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Nübüvvet ile İlgili Bazı Hususlar (Ebû Ali el-Cübbâî (ö. 303/916)
Özelinde)
ÖMER FİDANBOY

Özet
İslâmî ilimler kelâm (i‘tikâd), fıkıh ve tasavvuf olmak üzere üç temel doktrin
üzerine kurulmuştur. Çalışmamızın ana konusu olan nübüvvet, kelâm ilminin üç temel
esaslarındandır. Her ne kadar ilk dönem kelâm eserlerinde nübüvvet konusu pek fazla
yer almasa da sonraki dönemlerde Yahudî ve Hıristiyanlarla yapılan tartışmalar,
Şiâ’nın imamet anlayışı, Mu‘tezile’nin nübüvvet algısı, filozofların bu konudaki
düşünceleri ve nübüvveti inkâr edenlerin ortaya çıkması gibi nedenlerin etkisiyle
nübüvvet kelâm eserlerinde önemli bir yer edinmiştir. Nübüvvet meselesinin önemli
hususlarından biri de konu ile ilgili kavramlardır. Genel olarak kavramlar zihniyetlerin
algılanabilmesinin temel anahtarlarıdır. Bu sebeple bir konuyu tam olarak
kavrayabilmek için onunla ilgili kavramlara hâkim olmak gerekir. Fakat kavramlar
zaman içerisinde anlam erozyonuna uğradıklarından ait oldukları dönem göz önünde
bulundurularak değerlendirilmelidir.
Çalışmamızda Basra Mu‘tezilesi liderlerinden Ebû Ali el-Cübbâî’nin nübüvvet
ile ilgili bazı düşüncelerini ve yaşamış olduğu zaman diliminde nübüvvet ile ilgili
kavramların nasıl değerlendirildiğini inceledik.
Anahtar Sözcükler:
Nübüvvet, Nebî, Resûl, Ebû Ali el-Cübbâî
Summary
Islamic sciences are founded on three basic doctrines: kalam (itikat), fiqh and
mysticism. Prophethood, which is the main subject of our study, is one of the three
basic principles of theology. Although the subject of prophethood does not take much
place in the first term theological works, discussions with Jews and Christians in the
later periods, the understanding of Shia's imam, the sense of prophethood of Mu'tezile,


Bu çalışma 2018 yılında Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yapılan
“Nübüvvet Tartışmaları, Ebu’l-Hasan El-Eş‘arî ve Ebû Ali El-Cübbâî Örneği” adlı yüksek
lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır.

Araştırma Görevlisi, Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelâm Anabilim Dalı,
omerfarukfidanboy@gmail.com
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the philosophers' thoughts about this issue and the emergence of those who deny
prophethood. has gained an important place in kalam works. One of the important
aspects of the prophethood issue is the related concepts. Generally, concepts are the
main keys to the perception of mentalities. For this reason, in order to fully grasp a
subject, it is necessary to master the concepts related to it. However, since the concepts
have undergone meaning erosion over time, they should be evaluated considering the
period they belong to.
In our study, we examined some of the thoughts about the prophethood of Abu
Ali al-Cubbaî, one of the leaders of the Basra Mu‘tzilesi, and how the concepts related
to prophethood were evaluated during his time.
Key words:
Prophethood, Nebî, Messenger, Abu Ali al-Cubbai
Giriş
İslâm düşünce tarihinde inanca dair birçok mesele tartışılmıştır. Bunlardan biri
de kelâmın sem’iyyât kısmına dâhil olan nübüvvettir. Nübüvvet, kelâmcılara has bir
mesele olmayıp filozofların da üzerinde durduğu ve geçmişten günümüze kadar
güncelliğini korumuş önemli bir konudur.
Bu konu üzerinde İslâm âlimleri ile filozoflar arasında bir takım ihtilaflar
yaşanmıştır. Filozofların çoğunluğu nübüvveti inkâr ederken, kelamcılar ise kabul edip
ispat metotları üzerinde çalışmışlardır. Bunu yaparken de akıl-nakil dengesini
korumaya ve aralarındaki uyumu ortaya koymaya gayret etmişlerdir.
Şunu belirtmek gerekir ki ilk dönemlerde nübüvvet hakkında Ehl-i sünnet’e
muhalif bazı düşünürlerin nübüvvetin imkânı, ispatı, gerekliliği vb. meseleler ile ilgili
başlatmış oldukları tartışmalar, tamamen Hz. Peygamberin nübüvvetine hastır. Daha
sonraki dönemlerde bu tartışmalar diğer peygamberleri de kapsayıp umumiyet
arzetmiştir.
Bu konuda üzerinde durulan en önemli husus, Allah’ın peygamber
göndermesinin akıl açısından değerlendirilmesidir. Peygamberler, insanların ebedî
mutluluğu/saâdeti için gönderilmiş elçilerdir. Mu‘tezile aslah teorisinden hareketle
insanların faydasını/maslahatını gözetmenin Allah’a vâcib/zorunlu olduğunu
savunmaktadır. Onlara göre Allah’ın tüm fiilleri bir hikmete mebnidir ve insanlar için
“( صالحiyi/faydalı)” olanı yapmak Ona vâcibtir. Bununla beraber “( اصلحen
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iyi/faydalı)” olanı yapmasının vücûbiyeti ise tartışmalıdır. Mu‘tezile ’nin bir kısmı
bunun da vâcib olduğunu düşünmektedir. Fakat diğer bir kısmı “mutlaka her iyinin
daha iyisi vardır” kaidesinden hareketle vücûbiyeti kabul etmemiştir. Zira onlara göre
bu durumda sonsuz bir zincirlemenin meydana geleceği ortadadır.1
Basra Mu‘tezile’sinin önde gelenlenlerinden Ebû Alî el-Cübbâî (ö. 303/916)
bu hususu farklı bir şekilde değerlendirmektedir. Ona göre Allah’ın “( اصلحdaha iyi)”
olanı yaratması dinî açıdan vâcib, dünya açısından caizdir. Bağdat Mu‘tezilesi ise hem
dinî hem de dünyevî yönleriyle aslâhın vâcib olduğunu savunmaktadır.2
Mu‘tezile’nin nübüvveti aklen vâcib görmesi, benimsemiş olduğu beş esastan
biri olan “adalet” prensibinin gereğidir. Bu çerçevede kul için en iyi olanı (aslâhı)
yaratmamak Allah’ın “adalet”prensibine aykırıdır. Allah’ın kulları için en iyi olanı
(aslâhı) yaratmaması, adil olmayan bir Allah taavvuru ortaya çıkarrır ki bu, Ona zulüm
isnat etmek anlamına gelir. Böyle birinin tanrı olması düşünülemeyeceğinden ilahlığı
sorgulanır. Yüce Allah ise zulüm ve sâir adaletini zedeleyecek her türlü kusurdan
berîdir.3
1. Nebî ile Resûl Kavramları
İslâm âlimleri peygamberler için kullanılan resûl ile nebî kavramları arasında
anlam açısından herhangi bir farkın olup olmadığını tartışmışlardır. Âlimlerin
çoğunluğu bu kavramların birbirinden farklı olduğunu; resûl’ün nebî’den daha
özel/has bir muhtevaya sahip olduğunu savunmuşlardır.

