-Leknevî (1304/1887), el-Fevâidü’l-behiyye fî terâcimi’l-Hanefiyye,
Kahire 1906, s. 216; Yusuf Ziya Kavakçı, a. g. e. , s. 74, 94.
90
Wilferd Madelung, a. g. m. , s. 22-23.
91
Yusuf Ziya Kavakçı, a. g. e. , s. 73-74; Hasan Ahmed, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, mukaddime, s. 34-42.
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şartlara, iddianın imkân çerçevesinde olması da eklenebilir.92 İddia mümkün
hükmündeyse ve diğer şartlara uygunsa, o zaman sonraki aşama iddiayı
ortaya koyanın iddiasını destekleyecek delil getirmesidir.
Nesefî, peygamberlik müessesesinin fiilen vuku bulduğunu, tarihen
peygamberlerin mevcut olduğunu ve bi’setin gerçekleştiğini ifade etmekle
nübüvvetin imkânını bir daha ortaya koymaktadır. İnsanlık tarihi hiçbir
döneminde bu tür bir bilgi alış verişinden nasipsiz kalmamıştır.93 Mâtürîdîler
nübüvveti aklen mümkün ve hikmetin gereği olarak vacip hükmünde kabul
etmektedirler.94
2.3.1. Nübüvvetin Gerekliliği
İnsanlar din ve dünya işlerinde menfaatlerini idrak etmede birbirlerinden
farklıdırlar. Birisinde olan bilgi diğerinde yoktur. Durum böyle olunca Allah’ta da kulların maslahatıyla ilgili mahlûkatında bulunmayan bilgilerin
olduğu reddedilemez. Bu bilgiler peygamberler vasıtasıyla kullara ulaştırılır.
Akıl sayesinde Allah’a ihtiyaç olmadığını söyleyen kimse kulların maslahatlarını bilmek konusunda kendisinin Allah’a müsâvî olduğunu iddia etmiş
olur. Böyle bir iddiası olan kimsenin ise cehaletinin ve bilgisizliğinin sınırı
yoktur.95 Nesefî dünya ve din konularını ayırmadan dünya umurunun düzeni
ve dinin varlığını ayakta tutan ilkenin aynı konuma sahip olduğunu ifade etmektedir.96
Nesefî, nübüvvetin aklî mümkün çerçevesinde kalmayıp vacipler kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmekte, vaciplikten kastının,
birinin Allah’a bir şeyi vacip kılması veya Allah’ın kendi kendisine vacip
kılması değil, muhakkak ortaya çıkma, tahakkuk etme (mütehakkikatü’lvücûd) olduğunu ifade etmektedir. Ona göre imkansızlık (imtina’) var olmamayı gerektirdiği gibi, vücup da varlığı (vücûd) gerektirir. Burada
kastedilen, varlığından emin olunan veya varlığı kesin olandır. Çünkü bu,
Allah’ın hikmetinin gerektirdiği (min muktedâyâti’l-hikme) konulardandır.
92

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 233-235.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 449; Matüridî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 285.
94
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 448-453, 468; et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 232; Salih
Sabri Yavuz, İslâm Düşüncesinde Nübüvvet, İstanbul, ts. , s. 89.
95
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 460.
96
Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s. 275; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 460.
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Peygamber gönderme, Allah’ın hikmetinin gerektirdiği hususlardan olup
vücut bulmaması imkansızdır. Çünkü bu durum sefeh türünden olup Allah
açısından imkansızdır. Bu, Allah’a birisinin vacip kılmasıyla değildir. Çünkü
yokluğu bunun bilgisizliğini (cehl) gerektirir ki, bu da Allah açısından imkansızdır.97
2.3.1.1. Hikmet Açısından
Nesefî kelâmcılara göre hikmeti şu şekilde açıklanmaktadır. Mâtüridîlere göre, övgüyü hak eden fiile hikmetli iş, böyle bir sonuçtan yoksun
olan fiile de sefeh denmektedir.98 Hikmetin manası isabettir, bu da her şeyi
yerli yerine koymaktan ibarettir. Bu aynı zamanda adlin manasını da
oluşturur. Allah’ın fiili bunun dışına çıkmaz.99 Mâtüridîlere göre, hikmetin
lütuf ve adl kavramlarıyla ilişkisi vardır. Hikmet meselesi, Nesefî’nin son
derece önem verdiği ve her zaman vurguladığı konulardan birisidir. Allah’ın
tüm fiillerinde hikmetli olduğunu ve hikmet çerçevesi dışına çıkmadığını
müellif sık sık ifade etmektedir. Nesefî diğer konularda olduğu gibi,
nübüvvet konusunda da meseleyi hikmet açısından ele almaktadır.
Nübüvvetin vukuu Allah’ın hikmetinin gereğidir. Onun hikmetinin gereklerinden olan hususun vücut bulmaması imkânsızdır.100
2.3.1.2. Akla Katkısı Açısından
Aklın tabiatında iki dünyanın menfaatlerine ulaşma imkânı olsa da, bu
daimi düşünce ve derin araştırmalarla meşgul olmak suretiyle gerçekleşir.
Bu menfaatlere ulaşma yolları akla vahiy vasıtasıyla gösterilirse aklın işi kolaylaşır ve yükü hafifler.101 Nesefî aklın iyi ve kötünün bilgisine
97

Ebü’l-Muîn Nesefî, a. g. e. , I, 453.
Eş’ârîlere göre hikmet fiildedir ve onun fâilinin kasdına göre vuku bulmasındadır. Hikmetin
zıddı olan sefeh ise fâilin kastının hilafına ortaya çıkmasıdır. Nesefî, Mutezilenin hikmeti
“kendisinde fâil veya fâilden başkası için fayda bulunan, sefehi ise fâil veya fâilden başkası
için faydadan yoksun olan her fiil olarak görmektedirler. Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’ledille, I, 385. Hikmet konusunda geniş bilgi için bk. M. Sait Özervarlı, “Hikmet (Kelâm)”,
DİA, XVII, 511.
99
Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitabü’t-Tevhid, s. 152; Bakillânî, Temhîd, s. 50-51; M. Sait
Özervarlı, “Hikmet (Kelâm)”, DİA, XVII, 513.
100
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 443, 453; Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s.
266-267.
101
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 460, 462-463.
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ulaşabileceğini, fakat bunu tecrübeden sonra yapabileceğini ifade etmektedir.
Oysa, bunu tecrübeden önce bilmek gerekir.102
Mâtüridî ve Nesefî’nin sık sık vurguladıkları bir kanıt da kısaca gıda,
ilaç ve zehirleri ayırmak için aklın yetersizliği ve nakle ihtiyacı olduğu
şeklinde ifade edilebilecek delildir. Bu konuda açıklamaya ihtiyaç vardır.103
Bu akıl yürütme ile nübüvvetin ispat edilmeye çalışılması, insanlığın ilk dönemi dikkate alınırsa isabetli kabul edilebilir. Fakat bugün, bu şekilde bir
akıl yürütmeyle nübüvveti ispata çalışmak uygun değildir.
Akıl açısından fiiller vacip, mümteni ve mümkün (câiz) olarak üç kısma
ayrılır. Akıl vasıtasıyla vacip ve muhal olan bilinebilir. Ancak mümküne
vakıf olunamaz. İyi ve kötü sonuçlar da bu fiillerle ilgilidir.104 Akıl, iyinin ve
kötünün geneli konusunda bilgi elde etme gücüne sahip olsa da onları teker
teker bilme yeteneğine sahip değildir. Asıl olan ise onlar hakkında genel
bilgi elde etmek değil, hepsini tek tek bilmektir. Bunun için bu genel içinde
yer alan fertlerin hangisinin iyi ve hangisinin kötü olduğunun hakikatini bilen birisinden açıklama gelmesi gereklidir.105
Nübüvvetin mevcudiyetine aklî zorunluluk çerçevesinde hükmetmeyi
gerekli kılan hususlardan biri de nimet ve lütuf sahibini tanıyıp teşekkürde
bulunmanın yerinde bir davranış olduğu, onu inkâr edip nimetine karşı nankörlük göstermenin de çirkin bir fiil niteliği taşıdığının aklen belirlenmesidir.106
2.3.1.3. Lütuf Açısından
Aklın din ve dünya işleri konusunda peygamberlerin yol göstermesinden
müstağni kalması söz konusu olsa bile Allah’ın lütufkârlığını kanıtlama
bakımından peygamberlik müessesesine ihtiyaç vardır. Çünkü Allah lütufkâr
olarak nitelendirilmektedir.107 Eğer iddia edildiği gibi akıl yeterliyse ve
peygamberlerin gönderilmesinde kolaylaştırma ve hafifleştirme olmayıp
peygamberler sadece akılda olan ilkelerin aynısını getirseler bile bu,
102

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 462-463.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 229, 239; Tebsıratü’l-edille, I, 454,
473; Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitabü’t-Tevhid, s. 275-276.
104
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 460-461; Matüridî, a. g. e. , s. 282.
105
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et -Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 231; Tebsıratü’l-edille, I, 457.
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Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s. 278.
107
Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s. 275, 283.
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peygamberlerin gönderilmesini anlamsız kılmaz. Yine de lütûf ve ihsan
babından olur.108
2.3.1.4. Dillerin Kaynağı ve İlimlerin Tevkifîliği Açısından
Dilin kaynağı konusu İslâm dünyasında onun tevkifî mi, yoksa ıstılâh ve
tevatu (uzlaşma) ile mi vazedildiği nokta-i nazarından tartışılmış ve konuyla
bağlantısı kurulmaya çalışılan el-Bakara 2/31 âyeti etrafında tartışmalar
sürmüştür. Söz konusu âyette “Allah Âdem’e bütün isimleri öğretti. Sonra
onları önce meleklere arz edip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların
isimlerini bana bildirin, dedi.” buyurulmaktadır.109
Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye göre dillerin bilgisi tevkifîdir.110 Dillerin ve
nesnelere ait isimlerin öğrenilmesi peygamberlerin öğretimiyledir. Bunlar
olmazsa hiçbir ihtiyaç anlaşılamaz ve hiçbir kimse onu gidermenin yolunu
bilmeye imkân bulamazdı.111 Nesefî ayrıca birçok ilimlerin de tevkifî
olduğunu ifade ederek bu bilgilere ilâhî beyan olmadan ulaşılamadığını
nübüvvetin gerekliliğine delil getirmektedir. O, örnek olarak astronomiyi
vermektedir.112 Ayrıca tıp ilmi, çeşitli meslekler ve sanatlar peygamberlerin
öğretimi ve yol göstermesiyle öğrenilip uygulanmıştır. İnsan zihnince
düşünülemeyecek gıdaların sağlanmasının yolu, diller, sanatlar, isimler, tıp
ve mesleklerin tamamı, şehir ve ülke yolları vb. hususlar, temel ilkelerin
aklın çıkarımıyla değil, peygamberlerin öğretimi ve yol göstermesiyle öğrenilip uygulandığının delilini oluşturmaktadır.113 Fakat bu tür izahlar ilk
devirler için geçerli olabilir. Ancak daha sonraki gelişmeler bu tür izahları
haklı ve tutarlı çıkarmamaktadır.
2.3.1.5. Sosyal Düzen Açısından
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Ebü’l-Muîn en-Nesefi, a. g. e. , I, 33.
Ayrıca bu konuda eklektik görüşler de vardır. Dilin bir kısmının vahiyle, bir kısmının ise
insanların belirlemesiyle olduğu şeklinde görüşler konusunda iki farklı değerlendirme
mevcuttur. Geniş bilgi için bk. Sedat Şensoy, Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi, s.
30-34; Ragıp Özdem, Dil Türeyişi Teorilerine Toplu Bir Bakış, s. 28-38.
110
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 474.
111
Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitabü’t-Tevhid, s. 276-277.
112
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 473.
113
Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 276-277; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I,
474.
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Allah insan türünü yaratarak onları sınava tabi tutmuş ve kendileri için
yeryüzünden besinler ve ilaçlar sağlamıştır. Bunun yanında hastalıklar ve
öldürücü zehirler icat etmiş, zarar verenini gıda mahiyetinde olanından
ayırmak için insanların bizzat her şeyi denemelerini de –bunu yapanın ölüme
sürüklenme ihtimali sebebiyle- aklen kabul edilmez bir şey olarak
göstermiştir. Şu halde yer yüzündeki bütün nesnelerin mahiyetini Allah’ın
kendisine bildireceği bir zatın mevcudiyetine bağlamak kaçınılmazdır.114 Bu
şahıs da peygamberdir. Eğer şeriat gönderilmemiş olsaydı insanlar, yaşamlarını sürdürecek şeyler konusunda birbirlerine düşer, hatta birbirlerini
öldürmeye kalkışırlardı. Böylece birbirlerini öldürmeye kadar varan bir sonuca ulaşırlardı. Bu ise, insanların yok olması ve nesillerin tükenmesi gibi
abes bir sonuca götürürdü. Bu şekilde düzen sağlayıcı bir şeriata ihtiyaç
vardır.115
2.3.1.6. İnsan Fıtratı Açısından
Şeriat, aklın benimsediği iyiliği teşvik, nefret ettiği kötülükten
sakındırmak için gelmelidir. Böyle olmadığı takdirde, aklın iyiye meyletme
ve kötüden nefret etme özellikleriyle yaratılışından iyi bir sonuç elde edilemez ve hikmet çerçevesi dışında olurdu.116 Tüm bunların hakikatlerini bilen
birisinin açıklamada bulunması gerekir ki, onların iyi ve kötü nevinden
olduğu bilinsin. Bu bilgi sayesinde de akıl sahibini iyiye meylettirsin ve
kötüden uzaklaştırsın. Peygamber gönderilmesinde insanlara yönelik yardım,
yol gösterme, hatırlatma, uyarma ve yanlış yola dikkat çekme gibi faydalar
da vardır.117
2.3.2. Nübüvvetin Temellendirilmesi
Peygamberlik iddia edeni belirlemek, onun ispatını vacip kılan bir delil
vasıtasıyla mümkündür. Bu delil ve ispat vasıtalarından birisi de mucizedir.
Mucize, nübüvvet iddia edenin doğruluğunu izhar etmek için iddiasının
peşinden kendisine meydan okuyan kişileri misliyle karşı koymaktan aciz
114

Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s. 275-276.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 455-456; Ebû Mansûr el-Mâtüridî, a. g. e. , s.
272.
116
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 231.
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Matüridî, a. g. e. , s. 284.
115

Kâdî Abdülcebbâr Ve Ebü’l-Muîn En-Nesefî’ye Göre Nübüvvetin Gerekliliği

139

bırakacak şekilde dünyada (dâr-ı teklîfte) âdete zıt bir fiil ortaya koymasıdır.118 Nesefî mucizeyi alışılmışın dışında fiil ve alışılmış fiilden aciz
bırakmak olmak üzere iki kısma ayırmaktadır.119 Birinciye ölülerin
diriltilmesini, ikinciye ise Zekeriyya’nın müjdelendiği haberin doğruluğuna
delâlet için konuşmaktan men edilmesini örnek verir. Ona göre alışılmıştan
men edilmek de harikulâdelik ve âdet dışına çıkmaktır.120
Âlemin yaratıcısı olan hikmetli varlık, mütenebbinin elinde mucize izhar
etmez. Mucizenin mütenebbinin (sahte peygamberin) elinde ortaya çıkması
onu doğru olan dinlerin izharından ve onlardan hak ile batılını ayırmaktan
aciz bırakır.121
2.3.1. Ebü’l-Muîn en-Nesefî’ye Göre Hz. Muhammed’in
Nübüvvetinin İspatı
Nesefî’ye göre risalet konusu varlığı imkânsız, sübûtu mümkün olmayan veya nadir rastlanarak garip karşılanan bir husus olmadığı için, delillerin
varlığı durumunda reddedilmemesi gereken bir konudur. Hz. Muhammed’in
ifade ettiği risalet de garip bir iddia değildi, aksine daha önce gelen
peygamberlerin âdetine uygundu ve bu iddiayı destekleyici deliller de
mevcuttu.122 Dolayısıyla Hz. Muhammed’in peygamberliği, kabul edilmesi
gereken bir iddiadır.
Hz. Muhammed’in gelişi kendisine duyulan ihtiyaç zamanına ve
mekânına uygun idi. Hz. Muhammed, doğru dinî bilgiler ortadan kalktığı
veya tahrife uğradığı ve insanların ona şiddetle ihtiyaç duydukları bir ortamda gönderilmiş bulunmaktaydı.123 Onun ortaya çıktığı yer olan Mekke insanlar için en gözde ve belirgin olan mekânlardan biri idi. Bu tür mekânlarda
ortaya çıkan büyük işler ve mühim haberler daha çabuk yayılır.124 Nesefî
peygamberliğin temellendirilmesinde duyulara hitap eden hissî mucizeler
olmasa bile, aklî delillerin yeterli olacağını ifade ederek aklî delillere verdiği
önemi ortaya koymaktadır. Çünkü hissî mucizeler, sadece bazı insanların
118

Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 469; et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 236-238.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 469.
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Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 470.
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Nesefi, a. g. e. , I, 31, 472.
122
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 481.
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gözleri önünde cereyan ettiği ve sonraki kuşaklara haber yoluyla intikal
ettiği için ortaya çıktığı sıradaki etkiyi göstermemektedir. Önceki
peygamberlerin mucizelerine özenerek bu tür hissî mucizeleri ön plana
çıkaranlar bulunmaktadır. Sadeden bileşiğe doğru tekâmül prensibi dikkate
alınırsa dinlerin de belli bir tekâmülden geçtiği ve son dinin en mükemmel
din olması hasebiyle ebediyete kadar devam edecek olan İslâm dininin
peygamberi konusunda kalıcı olan aklî delilleri vurgulamanın daha isabetli
olduğu ortadadır. Çünkü aklî deliller hissî mucizelerden farklı olarak her
zaman aynı etkiyi korumakta olup ister inançlı, ister inançsız olsun objektif
ve mantıklı düşünebilen ve akla önem veren her insan için geçerlidir.
Dolayısıyla İslâm dininin Hz. Peygamber’in hissî mucizelerinden ziyade aklî
delilleri daha fazla vurgulaması mükemmelliğin ve kalıcılığın işareti sayılabilir.
Nesefî’ye göre bir iddianın doğruluğu onda şu dört şartın bulunmasıyla
mümkündür: İddianın imkân çerçevesinde olması, iddianın peşinden apaçık
bir delil getirilmesi, eleştirenlerin açık bir delilinin bulunmaması, iddia ve
delilin her ikisiyle veya ikisinden biriyle ilgili tezat ve çelişkinin olmaması.125 Nesefî, Allah tarafından insanlara peygamber olarak gönderildiğini ifade eden Hz. Muhammed’in iddiasında da bu dört hususun bulunup
bulunmadığını sorgulamaktadır. Nesefî, Hz. Muhammed’in risaletinin
alâmetlerini hissî ve aklî olmak üzere iki kısımda zikretmektedir.126
Nesefî, Kur’ân-ı Kerîm’i mucizeler arasında ilk sırada zikretmektedir.127
Diğer mucizeler belirli bir zaman ve mekânda vuku bulmuş ve o devre
münhasır kalmış olup sadece haber vasıtasıyla günümüze ulaşmıştır. Kur’ânı Kerim ise her tarafa yayılmış olarak ebediyete kadar kalacaktır.128 Nesefî,
Kur’ân-ı Kerim’i aklî deliller içerisinde zikretmektedir.
Tarih boyu, farklı zamanlarda değişik mucizeler ortaya konulmuş olup
genellikle peygamberin gösterdiği mucize ile o devirde revaçta olan sanat ve
ilgi odağı arasında bir paralellik söz konusudur. Bu şekilde her devrin
kendine mahsus zirvede olan sanatını gölgede bırakarak benzerinin yapıla125

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 483.
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maması da mucizelerin hikmetli ve ayırt edici özelliğidir. Kur’ân-ı Kerîm’in
geldiği devirde de söz sanatı, fesahat ve belâgat doruk noktasına ulaşmıştı.129
Hz. Muhammed’le ilgili Kur’ân dışındaki mucizelere gelince 130 Nesefî
bunları Hz. Muhammed’in durumuna ve nesebine yönelik, yaptığı duaların
gerçekleşmesiyle ilgili, geçmiş kitaplarda onun geleceğine dair verilen
müjdeler ve gayptan haber vermesi şeklinde taksim etmektedir.
1. Hz. Muhammed’in durumuna yönelik olanlar.131
Hz. Muhammed’in yaşadığı ortamla ilgili durumunu dört kısımda zikretmek mümkündür: 1. Kavmiyle ilgili hususlar. O, okuma yazma bilmeyen
insanların çoğunlukta olduğu bir toplumda yaşıyordu. Diğer dinler hakkında
da bilgi edinecek kimseler de pek bulunmamaktaydı.O, bu beldeden kısa bir
süre için (Şam’a gittiği zaman) ayrılmış olup diğer zamanlar bu kavmin gözü
önünde olmuştur.132 Ayrıca ümmi olduğu için okuma yazma da bilmiyordu
ve kitap okuma imkânı yoktu. Eğer ümmî olmasaydı onu inkâr edenler böyle
bir şey yaptığından şüphelenirlerdi.133 Bunlardan sonra geriye tek bir
seçenek kalmaktadır. Bu da onun verdiği haberlerin kaynağının Allah
olduğudur. 2. Hazırlıksız ve aniden, fakat yapmacık olmayan bir yöntemle
olağanüstü güzellikte kelâm getirmesiyle ilgili olan husus. İnsan tabiatında
hiçbir başlangıç hazırlık olmaksızın, tedricî bir şekilde olmadan birden bire,
ansızın dünyaya muhalefet edip meydan okuyacak, insanları aciz bırakacak
ve hayretlere düşürecek kadar güzel bir söz söylemeye girişme gibi bir özellik yoktur. Bu da söz konusu kelâmın ilâhî kaynaktan geldiğinin göstergesidir. 3. Hz. Muhammed’in zayıf, yoksul, ihtiyaç içinde olduğu ve
yardımcılarının az olduğu bir zamanda tüm dünyaya meydan okuması ve
karşı çıkan tüm insanlara savaş açması ile ilgili husus. Böyle bir durumda
olmasına rağmen o, güçlü ve kudretli hükümdarlara karşı çıkıyordu. Hz.
Muhammed’in düşmanları ondan kendilerine tabi olmasını istediler. Fakat
düşmanları sayıca ve kuvvet itibariyle çok olmalarına rağmen Hz.
Peygamber buna razı olmadı. Bu, sadece Hz. Muhammed’in davasının
129

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 510.
Hz. Muhammed’in aklî mucizeleri konusunda Mâtüridî’nin görüşleri konusunda geniş
bilgi için bk. Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 320-330.
131
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 492; et-Temhîd likavâdi’t-tevhîd, s. 248.
132
Yûnus 10/16.
133
Ankebût 29/48.
130
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yayılmasını ve taraftarlarının çoğalmasını daha da çabuklaştırdı. Oysa o,
peygamberlik davasına başlarken yalnız ve yoksuldu. Tüm bunlar söz konusu iddianın ilâhî yardıma ve semavî desteğe dayandığının en açık ve belirgin delilleridir.134 4. İddiasını ortaya koyarken, meşakkatlere tahammül etmesi, insanın dayanamayacağı türden yorgunluklara ve güçlüklere
katlanmasıyla ilgili husus. Tüm bu zorluklara rağmen onun kendi davasını
devam ettirmesi, bıkıp usanmaması, kendisine servet ve mevki teklif edilmesine rağmen iddiasından vazgeçmemesi ve onlara uymaması da Hz. Muhammed’in iddiasında doğru olduğunun en açık delillerindendir. Daha sonra
işler yoluna konulduktan ve çoğunluk onun davetine uyduktan sonra da
kendisine nimetler sunulmasına rağmen Hz. Peygamber sade yaşantısını
değiştirmedi. Tüm bu nitelikler sadece Allah’a tüm kalbiyle inanan ve
güvenen birisinden beklenebilir.135
2. Hz. Muhammed’in nesebi ile ilgili hususlara gelince, onun Hz.
İbrahim’in duasını alması136, Hz. İbrahim ve Hz. İsmâîl’in zürriyetinden olması peygamber olduğunun önemli göstergesidir. Zaten o, anne ve baba itibariyle de soylu bir aileden geliyordu.137
3. Hz. Muhammed’in yaptığı dualarla ilgili olan delil ise onun yaptığı
dua ve bedduaların kabul edilmesidir. Bu husus da onun peygamber olduğuna dair önemli ipucu vermektedir.138
4. Yukarıda söylendiği üzere Hz. Muhammed’in peygamber olduğunun
başka bir delili de daha önceki kitaplarda ve geçmiş ümmetlerde onun
geleceğine dair verilen müjdelerdir. Bu müjdeler Zebur, Tevrat ve İncil’de
yer almıştır. Fakat daha sonra gelenler bu haberleri tahrif etmişlerdir.139
5. Hz. Muhammed’in peygamber olduğunun en önemli delillerinden biri
de gayptan haber vermesidir. Bu haberler iki kısımda zikredilebilir: Geçmiş
olaylardan haber vermesi ve gelecekte vuku bulacak olaylardan haber vermesi. Bu kısım Hz. Muhammed’in vefatından sonra ortaya çıkan mucizeleri
olarak da addedilir.140
134

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 494.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 494-495.
136
el-Bakara 2/129.
137
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 495-496.
138
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 496-497.
139
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 497-499.
140
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 492-493; et-Temhîd likavâdi’t-tevhîd, s. 248.
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2.3.2. Hissî Delillerle İspatı
Hz. Muhammed’in risaletine dair olan hissî deliller, Allah’ın onun eliyle
izhar ettiği maddî mucizeler ve herkesçe malum olan âdetin dışında vuku bulan hayret verici olaylardır. Bunlar sayılamayacak kadar çok olmakla beraber
Nesefî,zatının haricinde vuku bulanlar, zatında vuku bulanlar, ahlâkında
vuku bulanlar olmak üzere üç başlık altında toplamıştır:141 1. Hz.
Peygamber’in zâtının dışında vukubulan mucizeler. Nesefî, peygamberin
zatının dışında vuku bulan mucizeleri şu şekilde sıralamaktadır: Ayın yarılması, taşın selâm vermesi, çok sayıda kişinin az miktarda suyu içemesi, duasının bereketiyle yemeğin çoğalması, parmaklarından suyun akması, elindeki çakılların tespihte bulunması, kütüğün inlemesi, devenin şikâyeti,
kızartılmış kuzunun tanıklığı, bi’setten önce kendisini bir bulutun gölgelemesi.142 Hissî mucizeler de Hz. Peygamber’in nübüvvetinin temellendirilmesinin önemli bir delilini teşkil etmektedir.143 2. Hz. Peygamber’in
Zâtıyla İlgili Mucizeler. Hz. Muhammed’in nuru, omuzları arasındaki
mühür, boyu uzun olanlarla beraber durduğunda bile onlardan daha uzun
görünmesi, yüzünün aydan daha parlak, bedeninin miskten daha hoş kokulu,
teninin ipekten daha yumuşak olması onun zatıyla ilgili mucizelerdendir.
Firaset ilmi (insanın dış görünüşünden hareketle onun özelliklerini öğrenme
ilmiyle) ile meşgul olanlar, bu kadar vasfın bir kişide bulunmasının nadir
rastlanan bir olay olduğuna ve tüm bu niteliklere sahip kişinin insanların en

141

Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 487; et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 241. Aynı
taksimat (Fahreddin er-Râzî tarafından da yapılmıştır) için bk. Hasan Dıyâuddin İtr,
Nübüvvetu Muhammed fî’l-Kur’ân (İftigârü’l-insâniyye ile’r-rusul –zâhiratü’l-vahyi ve
berâhinuhu meâlimü’n-nübüvve –delâilu nübüvveti’l-akliyye), Haleb 1973, s. 237.
142
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 487-488; Bahrü’l-Kelâm, s. 33-34; et-Temhîd
likavâidi’t-tevhîd, s. 241-242; Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 317-320.
143
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 491-492. Tarihçilerin ve hadisçilerin zikrettiklerinde âhâd yolla nakledilen hususlar olsa da, bunun mutlak doğru olduğunu herkesin
bilmesi icap etmez. Sadece yalan üzere birleşmeleri tasavvur edilemeyen bir topluluktan
haberlerin peş peşe gelmesi onun elinde fevkalâde bir olayın çıktığına delil olur. Hatem’in
cömertliği gibi meşhur konularda olduğu gibi, Hz. Muhammed’in mucizeleri konusunda da
haberlerin mecmuundan çıkan sonucu kabul etmek gerekir. Bunun gibi Hz. Muhammed'in
mucizeleri ve onlardan her biri hakkında rivayet edilen haberler de tek tek ele alındıklarında
âhâd olsalar da bunların toplamı onun elinde mucizenin zuhur ettiğini tevatür yoluyla bilmeyi
gerektirir.
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şereflisi ve mükemmeli olduğuna dair fikir birliği etmişlerdir.144 3. Hz.
Peygamber’in ahlâkıyla ilgili mucizeler. Hz. Peygamber’in ahlâkı ile ilgili
hususlar çok fazla olduğu için bunlardan sadece birkaçını zikretmekle
yetineceğiz. Hz. Muhammed asla yalan söylemez, hiçbir zaman düşmandan
korkmazdı. O şecaatli, kendisinde kötü ahlâk hiç görülmemiş, şefkatli ve
cömert biriydi. Güzel ahlâk ve şemaili onda hayatı boyunca hiç değişmeden
devam etmiştir. Bu da onda bulunan söz konusu niteliklerin tabii olduğunun
delilidir. Çünkü tabiatta olmayan yapmacık nitelik, kalıcı olamaz. Bu da söz
konusu durumun Allah’ın ona bir lütfu olduğunun delilidir.145
2.4. Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Eleştirdiği Nübüvvet Karşıtı Akımlar
ve Şahıslar
Kendi döneminde ilhâdî görüşlerin varlığından söz eden Nesefî,
nübüvvet bahsinin sonunda bu bölümü diğer bölümlere göre daha uzun
tuttuğunu ifade etmiş ve bu tutumunu dönemindeki nübüvvet karşıtı
görüşlerin gündemde olmasıyla açıklamıştır.146
Ebû Mansûr el-Mâtüridî’nin Kitâbü’t-Tevhîd adlı eserinde nübüvveti
inkâr edenler şu şekilde tasnif edilmektedir:
1) Yaratıcıyı inkâr edenler.
2) Onun mevcudiyetini benimsemekle beraber emir ve yasaklarının
olabileceğini kabul etmeyenler.
3) Bunu da benimsedikleri halde insan aklının tek başına yeterli olup
risaletten müstağni kılacağını iddia edenler.
4) Risalet iddiasında bulunan kişinin göstereceği mucizeleri kâhin,
sihirbaz ve göz bağlayıcıların fiillerine denk tutanlar.
5) Nübüvvet iddiasında bulunanların izhar ettikleri olağanüstü
görünümlü fiiller karşısında muhataplarının aciz kalması, onlarda bu tür
fiillerin gerektirdiği eğitim ve alışkanlığın bulunmayışı sebebine
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Ebü’l- Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 488; et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 242-244;
Hz. Muhammed’in şahsıyla ilgili mucizeler için bk. Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitâbü’t-Tevhîd,
s. 295.
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Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 489-490; et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 245.
146
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 535.
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bağlayanlar. Ayrıca onlara göre peygamberlik iddiasında bulunanlar bu
konuda bütün insanların gücünü denemiş değillerdir.147
Nesefî’nin değinmiş olduğu nübüvvet karşıtı akımlar arasında
çoğunlukla epistemolojik açıdan itirazları bulunmak üzere Berâhime,
Sümeniyye, Sufestâiyye ve Tabiîyyûn’la İbâhiyye gibi gruplar
bulunmaktadır. Sufestâiyye’den kabul edilebilecek olan Mütecâhile de
duyular, akıl ve haberden oluşan bilgi kaynaklarını reddetmektedir.148
Mütecahile’den bir grup olan Müteşekkikûn eşyanın hakikatinin olup
olmadığını bilmediklerini ifade etmektedirler.149 Kelâm literatüründe
Lâedriyye150 olarak isimlendirilen grubun görüşleri büyük oranda
Mütekâfiyye ile örtüşmektedir.
Kelâmcı zümresi içinde ismi mülhid ve zındık olarak şöhret bulmuş
kişilerden Numân b. el-Munzir, Nesefî’nin eserinde adı geçen
isimlerdendir.151 Söz konusu şahıs İbnü’r-Râvendî’nin hocası olarak da
bilinmektedir.152 Ayrıca Nesefî, ilhâdî görüşler sergileyen ve bazılarını da
bâtınî olarak nitelendirdiği şu şahısların isimlerini zikretmektedir: Hişâm b.
Hakem Mukanna (ö. 161/778), Ebû Bekir Muhammed b. Zekeriyya er-Râzî
(ö. 313/925), Ebû Hâtim er-Râzî (ö. 322/934), el-Kûsec el-Pezdevî153, Ebû
Alî el-Mus’abî vb.154 Ebü’l-Muîn en-Nesefî, Ebû Îsâ el-Verrâk’ın
görüşlerine detaylı bir şekilde yer vermekte, nübüvvet karşıtı görüşleri
dolayısıyla onu sert bir dille eleştirmektedir.155 Ebû Hâtim er-Râzî’ye gelince
A’lâmü’n-nübüvve gibi bir eser ortaya koyan şahsın nübüvvet konusunda
ilhadından bahsedilmesini doğru bulmasak da yazarların görüşlerini temel
aldığımızdan Ebû Hâtim er-Râzî’yi de bu isimler arasında zikrettik.