4

Buna göre nebîlik

Kadı Abdulcebbâr, el-Muhît bi’t-Teklîf, thk. Ömer es-Seyyid Azmi, (Kâhire: 1965), s.
243244; Ebu’l-Hasan Seyfuddin Ali el-Âmidî, Ğâyetü’l-Merâm Fi Îlmi’l-Kelam, thk.
Hasan Mahmut Abdullatif, nşr. Din İşleri Yüksek Meclisi, Kahire 1971, s. 224;
İmâmu’l-Harameyn Ebi’l-Meâlî Abdilmelik el-Cüveynî, Kitâbu’l-İrşâd, thk. Esad
Temim (Beyrut: 1992), s. 247; Kemal İbn Hümam, Kitâbu’l-Müsâyere, (İstanbul: Çağrı
Yayınları, 1979), s. 140-141.
2
ŞemsuddinEb’l-Avn Muhammed b. Ahmed el-Hanbelî, Levamiu’l-Envari’l-Behiyye ve
Sevatiu’l-Esrari’l-Eseriyye li Şerhi’d-Dureri’l-Mudiyye fi Akdi’l-Firketi’l-Mardiyye, nşr.
Müessesetü’l-Hafikîn, Dimeşk 1982, c. 1, s. 80.
3
Kadı Abdülcebbar, el-Muğnî, XV, 164; el-Muhtasar fî Usûli'd-Din, I, 137.
4
Mâverdî, Ebül-Hasan Ali b. Muhammed, Âlâmü’n-Nübüvve, Beyrût 1994, s. 93;
Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Akçağ yayınları, Ankara 1995, c. 5, s.
311; Mustafâvî, et-Tahkik fi Kelimati’l-Kur’an, Tahran, 1360, c.3, s.116; Askerî,
Hüseyin bin Abdullah, Mu’cemu’l-Furuku’l-Lüğaviyye, Kum, Müessese neşri İslâm,
1384, s. 531; İmam Muhammed b. İdris eş-Şafi, el-Fıkhul-ekber fî İlm-i Usûlid-dîn, nşr.
Abdullah Ahmed Yasin, 2013 s. 28. BağdâdiEbûMansûrAbdülkahir b. Tâhir b.
Muhammed et-Temîmî, KitâbüUsûli’d-Din, Dârü’l-Kütübi’l-ilmiyye, Beyrût 1981, s.
154; Hüdaverdi Adam, “Nübüvvet’e Dair İki Mesele:Nebi ile Resul Arasındaki Fark ve
Kadın’ın Peygamberliği”,SAÜİFD., y.1996, sayı.1, s. 82.
1
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peygamberliğin ilk basamağı, resûllük ise bir üst basamağı kabul edilmiştir.5 Ebû Ali
el-Cübbâî bunun aksine iki kavram arasında herhangi bir farkın olmadığını
savunmuştur.6
2. Peygamberlerde İsmet
Nübüvvet meselesinin en tartışmalı konularından biri de peygamberlerin
masumiyetidir. Âlimlerin bir kısmı peygamberlerin günahlardan tamamen berî
olduklarını savunurken, bir kısmı da bunun aksini düşünmektedir. Ebu Ali el-Cübbâî,
peygamberlerin kasıtlı bir şekilde günah işlemediklerini ve işledikleri hataların tevîl
edilmesi

gerektiğini

söylemiştir.

7

Şehristanî

(ö.

548/1153)

Ebû

Ali’nin

“peygamberlerin büyük-küçük günah işlemeleri bir tarafa, günaha meyil dahi
etmediklerini” ifade ettiğini aktarmıştır.8
İsmet ile alakalı üzerinde durulan diğer bir husus da, peygamberlerin ne zaman
bu sıfata haiz olduklarıdır. Bu konuda vârid olan görüşleri üç sınıfta ele almak
mümkündür:9
1. Tüm peygamberler doğuştan itibaren masumdurlar: Bu görüşü savunanlar
Râfizîlerdir.
2. Peygamberler bulûğ çağından itibaren masumdurlar: Mu‘tezile’nin çoğu bu
görüştedir.
3. Peygamberler nübüvvet sonrası ismet sıfatına sahiptirler: Ebû Ali ile
Eş‘arîler bu görüştedir.
Ebû Ali’ye göre ismet, nübüvvetle birlikte başlamaktadır. Dolayısıyla
peygamberler bi‘set sonrası her türlü günahtan korunmuştur. Bi‘set öncesinde ise
böyle bir durum söz konusu değildir. Ebû Ali, bi‘set sonrası peygamberleri her türlü
günahtan korumanın ve onlara ismet sıfatını vermenin Allah’a vâcib olduğunu
savunmaktadır. Ona göre peygamberlerden sadır olan hataların muhakkak tevil
Hüseyin Atay, İslâm’ın İnanç Esasları, Ankara 1992, s. 189.
KâdîAbdülcebbâr, Ebû’l-Hasan Abdülcebbâr b. Ahmed el-Hemedâni, Şerhu’l-Usûli’lHamse, thk. Abdülkerim Osman, nşr. Mektebetü’l-Üsra, Kahire 2009, s. 567.
7
Râzî, Îsmetu’l-Enbiya, thk. Muhammed Hicâzi, Kahire 1986, s. 9; Cürcânî, Seyyid
Şerîf, Şerhu’l-Mevâkıf, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul 2015, c. 3,
s. 492.
8
Şehristânî, Ebu Fetih Muhammed b. Abdülkerim Ahmet, el-Milel ve’n-Nihal, (nşr;
M.SeyyidKilâni), Dârus-Saib, Beyrût 1986, s.77.
9
Râzî, el-Erbaîn fî Usûli’d-Dîn, thk. Ahmed Hicâzi Sekkâ, Mektebetü’l-Külliyâti’lEzheriyye, Kahire 1986, c. 2, s. 117; Râzî, et-Tefsiru’l-Kebir (Mefatihu’l-Ğayb),nşr.
Daru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, Beyrût 1420., c. 3, s. 456; Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, c. 3, s.
492.
5
6
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edilmesi gerekir. Zira bunlar ya sehven yapılmış ya da tevil kaynaklı bir hata söz
konusudur.
İsmet konusu tartışıldığında akla gelenlerin başında Hz. Âdem’in yasak
ağaçtan yemesi gelmektedir. Ebû Ali’ye göre Âdem’in bu eylemi, bi‘set öncesi
gerçekleşmiş bir hatadır. Ayrıca Âdem, yaptığı hatayı telafi etmek adına derhal tövbe
edip Allah’a yönelmiştir. Ebû Ali, Âdem’in yasak ağaçtan yemesinin kasıtlı bir şekilde
olmadığını ve tevile muhtaç bir durum olduğunu düşünmektedir. 10 Zira Hz. Âdem,
yasaklanan şeyin ne olduğu hususunda yanılmıştır. Yasaklanan şey “cins” iken, Âdem
onu “ayn” olarak anlamıştır. Yani aynı meyvenin yetiştiği tüm ağaçlar yasaklanmış
iken, Âdem sadece belli bir ağaçtan yemenin yasak olduğunu anlamıştır.11 Dolayısıyla
burada herhangi bir kasıt değil, algı hatası vardır.12 Aksi halde kasıtlı olarak haram
olan bir şeyi yapmak, başkalarının nefretini üzerine cezbeder ki peygamberler bundan
berîdir.13
Ebû Ali’nin oğlu Ebû Haşim (ö. 321/933) de bu konuda benzer bir yaklaşım
içerisindedir. O, Âdem’in yasak ağaçtan yemekle hata yaptığını ve bu hatasından
dolayı kazandığı sevapların bir kısmından mahrum kaldığını söylemektedir.
Dolayısıyla Kur’ân’da 14 Hz. Âdem’e nispet edilen zulüm, kendi sevabını eksiltip
nefsine karşı işlediği suçtur.
Ebû Ali, Peygamberlerin belli bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini
ancak bu bilginin temel ilkelerle sınırlandırıldığını ifade etmiştir. Peygamberlerin
bilgilerinin eksik olduğunu veya cahil olduklarını vehmettirebilecek örnekleri tevil
etmiştir. Bunlardan biri de Hz. Mûsâ’nın Allah’tan rü’yet (kendisini ona göstermesini)
talep etmesidir.15 Mu‘tezile’ye göre, Allah’ın görülmesi câiz değildir. Allah hakkında
câiz olmayan bir şeyi istemek ise bir peygamber hakkında düşünülemez. Mûsa’nın bu
talebi onun bilgi eksiklği ile ithâm edilmesine neden olabileceğinden Ebû Ali, burada
Bağdâdî, KitâbüUsûli’d-Din, s. 168; İbnü’l-Murtazâ, Kitâbü’l-Kalâid fi Tashihi’lAkâid, nşr. A.Nasri Nâdir, Dârü’l-Maşrık, Beyrût 1985, s. 115.
11
Bağdâdî, KitâbüUsûli’d-Din, 168.
12
Bağdâdî, KitâbüUsûli’d-Din, 168.
13
Râzî, et-Tefsîr, c. 3, s. 452; Endelûsî, Ebu Hayyan, el-Bahru’l-Muhit fi’t-Tefsir, thk.
Sıdkî Muhammed Cemil, nşr. Daru’l-Fikir, Beyrût h.1420, c. 1, s. 253; Dımeşkî, Ebu
HafsSiracuddin Ömer b. Ali el-Hanbelî, el-Lubab fi Ûlumi’l-Kur’an, thk. Adil AhmetAli Muhammed, nşr. Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, t.s.,y.y., c. 1, s. 550; Âlûsî, Ruhu’l-Meânî
fi Tefsiri’l-Kur’ani’l-Âzimve’s-Sebî’l-Mesanî, thk. Ali Abdülbari Atiyye, nşr. Daru’lKutubi’l-İlmiyye, Beyrût h.1415, c. 1, s. 239.
14
Bakara, 2/35; A’râf, 7/23.
15
Arâf 7/143.
10
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Hz. Mûsâ’nın Allah’ı gözle görmeyi talep etmediğini söyleyerek iki ihtimalden söz
etmektedir:
1-Ya Hz. Musâ Allah’ı zarûrî olarak bilmeyi istemiştir.
2-Ya da rü’yet’i kendisi için değil, kavmi için istemiştir. Zira Musâ, Allah’ın
gözle görülemeyeceğini biliyordu.
1.

Peygamberlerde İctihad

Peygamberlerin içhitadda bulunup bulunamayacağı hususu tartışmalıdır. Ebû
Ali ve Mu‘tezilenin bazı önde gelen âlimleri, “O, nefis arzusu ile konuşmaz.(Size
okuduğu) Kur’ân ancak kendisine bildirilen bir vahiydir” 16 ve “De ki: “Onu
kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana
vahyolunana uyarım” 17 ayetlerinden hareketle peygamberlerin bilgilerinin Allah
katında olduğu, bu durumda onların içtihat etmelerininin caiz olmadığı
kanaatindedir.18 Ona göre şayet Peygamberlerin içtihat etmesi caiz olsaydı, içtihadî
hükümlerde değişim caiz olduğundan başka bir müçtehidin onların içtihadına
muhalefet etmesinin de caiz olması gerekirdi ki bu imkânsızdır. Ebû Ali Hz.
Peygamberin sadece savaş ile alakalı durumlarda içtihat ettiği düşüncesindedir.19
Âlûsî (ö.1270/1854), “Şu senden izin isteyenler, hakikaten Allah'a ve Resûlüne
iman etmiş kimselerdir” 20 ayetinde Allah’ın izin verme yetksini Hz. Peygambere
bırakmasını, birtakım işlerde yetkinin Hz. Peygamberin içtihadına bırakılması olarak
değerlendirmiştir. Hatta Âlûsî bu konuda Ebû Ali’ye iki görüş nispet edildiğini ve
bunlardan birine göre Hz. Peygamberin mutlak manada içtihat edebileceği yönünde
olduğunu söylemiştir.21

16

Necm, 53/3-4.
Yunus, 10/15.
18
Razi, et-Tefsirü’l-Kebîr, c. 16, s. 189; Amidî, el-İhkam fi Usuli’l-Ahkâm, thk.
AbdurrezzakAfifî, nşr. Mektebetü’l-İslâmiyye, Beyrûtt. s. c. 4, s. 165;Hasan b.
Muhammed el-Attar eş-Şafî, Haşiyetü’l-Attar ala Şerhi’l-Celal el-Mahallî âlaCemî’lCevamî, Daru’l-kutubi’l-İlmiyye, ts. c. 2, s. 426; Dımeşkî, el-Lubab fi Ûlumi’l-Kur’an,
c. 13, s. 553-155.
19
Muhammed Emin b. Mahmud Emir Padişah el-Hanefî, Teysiru’t-Tahrir, Daru’l-Fikir,
Beyrûtts. c. 4, s. 184; Muhammed b. Süleyman el-Aşkar, Efâlü’r-Resul ve
Delaletuhaâla’l-Ahkami’ş-Şerîyye, nşr. Müessesetü’r-Risale, Beyrût 2003, c. 1, s. 123.
20
Nur, 24/62.
21
Âlûsî, Ruhu’l-Meânî, c. 9, s. 413; Said Havva, el-Esas fi’t-Tefsir, nşr. Daru’s-Selam,
Kahire h.1424, c. 7, s. 3824; Amidî, el-İhkam fi Usuli’l-Ahkâm, c. 4, s. 209.
17
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2.

Peygamberler ile Melekler Arasındaki Üstünlük

Nübüvvet ile ilgili tartışmalar arasında yer alan diğer önemli bir husus da
“efdaliyyet” meselesidir. Efdal kelimesi; fazla olmak, üstün olmak anlamına gelip f-zl kelimesinden türemiştir. Efdal, ismi tafdil kalıbında olup “bir şeyin diğerinden üstün
olduğu” anlamını ifade etmektedir.22
İslâm düşünürleri birbirinden farklı mahiyetlere sahip olan peygamberler ile
melekler arasındaki fazilet kıyaslaması üzerinde tartışmalardır. Başta Ebû Ali olmak
üzere Mu’tezilî âlimlerin büyük çoğunluğu meleklerin peygamberlerden üstün olduğu
kanaatindedir.23 Onlar Kur’ân’daki ‘‘Melekleri elçiler yapan’’24 ayetinden hareketle
meleklerin bir kısmının diğer meleklere elçi olarak gönderildiği düşüncesindedir.25
Ebû Ali’ye göre Kur’ân’daki “Size ben meleğim de demiyorum” 26 ayeti ise
meleklerin peygamberlerden daha üstün olduğunun kanıtıdır. Bu açıdan ayetin anlamı
“Ben sizlere kendi konumum üzerinde bir konum da olduğumu iddia etmiyorum”
şeklindedir. Şayet Hz. Peygamber meleklerden üstün olsaydı, böyle bir ifade
kullanmazdı.27