147

Ebû Mansûr el-Mâtüridî, Kitâbü’t-Tevhid, s. 271; Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 443-446.
Ebü’l-Muîn en-Nesefî, a. g. e. , I, 15.
149
Ebü’l-Muîn Nesefi, a. g. e. , I, 12-21, 443-447. Yunan kaynaklı Sofestâiyye’nin Hint
versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Mütekâfiyye’nin temel görüşü olan “tekâfuü’l-edille”
bir konunun lehinde ve aleyhinde olan delillerin birbirine eşit olmasıdır. Bu görüş bir çeşit
septizme yol açtığından İslâm düşüncesinde sakıncalı görülmektedir.
150
Bu akım hakkında geniş bilgi için bk. İlhan Kutluer, “Lâedriyye”, DİA, XXVII, 41-42.
151
Ebü’l-Muîn Nesefi, a. g. e. , I, 509.
152
İlhan Kutluer, Akıl ve İtikad, s. 19-20.
153
el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, s. 227. Burada Bezdevî adıyla tanınan Bâtınî
dâîden bahs edilmektedir.
154
Ebü’l-Muîn Nesefi, a. g. e. , I, 516.
155
Ebü’l-Muîn Nesefi, a. g. e. , I, 512.
148
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Ebü’l-Hüseyin Ahmed b. Yahyâ İbnü’r-Râvendî (ö. 298/910) nübüvvet
karşıtı görüşleri sebebiyle klasik literatürde “mülhid” olarak değerlendirilen
şahıslar arasında yer almaktadır. Onun şahsiyeti hâlâ tartışma konusudur.156
Mutezilî literatürde, özellikle Hayyât’da İbnü’r-Râvendî’nin mülhid olarak
ele alındığı görülmektedir. Mâtürîdî’nin Kitâbü’t-Tevhîd’ine göre ise inkârcı
fikirlerin müellifi Ebû Îsâ el-Verrâk olup İbnü’r-Râvendî bu inkârcı fikirlere
karşı İslâmî çerçevede reddiyeler sergilemiş biridir. Bu deliller Mâtüridî
tarafından iktibas edilmiştir.157
Sonuç olarak Nesefî’nin zikrettiği nübüvvet karşıtı felsefî görüşlerin
temellerinde şeriatın emir ve yasaklarının değişik yorumlara tabi tutulması
açısından bâtınî-İsmâilî fikirlerin, her şeyi duyulara indirgeyen, mucizeleri
inkâr eden tabiatçıların ve bunların en önemli temsilcilerinden sayılan Ebû
Bekir er-Râzî’nin simasında ise Grek bilimlerinin etkilerini görmek
mümkündür.
3.1. Kâdî Abdülcebbâr ile Ebü’l-Muîn en-Nesefî’nin Görüşlerinin
Karşılaştırılması
Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî nübüvvetle ilgili temel
kavramlar olan “resûl” ve “nebi” kelimelerine farklı anlamlar
yüklemektedirler. Şöyle ki, Nesefî bu iki kavrama farklı anlamlar yüklerken,
Kâdî, resûlle nebi kavramlarının aynı anlama geldiklerini kaydetmekte158,
aralarında anlam itibariyle fark olmadığı düşüncesini taşımaktadır.
Nübüvveti temellendirirken Kâdî ile Nesefî arasında aklın ve naklin
yetki alanı konusunda Kâdî’nın naklin yetki alanını dinî konularla
sınırlandırdığı şeklinde bir fark görülmektedir.159 Dolayısıyla ona göre naklî
bilgiler, naklî maslahatlar konusuna dairdir.160 Nesefî ise vahyin yetki alanını
sınırlandırmadan her iki dünya menfaati için gereken bilgileri verdiğini ve
bu yüzden aklın nakle ihtiyacı olduğunu ifade etmektedir.161
156

Geniş bilgi için bk. Josef van Ess, “Ebn Râvandî”, EIr, ed. Ehsan Yarshater, VIII, 48-49.
Ayrıca bk. İlhan Kutluer, Akıl ve İ’tikâd, s. 45-46.
157
İbnü’r-Râvendî’nin Ebû İsâ el-Verrâk’a eleştirileri ve onun itirazlarına cevapları konusunda geniş bilgi için bk. Matürîdî, a. g. e. , s. 300-313.
158
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 567-568.
159
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 44-47; 52-53.
160
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 26-27; el-Muhtasar fî usûli’-dîn, s. 240.
161
Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 460.
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Yalancı peygamberin elinde mucizenin zuhur etmesini hem Matüridî
ekolü temsil eden Nesefî, hem de Mutezileyi temsil eden Kâdî Abdülcebbâr
imkansız görmektedirler. Çünkü o, peygamberle peygamber olmayanı ayıran
bir alamettir.162
Nübüvvetin ispatını mûcize ile irtibatlandıran Kâdî Abdülcebbâr
mucizeyi risaletin sübutu için vazgeçilmez bir faktör olarak görmektedir.
Kâdî, doğru peygamberi sahtesinden ayırt etmenin ölçütü olarak mucizeyi
göstermektedir.163 Nesefî, imkân dahilinde bulunan peygamberliğin
geçerliliğini diğer insanlar için ihtimal dışı bırakmak için, ayırt edici bir
karine bulunması gerektiğini, dolayısıyla peygamberlik iddiasında bulunan
bir kimsenin iddiasını destekleyecek bir delil getirmesinin gerekli olduğunu
ifade ederek 164 Kâdî’ya daha yakın çizgide yer almaktadır.
3.4. Nübüvvetin Gerekliliği (Vücûbu) ile İlgili Görüşlerinin
Karşılaştırılması
Nübüvvetin gerekliliğini ortaya koyarken Nesefî, risaleti akıl sahibi
insanlarla Allah arasında dünya ve ahiret maslahatları hakkında akıllarının
yetersiz kaldığı konularda onların mazeret ve nedenlerini ortadan kaldırmak
için (izahatü’l-ilel) bilgi vermek amacıyla elçi gönderme şeklinde
tanımlamış165, Allah’ın fiillerinde her zaman hikmet aranması gerektiğini
söyleyerek166 peygamber göndermenin bir çok açıdan hikmetli bir davranış
olduğunu167 ve bunun vacip olduğunu vurgulamış168, ayrıca risaleti Allah’ın
hikmetinin gerektirdiğini belirtmiş, iyi ve kötü olanın mecmusunun
parçalarından her biri hakkında bilgisi bulunan birisinden açıklama (beyân)
162

Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 471; Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 236-240; el-Muhtasar
fî usûli’d-dîn, s. 242.
163
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 75, 147-152.
164
Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 468.
165
Nesefî, a. g. e. , I, 447. Burada geçen “izahatü’l-ilel” ifadesi Kâdî’nın eserlerinde
kullanılan bir terimdir. Krş. Kâdî Abdülcebbâr, Muğnî, XIII, 19. Nesefî’nin Mutezile kaynakları ve bu mezhebe mensup alimlerin görüşleri hakkında geniş bilgi vermesi, onun bu
görüşlerden haberdar olduğundan ve bir çok kaynağa ulaştığından haber vermektedir. Örneğin
aslah, lütuf konuları için bk. Nesefî, a. g. e. , II, 723-759. Tüm bunlar, iki mezhep arasında
büyük bir etkileşimin söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır.
166
Nesefî, a. g. e. , I, 384-386. Krş. Kâdî Abdülcebbâr, Fazlü’l-itizâl, s. 139; el-Muhît bi’tteklîf, I, 230, 254.
167
Nesefî, a. g. e. , I, 443 vd; Kâdî Abdülcebbâr, Muğnî, XI, 134 vd.
168
Nesefî, a. g. e. , I, 453; 468. Krş. Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 31, 43-44, 111.
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gelmesinin kaçınılmaz olduğunu169 ifade etmek suretiyle bu konudaki
görüşlerinin temellerini ortaya koymaktadır. Bu konuların hepsinde Nesefî
ile Kâdî Abdülcebbâr’ın benzer görüş sergilediği ve benzer ifadeler
kullandığı görülmektedir.
Kâdî Abdülcebbâr, adaletin Allah’ın her türlü kabih husustan tenzih
edilmesi ve O’nun fiillerinin sadece hikmetli ve doğru olduğunu bilmek
olduğuna işaret etmektedir.170 Nübüvvet konusunda “vücup alellah”
görüşünü benimseyen Kâdî, Allah’a vacip olma kavramını, bir başka sebebin
zorlaması olmaksızın mükellefe, buna olan ihtiyacından dolayı teklif
konularını bildirme örneğinde olduğu gibi Allah’ın kendi kendine vacip
kılması şeklinde açıklamaktadır.171 Kâdî, fâile mutlak bir vücubiyetten söz
etmemektedir.
Mâtüridîlerin, özellikle Nesefî’nin “vücup alellah” kavramına itiraz
ettikleri gözlemlenmektedir. Onlar, hikmeti ispat ederken ilâhî kudreti
sınırlandırma anlamı taşıyan ve her hangi bir şeyin Allah için gerekli olduğu
anlamına gelen ifadeleri kullanmaktan kaçınmışlardır. Bununla beraber
nübüvveti vacip olarak görme ve bunu özellikle hikmet (veya adl) anlayışına
dayandırma ortak noktalarıdır. “Hikmetin gerektirdiği (muktedayâtü’lhikme’den olduğu)”, “tahakkuk açısından gerekli (vacip) görüldüğü” gibi
ifadeler kullanan Mâtüridîlerin de aslında sonuç açısından Mutezileden pek
farklı düşünmediği kanaati ağır basmaktadır. Şöyle ki hikmet açısından
nübüvvetin vacip olduğu ifadesi de bir nevi Allah açısından bir vaciplik
içermektedir. Çünkü sonuç olarak peygamberleri göndererek nübüvveti
gerçekleştiren Allah’tır. “Vücup alellah” şeklinde olan şeyleri yaratan fâil-i
muhtâr olan Allah’tır. Mutezilenin de “vücup alellah” ifadesinin dayanağı da
hikmet gibi her iki mezhebin temellerini oluşturan ortak kavramlardır. Bu
vücubiyeti ifade etmek için sadece farklı kavramlar kullanan müelliflerin
aslında benzer görüşte oldukları ortadadır.
169

Nesefî, a. g. e. , I, 457. Bu konuda da Kâdî Abdülcebbâr’ın görüşüyle büyük bir benzerlik
görülmektedır. Kâdî Abdülcebbâr “beyân” kelimesi yerine “ta’rîf” kelimesini kullanarak daha
açık ve hüküm belirten bir ifadeyle “Fiillerin durumlarının mükellefe öğretilmesinin Mükellif’e vacip olduğu” şeklinde Nesefî’nin kullandığı anlamla örtüşen bir görüş sergilemektedir.
Bk. Kâdî Abdülcebbâr, Muğnî, XV, 50 vd.
170
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , VI/1, 51.
171
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XIV, 7, 16, 52-53; Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, I,
19-21.
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3.4.1. Benzer Yönler
İlk olarak her iki alimin peygamber göndermenin hükmü konusunda
aynı fikirde olduklarını ifade etmek gerekir. Hem Kâdî Abdülcebbâr, hem de
Nesefî nübüvvetin vacip olduğu görüşündedirler.172 Bu vaciplik hükmünün
içini her iki ekol kendi düşünceleri ve prensipleri doğrultusunda doldursa ve
bu hükme varmak için kullandıkları delil ve yöntemler farklı olsa da,
sonuçlar benzer olmuştur.
Kâdî Abdülcebbâr ve Nesefî’nin bu konudaki benzer görüşlerinden birisi de nübüvvet iddiası ortaya konulduğu zaman, iddianın doğru olup olmadığını anlamak için üzerinde düşünmenin gerekli olduğu konusundadır.173
Mâtüridiyye ile Mutezile, bazı farklılıklar göstermekle beraber, hikmet
anlayışında birleşmektedirler. Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî
aklın kendi başına yeterli olmadığı konusunda görüş birliği sergilemektedirler. Kâdî, aklın nakle muhtaç olduğu alanı Nesefî’ye göre daha dar tutsa da,
sonuç itibariyle her iki müellif de aklın bir çok konuda vahyî bilgilerden
bağımsız olamayacağını belirterek nübüvvetin gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar.
Her iki düşünür de realiteye dayanarak tarih boyu Allah’ın peygamberler gönderdiğini ifade etmişlerdir. Bi’setin gerçekleşmesini nübüvvetin imkânı ve gerekliliği açısından temel delillerden kabul eden Kâdî ve Nesefî,
nübüvveti inkâr edenlere karşı bu delili kullanmışlar.
3.4.2. Farklı Yönler
Nübüvvetin gerekliliğine dair her iki alimin kendi ekollerine uygun ve
kendi sistemleri içerisinde anlam kazanmış delilleri bulunmaktadır. Daha
önce Kâdî Abdülcebbâr’ın nübüvvetin gerekliliği konusunda Mutezile prensiplerine uygun çeşitli delillerinin bulunduğunu ifade etmiştik. Özetle ifade

172

Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 7-8, 50-51; Nesefî, a. g. e. , I, 448-453, 468; et-Temhîd
likavâidi’t-Tevhîd, s. 232; Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 275, 279; Salih Sabri Yavuz, İslâm
Düşüncesinde Nübüvvet, İstanbul, ts. , s. 89.
173
Ebû’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 233. Peygamberlik iddiası üzerinde
düşünülmesi gerektiği konusunda Kâdî’yla paralellik arz etmektedir. Bk. Kâdî Abdülcebbâr,
el-Muğnî, XV, 55, 63, 75-77.
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etmek gerekirse, Kâdî Abdülcebbâr, nübüvvetin gerekliliğini hikmet, lütuf
ve adalet anlayışları üzerine kurmuştur.
Nesefî’nin ön planda tuttuğu deliller hayatın devamı ve sosyal düzen
açısından peygamberlerin getirdikleri bilgilerin zarurî olduğu ve ilahî hikmet
açısından bi’setin gerekli olmasıyla ilgilidir. Aklın yetersizliği de nübüvvetin
gerekliliği açısından önemli bir faktördür. Nesefî ilimlerin tevkifî olduğunu
ifade ederek bu bilgilere ilâhî beyan olmadan ulaşılamamasını nübüvvetin
gerekliliğine delil getirmektedir.
Her iki düşünür nübüvvetin gerekliliği konusundaki delillerini mensup
oldukları ekolün temel ilke ve prensiplerine uygun bir şekilde temellendirmiştir. İslâm düşüncesinin zenginliğini ve çeşitliliğini gösteren bu
farklılıklar bir konunun iki farklı tarzda ortaya konuluşunu, değerlendirilişini, ispatını ve benzer sonuca değişik yollar ve yöntemlerle varılmasını adım adım izlemek açısından dikkat çekicidir.
Konumuz açısından Mutezile ve Matüridiyye ekolünün gözde temsilcilerinden olan bu iki düşünür arasındaki en önemli fark, nübüvvetin vacipliği
hükmünün oturtulduğu çerçevedir. Her iki alim aynı sonuca varmış olsalar
da bu sonuca, değişik açılardan ve farklı öncülleri esas alarak ulaşmıştır.
Mutezilede söz konusu olan vaciplik daha çok Allah açısındandır. Halbuki
Ebû’l-Muîn en-Nesefî nübüvvetin vacipliğini Allah’ın hikmetinin gereği
olarak değerlendirmekte ve nübüvveti tahakkuk açısından vacip görmektedir. Dolayısıyla Allah açısından vacip kılma gibi bir düşünce söz konusu
değildir.
Başka bir farklılık da lütuf konusundadır. Nesefî lütuf nazariyesini
eleştirerek bunun aslah ilkesiyle çelişen bazı yönlerinin bulunduğunu
söylemektedir. Zira iman ve itaat fiilinin ilâhî lütuf bulunmadan
gerçekleştirilmesi güç olmakla birlikte mümkün olup daha çok sevap kazandırır. Aynı fiili lütfe mazhar olarak gerçekleştirmek ise daha az sevaba vesile
olur. Mutezilenin benimsediği aslah ilkesine göre daha çok sevaba ve en üstün mertebeye erişmesi için mükellefi lütuftan yoksun bırakmak gerekir. Bu
ise lütfun Allah’a vacip olduğu iddiasıyla çelişir.174 Mâtüridiyye lütfün
vücup olmaksızın tevfik, kolaylaştırma ve yardım anlamlarına geldiği
174