İbnManzûr, Lisânu’l-Arab, c. 11, s. 524; Râgıb, el-Müfredât, s. 639.
Eş’arî, Makalatu’l-İslâmiyyîn, s. 180; Râzî, et-Tefsîr ,c. 12, s. 538; Cürcânî, Şerhu’lMevâkıf, c. 3, s. 534; Endelûsî, el-Bahru’l-Muhit, c. 4, s. 518; Dımeşkî, el-Lubab, c. 8, s.
158; Şihabu’d-Din Ahmed b. Muhammed el-Hanefî, Haşiyetü’üş-Şihab, c. 4, s. 64,;
Muhammed Cemaluddin el-Kasimî, Mehasinu’t-Te’vil, thk. Muhammed Basıl, nşr.
Daru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût h.1418 c. 4, s. 365; Muhammed Reşid b. Ali Rıza elHüseynî, Tefsiru’l-Menar, c. 7, s. 357; Muhammed İbniÂşûr et-Tûnusî, Tahrirü’lMâna’s-Sedid
ve
Tenvirü’l-Âkli’l-CedidminTefsiri’l-Kitabi’l-Mecid,
nşr.
ed-Daru’tTûnusiyye, 1984, c. 7, s. 242.
24
Fatır, 35/1.
25
Razi, et-Tefsirü’l-Kebir, c. 20, s. 210.
26
Enâm 6/50.
27
Râzî, et-Tefsirü’l-Kebîr,c. 12, s. 537; Şihabu’d-Din, Haşiyetü’ş-Şihab, c. 4, s. 64.
22
23
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Sonuç
Kelâmın ilminin üç ana esaslarından biri olan nübüvvet, Hz. Peygambere vahyin nazil
olduğu ve sıcaklığını koruduğu dönemlere kadar sâfî bir düşünceyle ele alınmıştır. Fakat
Emevi-Abbasi dönemlerinde gerçekeşen tercüme-çeviri faaliyetleri nübüvvet konusunda
birtakım yeni tartışmalar meydana getirmiştir. Gün geçtikçe İslâm’ın yayılmasıyla beraber artan
fetihlerin etksiyle sonradan İslâm dinini tercih eden kişilerin her birinin farklı bir kültür ve
anlayışa sahip olmaları nedeniyle ilk dönemler saf ve net olan nübüvvet anlayışı, gitgide eski
orjinalliğini kaybetmiş ve yeni bir şekil almıştır.
Ebû Alî el-Cübbâî, yaşadığı dönemi iyice idrak etmiş ve o dönemdeki kelâmî
tartışmalara vakıf olmuş bir kişidir. Dönemindeki kelâmî tartışmaların başında gelen nübüvvet
ile ilgili orijinal görüşler ortaya atmıştır. Nübüvvetin tartışmalı konularını tek tek ele alıp
değerlendirmiş ve konu ile ilgili düşüncelerini beyan etmiştir.
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KIRÂAT FARKLILIĞI BAĞLAMINDA ABDEST KONUSU TABERÎ
ÖRNEĞİ
MEHMET ÇİÇEK

ÖZET
İslâm dininin ilke ve prensiplerinin ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in farklı kırâatlerle okunabilmesi,
Peygamber Efendimiz döneminden itibaren süregelen bir olgudur. Bu farklı kırâatlerden bazıları şaz olarak
kabul edilirken, bazıları da mütevatir sayılmıştır. Bu kırâat farklılıklarının bazıları manaya etki ederken,
bazısının ise manaya hiçbir etkisi olmamıştır.
Kırâat farklılığı, temel İslâmi ilimlerin kurulma ve gelişme aşamalarında sürekli göz önünde bulundurulan
önemli bir unsur olmuştur. Kur’ân’ın farklı kırâatlerle okunması neticesinde zaman zaman akâid, hukuk,
muamelat, ibadet gibi alanlarda farklı yorumlar ve görüşler ortaya çıkmıştır. Müfessirlerin ve fakihlerin
nakli ve akli deliller neticesinde ayetlerden yola çıkarak ulaştıkları bu farklı yorumlar, doğal olarak farklı
hükümlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
İbadetle ilgili ihtilaflı konulardan birisi de abdest konusudur. Biz de bu makalemizde, Kur’ân’da manaya
etki eden kırâat farklılıklarının abdest açısından incelenmesi hususunda Mâide sûresinin 6. ayetine genel
bir bakışı ve özelde Taberî’nin bu konudaki yaklaşımını incelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Kırâat, Taberî, Abdest, Mesh, Yıkama

ABSTRACT:
The fact that Holy Qur’an, which is the main source of the principes and rule of the Islamic religion, can be
read with different qira’a is an ongoing phenomenon since the time of our Prophet Muhammed. While
some of these qira’a is accepted as a shaz, some are accaphted as mutawatir. Some of these differen
qira’a had an impact on meaning while some had no effect on meaning.
Qira’at difference has been an important factor that has been taken into consideration during the
establishment and development stages of basic Islamic sciences. As a result of reading the Qur’an with
different qıra’ats, different interpretations, opinions and point of wiev have occured from time to time in
areas such as akaid, law, transaction and worship.These different interpretations, which the
commentators and the scholars to the presence of different provisions.
One of the controversial issues related to worship is the ablution issue. In this article, we will try to
investigate Qira’a differences which effect meanings on Qur’an in terms of ablution. Investigation done at
6. verse of surat al-Mâide in general and in particular the way Taberî handles the subject.

Keywords: Qira’a, Taberî, Ablution, Mesh, Washing
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GİRİŞ
Kur’ân’ın farklı kırâatlerle okunmasının temelinde, Peygamber Efendimizin,“ Bu Kur’ân yedi harf üzerine
nazil olmuştur. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse onu okuyun1 ” şeklinde rivayet edilen hadisi
yatmaktadır. Harf ve harekelerin değişmesiyle ilgili kırâat farklılıklar kimi yerde ayetlerin manasını
değiştirmiş ve farklı hükümlerin meydana gelmesine neden olmuştur.
Abdest konusunda ayakların yıkanması veya mesh edilmesi ile ilgili ortaya çıkan farklı görüşler ve
tartışmalar da ْكم
ُ ََرجل
ُ  أ/ ercüleküm kelimesinin ‘mansûb’ veya ‘mecrûr’ okunuşuyla alakalıdır. Âlimlerin
büyük çoğunluğu bu kelimenin mansûb okunması gerektiği ve ayakların yıkanmasının farz oluşu yönünde
fikir beyan etmişlerdir. Ancak bu âlimler arasında Taberî’inin yaklaşımı biraz farklı gözükmektedir.
Konunun daha iyi anlaşılması açısından Mâide sûresi 6. ayet ile ilgili görüşleri iki başlık altında ele almayı
uygun bulduk. Çalışmamızın birinci bölümde Ehl-i sünnet görüşünü yansıtan âlimlerin görüşlerini ortaya
koymak üzere kaynak eserlere genel bir göz atmaya çalışacağız. İkinci bölümde ise Taberî’nin konuyla ilgili
görüşlerini geniş bir şekilde irdelemeye gayret göstereceğiz.