Nesefî, Tebsıratü’l-edille, II, 732-733; Karşılıklı eleştiriler için bk. İlyas Çelebi, “Lutuf”,
DİA, XXVII, 240-241.
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görüşündedir.175 Lütuf konusunda benzer noktalar bulunsa da nübüvvetin
gerekliliğine getirip çıkarması açısından farklılıklar gözlemlenmektedir.
Çünkü lütuf, vacip görülmediği takdirde, Allah’ın isterse yapıp istemezse
yapmadığı bir fiil türüne girer. Dolayısıyla nübüvveti gerektirmez.
Matüridilerin kullandığı Allah’ın, öldürücü zehir gibi zararlı, ilaçlar ve
gıda maddeleri gibi faydalı şeyler arasındaki farkı bildirmek için peygamberleri gönderdiği konusuna gelince; bu hususlar dünya maslahatları ile ilgilidir
ve konumları değişiklik arz etmesinden dolayı akıl ve tecrübeler vasıtasıyla
bu bilgilere ulaşılamaz, ayrıca Allah’ın din maslahatları konusunda olduğu
gibi dünya maslahatları konusunda da bilgi vermesi hasen olarak nitelendirilir. Kâdî, din ve dünya maslahatları ayırımına itiraz edenlere şu şekilde
cevap vermektedir: Mükellefin müstağni olduğu konularda bi’sete gerek
yoktur. Bi’setin bundan dolayı vacip olduğunu iddia etmek caiz değildir. Bu
konular arasında ayırım yapabilmek için ihtiyaç duyulan genel hususların
bilinmesi haberler ve tecrübe vasıtasıyla elde edilebilir. Giyecek ve
yiyeceklerin ve diğer menfaat yollarının zamanla âdet ve tecrübeler sonucu
tüm çeşitliliklerine rağmen bilinmesi mümkündür.176 Nesefî bu delil konusunda da Kâdî Abdülcebbâr’dan farklı düşünmektedir. İnsan hayatının devamı için zarurî olan gıdaları ve insan hayatı için tehlikeli, öldürücü zehirleri
ayırt etmek aklın kapasitesinde değildir. Bu, peygamberlerin bildirmesiyle
mümkün olur.177 Aklın gücü, bunların tabiatlarını anlamak için kâfi değildir.
Bunun için bunları bilenden bir açıklama gelmesi kaçınılmazdır.178 Kâdî
Abdülcebbâr’ın, insanın bunları ayırma yeteneğinde olduğu ve bundan
dolayı peygamberlerin gönderilmesinin gerekli olmadığı yolundaki
düşüncesi daha isabetli görünse de Nesefî’nin bu izah tarzı, insanlığın ilk
devri için uygun görülebilir ve bilgiye ulaşmada kolaylık sağlaması açısından bir lütuf olarak değerlendirilebilir.

175

Abdülkerim Osman, Nazariyyetü’t-teklîf, II, 399-400.
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , XV, 107.
177
Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, s. 275-276; Nesefî, a. g. e. , I, 454-455.
178
Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-Tevhîd, s. 229, 239; Tebsıratü’l-edille, I, 454, 473; Mâtürîdî,
Kitâbü’t-Tevhîd, s. 276.
176
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Dillerin kaynağının tevkifî olduğu görüşünde olanların bunu bi’setin
gerekliliği için delil olarak kullanmasına Kâdî karşı çıkmaktadır.179 Nesefî
bu konuda da Kâdî’dan farklı görüş beyan etmektedir. Dillerin kaynağı tevkifîdir. Dillerin teşekkülü için vahiyle sabit olmuş bir dilin varlığı
kaçınılmazdır.180 Bu tür izahlar insanlık tarihinin ilk devri için geçerli
olabilir.
Nesefî ile Kâdî Abdülcebbâr arasındaki temel farklılıklardan birisi de
aklın yetki alanı konusundadır. Nübüvvetin, hangi alandaki bilgilerden
dolayı vacip olduğu konusunda farklı görüşte olan iki müelliften Nesefî, hem
din hem de dünya işlerinde peygamberlerin getirdikleri bilgilere ihtiyaç
olduğunu ifade etmesine karşın, Kâdî Abdülcebbâr nübüvvete olan ihtiyacı
sadece din alanıyla sınırlı tutmaktadır.
3.5. Hz. Muhammed’in Nübüvvetinin Temellendirilmesi
Konusundaki Görüşlerinin Mukayesesi
3.5.1. Benzer Yönler
Allah her peygambere kendi döneminde yaygın olan ilim ve sanat
alanıyla ilgili mucizeler vermiştir.181 Kâdî Abdülcebbâr ile Nesefî bu konuda
fikir birliği içerisindedirler.
Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî’ye göre Hz. Peygamber’in
en büyük mucizesi ve peygamberliğinin delili Kur’ân-ı Kerîm’dir.182 Kâdî
da, Nesefî de Kur’ân-ı Kerîm’i aklî mucize statüsünde değerlendirmektedirler.183
Hz. Muhammed’in ahlakı konusunda da benzer görüşte olan Kâdî ve
Nesefî’nin Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispat için kullandıkları başka

179 Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî, XV, 105-107. Genel olarak Mutezile dilin Allah tarafından
belirlenmiş (tevkifî) değil, insanlar arasında uzlaşma (muvazaa) ile doğup teşekkül ettiği
görüşündedirler.
180
Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 474.
181
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 572; Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 510.
182
Ebû’l-Muîn en-Nesefî, et-Temhîd likavâidi’t-tevhîd, s. 176; Ebû Mansûr el-Mâtürîdî,
Kitabü’t-Tevhid, s. 301-302, 320; Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 568-571; elMuğnî, XVI, 246.
183
Kâdî Abdülcebbâr, Şerhü’l-Usûli’l-hamse, s. 572; el-Muğnî, XV, 8; Ebü’l-Muîn en-Nesefî,
Tebsıratü’l-edille, I, 509; Bahrü’l-kelâm, s. 33.
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bir ortak delil de daha önceki kitaplarda ve geçmiş ümmetlerde onun
geleceğine dair verilen müjdelerdir.184
Kâdî Abdülcebbâr, Hz. Peygamber’in nübüvveti konusunda zikrettiği
delillerinden bahsederken gayptan haberler vermesine geniş yer vermiştir.
Hz. Peygamber henüz yalnız ve fakir iken düşmanlarının kendisini yok etmekle tehdit etmeleri ve ona savaş açmak için askerler toplayarak, düşmanca
muamelelerde bulunmalarına rağmen dininin galip geleceğini, tabilerinin
çoğalacağını ve yüksek mevkilere ulaşacağını haber vererek tüm dünyaya
meydan okuması185, sadece Allah’a sığınarak akıbetin kendisi ve dini lehine
olacağına inanmasının ve karşılaştığı bu kin ve düşmanlığın karşısında, onların ilahlarını ayıpladığı halde sağ kalması Hz. Muhammed’in peygamberliğine yeterli delildir. Tüm bu ifadeler sadece Allah’a çok fazla inanan ve
onun koruması altında olan biri tarafından söylenebilir.186
Kâdî’ya ve Nesefî’ye göre, Hz. Peygamber’in dualarına Allah Teâlâ’nın
icabet etmesi de başka bir harikulade olaydır.187
3.5.2. Farklı Yönler
Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî arasındaki görüş
ayrılıklarından birisi miraca yaklaşımlarıdır. Nesefî, Mutezilenin âhâd haberlere dayanması dolayısıyla miracın bedenen gerçekleşmediği kanaatinde
olduğunu ifade etmektedir. Burada iki kavram vardır. Birincisi İsra, diğeri de
miraç. İsra Mekke’den Beyt-i Mukaddese yolculuk olarak vuku bulmuştur.
Mutezile bunu inkâr etmiyor.188 Çünkü bu konu Kur’ân’la sabittir.189 Fakat
miraç âhâd haberlere dayanmaktadır, bu haberler ise kesin bilgi ifade etmez
ve itikadî konularda delil olmazlar.190 Bu yüzden Mutezile miracı kabul etmemektedir.191 Bununla beraber itikâdî konularda âhad haberlerin kabul
edilemeyeceğini belirten Mâtürîdî’nin de örneğin Mirac’ın âyetlerde yer
184

Nesefî, a. g. e. , I, 497-499; Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, II, 352.
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu delâili’n-nübüvve, I, 235 vd; Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 494 .
186
Kâdî Abdülcebbâr, a. g. e. , I, 41; el-Muhtasar fî usûli’-dîn, s. 239; Nesefî, Tebsıratü’ledille, I, 492-494; et-Temhîd likavâdi’t-Tevhîd, s. 248.
187
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muhtasar fî usûli’d-dîn, s. 239; Nesefî, Tebsıratü’l-edille, I, 496497.
188
Kâdî Abdülcebbâr, Tesbîtu Delâili’n-Nübüvve, I, 46.
189
İsra 17/1.
190
İlyas Çelebi, İslâm İnanç Sisteminde Akılcılık ve Kâdî Abdulcebbâr, s. 230.
191
Nesefî, Bahrü’l-Kelâm, s. 35.
185
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almayan kısımları konusunda âhad haberlerle bilindiği için bizim her hangi
bir şey söyleyemeyeceğimizi ifade ettiği nakledilmektedir.192
Her iki düşünür Kur’ân-ı Kerim’in icazının lafız ve anlam açısından,
nazmı, gayptan haberler içermesi, fesahati, belagatı ve bir çok başka özellikleri olduğunu belirtmektedirler.193 Kâdî’nın burada Kur’ân’ın her suresinin fesahat ve belagatı içerdiğini vurgulayarak gayptan haberler ihtiva etmesi
açısından da delil olduğunu ifade etmek suretiyle bu haberlerin her surede
bulunmadığına dikkat çekmek istediği söylenebilir. Çünkü bir başka yerde
Kur’ân’ın gayptan haberler vermek suretiyle meydan okuduğunun uzak bir
ihtimal olduğunu söylemektedir. Halbuki tahsis yapılmadan her surenin mislinin getirilmesine dair meydan okunmuştur. Fakat her sure gayptan haberler
içermemektedir. Meydan okuma da bütünü kapsadığından icâzın bununla
ilgili olduğunu söylemek zordur.194
SONUÇ
İnsanoğlu, tabiatı gereği peygamberlere muhtaçtır. Çünkü insanlar zekâ,
hafıza, duygu gibi yönlerden farklı farklı yaratılmıştır. Peygamberlerin
getirdiği bilgiler bu farklılıkları düzenleyen ve uyumlu bir bütün oluşturmayı
sağlayan kurallar manzumesidir. İnsan tek başına yeterli gelecek şekilde
doğru inancı elde etme yeteneğine sahip değildir. İnsanı salih amellere sevk
eden nebevî öğretiler onu güzel ahlâka, güçlü ve iradeli bir karaktere
yönlendirmede de önemli rol oynamaktadır. Ayrıca toplumlara, kültürlere ve
insanlara göre değişen “iyi” ve “kötü”nün içeriğini doğru ve detaylı bir
şekilde doldurma açısından da nübüvvet müessesesine gerek duyulmaktadır.
Bundan başka kuralların ilahî kaynaklı olması, kutsal kitaplardaki bazı davranışların belli sonuçlar doğuracağı ve karşılıksız kalmayacağı şeklindeki
açıklamalar ve insanların yaptıkları fiillerin ceza ve mükâfatlarının
bulunduğunu bilmeleri kuralların işlevselliğini artırmakta, insanları olumlu
yönde davranmaya sevk etmektedir. Dolayısıyla Allah’ın risaletini tebliğ et-
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mek için insanlar arasından seçilmiş örnek bir şahsiyete – peygambere- ihtiyaç vardır.
Mutezile ve Matüridiyye ekollerinin iki gözde temsilcisinin nübüvvetin
gerekliliği konusundaki görüşlerinin mukayesesi, onlar arasındaki benzerliklerin şaşıracak derecede çok olduğunu ortaya çıkarmıştır. Kâdî
Abdülcebbâr’ın ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî’nin çoğu zaman benzer delillerle
ve temsil ettikleri ekollerin prensipleri doğrultusunda farklı yöntemlerle aynı
sonuca gelmeleri de doğal karşılanmalıdır. Yukarıda görüldüğü üzere Kâdî
Abdülcebbâr’la Ebû’l-Muîn en-Nesefî arasındaki temel ortak noktaları şu
şekilde sıralayabiliriz: Her iki düşünür nübüvvetin gerekliliği konusunda
peygamberler göndermenin vacip oluşu, bunun Allah’ın hikmeti dolayısıyla
gerekli olduğu, aklın belli hususlarda nakle ihtiyaç duyduğu, realitede de
bunun vakî olduğu gibi konularda ortak görüşe sahiptirler. Ayrıca nübüvveti
temellendirirken bunun mucize vasıtasıyla olduğu ve mucizenin sadece
peygamberlerin elinde ortaya çıktığını söylerken de paralel görüş
serdetmektedirler. Hz. Muhammed’in nübüvvetini temellendirirken de her
peygamberin kendi döneminde yaygın olan alanda mucize göstermesi, Hz.
Peygamber’in nübüvvetinin en önemli delilinin de kendi döneminde revaçta
olan söz sanatında gerçekleşmesi ve bunun da Kur’ân-ı Kerim olduğu,
Kur’ân-ı Kerim’in aklî mucize kategorisinde değerlendirilmesi, Hz.
Peygamber’in peygamberlere has özelliklere sahip olması, gayptan haberler
vermesi, geçmiş Kutsal Kitaplarda müjdelenmesi ve dualarının gerçekleşmesi açılarından da Kâdî Abdülcebbâr ve Ebû’l-Muîn en-Nesefî benzer temellendirme yöntemlerini kullanmaktadırlar.
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АШЫГ ЩЦСЕЙН ЪАВАНЫН «СЯТТАРХАН» ШЕИРИНИН
ИНЭИЛИС ДИЛИНЯ ТЯРЪЦМЯСИ ЩАГГЫНДА
Вяфа Ибращимова1

Азярбайъан ашыг ядябиййатынын эюркямли тямсилчиляриндян бири олан
Ашыг Щцсейн Ъаванын йарадыъылыьында классик ашыг яняняляри иля чаьдаш
фолклор тямайцлляри бирляшмишдир. Онун йарадыъылыьы иля Азярбайъан ашыг
ядябиййаты ирялилямиш вя ашыг ядябиййатынын инкишафында йени бир мярщяля
ачылмышдыр. Ашыг Щцсейн Ъаванын йарадыъылыьынын мювзусу айры-айры
мясялялярля баьлыдыр. О щям йашадыьы дюврцн инсанларынын дуйьу вя
дцшцнъялярини тяряннцм етмиш, щям дя классик яняняйя садиг галараг ашыг
ядябиййатынын яняняви мювзуларында шеирляр йазмышдыр. Ашыьын лирикасында
эюзяллик, мящяббят, иэидлик кими мювзулара айрыъа йер верилмиш, бир сыра
иътимаи мювзулар юня чякилмишдир.
Ашыг Щцсейн Ъаван ашыг шеиринин яксяр жанрларында эюзял гошмалар
йазмышдыр. О, бу шеирлярдя ашыг ядябиййатынын тарихини, мязмунуну, бу
ядябиййатын айры-айры тямсилчиляринин йарадыъылыьыны дяриндян билдийини, ашыг
поезийасынын цслубуну мцкяммял юйряндийини ачыг эюстярмишдир.
Ашыг Щцсейн Ъаванын инэилис дилиня тяръцмя олунмуш шеирляриндян
бири дя «Сяттархан» адланыр. Бу шеир иътимаи мязмунлудур вя Иранда
Мяшрутя щярякатынын лидери Сяттархана щяср олунуб. Билиндийи кими,
Сяттарханла баьлы Азярбайъан ядябиййатында бир сыра шеирляр йазылыб вя бу
шеирлярдя Сяттарханын иэидлийи, азадлыг уьрунда мцбаризяси юня чякилиб.
Ашыг Щцсейн Ъаван да гошмасында Сяттарханы азадлыг уьрунда мцбариз,
иэид, горхмаз вя милли идеаллары олан бир шяхсиййят кими тягдим едиб.
Ашыг Щцсейн Ъаванын «Сяттархан» шеирини инэилис дилиня Дориан
Роттенберг тяръцмя едиб.

1
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Ашыг Щцсейн Ъаванын «Сяттархан» шеиринин инэилис дилиня тяръцмяси иля
баьлы мясяляляри даща дягиг тящлил етмяк мягсяди иля гошманын щяр ики
дилдя мятнини веририк:
Азяр юлкясинин гящряман оьлу,
Азадлыг йолунун гурбаны олдун.
Анд ичдин вятяня, иэид Сяттархан,
Йурдумун илгары, иманы олдун.
O courageous son of Azerbaijan,
You fell a martyr to the freedom of man.
You pledged faith to your country, bold Sattarkhan,
And were loyal to her since your manhood began.
Вятян хаиниля елядин ъянэи,
Ат салдын мейдана, чякдин цзянэи,
Дцшмянин горхудан саралды рянэи,
Онларын гятлинин фярманы олдун.
You fought with the foes of your country so dear;
Wherever on horseback you would appear.
The enemies’ faces went yellow with fear,
And to rescue their treacherous hides, they ran.
Сян йаратмаг цчцн эюзял чаьлары,
Эцняш тутсун дедин уъа даьлары.
Гызыл эцлляр ачды Тябриз баьлары,
О азад баьларын баьбаны олдун.
You fought for the coming of happy times
And look –the sun into heaven climbs.
In Tabriz the roses blossom, sublime;
You were their gardener, fearless man.
Шюляси сян олдун баьлы эюзлярин,
Гцввяти сян олдун мющкям дизлярин,
Эцняши сян олдун эцляр цзлярин
Тямиз цряклярин виъданы олдун. (2,124)
You became a bright beacon for sightless eyes.
You give strength to the strong, wisdom to the wise,
In our laughing eyes as a sun you arise.
Hope of the pure in heart, peerless man! (1,644)
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Гошманын биринъи бяндинин тяръцмяси ясасян шеирин мязмунуна
уйьундур. Бу бяндин тяръцмясиндя диггяти чякян бир нечя мясяля вар. Бу
мясялялярдян бири одур ки, тяръцмячи «Азяр юлкяси» бирляшмясини
Азярбайъан кими вериб. Бу тамамиля доьру бир йанашмадыр. Она эюря ки,
Азярбайъан вя Азяр юлкяси ейни анлам дашыйыр. Икинъиси дя, тяръцмядя
Азярбайъан адынын верилмяси бу шеирин инэилис дилиндя даща дягиг баша
дцшцлмясиня йардым едир. Тяръцмячи «гурбан олмаг» бирляшмясини «шящид
олмаг» кими тяръцмя едиб ки, бу да тамамиля доьру бир тяръцмядир.
Гошманын орижиналынын биринъи бяндинин икинъи мисрасында Сяттарханын
азадлыг йолунун гурбаны олдуьу эюстярилир, тяръцмячи ися бу мисранын
тяръцмясиндя Сяттарханы азадлыьы уьрунда шящид олан бир инсан кими
тягдим едир. Бизъя, бу мисранын тяръцмясиндя орижинал иля тяръцмя
арасында ъидди бир фярг йохдур.
Гошманын биринъи бяндинин цчцнъц мисрасынын тяръцмясиндя Дориан
Роттенберг ъясур Сяттарханы юз юлкясиня сядагят анды ичян бир гящряман
кими тягдим едиб.
Гошманын дюрдцнъц мисрасынын тяръцмяси ися орижиналдан бир гядяр
фярглянир. Гошманын орижиналында Ашыг Щцсейн Ъаван Сяттархана олан
мцнасибяти эюстярмяк цчцн ону йурдун илгары, иманы адландырыр.
Тяръцмячи ися бу мисраны инэилис дилиня беля вериб: «Йаша доландан бяри
сян юз йурдуна садиг олдун». Бизъя, тяръцмячинин бу мисрайа «йаша
доландан бяри» («Since your manhood began») бирляшмясини артырмасынын
сябяби Сяттархана халгын инамынын давамлы олдуьуну эюстярмяк
цчцндцр. Дориан Роттенберг бу мисрада олан «илгар», «иман» сюзлярини
«to be loyal» («садиг олмаг») ифадяси иля тяръцмя едиб.
«Сяттархан» гошмасынын биринъи бяндинин тяръцмясиндя диггяти чякян
мясялялярдян бири дя будур ки, тяръцмя заманы цмуми мязмуну ифадя
етмяк цчцн даща чох сюздян истифадя олунуб. Биз бу бяндин тяръцмясиндя
шеирин системини горумасаг да, бу бянддя ифадя олунмуш мязмуну
орижинала даща йахын бир бичимдя вермяйин мцмкцнлцйцнц эюстярмяк
цчцн бу бяндин тяръцмяси иля баьлы юз вариантымызы да тягдим едирик:
«O courageous son of Azerbaijan,
You became the martyr of the freedom way,
You took the oath for your country, brave Sattarkhan,
You became the faith and the belief of my country».
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«Сяттархан» гошмасынын икинъи бяндинин биринъи мисрасынын тяръцмяси
орижиналын мязмуну иля уйьун олса да, тяръцмячи бу мисрада олан
«хаинля» сюзцнц «with the foes» («дцшмянля») явяз едиб. Доьрудур, бу
анлайышлар арасында йахынлыг вар, анъаг «хаин» сюзцнц дя инэилис дилиндя
бир нечя вариантда вермяк олар. Мясялян: «traitor», «betrayer»,
«deceiver», «deserter» (3,359). Бунунла йанашы, тяръцмячи бу мисранын
сонуна «so dear» («язизим») сюзцнц дя артырмышдыр. Бизъя, бу артырма ики
сябябля баьлыдыр. Биринъиси, Ашыг Щцсейн Ъаванын «Сяттархан» гошмасы
бцтювлцкдя ашыьын Сяттархана мцраъияти цзяриндя гурулуб. Ашыг халг
гящряманына мцраъият едяряк, ону тярифляйир, бу мцраъият йолу иля
Сяттарханы охуъуйа тягдим едир. Тяръцмячи дя бу цсулу горумаг цчцн
мисранын мятниня «so dear» кими мцраъият анлайышыны ифадя едян хитаб
артырыб. Икинъиси ися тяръцмячи бу бяндин гафийя гурлушуну горуйуб
сахламаг цчцн «so dear» хитабындан йарарланыб. Беля ки, бу бяндин
гафийя йарадан сюзляри «so dear», «appear», «fear»-дир. Бунунла да
тяръцмячи гошманын мязмуну иля бирэя формасыны да горуйуб сахламаьа
чалышыб. Гошманын бу бяндинин икинъи мисрасында ашыг дюйцш анлайышыны,
Сяттарханын иэидлийини эюстярмяк цчцн «мейдана ат салмаг», «цзянэи
чякмяк» кими бирляшмялярдян истифадя едиб. Тяръцмячи бу анлайышлары «on
horseback you would appear» («Сян ат белиндя эюрцняндя») кими ифадя
едиб. Бунунла да о, «цзянэи чякмяк» бирляшмясини мятндян чыхарараг бу
мязмуну иэидлик анлайышыны ифадя едян «ат цстцндя эюрцнмяк» дейиминин
тяркиб щиссяси кими вериб.
Гошманын икинъи бяндинин цчцнъц мисрасынын тяръцмяси заманы
«горхудан рянэин саралмасы» бирляшмясини тяръцмячи «enemies’ faces
went yellow» кими вериб. Инэилис дилиндя горхудан рянэин саралдыьыны ифадя
етмяк цчцн бир сыра фразеоложи бирляшмялярдян истифадя олунур. Мясялян:
«to become sallow faced», «to turn pale» (4,49). Бу анлайышы инэилис
дилиндя ади сюзлярля дя бир нечя вариантда вермяк олар. Мясялян: «to
pale», «to blanch», «to dim», «to dull», «to fade», «to whiten» (3,251).
Анъаг тяръцмячи бу анлайышы инэилис дилиндя «to go yellow» кими вериб.
Бизъя, тяръцмячинин бу ифадяни сечмясинин сябяби дцшмянин Сяттарханы ат
цстцндя эюрдцйц анла онун рянэинин саралмасы аны арасында заман
уйьунлуьу йаратмагдыр. Йяни, дцшмян Сяттарханы ат цстцндя эюрцр вя о
ан Сяттарханын горхусундан дцшмянин рянэи саралыр.
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Гошманын бу бяндинин сонунъу мисрасынын тяръцмяси ися бир гядяр
мцбащисялидир. Тяръцмячи Азярбайъан тцркъясиндя олан «юлдцрмяк»,
«гятлиня фярман вермяк» анлайышыны инэилис дилиня фяргли тяръцмя едиб. Бу
мисранын инэилис дилиня тяръцмяси белядир: «Юз хаин ъанларыны хилас
етмякдян ютрц онлар гачдылар». Анъаг мисранын орижиналында хаинлярин
юлдцрцлмясиндян данышылыр. Бизъя, тяръцмячи бу анлайышы инэилис дилиня
доьру тяръцмя етмяйиб.
Гошманын цчцнъц бяндинин тяръцмяси заманы Дориан Роттенберг бу
бяндин цмуми мязмуну веря билмишдир. Бу бянддя ашыг Сяттарханы
арзуларынын, ямялляринин эерчякляшмясини бядии бир дилля охуъуйа чатдырыр.
Дориан Роттенберг биринъи мисрадакы «эюзял чаьлар» бирляшмясини «happy
times» («хошбяхт вахтлар») кими, икинъи мисрадакы «эцняшин уъа даьлары
тутмасы» мисрасыны «бах, эцняш сямайа галхыр» кими вериб. Тяръцмячи
цчцнъц мисрадан «баьлар» сюзцнц чыхармыш вя бу мисрайа «sublime»
(«бой атмаг») сюзцнц артырмышдыр. Дориан Роттенберг дюрдцнъц мисраны
тяръцмя едяркян бу мисрайа «fearless man» («горхусуз инсан»)
бирляшмясини ялавя етмишдир.
Гошманын сонунъу бяндинин тяръцмяси иля орижиналы арасында бир сыра
фяргляр дя вар. Ашыг Щцсейн Ъаван гошманын бу бяндиндя Сяттарханын
юз халгы гаршысында хидмятлярини садалайыр вя онун халгын виъданындакы
йерини эюстярир. Тяръцмячи биринъи мисраны «Сян ишыгсыз эюзлярин парлаг
майакы олдун» кими тяръцмя едиб. Бу мисрада «баьлы эюзляр» ифадясинин
«ишыгсыз эюзляр» бирляшмяси иля явяз олунмасы мянтигя уйьундур.
Тяръцмячи икинъи мисраны инэилис дилиня беля чевириб: «Сян эцълцйя эцъ,
аьыллыйа мцдрцклцк верирсян». Бу тяръцмяни орижинал иля тутушдурдугда
фяргляр айдын эюрцнцр. Дориан Роттенберг бир йандан гафийяни горумаг
хатириня, диэяр йандан ися икинъи мисрада ифадя олунмуш сятиралты мянаны
бир баша чатдыра билмядийи цчцн бу мязмуну долайы йолла ифадя етмишдир.
Гошманын бу бяндинин цчцнъц мисрасынын тяръцмяси заманы «эцляр цзляр»
бирляшмяси мятндян чыхарылмыш, онун йериня «эцлян эюзляр» бирляшмяси
верилмишдир. Бцтювлцкдя бу мисранын тяръцмяси инэилис дилиндя беля
сяслянир: «Сян бизим эцлян эюзляримиздя эцняш кими галхырсан». Гошманын
сонунъу мисрасынын тяръцмясиндя «виъдан сюзц» «цмид» сюзц иля явяз
олунуб вя мисранын мятниня «peerless man» («тайы-бярабяри олмайан
инсан») бирляшмяси артырылыб. Бу сонунъу артырма да гошманын башга
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бяндляри иля уйьунлуг йаратмаг цчцндцр. Беля ки, гошманын биринъи бянди
«began», икинъи бянди «ran», цчцнъц бянди «fearless man», дюрдцнъц
бянди ися «peerless man» сюзляри иля битир.
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ГАЗЫ БЦРЩАНЯДДИНИН ТУЙУГЛАРЫ ВЯ БЯДИИ ЦСЛУБУ
Сираъяддин Щаъы 1