Abdestte Ayakların Meshi ve Yıkanması Konusunda
Kırâat Kaynaklı İhtilaflara Genel Bir Bakış
Abdestin farz oluşu Kur’ân, sünnet ve icma’ ile sabittir. Bunun Kur’ân’daki delili konumuza de örneklik
teşkil eden Mâide sûresinin 6. ayetidir:

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم
َّ يَا اَيُّ َها الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اِذَا قُ ْمت ُ ْم اِلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ِص ٰلوةِ فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوا َ ْي ِديَ ُك ْم اِلَى ْال َم َراف
اِلَى ْال َك ْع َبي ِْن
Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza mesh
edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın2.
Fakihler ve Müfessirler, abdestin farziyeti konusunda ittifak ettikleri halde, abdestin şekli ve tertibi
konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafların ana nedeni de kırâat farklılığından kaynaklanan farklı

ْ  َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى/ Ayaklarınızı da topuklarına kadar” olan
yorumlardır. Mâide sûresi 6. ayetin “ال َك ْعبَيْن
kısmının kırâatı hakkında kırâat alimlerinin ihtilaf ettikleri görülmektedir. Söz konusu kelimeyi Nafi’ (ö.
70/689); İbni Âmîr (ö. 1181736); Âsım'ın ravisi Hafs (ö. 1801796); Kisâî (ö. 189/805) ve Yakûb (ö. 205/820),
1

Ebû Abdullah Muhmmed b. İsmâil b. İbrahim el-Cu’fi el-Buharî, Sahih-i Buharî, (İstanbul: Mektebetü’l İslami,
t.y.), “Fedâ’îlü’l Kur’ân”,5.
2
Mâide:5/6
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ُ َ ا َ ْر ُجل/ erculeküm” şeklinde mansûb; Hamza ise mecrûr okumuştur3. Birinci kırâate göre okunması
“ك ْم
durumunda ayetin anlamı; “Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü, dirseklere kadar ellerinizi ve topuklara
kadar ayaklarınızı yıkayın. Başınızı da mesh edin” şeklindedir. Ayet bu şekilde okunduğu zaman, aslında
ُ َ ” َوا َ ْر ُجلkelimesinin, lafız olarak sonda bulunması şeklinde bir durum söz
mana olarak önde olan “كم

ُ َ َوا َ ْر ُجلkelimesi, “ ”ا َ ْي ِديَ ُك ْمkelimesi üzerine atfedilmiş olur.
konusu olduğu ifade edilmektedir. O zaman كم
Bu kırâate göre Allah(cc), kullarına ayaklarını mesh etmelerini değil, yıkamalarını emretmiştir4.
İbn-i Kesîr (ö. 120/738) bu konuyla ilgili Abdullah b. Mes’ud’un (ö.32/652-53) rivayetini delil getirerek

ُ َ ” َوا َ ْر ُجلkelimesinin “ُو ُجو َه ُك ْم
“كم

 ”فَا ْغ ِسلُواüzerine atfedilerek mansûb okunduğu görüşündedir5.

Şenkitî’ye (1907-1974) göre mansûb okumada sıkıntı yoktur. Çünkü bu şekilde “ل
َ ”ا َ ْر ُجkelimesi,
“َجوه
ُ ” ُوkelimesine atfedilir ve ayetin manası, “yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayınız. Başınızı
mesh edip, ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayınız” şeklinde olur6.
Kasımî (1866-1914) de “”وا َ ْر ُجلَ ُكم
َ kelimesini mecrûr okumanın, ‘cerri civar’ kaidesine b.a edildiğini savunur.
Bu tür bir üslubun hem Kur’ân’da hem de Arap edebiyatında mevcut olduğunu söyler. Bu konuyla ilgili bazı
ayetleri delil olarak getirir7.
Suyûtî (ö. 911/1505) önce bu kelimenin mansûb okunduğuna dair rivayetleri zikreder. Ardından da İbn-i
Abbas’ın, “bu ayette maksat, meshtir” sözünü nakletmiştir. Daha sonra İbn-i Abbas’ın, “insanlar ille de
yıkama diyorlar. Ben Allah’ın kitab.da ‘mesh’ten başka bir şey görmüyorum” ve “abdest; iki uzvun
yıkanması, iki uzvun da mesh edilmesidir.” sözlerini, bu görüşü destekleyen rivayetler olarak nakletmiştir8.
Bazı müfessirlerin Mâide sûresi 6. ayet ile ilgili genel yaklaşımlarını yukarıda özetle ele aldık. Taberî de
tefsirinde bu iki farklı görüş ile ilgili bazı rivayetler nakletmiştir. Söz konusu kelimenin mansûb okunmasıyla
ilgili rivayetlerden bazıları şunlardır;
Hamid b. Mes’ade’den nakledilen ve Ebi Kılâb’a dayandırılan hadiste Ebû Kılâb şöyle demiştir: “Bir adam
ayaklarının üzerinde tırnak kadar kuru bir yer olduğu halde namaz kıldı. Namazını bitirdikten sonra Hz.
Ömer ona ‘abdestini ve namazını tekrarla’ dedi9.”
Abdullah b. Sabah el’Attâr’dan nakledilen ve Muğîre b. Huneyn’e dayandırılan haberde: “Peygamber
efendimiz abdest alırken ayaklarını yıkayan bir adamı gördü ve, ‘işte ben bununla emrolundum’ dedi.”
Yakûb’un naklettiği ve Şeybe b. Nisah’a dayandırılan rivayette ise: Şeybe “Kasım b. Muhammed ile Mekke
yolunda arkadaşlık ettim. Namaz için abdest alırken onu, elini ayak parmaklarını arasına koyarak su

3

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmet el’Ensari el-Kurtûbî, el’Camiü li-Ahkami’l Kur’an, c. 11 (Beyrut: Darü İhyai
et’Türasi’l Arabi, 1965), 91-92.
4
Ebû Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Camiü’l Beyan fi Te’vili’l Kur’an, 5. bs, c. 4 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l
İlmiyye, 2009), 466-467.
5
İsmail b. Kesîr el-Kureyşi ed’ Dımeşki İbn-i Kesîr, Tefsirü’l Kur’ani’l Azim, c. 2 (Beyrut: Darü İhyai et’Türasi’l
Arabi, 1388), 25-26.
6
Muhammedü’l Emin b. Muhammed el-Muhtar el-Cekeni eş-Şenkîtî, Edvâü’l Beyan fî İzâhi’l Kur’âni bi’l Kur’ân,
4. bs, c. 6 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, 2011), 2-12.
7
Muhammed Cemalüddin el-Kasımi, Mehâsînü’t Te’vîl, 2. bs, c. 7 (Beyrut: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, 1424), 74.
8
Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekir es-Suyûtî, Ed’Dürrü’l Mensur fit’Tefsiri’l Me’sur, 3. bs, c. 2 (Beyrut: Darü’l
Kütübi’l İlmiyye, 2010), 475.
9
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:467.
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dökerken gördüm. Ona, ‘Ey Ebû Muhammed, niye böyle yapıyorsun’ dedim. ‘Ben, İbn-i Ömer’i böyle
yaparken gördüm’ dedi.10”
Yûnus, Eşheb’in şöyle dediğini nakleder; Malik’ten “ْن
ِ ْال َك ْعبَي

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى
َ  ” َو ْامayetinin

ُ َ ا َ ْر ُجل/ ercüleküm” mü yoksa “ ا َ ْر ُج ِل ُك ْم/ ercüliküm” mü olduğu soruldu. Malik, “O yıkamadır, mesh
“ك ْم
değildir. Ayaklar yıkanır, mesh edilmez.” Bu konuda mesh edeni veya caiz olduğunu söyleyeni gördün mü
diye soruldu. “Hayır” dedi11.”
Mecrûr okumayla ilgili de şu rivayetlere yer verilmiştir;
İbn-i Abbas'tan nakledilen rivayette şöyle denilmektedir. "Yüce Allah abdesti iki yıkama ve iki mesh
üzerine farz kıldı. Görmüyor musun Yüce Allah, teyemmümü zikrederken (abdeste) yıkanan iki organın
(yüz ile kolların) yıkanmasını meshe çevirdi. İki meshi de bıraktı"
Enes b. Malik de "Kur’ân meshle nazil oldu. Sünnet ise yıkamayı getirdi"12 demiştir.

Yine nakledildiğine göre Mûsa b. Enes, Hz. Enes'e şöyle demişti: Ey Ebû Hamza! Haccac Ehvaz’da bir
konuşma yaptı, abdesti anlattı ve "yüzlerinizi, ellerinizi (elle birlikte dirseklerinize kadar kollarınızı)
yıkayınız. Başınızı mesh ediniz. İnsanın en fazla kirlenen ayaklarıdır. O halde ayaklarınızın altını, üstünü ve
topuklarını yıkayın" dedi. Sen buna ne dersin? Bunun üzerine Hz. Enes, "Allah doğru söyledi Haccac ise
yanlış ... Yüce Allah başlarınızı ve ayaklarınızı mesh ediniz" buyurdu şeklinde cevap verdi13.
İbn-i Hamid’in bize naklettiği ve Ebi Cafer’e dayandırılan hadiste Ebû Cafer: “başınızı ve ayaklarınız
mesh ediniz” şeklinde rivayette bulunmuştur14.
Bişr’in, Katade’ye dayandırarak rivayet ettiği hadis şöyledir:

“ س ُحوا ِب ُرؤُ ِس ُك ْم
َّ َيا اَيُّ َها الَّ ٖذينَ ٰا َمنُوا اِذَا قُ ْمت ُ ْم اِلَى ال
َ ق َو ْام
ِ ص ٰلو ِة فَا ْغ ِسلُوا ُو ُجو َه ُك ْم َوا َ ْي ِد َي ُك ْم اِلَى ْال َم َرا ِف
 ” َوا َ ْر ُجلَ ُك ْم اِلَى ْال َك ْعبَي ِْنAllah, bu ayette iki uzvun yıkanmasını, ikisinin de mesh edilmesini farz kılmıştır15.
Yakûp’tan nakledilen ve Şa’bi’ye dayandırılan hadis: “ayaklar ancak ve ancak mesh edilir. Görmüyor
musun yıkanan organlar teyemmümde mesh edilir; mesh edilen organlar ise teyemmümde boş
bırakılmıştır16.”
Yukarıda da geçtiği gibi Mâide sûresi 6. Ayette geçen ‘جلَ ُك ْم
ُ ’ا َ ْرkelimesinin mansûb ve mercrûr
okunuşuyla ilgili görüşleri teyit eden birçok rivayet mevcuttur. Bu ihtilafın fıkhi yansıması olan ayakların
yıkanması veya mesh edilmesi tartışması da bu ihtilafa dayanarak süregelmiştir. Tüm bu rivayet ve
yorumların neticesinde şöyle bir sonuç karşımıza çıkmış görünüyor: Söz konusu ayet Arap dili ve grameri
açısından tetkik edildiğinde ‘جلَ ُك ْم
ُ ’ا َ ْرkelimesinin mecrûr okunuşunun daha isabetli olduğu anlaşılmaktadır.
Ancak bu şekilde bir okuyuşun ayakların mesh edilmesini netice verdiğini söylemek pek kolay değil. Çünkü
ayakların yıkanmasını gerektirecek ortada fiili sünnet ve çok sayıda da sahih hadis mevcuttur.

10

Taberî, 4:467.
Taberî, 4:469.
12
Taberî, 4:469.
13
Taberî, 4:469.
14
Taberî, 4:469.
15
Taberî, 4:470.
16
Taberî, 4:470.
11
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Mâide Sûresi 6. Ayetteki İhtilaflı Konuya Taberî’nin Yaklaşımı
Taberî, ayakların yıkanması veya mesh edilmesi hakkında mevcut iki görüş ile ilgili farklı yaklaşımlar
hakkında bilgi verdikten sonra kendi görüşünü şu şekilde ortaya koymaktadır: Bu hususta bize göre doğru
olan görüş; Allah(cc), kullarına nasıl ki teyemmümde yüzün tümünü toprakla mesh17 etmeyi emretmişse,
abdest alırken de ayakların tümünü su kullanarak mesh etmeyi emretmiştir. Kişi bu şekilde yapınca
‘yıkayıcı ve meshedici’ ismini hak eder. Çünkü uzuvları yıkamak, suyu o azalar üzerinden geçirmek ya da
ulaştırmaktır. Azaları mesh etmek ise, el veya elin yerini tutan bir şeyi o azalar üzerinde ovalamaktır. Bu iki
şekli de yapan kişi hem yıkayan hem de mesh eden olur18.
Bu değerlendirmeye göre meshin genel ve özel tanımı açısından iki türlü anlama gelme ihtimali ortaya
çıkmaktadır. Birinci anlamda uzvun tümünü; diğer anlamda ise bir kısmını mesh etme anlaşılmaktadır.
Kırâat alimleri bu manada ‘جل
ُ  ’ا َ ْرkelimesinde ihtilaf etmişlerdir. Bazıları ayakların yıkanmasının farz
oluşunu itibara alarak
söylemişlerdir.

 ا َ ْر ُجلَ ُك ْمşeklinde mansûb okumuşlardır. Bazıları da mesh yapılması gerektiğini

Taberi, ayakların tümünün suyla yıkanması görüşü kabul edildikten sonra, abdest alan kişinin ayaklarını el
veya elin yerini tutan bir şeyle ovalamadan suya daldırmaların mekruh görür. Çünkü “

س ُحوا بِ ُرؤُ ِس ُك ْم
َ َو ْام

”وا َ ْر ُجلَ ُك ْم
َ ifadesinin, ayakları suyla yıkamakla beraber el veya elin yerini tutan bir şeyle tümünü mesh
etmeye işaret ettiğini savunur19.

Taberiye göre mesh için iki anlam kabul edildiğinde; hem ayakların tümünün hem de bir kısmının suyla
yıkanması genellemesi sonucu çıkar. Çünkü Allah’ın bu genellemedeki muradı hem yıkama hem de mesh
olduğu anlaşılmaktadır. Ona göre her iki kırâat ta doğrudur. Yani, hem جل
ُ  ا َ ْرkelimesini nasb eden görüş
hem de cer eden görüş doğrudur. Çünkü iki ayağın genel olarak suyla mesh edilmesi, yıkanmaları
anlamındadır. El veya elin yerini tutan bir şeyle ovalamak ta meshtir. Buna göre mansûb ile okuyan kişinin
görüşünün doğruluğu, genel mana dikkate alınarak suyla birlikte elin ayaklar üzerinde ovalanmasıdır.
Mecrûr okunan kırâatın doğruluğunun sebebi ise sadece el veya elin yerini tutan bir şeyin ayaklar üzerinde
ovalanmasıdır. Buna da mesh denmektedir20.
Taberî’nin söz konusu ayet ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri özetle bu iken, kendisiyle ilgili diğer
âlimlerin bazı değerlendirmelerine yer vermekte fayda vardır.
Râzî, “جلَ ُك ْم
ُ  ”اَ ْرkelimesinin ‘mansûb’ veya ’mecrûr’ okunması gerektiğine dair iki temel görüş olduğunu,
bununla birlikte üçüncü bir yaklaşım olarak ta Hasan-ı Basri ile Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin farklı bir
yol tutarak, kişinin ayakları yıkama veya mesh etme konusunda tercih hakkına sahip olduğu görüşünü
savunduklarını dile getirmiştir21.