Газы Бцрщаняддинин туйугларында иэидлик рущу айрыъа йер тутур.
Анъаг Газынын туйугларынын мювзусуну тякъя иэидлик дцшцшцнъясиня
баьламаг, онлары анъаг бу йюндян арашдырмаг туйугларын мювзу
чеврясини, бу шеир шяклинин поетик имканларыны бцтцн чаларлары иля эюрмяйя
йол ачмыр.
Бизя эюря Газы Бцрщаняддинин туйугларында гойулан мясяляляр онун
бядии, елми, фялсяфи, сийаси дцшцнъясинин айрылмаз бюлцмцдцр. Туйугларда
иэидлик, тясяввцф, реал эюзяллик, инсани севэи, тябият тясвири йанашыдыр. Газы
туйугларында юзцнц бир шаир олараг бцтцн йюнляри иля эюстяря билиб.
Айдындыр ки, Газы Бцрщаняддинин бу милли шеир шяклиня цз тутмасы бош
йердян дейил. Туйуглар милли шеир шякли олдуьундан, ону мусиги ащянэиня
уйьунлашдырмаг чятин олмадыьындан, йаддашда галмасынын асанлыьындан,
гысалыьына эюря цз тутулан обйектля цнсиййят йаратмаг имканынын
эенишлийиндян бу шеир бичиминя иэидлик рущуну йерляшдирмяк асандыр.
Иэидлийин щярб сяняти иля, ясэярликля бирбаша баьлылыьы, ярлийин тцрк
дцшцнъясиндя айрыъа вя мющкям йер тутмасы да Газынын бу рущу милли
шеир бичиминдя вермясинин тябии олдуьуну эюстярир.
Шаирин туйугларында милли йаддашла тарихи рущу, яняняни, Газы
дюняминин иэидлик анлайышына баьлайан айрыъа ифадяляр дя вар. Газы
туйугларында тез-тез «Аллащ» йериня «Тенгри» сюзцнц ишлядир, «Каьан
Аслан» дейиминя цз тутур.
Газы туйугларыны дейим, ифадя йюнцндян дя миллиляшдирир, тарихи иэидлик
эцъцнцн дашыйыъысы олан сюзляри сечир. Тцркцн дцнйа щакимиййяти
дцшцнъясинин «Тенгри» ифадясиня баьлы олдуьу инамыны йада салыр:
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Щяр зяманда ТЕНГРИ йахар бир черах,
Ана йаман саьынан галур ирах,
Дцшмяни щагга сыьунун басаруз,
Саги тез тут бизя толу айах. (1,538)
* * *
Йола эидяр оламы шол няр буьур,
Йолы уьрады щяля олсун уьур,
ТЕНГРИ сахласун аны йаман эюздян,
Мейданда кцкряйиъяк эцнцр эцнцр. (1,533)
* * *
Щяр заман суйа варуп эялмяз сяняк,
Гайда кечяр яр йириня щяр зяняк,
ТЕНГРИДЯН болса инайят бир гула,
Лачини дяхи гапар йер кцкяняк. (3,529)
* * *
Мяшугун щич ашига йанмаз баьры,
Бин ашиг йар гатында бир чюп аьры,
Щяля йарун йолуна варлых фида,
Дцшмяня бир кяз дяхи Аллащ ТЕНГРИ. (1,539)
* * *
КАЬАН АСЛАНЛАР яэяр анрар ися,
Анлайа щяр ким ана уьрар ися,
Ганда яэри вар ися тутмаэыл дак,
Салига гоч гылыъы тоьрар ися. (1,541)
Газы Бцрщаняддин бу туйугларында уъа Аллаща сонсуз инамыны диля
эятириб вя щяйатдакы уьурларын Аллащын разылыьына баьлы олдуьуну билдириб.
Газы Бцрщаняддинин бядии цслубуну арашдыран тцрк алимляри онун
шеирляриндя инъя йуморун, бир «зарафат ядасы»нын олдуьуну эюстяряряк бу
юзяллийин шаири башгаларындан айыран бир ъизэи олдуьуну да ачыглайыблар.
Шаирин цслубундакы бу «зарафат ядасы» Газынын характериндян, дцшцнъя
дяринлийиндян иряли эяляряк онун шеирлярини йаддагалан едир, мянанын
дяриндян анлашылмасына йол ачыр, шеирляря тяравят эятирир:
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…Чярх оху киби гямзяси йармаз ъиэярцми,
Йцрякдцр ахыр атдуьы бир йазы деэцлдцр.
Бин ашиги эюзляри шящид ейлямяйинъя,
Дависи будур дцнйада ки гази деэцлдцр. (1,16)
…Щаммамда ня шер ки дейиля тяр дцшяр,
Зира ахар суйа санасын ки шякяр дцшяр… (1,21)
Нола сини севмишям кафир деэцлям ахыр,
Ъцмля сяни севярляр бян бир деэцлям ахыр.
Щяр ким ки сини севяр сяндян апарур бир хят,
Ъана дяхи эярякдцр нязир деэцлям ахыр. (1,99)
Дилбярцн гямзясиня ох дийялцм,
Щяр ъана дяэяр ися ох дийялцм.
Тола шяккяр лябин аныъаь аьыз,
Бу сюзи ваъиб олды чох дийялцм.
…Чцн ня дерсям мцхалифят гылысар,
Буся эярякми дерся йох дийялцм.
Адям олдур ки андан ясрцк ола,
Айыь оланлара уйух дийялцм.
Бян сини севярям севисярям,
Бу сюзи тцркъя гойух дийялцм… (1,151)
Газы Бцрщаняддинин цслубунда аталар сюзцндян йарарланмаг айрыъа
йер тутур. Аталар сюзцнцн Газынын шеирляриня йерляшмяси ики йюндя баш
верир. Шаир бир йандан ел ичиндя ишлянян, дашлашараг бялли мяна йцкц
дашыйан аталар сюзляриня ял вурмадан шеирляриня эятирир. Бу йолла да бядии
дцшцнъясинин дяйярини ачыр, демяк истядийи идейаны яйаниляшдирир, шеирини
йаддагалан едир. Газы бу шеирляри халг дцшцнъяси иля баьлайараг охуъуйа
аз сюзля чох шей чатдырыр. Шаир Юмярин ядалятли олдуьуну эюстярмяк
истяйяндя бу эцн дя ел ичиндя ишлянян «Яйри отураг, дцз данышаг» ата
сюзцнц сечир:
…Аны ки ики щаъибцн гылды ъямалцн илиня,
ЯЭРИ ОТУРУ ТОЬРУ ДЕ ядли-Юмяр деэцлмидцр… (1,11)
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Газынын шеирляриндя «Азы чоха сайар», «Паланыны йеря салан ешшяк
щярзин эютцряр», «Юмцр ахар суйа бянзяр кечяня йетилмяз», «Щяр зяман
бир йиэидцн дювраныдур» кими аталар сюзц вя афоризмляр сых-сых эюрцнцр.
Башга йюндян ися Газы Бцрщаняддинин юзцнцн йаратдыьы, шаирин
истедад вя тяърцбясиндян иряли эялян ата сюзляри, афоризмляр дяйяриндя олан
дейимляр дя шеирляриндя йер тутур. Бу дейимлярин бирбаша Газы
Бцрщаняддиня баьлылыьыны тясдиг етмяк чятин олса да, Газынын бу
дейимлярин йашамаг, йайылмаг, гурулуш газанмаг, тарихя дцшмяк
имканыны артырдыьы сюзсцздцр:
…ЩЯР НЯ КИ ЙЦК ЭЮТЦРЦР СУРЯТИ ЯКСЦК ОЛУР,
Гуш ола эяряк кюнцл чцн эютцрцр бари-ешг…(1,30)
… КЮНЦЛЦМИ ЙАХМАЙЫНЪА ТОЬМАДЫ ЕШГУМ,
Зира щява кимийасынун щаъяридцр…(1,39)
… Ариф олдур ки булмаз йар гатында юзини,
ЕШГ БИР БАЗАРДУР КИ АНДА САТЫЛМАЗ ЮЗИНИ…(1,39)
Газы Бцрщаняддинин бядии цслубунун эюстяриъиляриндян бири дя
шеирляриндя ъинаса чох йер айырмасыдыр. Ъинас тцрк бядии дилинин
имканларынын эенишлийиндян сораг верян, дилин мусигилийини артыран, ел
ядябиййаты иля йазылы ядябиййаты бир-бириня сых баьлайан, шаирин йцксяк
сяняткарлыьыны эюстярян, шаирин дилин имканларына там йийяляндийини ортайа
гойан амилдир:
Эяр эцманун вар ися гямзяляри йарасына,
Сян дяхи бянъиляйин вер кюнцли йара синя.
Шол ки йары лябинцн йаралар оналда билцр,
Ня эцман гямзялярийиля йцряк йарасына.
Охы чевисян делерц йарасы вц демрени йох,
Дил ки оьрайа ана ол билля ки йарасы ня.
…Шишядцр кюнцлцмц сянэ дурур йар дили,
Шишя чцн сянэя ура кяндцзцни йара сына.(1,10)
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Эюрцндцйц кими бу бейтлярдя Газы Бцрщаняддин «йарасына», «йара
синя», «йарасы ня», «йара сына» кими уьурлу ъинасларла гязялин бядиилийини
даща да артырмыш вя юзцнцн эцълц бир шаир олдуьуну ачыб эюстярмишдир.
Газы Бцрщаняддин ъинасы гязялин гурулушуна йерляшдирмякля тцрк
дилинин яруза уйьунлашдырылмасыны асанлашдырды, тцрк дилиндя олан сюзлярин
гязяля ахынына йол ачды, ел ядябиййаты иля зцмря ядябиййатынын арасындакы
сынырлары азалтды, тцрк ядябиййатынын яряб, фарс бядии дцшцнъясинин
басгысындан гуртулмасына йюн верди, тцрк дилинин яруз юлчцсцндя бядии
имканларыны артырды:
Сящярдя ъанума ирян нясими,
Ана зяр бянзядимязям ня сими… (1,13)
Бу бейтдя дя Газы Бцрщаняддин сящяр кцляйинин сон дяряъя файдалы
олдуьуну эюстярмяк цчцн ону гызыл вя эцмцшя бянзятмяйин
мцмкцнсцзлцйцнц билдирир. О, бу мягсяд иля «нясими» (сящяр кцляйи) «ня
сими» (ня дя эцмцшц) ъинасыны йарадараг ифадя етмяк истядийи фикря эюзял
бир бядии дон бичир.
Газынын ъинаслы гязялляринин яруз юлчцсцндя йазылдыьыны илк бахышда
эюрмяк дя чятиндир. Она эюря ки, мисранын, бейтин, бцтюв шеирин мяна
йцкц ъинасы йарадан сюзлярдян асылыдыр. Бцтцн гурулуш вя мянаны бу
сюзляр йарадыр, щяр шей она баьлыдыр. Бу ъинаслар ися айдындыр ки, тцркъя
сюзляр цзяриндя гурулуб.
Газынын ъинаслы гязялляринин ортайа чыхмасында шаирин тез-тез олдуьу
саз мяълисляринин айрыъа йеринин варлыьыны да дцшцнмяк олар:
Эюзи охлады бизи гара гыла,
Мискин етди кисуси гара гыла.
Галийя кисусына дцртяр исям,
Галийянцн йцзини гара гыла.
Гашлары яэрисийиля тоьруйа,
Ня ъяфа гылса гата гара гыла.
Гара кисуси аьы вяъщилядцр,
Чцн бянцм кюнцлцмя гара гыла.
Нола мярдцмлик ейляся эюзи,
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Бизи гаракламаса гара гыла.(1,56)
Газы Бцрщаняддинин шеирляринин сяняткарлыг мясялялярини арашдыран
тцрк ядябиййатшцнаслары шаирин цслубунда аллитерасийадан чох
йарарландыьыны да эюстярибляр. Аллитерасийа гядим тцрк шеиринин цслуб
эюстяриъиляриндян бири олмагла шеирин мусигилилийини артыран, шеири
йаддагалан едян, шеирин охунушунда ахыъылыьы йюнляндирян бир нахышдыр.
Газы Бцрщаняддин аллитерасийаны сых-сых ишлятмякля шеиринин цслубуну
эюзялляшдириб:
Эял-эял эюрялцм эял эюрялцм эцл эюрялцм биз,
Бир няьмя эятцр ортайа бцлбцл эюрялцм биз… (1,44)
Дедцм эюзцмя ей эюзцм хяйали йарумун ганы,
Хяйалини йитцрдцнся ганы эюзлярцнцн ганы.
Эюзцм сини эюрялидян эюзиня юзэя эюзикмяз,
Ряиййят сящл ола эюздя чц эюз эюрмиш ола ханы… (1,122)
Эюрди эюряли эюрмядцэини эюзцм бянцм,
Ирди иряли ирмядцэиня юзцм бянцм… (1,309)
…Йахамы щич гомаз ялдян йахам ялиндя дурур,
Ял урмадын йахама димядин йахам йанарам. (1,17)
Эюрцндцйц кими Газы Бцрщаняддин йухарыдакы биринъи бейтдя «э»
сясинин, икинъи бейтдя «г» сясинин, цчцнъц вя дюрдцнъц бейтдя «э» вя «и»
сясинин, сонунъу бейтдя ися «й» сясинин тякрары иля аллитерасийа йаратмышдыр.
Газы Бцрщаняддинин йарадыъылыьынын сяняткарлыг мясяляляринин эениш
арашдырылмадыьы бир эерчякликдир. Газы тцрк ядябиййатында эениш йер тутан
бир сыра мясялялярин башында дурдуьундан, йени бядии цслубун
формалашмасына йол ачылмасына йюн вердийиндян шаирин ирсинин сяняткарлыг
мясяляляри диггятля юйрянилмялидир. Биз Газынын бядии цслубунун бир сыра
эюстяриъиляриня ютяри дя олса тохунмаг истяйирик.
Газы Бцрщаняддин гязялляриндя мисраларын сонунда бир сюзцн
тякрарына эениш йер верир:
…Мяэяр бир дям эялцр олурса дил-дил,
Ниэара бир гылуна дяэмязям бян.
Тяфащщус гылмушам кисуны гыл-гыл,
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Йанарам бян тутахларунла дям-дям.
Йцзцнля эцн эцнц, сачунла йыл-йыл,
Лябцндян бир тябяссцм анламадум. (1,17)
Бу гязялдя «дил-дил», «гыл-гыл», «дям-дям», «йыл-йыл» сюзляри тякрар
олунмушдур. Бу тякрарлар шаирин дуйьуларынын даща ачыг бир бичимдя
ифадя едилмясиня йол ачмыш, заман анлайышы чох уьурлу бир бичимдя
тягдим олунмушдур.
Бир сыра гязяллярдя бцтюв бир сюзцн тякрары юня кечир:
Дялцсийям зцлфцнцн силсиля дяпрятмяэил,
Та дийямям щалцми гыл гыла дяпрятмяэил.
Билцн иля инъяйям аьзун иля тянэ-дил,
Кяндцня бах щалцми бел беля дяпрятмяэил. (1,22)
Газы Бцрщаняддин гязялляриндя тяшбещлярин яняняви ишлянмя йерини дя
позур. Цзц эцняшя, айа дейил, айы, эцняши йарын цзцня бянзядир:
Эяр вармыса пейвястя гашийля гара эюзи,
Эцняш йцзи бянзяйяйиди йцзцня дирям. (1,38)
Газы Бцрщаняддин гязяля ел ядябиййаты цслубунун эятирилмяси
йолунда да ири аддымлар атыб. Газы ашыг цслубунда сых-сых ишлянян «дедимдеди» формасыны гязялин гурулушуна йерляшдириб:
Деди кюнлцндя ня вардур дедцм щям,
Деди эюзцндя ня вардур дедцм дям.
Деди нядцр бу алямдя мурадун,
Дедцм бир дилбяри-зибайи-щямдям… (1,88)
Газы Бцрщаняддин чох инъя зювглц шаир олдуьундан онун шеирляри
бядии тясвир вя ифадя васитяляри иля баьлы чохсайлы зяриф ъизэилярля долудур.