17

Mesh: el vasıtasıyla bir uzvu ovalama
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:470-471.
19
Taberî, 4:471.
20
Taberî, 4:471.
21
Ebû Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyn er-Râzî, Tefsîr’ü-l Kebîr, 2. bs, c. 11
(Tahran: Darü’l Kütübi’l İlmiyye, t.y.), 163.
18
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Kurtûbî de ayakların yıkanması ve mesh edilmesiyle ilgili görüşleri sıraladıktan sonra Taberî’nin, bu konuda
kişinin serbest olduğunu; isteyen yıkar, isteyen de mesh eder gibi bir görüşü savunduğunu dile getirir22.
Yukarıdaki görüşe paralel olarak Taberî hakkında başka müfessirler tarafından da benzer değerlendirmeler
yapılmıştır. Oysa Taberî’nin ortaya attığı görüşler ve delillendirmeler iyice incelendiğinde hem yıkama hem
da mesh arasında bir muhayyerlik görüşünü savunduğunu gösterecek bir ifadeye rastlanmayacaktır.
Aşağıda genişçe ele alırken görüleceği gibi o, her hâlükârda yıkamanın vacipliğini savunmakta, yıkamakla
birlikte mesh fiilinin de gerekliliğine vurgu yapmaktadır.

ُ  َوا َ ْر ُج ِلşeklinde mecrûr okunan kırâatı tercih
Taberî her iki kırâatı da güzel ve doğru bulmakla birlikte, ك ْم
ettiğini ifade etmektedir. Ona göre mesh, iki manayı da kapsamaktadır. Mecrûr kırâatı tercih etmesinin

ُ ”وا َ ْر ُج ِل
nedeni olarak, “ك ْم
َ kelimesinin, ‘بِ ُرؤُ ِس ُك ْم

س ُحوا
َ  ’ َو ْامcümlesinden sonra gelmesini göstermektedir.
ُ ”وا َ ْر ُج ِل
Nahiv bilgisine dayanarak “ك ْم
َ kelimesinin yakın olan ‘ ’ ِب ُرؤُ ِس ُكمkelimesine atfedilmesinin, uzak
ُ َ ’ا َ ْي ِديkelimesine atfedilmesinden daha evla olduğunu söylemektedir. “”وا َ ْر ُج ِل ُك ْم
olan ‘ك ْم
َ ile ‘’ا َ ْي ِديَ ُك ْم
ُ س ُحوا بِ ُرؤُ ِس
arasına ‘ك ْم
َ  ’ َو ْامifadesi girdiği için yakın dururken uzağa atfetmeyi güzel ve doğru bulmamıştır.
Burada Taberî, ‘ayakların mesh edilmesinin, başın mesh edilmesi gibi kısmi olmayıp geneli ifade
etmesinin delili nedir?’ şeklinde muhtemel bir soruyu ortaya atarak konuya biraz daha derinlik
kazandırmıştır23.
Bu soruya cevap olarak ta, bu hususta Resulullah’tan rivayet edilen apaçık haberler olduğunu, örnek
olarak Hz. Aişe’den rivayet edilen, "Vay şu ökçelerin ateşten haline24" şeklindeki rivayeti getirmektedir.
Ona göre ayakların tümünün değil de bir kısmının meshinin caiz olması halinde, bir kısmının suyla mesh
edilip, diğerinin terk edilmesiyle veyl gibi bir tehditle karşılaşılmaması gerektiğini ifade etmektedir. Çünkü
kişi, Allah’ın kendisine yıkaması için farz kıldığı şeyi yerine getirdiğinde veyl tehdidine muhatap olma
yerine, bilakis büyük sevap elde edeceğini belirtir. Taberî, abdest alırken topuklarını yıkamayı terk edenin
veyl’e müstehak olmasını, ayağın tümünün suyla mesh edilmesinin farz olduğunun açık bir delili olarak
görmektedir. Sonuç olarak bu ifadeleri, kendi görüşünün doğru olduğunun ve bunun dışındaki görüşlerin
de yanlış olduğunun birer işareti olarak kabul etmektedir.
Taberi; abdest alırken ayakların bir kısmının mesh edilmesinin yeterli olacağı ile ilgili görüşü savunanların
öne sürdükleri ve Evs’ten (ra) nakledilen, “Ben Resulullah’ı bir kabilenin vadisinin kenarında abdest alırken
gördüm. Ayaklarını mesh etti25” hadisi için bu tür rivayetlerin, ayakların bir kısmının mesh edilmesinin
yeterli olacağı görüşü için tek başına delil sayılmayacağını savunmaktadır. Bu hadiste Evs’in Peygamber
efendimizin hades26ten dolayı abdest alırken ayaklarını ve ayakkabısını mesh ettiğini gördüğü yönünde bir
ifadenin yer almadığına işaret etmektedir. Evs’ten rivayet edilen hadisin, Peygamberimizin abdestsiz
olmadığı halde sırf kendisine vacip olan tecdidi vudû27 nedeniyle aldığı bir abdest olması ihtimalinin göz
ardı edilmemesini hatırlatmaktadır28.

22

Kurtûbî, Camiü’l Ahkam, 11:94-95.
Taberî, 4:472.
24
Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvini, Sünen-i İbni Mace, c. 1, 2 c. (İstanbul: El-Mektebetü’l İslâmiyye,
t.y.). ‘Kitabü’t Tahare’, 55 (no. 451)
25
Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmet b. Muhammed İbn-i Kuddame, Muğni, c. 1 (Beyrut: Darü’l Kitabi’l Arabi,
1403), 121.
26
Hades: abdesti bozan bir durumdan dolayı meydana gelen manevi kirlilik.
27
Tecdid-i Vudû: Hades durumu gerçekleşmeksizin kişinin yeniden abdest almasıdır.
28
Taberî, Camiü’l Beyan, 4:475.
23
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Peygamber efendimizin abdestli iken tecdid-i vudû esnasında bu şekilde abdestini yenilediği yönünde
rivayetler olduğunu hatırlatan Taberî, Evs’ten nakledilen bu hadis ile ilgili yukarıdaki görüşünü destekleyici
mahiyette Muhammed b. Ubeyd el Muharibi’ye dayandırılan Habbetü’l Arni’nin naklettiği şu haberi
zikretmektedir:
“Ben, Hz. Ali’yi bir meydanda ayakta su içerken sonra da abdest alıp, ayakkabılarını mesh ederken gördüm.
Hz Ali, ‘abdestli olduğu halde abdest yenileyen kişinin alacağı abdest bu şekildir. Resulullah’ın böyle
yaptığını gördüm’ dedi.29”
Taberi, Evs’in hadisinde geçen, Peygamber efendimizin abdest alırken ayaklarını ve ayakkabılarını mesh
ettiği ile ilgili haberin, Peygamberimizin hades (abdestsiz) iken aldığı abdest olması ihtimalini öne süren
kişi için de şu cevabı vermektedir:
“Şayet bu iddianın doğru olma ihtimali kabul edilirse- ki biz bu görüşe katılmıyoruz- o vakit bu görüş doğru
olur. Bizce bu iddianın kabul edilmemesinin nedeni, Allah’ın farz kıldığı ile Resulullah’ın sünnetinin
birbiriyle çelişmesinin, zıtlaşmasının uygun düşmemesidir. Peygamber efendimizden gelen sahih bir
rivayette abdestte ayakların tümünün suyla yıkanması emredilmiştir. Bu öyle kesin bir haberdir ki
kendisine ulaşanların özürlerini ortadan kaldırır. Daha önce vacip kılınan bir şeyin aynı zamanda ve aynı
durumda mübah kılınması yani ayakların bir kısmının yıkanmasının terk edilmesinin mübah kılınması doğru
olmaz. Çünkü bu aynı anda bir farzın hem gerekli hem de iptal edilmesi anlamına gelir. Bu, Allah ve
Resulünün hükümlerinde olmayan bir şeydir30.”