Бу мясяляляр дя арашдырыъысыны эюзляйир.
Газы Бцрщаняддинин шеирляриндя щярби вя елми терминляр дя сых-сых
эюрцнцр. Бу башлыъа олараг Газынын алим, дювлят башчысы вя сяркярдя
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олмасы иля баьлыдыр. Газы шеирляриндя дцшмянля дюйцш сящнялярини тясвир
етмяйи чох севир. Дюйцшмяк бирбаша Газынын характери иля баьлы
олдуьундан бу йюндя бюйцк тяърцбя газанан шаир вуруш сящнялярини чох
ъанлы, щярякятли, ъошьу ичиндя, уйьун ифадялярля эюстяря билир:
Дцшмян яэярчи щилявц тядбир ичиндядцр,
Тядбирц щиля щям йиня тягдир ичиндядцр… (1,54)
* * *
Бу кюнлцм дянизи таша эяряк,
Дцшмян ура башыны таша эяряк,
Дцшмяня дин ки ашыны виря,
Бу дянизляр башындан аша эяряк… (1,55)
Газы лирик гязялляриндя дя дюйцшля баьлы дейимлярдян инъяликля
йарарлана билиб:
Эюзи йеня башлады бянцм кюнцлцмя ъянэ,
Мутрыб йеня щярби чала башлаэыл ахар ъянэ.
Ъан мяст дурур ягл гылур давейи-зцщди,
Ей ешг юрц туру бырах шисясиня сянэ.
Хунын дюкярям йашумы мейчун лябцн ичцн,
Эцл йцзцн ичцн нола ичям бадейи-эцлрянэ. (1,306)
Газы Бцрщаняддинин шеирляриндя бир сыра йер вя гала адлары да вар:
…Тогат галасында сабущийи вер толу,
Башяд ки субща ирцря танры сафайиля… (1,65)
Газы Бцрщаняддинин бир сыра гязялляриндя шия мязщябиня баьлы, ислам
тарихиня ъяфакешлик, ягидя уьрунда шящид олмаг рямзи кими дцшян Щязряти
Ялинин, Щясянля Щцсейнин адлары да чякилир:
…Дил Щцсейня чц ъаны верди Щясян.
Боръы галмаз Ялийиля Юмяря… (1,55)
…Сана Щцснц бана йаш эюкдян енмиш,
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Ялийя зцлфигарийиля дцлдцл… (1,82)
Азярбайъан тцрк шаири Сейид Имамяддин Нясими Газы Бцрщаняддини
йцксяк дяйярляндириб, шеирляриндя онун адыны чякиб, бир сыра шеирлярини
Газынын гязялляринин тясири алтында йазыб:
Ящли-дил ляблярцня ъан дидиляр,
Дахы назцк дурур йаъан дидиляр.
Эюрдиляр эюзлярцндя фитняляри,
Иння щазан лясащиран дидиляр.
Пистейи-ляблярцн иля сайдылар,
Шякярцн нархыны эиран дидиляр.
Ики йакуты татху гардаш имиш,
Дцшмян араларына ган дидиляр.
Айаьында сяря нядцр саман,
Дяэмяйя анда баш заман дидиляр.
Били гылдур хяйаля мядхал йох,
Аьызы ногта биэцман дидиляр.
Эцняшц айу тир иля зцщря,
Итмиш уш гавсдя гыран дидиляр. (1,502)
«Йаньысына эюря Фцзулини, рянэ, парылты вя сямимиййят бахымындан
Багини хатырладан Гази»нин шеирляринин дилини арашдыран тцрк алимляри шаирин
Диванынын тцркъя йазылмасынын тцрк дили вя ядябиййатынын ирялилямясиндя
бюйцк йер тутдуьуну, Газынын ХЫВ-ХВ йцзилликлярдя ян чох дил материалы
верян шаир олдуьуну, бунунла бирэя Газынын индийядяк бцтюв дяйярини
алмадыьыны да эюстярибляр. Газы Бцрщаняддинин дяйярини йетяринъя
алмамасыны бир дя шаирин «…эюзяллийи, лиризми, ъошьунлуьу, рянэлилийи,
сямимиййяти йанында ейни заманда чох чятин олан бир шеирин сащиби
булунмасыдыр» (2,юн сюз)
Газы Бцрщаняддинин шеир дили цч шивянин юзялликлярини дашыйараг
Азярбайъан тцркъясиня баьлыдыр. Мясялянин беля гойулмасы эюркямли тцрк
дилчиси Мящяррям Ерэенин эялдийи елми нятиъядир. «Газы Бцрщаняддин
классик диван шеиринин чох дышына ташан вя цч ядяби шивянин хцсусиля,
онларын эятирдикляри тябии чятинликлярля долу олан дили дювря олараг яски
Анадолу тцркъясиня, даиря олараг Азяри сащясиня эиряр. Шаирин дили бу
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дювря вя бу сащяни щейрят едиляъяк бир зянэинликля тямсил етмякдядир.
Кялмя хязиняси чох эениш, дил, кулланыш шякли вя ифадяси чох гыврагдыр»
(2,юн сюз)
Мящяррям Ерэиня эюря Газы Бцрщаняддин дили хамыр кими йоьурур.
Газы яряб, фарс дилини йеткин билмякля йанашы, тцрк дилинин айры-айры
голларынын юзялликлярини дя бир арайа эятиря билир. «Газы Бцрщаняддин
дюврцнцн ики йазы дилини: Доьу тцркъясини вя Азяри, Османлы сащяляри иля
Баты тцркъясини бярабяр кулана биляъяк гядяр тцркъяйя щакимдир» (2,юн сюз)
Газы Бцрщаняддинин Диваныны «тцрк дилинин чох гиймятли бир хязиняси
олараг» дяйярляндирян тцрк алимляри шаирин шеирляринин дилиндя тцрк дилинин
бир нечя голунун бирляшдийи дцшцнъясиндя ортагдырлар. Газы иля баьлы
дяйярли арашдырма йазан Яли Арслан ону Орта Анадолу шаири сайыр:
«…Дили ня там Азяри, ня там Баты Анадолу тцркъяси сащясиня баьлыдыр. О,
там бир орта Анадолу шаиридир. Анъаг ядябиййат тарихчиляри онун
шеирляриндя Азяри лящъясинин хцсусиййятлярини эюз юнцндя тутараг ону
Азяри сащясинин шаири сайырлар… Анъаг онун йашадыьы дюврдя Азяри вя
Анадолу лящъяляри арасында бюйцк бир фярг йох иди» (3,75).
Эюркямли тцрк ядябиййаты тарихчиси Нищад Сами Банарлы Газы
Бцрщаняддини дил бахымындан анъаг «Азяри лящъясинин кадросу» сайса
да, Газынын тцрк ядябиййатына еля бир тясири олмадыьы дцшцнъясиндядир. «…
Анъаг онун шеирляринин эяряк Азяри ядябиййаты, эяряк Османлы шеирляри
цзяриндя щяр щансы дярин бир тясири олмамышдыр. Бунун сябяби шаирин бир
ислам щцгуги алими, бир газы вя бир щюкмдар олараг чеврясиндя ядяби
тясирдян чох елми вя сийаси бир тясир бурахмасыдыр» (4,366).
Танынмыш тцрк ядябиййаты тарихчиси Сейид Камал Гаралыоьлу да Газы
Бцрщаняддини дил бахымындан даща чох Азяри тцркъясиня баьлайыр. Анъаг
шаирин шеирляриндя тцрк дилинин башга голларынын да йери олдуьуну эюстярир.
«… Газынын шеир дили Азяри шивясини андырмагла бярабяр сюзъцклярля
дейишляриндя Доьу Анадолу аьызларындан да файдаланыр» (5,181).
Айдындыр ки, Газынын шеирляринин дилинин бу эюстяриъиси, йурдунун,
дювлятинин ъоьрафийасы, ядяби дцшцнъясинин формалашдыьы дил мяканы иля сых
баьлыдыр. Бунунла бирэя газы Бцрщаняддин тцрк дилинин голлара там
айрылмадыьы бир дюнямин шаиридир. Газынын шеир дили «… Баты тцркъясинин
ортаг юзялликлярини дашымагла бирликдя аз-чох Азяри шивясиня дя гачмагда
вя билхасся Доьу Анадолу аьызларындан кялмя, сяс вя дейишляр ещтива
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етмякдядир»(6,213). Бизя эюря бу дяйярляндирмя бцтцн дейилянляри доьру
ифадя едир.
Тцрк алимляри Газы Бцрщаняддинин йарадыъылыьынын дилини арашдыраркян
бу эюстярилян мясялялярин эюз юнцндя тутулмасынын юнямини вурьуламагла
бирэя доьру принсип дя мцяййянляшдирибляр: «Анадолулу бир шаир олмагла
бярабяр Газынын диваны Азяри лящъяси хцсусиййятлярини дя дашымагдадыр.
Она эюря ки, сонрадан Азяри лящъясини вясфляндирян хцсусиййятляр о
дюврдя эенел Баты оьузъасынын чярчивяси ичярисиндя щянуз гарышыг бир
дурумда иди. Буна эюря Газыны Азяри лящъяси чярчивяси ичярисиндя
юйрянмяк доьру дейилдир» (7,434)
Тцрк ядябиййатшцнаслары Газы Бцрщаняддинин шеирляриндя тцрк дилинин
яруза уйьунлашдырылмасы иля баьлы олараг бир сыра гцсурларын варлыьыны да
эюстярибляр. Бу башлыъа олараг ики сябябя баьлыдыр. Биринъиси, тцрк дили иля
яруз юлчцсц арасында мцнасибятлярин гурулмасынада тяърцбя азлыьы иля.
Икинъиси, Газы дюняминин тцрк йазылы ядябиййатынын техники имканларынын
инкишаф сявиййяси иля. «… Анъаг, елм, дуйьу вя рущ зянэинлийи бу техники
нюгсаны юртмякдядир…» (6,213).
Сейид Камал Гаралыоьлуйа эюря Газынын «… ярузла йазылан тцркъя
шеирляриндяки ималя вя техники гцсурлар, дуйьуларынын инъялийи иля
кцлтцрцнцн зянэинлийи ичярисиндя гейб олур» (5,182).
Алимин бу дцшцнъясини Нищад Сами Банарлы да пайлашыр: «… Тцркъяйи
ярузла сюйляйиш бахымындан хейли гцсурлу олан шеирляри дуйан, дцшцнян,
билэили вя сямими бир шаирин ясярляри олараг диггяти чякяр… » (4,366).
Газынын шеирляриндя тцрк дилинин яруза уйьунлашдырылмасы бахымындан тябии
эюрцнян гцсурлар сонракы дюнямлярдя тцрк ядябиййатында ярузла шеирин
йазылмасына эениш йол ачды. Газы Бцрщаняддинин тцрк ядябиййаты гаршысында
эюрдцйц бюйцк ишлярдян бири дя будур.
Анадолу тцрк ядябиййатыны йараданлар сырасында юнямли йер тутан
Газы Бцрщаняддин Ящмяд тцрк дцшцнъя тарихиня бцтцн йюнляри иля бир
гуруъу шяхсиййят олараг йерляшди. Сийасят, елм, дин вя ядябиййатда Газы
Бцрщаняддинин дяйяри гуруъулуг миссийасы иля мцяййянляшди. «Анадолуда
ХЫЫЫ йцзилдя Хоъа Дящщани иля эялишмяйя башланан диндышы ядябиййатын
ХЫВ йцзилдя Баты Анадолуда йетишян мцщцм тямсилчиляриндян олан
Шащоьлу Мустафа, Ящмяди вя Ящмяди Даидян бир дяряъяйядяк вязн,
ифадя, фикир вя дуйьу бахымындан щеч эери олмайан Газы Бцрщаняддин…
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кяндиня хас хцсусиййятляри иля тцрк ядябиййатынын эялишмясиндя мцщцм рол
ойнамыш олан бир шаирдир. Ону дюврцнцн оржинал бир сянятчиси йапан тяряфи
севэилинин эюзяллик цнсцрлярини диля эятирмяси, ядябиййата йени тяшбещ вя
мяъазлар гатмасы, тцрк нязмини кяндиня хас бир естетикля ишлямясидир»
(8,25).
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Еретна дювляти», ТТК, бцллетен, ъилд, ХХХЫЫ, 1968, сайы,126.
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Иг нфяэтэ ьцт Ышяц ьъкфсшцедц нфяэкфь, Ыцннфкц ьъцддшьц. Юътлш
ишя Sшяштдц мшвфдфжьфвэй. Мшвфдфжф ишдьцвшл. Иг Sшяышя луюшкевшншьшя ишк
туюц фнвф ишя ишк вцйшйц вц Sшяышя щдьфвэй. Рцк фт Sшяш нфтэьэявф ршыы
уевшл. Ышяш ишк йфнхэлуж фтф, вщые, шж нщдвфжэ, ьъцддшь лшьш нфтэьэявф
пбквъл. Ышя ишяц ибнълдънъ бнкцевштшя...
Ьцт шдл вцац Ышяш пбкцтвц, ишкштсш йфнхэлуждшнштшяш ршыы уевшь. Ышя
ьцтц ьцтцмш вфнфй щдгквгтгя. Нщдгьгя ишк щдвгхг ъюът ыцьшьш
ыбрицешьшя ифж егегквг. Ьцтшь юцешт , йфнхэдэ фтдфкэьвф бя
рцнфеэтэявфт ьшыфддфк пцешкцкцл ъкцл-вшкцл мукшк, eдьш шж пбеъкьцнц,
шждцьцнц рцмцыдцтвшкшквштшя.
Щ йцвцк йфнхэлуж швштшя лш, Bakэ Dбvlцt Universitetinin İlahiyyat
fфлъдецsinц пцдцтвц бяътъявцт йфе-йфе нфжсф лшюшл щдфтдфкдф ишк-ишк
ыфдфьдфжэк, рфьэтэт црмфдэтэ ыщкгжгквгтгя. Ифнкфьдфквф рф юфдэжэквэь
лш, ишкштсш ьцт яцтп увши Ышяш ецикшл увшь, рцьшжц вц пусшлшквшь. Щтвф
пбкъквъь лш, еудуащт яцтп юфдвэ:
«– Ыцннфкц ьъцддшьц ыцтш юфхэкэк».
Ышя лшюшлдцкц рбкьце уеьцл, щтдфкэт йфнхэдфкэтф йфдьфйдф, ишяц
ибнълдъл, фхишкюцлдшл вцкыш мукшквштшя. Афлъдецвц луюшкшдцт иъеът
ецвишкдцквц сфт-ифждф шжешкфл увшквштшя. Пшядштсц нфчэтдфжэи : «Йэядфк, тц
юфеьэкыф рую лшьц вуьцншт, ьцтц вуншт» - вуншквштшя. - « Тц дфяэьвэк
ьцт вц фдэь пцешкшь».
Ишя рую Ышяц йэнфквэй? Фя йфдэквэй Ышяш вцкыц йгсфхэьэявф пцешкцл лш,
Ышяц цяшннце щдьфыэт. Ъкцнштшя вцкы ъюът, ецдцицдцк ъюът юэкзэтэквэ.
Чцыец щдфтвф вф бяътъяъ нуешкшквштшя. Ьъцддшь вщыедфкэтэяэт,
ьъвшкшннцешт «Фн Ыцннфкц чфтэь, умвц йфдэи вштсцдцнвштшя» – ыбяътц,
«Ьцт вцкывц вштсцдшкць. Вцкы вунцтвц рцк жун нфвэьвфт юэчэк»
сфмфиэтэ мукшквштшя. Туюц шьлфтыэя ецдцицтшт цдштвцт егеги вулфтдэхф
пцешкьшжвштшя лш, игтгт лшефи фдьфхф згдг нщчвгк. Афлъдецвц шждцнцт,
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Ышяштдц юшншт-юшнштц вцкы вунцт Еъклшнцвцт пцдьшж ьъцддшьдцк рцьшт
ецдцицдцкц нфквэь уеьшжвшдцк. Вцкывцт ыщткф пусц шждцнши, ыцрцкц йцвцк
нгчгыгя йфдфт, ыцрцк вцкыц пцдцт ецдцицдцкштizвцт лфаувкфвф ъкцл фхкэыэ
шдц вфтэжэквэтэя. Пцтс ьъцддшьдцкц вцкыдцкштшт ьфкфйдэ мц лунашннцедш
луюьцыш ъюът ьцыдцрцедцк мукшквштшя. Фчэквф зкщйкфь вф нфявэтэя. Нцтш
игтдфкэт рую ишкштш иг нфжвф рую лшь Ышявцт чфршж мц ецдци уеьшквш. Ышя
бя вфчшдш ьцыгдшннце ршыыштшя шдц, цышд ьъцддшь йфнхэлуждшнш шдц игтдфкэ
увшквштшя.
Ышяшт 70 шддшл нгишдунштшяш йунв увцклцт афлъдецтшт вулфтэ ФЬУФтэт ьъчишк ъямъ, зкща. М.Ьцььцвцдшнум иг шжц тусц вц рцыыфыдэйдф
нфтфжэквэ. Лфаувкф ьъвшкшьшя вщы. Ь.Йфкфяфвц лфаувкф шсдфыдфкэ
юфхэкфтвф Ышяш ыцррцештшядц цдфйцвфк ифжйфдфкэтвфт ацкйдш щдфкфй ьцсигк
уеьшк, бя брвцтшяц игкфчэквэ. Ышя шыц щ шсдфыдфкэт ишкштвцт вц йфдьэквэтэя.
Пцдцтвц шыц юфтефтэявф ишяц иълъдъ нуьцл пцешкшквштшя лш, «йэядфк, ишк
жун вуншд, ьцт умвцт пцдшкць, ышя шыц ыцрцквцт игкфвфыэяэтя» вуншквштшя.
Ишя Ышяц йэньэквэй, Ышя шыц ишяш ьцсигк нувшквшrdiтшя. Иг ыумпш йфкжэдэйдэ
швш. Ышя ишдшквштшя лш, ишя вц Ышяш ющч шыецншкшл. Ышя чцыецдцтцтвц рфьэ ишкишкштц вцншквш. Йэжвф нфхэж, йфк нфхфтвф ецдцицдцквцт пбтвцкшквшл лш,
Ыцннфкц чфтэь штвш пцдцсцл, пувшт нщдвф вгкгт, лбьцл увшт. Лфаувкфнф
вфчшд щдфтвф, «тц нфчжэ иг щхдфт вф пцдшквш вцкыц , юфтефьдф , юцешкшьш
фдвэ, йщдгьвфт егевг, ыфх щдыгт» вуншквштшя. Ишя шыц еуя фнфхф вгкги,
ишкшьшя Ышяшт юфтефтэяэ фдэк, ишкшьшя ъые пуншьштшяш фыэдйфтвфт фыэквэй.
Рфд- црмфддфжфтвфт ыщткф въя вцкыц ецдцышквштшя.
«Фн Ыцннфкц чфтэь, яцтпц рцдц мфк». «Нщч, ецдцицнц лшефи
мукьцдшнць, ум щчгыг мукьцдшнць» вуншквштшя. Щтдфкдф ецьцттфыэя цдфмц
ьцжхгд вф щдгквгтгя.
Вцкывцт юэчфтвф рцнцсфтдэ щдгквгтгя. Ишя еуя юфн ецлдша увшквшл. Щ
вцйшйц Ышяш умц игкфчьэквэй. Пбкъквъл лш, умц пувц ишдьцяыштшя. Ифжэтэяэ
юфндф, ыбрицедц йфеэквэй лш, ишк фя ецяншйштшя нукштц въжыът. Ыщткф нщдг
Ышяштдц ишк щдьфнфт вщы. Ю.Ьшкяцяфвц « Ыцннфкц чфтэь, пцдшт пувцл».
Еццссъидцтьцнцышяшт вунц, «Ьцт вц нгчфкэвфт пувцсцнць» вунцкцл
йщдгтгяф пшкши умц фзфкэквэ Ышяш, ыщткф нутшвцт йфнэвэи фжфхэ нщдф
въжъквъ.
Бмдфвдфкэтэявфт пшядцвшквштшя луюшквшнштшя цт фхэк фтдфкэ. Ышя щтдфкэт
Ышявцт ыщткфлэ рфддфкэтэ ашлшкдцжши тфкфрфе щдгквгтгя: «Фддфр, ишксц
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чцыец нфеьфнэь, щхдфтдфкэь рцнцсфтдфтьфыэт, пцдштдцкшь цяшннце
юцльцышт» вуншквштшя. Фддфр-еффдф Ышяшт иг фкягтгяг вф нукштц нуешквш.
Рую Ышяш чцыец нфеьфхф вф йщньфвэ. Фчэкэтсэ път вцкыц пцдвштшя. Бя
вцкыштшяш йфнвфыэтсф, рцьшжцлш лшьш вувштшя мц ишяшьдц феъыеъ мшвфдфжэи
пуевштшя. Рую йщньфвэтэя лш, ишя Ышяштдц ишк пбкъжцл. Тц ишдцнвштшя иг
фчэкэтсэ пцдшжштшявшк. Иг пувшжш ьцт Йг йгжгтгт бдъьътц ицтяцвшкць.
Щ, фчэк тцацыш нфчэтдфжфтвф пбндцкц сфт феэк, фчэкэтсэ вцац йфтфв юфдьфй,
гюьфй, ыъяьцл шыецншк. Мц ыщт фтвф рфмфнф, цт нълыцл яшкмцнц йфдчэк.
Ышя вц иъеът бькътъяъ ьъцддшьдшнц рцык увцт, вцкы вуьцлвцт,
ецдцицдцкдц ътышннцевцт ябмй фдфт, бя зужцыштшт мгкхгтг щдфт ишк штыфт
лшьш чцыец щдьфхэтэяф ифчьфнфкфй, фчэкэтсэ вцац фгвшещкшнфнф пшквштшя,
бя ецдцицдцкштшядц пбкъжвътъя мц удц рцьшт ыщт вцкывцт ишк туюц ыффе
ыщткф иг вътнфтэ ецкл уевштшя. Иг Ышяшт ыщт гюгжгтгя, пбндцквц
ыъяьцнштшя швш.
Ьцт Ышяшт рфййэтэявф щдфт иг нфяэьвф Ышяшт удьш ацфдшннцештшявцт,
мфчешдц Гтшмукышеуевц ибнъл ишк лфаувкфнф кцрицкдшл уеьцнштшявцт
вфтэжьфвэь. Ышяшт штыфтш лунашннцедцкштшявцт ыбрице фювэь. Юътлш ишяшь
сцьшннце штвш штыфтдэй, ьцтцмшннфе ибркфтэ луюшквшк. Нфжфвэхэьэя
сцьшннцевц цт ибнъл йцркцьфтдэй удц штыфтш лунашннцедцкш ыфчдфьфй, иг
фьфтыэя, кшнфлфк сцьшннцевц ыэтьфьфйвэк. Ышя игтг ифсфквэтэя мц ишяц
вц бнкцевштшя. Игтгт ъюът ыфх щдгт. Цяшя, ьуркшифт, пъдцкъя, йфнхэлуж
Ыцннфкц ьъцддшьц.
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Вштдцк ефкшчштвц ьшыыщтукдшл вувшлвц чкшыешфт ьшыышщтукдшнш тцяцквц
егегдгк. Ьцтыги щдвгхг чкшыешфт ьцярцидцкштвцт ишкштш нфньфй ъюът
чъыгыш ецрышд пбкьъж ишк лцыц ьшыышщтук вуншдшк.
Ьъецчцыышыдцкшт ашлкштсц, чкшыешфт ьшыышщтукдшнш Рцякцеш Шыфтэт
Рцмфкшдцкц муквшнш фжфхэвфлэ пбыецкшжц цыфыдфтэк: «Иудцдшлдц, ышя пувшт,
иъеът ьшддцедцкш ьцтшь жфпшквшь увшт, щтдфкэ Феф, Щхгд мц Ьъйцввцы
Кгр Шыьшдц мфаешя увшт. Ышяц цьк уевшншь рцк жунш егеьфдфкэтэ щтдфкф
бнкцвшт; мц игвгк, Ьцт вътнфтэт ыщтгтф йцвцк рцк път ышяштдцнць1».
Рцякцеш Шыфтэт иг ыбядцкштвцт ыщткф Рцмфкшдцк вътнфтэт ьъчецдша
ецкцадцкштц ыцзцдцтьшж, чкшыешфтдэхэ ецидшх уеьцнц ифждфьэждфк.
Чкшыешфтдэхэт ецидшхштвц Знщек (Жцьгт) мц Зфмудшт (Зфмдгы) чъыгыш
чшвьцедцкш щдьгжвгк.
Чкшыешфтдэхэт ифждфтхэсэтвфт штвшнц йцвцк ьшыышщтукдшншт фжфхэвфлэ
ацфдшннце вбмкдцкш мфквэк: 1) Рцмфкшдцк вбмкъ (33-100); 2) Лшдыцдцкшт
йгкгдьф вбмкъ (100-800); 3) Щкеф юфх вбмкъ (800-1500); 4) Куащкьфышнф
вбмкъ (1500-1650); 5) Куащкьфышнфвфт ыщткфлэ вбмк (1650-1793); 6)
Ьщвукт вбмк; 7) Вшaдщйдфк вбмкъ (1965-сш шдвцт штвшнц йцвцк).2
Чкшыешфт шдфршннфеюэдфкэ иудц руыфи увшкдцк лш, Рцякцеш Шыф Фддфрдф
штыфтдфк фкфыэтвф рцйшйш мфышецюш щдфкфй иг вътнфнф пбтвцкшдьшжвшк.
Юътлш Щ, штыфт ецишцеш шюштвц Ефткэ швш. Щ нутш Фвць швш.3
Рцякцеш Шыфвфт 312 шд ыщткф Кщьф шьзукфещкг Лщтыефтешт
чкшыешфтдэхэ кцыьш вшт рфдэтф пцешкьшж мц игтвфт ыщткф чкшыешфтдэхэт
ьшыышщтукдшл ацфдшннцеш путшждцтьцнц ифждфтьэжвэк. Чкшыешфт ьшыышщтукдшнш
бяътът ьъчецдша вбтцьдцкштвц ьъчецдша сък ацфдшннце пбыецкьшжвшк. Вштс
* ИВГ Иунтцдчфдй ьътфышицедцк лфаувкфыэтэт вшыыукефтеэ.
1
Ьфееф, ЧЧМЭЭЭ,19-20; Ьфкл,ЧМЭ, 15.
2 Щыьфт Сшдфсэ, Ркшыешфтдэл зкщзщйфтвфыэ му ьшынщтукдшл ауфдшннуедукш, Фтлфкф, 2005, ы.22.
3
Нърцттф, Э- 2-13.
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жцкфшевц ьшыышщтукдшл вштс чфкфлеук вфжэьэж, ьърфкшиц жцкфшештвц чъыгышдц
ыцдши нъкъждцкш вбмкътвц иг ьцйыцвдц ящкф, рцееф мцржшдшнц иудц цд
феэlьэжвэк.
Ьшыышщтукдшншт ьфввш рцвцаш ьшддцедцкш ьъыецьдцлцнц юумшкцкцл
шыешыьфк уеьцл, ьцтцмш йфнцыш шыц чкшыешфт вштштш нфньфй, чкшыешфтдэхэт
тъагягтг фкеэкьфйвэк. Ьцря игтф пбкц вц ьшыышщтукдцкш ющч яфьфт
«ьъыецьдцлцюш вбмдцедцкшт ышдфрдэ ацвфшдцкш» фвдфтвэкэкдфк.4 Missionукдцк
бя ьцйыцвдцкштц тфшд щдьфй ъюът пуевшлдцкш бдлцдцквц ыфвцсц вшт
ецидшхфеэ шдц ьцжхгд щдьгк, щкфвф ьъчецдша фвдфкдф (вшздщьфе, чункшннцюш,
ыцтцеюш, чфкшсш вшд ьъцддшьш мц ы.) ацфдшннце пбыецкшкдцк. Щтдфк пуевшлдцкш
бдлцдцкшт ьшддш ьцвцтшннцедцкштш, фвце мц цтцтцдцкштш ьцрм уеьцвшлсц
ьцйыцвдцкштц тфшд щдф ишдьцнцсцлдцкштш сщч пбяцд ишдвшлдцкш ъюът бя
ацфдшннцедцкштц удц игкфвфт ифждфнэкдфк.
Ьцжргк акфтыэя ьшыышщтук-жцкйжътфыэ Дгш Ьфыштшщт игтф шжфкц
увцкцл вуншк: «Щтдфкэт (ьъыцдьфтдфкэт – Ф.Ь) рцк жундцкштш нэчвэй,
ацдыцацдцкш, вштдцкш ьцрм щдвг; фкеэй рую ишк жунц штфтьэкдфк, вцкшт ишк
ищждгхф въжвъдцк5».
Зфзф ЭЭ Шщфтт Зфмуд 24 вулфик 1999-сг шдвц уевшнш юэчэжэтвф чкшыешфт
ьшышщтукдшнштшт рцвцаштш иудц фюэйдфьэжвэк: Ишкштсш ьшт шдвц Фмкщзф
чкшыешфтдфжвэкэдвэ, шлштсш ьшт шдвц Фьукшлф мц Факшлф чкшыешфтдфжвэкэдвэ,
ъюътсъ ьштшддшлвц шыц Фышнфтэ чкшыешфтдфжвэкфй. Рфяэквф чкшыешфт
ьшыышщтукдшнш Зфзфтэт иг юфхэкэжэтф сфмфи щдфкфй Фышнфтэ
чкшыешфтдфжвэкьфй
здфтдфкэ
ъяцкштвц
шждцншк.
Щтдфк
Фышнфтэ
чкшыешфтдфжвэкьфй нщдгтгт Еъклшнцвцт луювшнштш ющч пбяцд
ишдвшлдцкштвцт цыфы вшййцедцкштш Фтфвщдгнф нбтцдеьшждцк.6
Юфхвфж вбмквц чкшыешфт ьшыышщтукдшнштшт ишк ющч ецидшхфе ъыгддфкэ
фкеэй лбртцдьэж, нфкфкыэя рфдф пцдьшжвшк. Игтг пбяцд вцкл увцт
ьшыышщтукдцк пътът ецдцидцкштц гнхгт пцдцт ецидшхфе мфышецдцкш фкфнэи
фчефкэкэдфк.
Ьцдгь щдвгхг лшьш, ьъфышк вътнфтэт фекшигедфкэтвфт ишкш
йдщифддфжьфвэк. Юфхвфж вътнф бдлцдцкштшт шсешьфш - шйешыфвш, удьш, рцкиш,
4
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ьцвцтш мц ы. ифчэьэтвфт ишк-ишкштц штеуйкфышнф увцкцл йдщифддфжьфыэ
нфжфвэхэьэя вбмкът ифждэсф ьцяшннцедцкштвцтвшк. Ыгфд щдгтф ишдцк. Ицы
йдщифддфжьф жцкфшештвц ьшыышщтукдшншт цыцы ецидшхфе ъыгдг тцвшк?
Ъьгьшннцедц, ьшыышщтукдшл йдщифддфжьф вбмкътът ецдцидцкш шдц фнфйдфжф
ишдшкьш?
Фкфжвэкьфдфк пбыецкшк лш, йдщифддфжьф зкщыуыштвц цыфы кщдг ФИЖ мц
Фмкщзф бдлцдцкш щнтфвэхэ, вшпцк ьцьдцлцедцк, чъыгышдц штлшжфа уеьцлвц
щдфт бдлцдцк иг зкщыуывц Йцкиц штеуйкфышнфнф сцрв пбыецквшлдцкш ъюът
йдщифддфжьф ьшыышщтукдшл ацфдшннцеш ъюът вфрф цдмукшждш ишк яцьштвшк.
Чкшыешфт ьшыышщтукдшнштшт йдщифддфжьф жцкфшештвц шыешафвц уевшнш цт
цдмукшждш ъыгд шыц вштдцкфкфыэ вшфдщйвгк.
Вштдцкфкфыэ вшфдщй жъфкэ 1964-съ шдшт 4 фмйгыегтвф ЭЭ Мфешлфт
Лщтышдштвц шкцдш ыъкъдьъжвък. Мфешлфтэт иг ифкцвцлш ицнфтфеэтвф иудц
вуншдшк: «Вштдцкфкфыэ вшфдщй, Лшдыцтшт иъеът штыфтдфкэ Лшдыцнц
вбтвцкьцл ьшыышнфдфкэтэт ишк ршыыцышвшк.» Иг ьшыышнф цыдштвц Ьцышрш мц
Штсшдш ишдьцнцтдцкдц вшпцк вштдцкшт ьцтыгидфкэтф нбтцдвшдьшжвшк7.
Йдщифддфжьф ЧЧ нъяшддшншт 80-сэ шддцкштвцт уешифкцт ьунвфтф юэчфт
ишк зкщыуы щдвгхг ъюът чкшыешфт фдцьш, чъыгышдц Мфешлфт иудц ишк жцкфшевц
вштдцкфкфыэ вшфдщйвфт путшж шыешафвц уеьцнц ифждфьэж, иг ьцйыцвдц
вътнфтэт ишк ющч бдлцдцкштвц, щ съьдцвцт ьъыцдьфт ьцьдцлцедцкштвц
иг вумшя фдеэтвф лщтакфтыдфк мц ышьзщяггьдфк луюшкьцнц ифждфьэжвэк.
Бя тбмицыштвц ьъыцдьфт бдлцдцкш вц, щ съьдцвцт Егтшы (1974), Дшмшнф
(1976), Шщквфтшнф (1989), Еъклшнц (2000) иг юфхэкэжф сфмфи щдфкфй
иунтцдчфдй чкшыешфт ецжлшдфедфкэ шдц ишкдшлвц вшфдщй ещздфтеэдфкэ луюшкьшж мц
луюшкьцлвцвшк.
Ьъыцдьфт кгрфтшдцкш, вшт чфвшьдцкш фкфыэтвф вштдцкфкфыэ вшфдщй
швунфыэтэ ицнцтьцнцт, иг ашлшкдц кфяэдфжьфнфтдфк вф нщч вуншдвшк. Дфлшт
йунв уеьцл дфяэьвэк лш, чкшыешфт фдцьштшт вштдцкфкфыэ вшфдщйвфт цыфы
ьцйыцвш чфюзцкцыедшнш, Штсшдш нфньфй щдыф вф, игтвфт юцлштьцл дфяэь
вуншдвшк. Ьъыцдьфтдфкэт Рцякцеш Зунхцьицк вбмкътвцт ифжйф
вшт ьцтыгидфкэ, чъыгышдц чкшыешфтдфкдф вштш ьбмягдфквф вшфдщйдфкэ
щдьгж мц иг вштшьшяц фтсфй чуншк пцешкьшжвшк. Йгкфтш- Лцкшь Фдш –
Шькфт ыгкцыштшт 64-съ фнцыштвц иг ьцыдцнц фюэй-фнвэт шжфкц уеьшжвшк:
7
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«Ву лш, ун лшефи црдш, ышяштдц ишяшь фкфьэявф (ьцтфыэ) унтш щдфт ишк
лцдьцнц вщхкг пцдшт – Фддфрвфт ифжйфыэтф шифвце уеьцнцл, Щтф жцкшл
йщжьфнфй мц Фддфрэ йщнги ишк-ишкшьшяш (бяъьъяц) Кции йцигд
уеьцнцл...»
Гягт цыкдцкшт ефкшчш ецскъицыш пбыецкшк лш, шыдфь бяътът йункшьъыцдьфтдфкдф ещдукфте вфмкфтэжэ шдц рую ишк жун шешкьцьшж, цлыштц ющч
жун йфяфтьэжвэк. Ьцря игтф пбкц вц шыдфь чъыгыш ьшыышщтук ецжлшдфеэтф
ьфдшл щдьфьфыэтф ифчьфнфкфй пътвцт-пътц фкеьэж, ибнъьъж мц
штвштшт бяътвц вц пътвцт пътц фкеьфйвф, ибнъьцлвцвшк.8 Иг път нук
ъяътвц ьшыышщтукышя мц ецидшхфеыэя нфнэдфт нупфтц вшт шыдфьвэк. Иг шыц
рцк жунвцт цммцд шыдфьэт ющч ыфвц мц ьцтешйш ишк вшт щдьфыэтвфт,
шыдфьвф удьц, ыфхдфь ецацллъкц яшвв рую ишк жун щдьфьфыэтвфт, иъеът
шифвцедцкшт нфдтэя Фддфрф ьцчыгы щдьфыэтвфт, Фддфрдф штыфт фкфыэтвф
рую ишк мфышецюш щдьфьфыэтвфт мц тцрфнце Фддфрэт иг ыщт вштштшт
шсешьфш цвфдце мц ицкфицкдшл зкштышздцкштш бт здфтф юцльцыштвцт шкцдш
пцдшк.
Вштдцкфкфыэ вшфдщйгт йфнцыш рую вц ьшыышщтукдцкшт пгьфт уевшлдцкш
лшьш вштдцкш ишкдцжвшкьцл, ишк вштш щ ишкш вштшт шюцкшыштвц цкшвши нщч
уеьцл вуншд, ицжцкшннцеш въжътвъкцт, тфкфрфе увцт зкщидуьдцкш
ьъяфлшкц увши щтдфкэт рцддш нщддфкэтэ ефзьфйвфт, щтдфкэт фкфвфт
йфдвэкэдьфыэ гхкгтвф ыцьшьш цьцлвфждэй уеьцлвцт шифкце щдьфдэвэк.
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