ُ  ’ َوا َ ْر ُج ِلkelimesinin Arap dili gramer kurallarına göre yakın olan
Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi Taberî, ‘ك ْم
 ’بِ ُرؤُ ِس ُك ْمkelimesine atf edilerek mecrûr okunmasını daha doğru bulmaktadır. Ancak ayakların yıkanması
konusunda ‘mesh’ kavramına farklı bir yaklaşımda bulunarak ayakların yıkanması ile birlikte el ile
ovalanması anlamını vermektedir.

SONUÇ

İslâm âlimlerinin büyük çoğunluğu “ل
ِ  ا َ ْر ُج/ ercül” kelimesini mansûb olarak okuyup, ayakların
yıkanmasının farz oluşunu savunurken, bazıları da mecrûr şeklinde okuyarak ayakların mesh edilmesi
gerektiği yönünde görüş belirtmişlerdir. Her iki farklı görüşü benimseyenler de görüşlerini destekleyen
hadisler ve haberler nakletmişlerdir. Bununla birlikte görüşlerini teyit maksadıyla Arap gramerinden de
çeşitli deliller göstermişlerdir.
Geniş anlamda tefsirini incelediğimiz İbn-i Cerir et-Taberî ise yukarıda zikrettiğimiz iki farklı görüşün
dışında bir yorum ortaya koymaktadır. Taberî, “ل
ِ  ا َ ْر ُج/ ercül” kelimesinin hem mansûb hem de mecrûr
okunabileceğinin mümkün olduğunu dile getirmiştir. Bununla birlikte mecrûr okumayı daha güzel
bulmuştur. Tabi onun her iki okumayı da caiz görmesi, bazı âlimlerin kendisine eleştiri olarak yönelttikleri;
‘isteyen ayaklarını yıkar isteyen de mesh eder’ şeklinde her iki uygulamanın da müstakil olarak
yapılabileceğini caiz gördüğü anlamına gelmemektedir. Taberî bu değerlendirmesinde ayakların su ile
yıkanmasına el ile ovalama olarak anlaşılan mesh etmenin de eşlik etmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Nahiv açısından mecrûr okumayı tercih eden Taberî de nihai olarak ayakların yıkanmasının farz oluşunu
kabul etmektedir.

29
30

Taberî, 4:475.
Taberî, 4:476.
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Şîâ’nın meshi vacip görmesine karşılık, Ehl-i Sünnet, sahih hadislerden, Peygamberimizin(sav), sahabe ve
ondan sonraki nesillerin pratik uygulamalarından ayakların yıkanmasının farz oluşunda karar kılmışlardır.
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KUR’AN’DA KAYYUMİYET KAVRAMI VE KÂİNATTAKİ TECELLİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇELİK1
ÖZ:
Kur’an-ı Kerim’de kayyum, zat-ı ilahinin varlığının kendisinden olduğunu, varlığı için
hiçbir şeye muhtaç olmadığı, bütün varlıkların ona muhtaç olduğu, hayatlarını onunla sürdüre
bildikleri anlamlarında kullanılmıştır. Kur’an’da kayyum kavramının semantik alanına, Kâim
(her şeyi gözetleyen), Makam (kıyamette hesapların görüldüğü yer), Hayy (sürekli diri olan,
hiç ölmeyen), kudret (güç), ilim (her şeyin hakikatini idrak eden) ve esma-i hüsnanın dışında
olan makam-ı İbrahim (Hz. İbrahim’in insanları hacca davet ettiği yer), Makam-ı Mahmud (Hz.
Muhammed’in kıyamette sahip olacağı manevi konumu) gibi benzeri manalar katılmış, böylece
söz konusu kavramın anlam yelpazesi genişlemiştir. Bu makalede Kayyumun, İsm-i A’zam ile
ilişkisi incelenmiştir. Ayrıca bu makalede Kayyum isminin insan ve evren üzerindeki tecellileri;
insanın içyapısını oluşturan dengeler üzerindeki tecellisi, evrendeki döngüler ve kuvvetler
üzerindeki tecellisi nazara verilmiş, bunlarla ilgili örnekler üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: El-Kayyum, Esma-i Hüsna, İsm-i Azam, Kiyam binefsihi
ABSTRACT:
Qayyum is used in the Qur’an to mean that the existence of Allah is from himself, that he
does not need anything for his existence, that all beings are in need of him, and that they can
pursue their lives with him. In the Qur’an, the Qaim (observing everything), the Holy Site (the
place where the accounts of the doomsday are seen), Hayy (constantly alive, never dying),
might (power) Makam of Abraham (where Abraham invited people to Hajj), Makam of
Mahmood (the spiritual position of the Prophet Muhammad on the Day of Judgement) were
added to the the semantics of the concept of Qayyum and thus the meaning of the concept
expanded. The manifestation of the name Qayyum, on man and the universe; on the balances
that make up the inner structure of man, on DNA, on the loop and the forces in the universe
have been given into consideration, and related examples have been emphasized.
Key Words: Al-Qayyoom, Al-Asma Ul-Husna, The Greatest Name, The Self Subsisting
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A-GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim’de zikredilen bazı kavramları bilimsel çerçevede inceleyip birtakım
sonuçlara ulaşma çabası (ki bunlara kavram çalışması denir), konulu tefsir metodunun önemli
bir kısmını oluşturmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir kavram, dilin elverdiği ölçüde farklı
anlamları içerebildiği gibi kullanım üslubuyla semantik alanına dâhil edilen başka manaları da
taşıyabilmektedir ( Çelik, 2016-8: 17). Bu nedenle, kayyumiyet kavramının geçtiği bütün
ayetleri tespit edip bu çerçevede Kur’an terminolojisinde hangi anlamalara geldiğini tespit
etmek ve bu doğrultuda semantik çerçevesini belirleyerek bu kavrama bütüncül bir bakış açısını
kazandırmak oldukça önemli bir husustur.
Kuran-ı Kerim’de farklı anlamlara gelen kayyûmiyet kavramına yukarıda belirtilen
perspektiften bakılarak değerlendirmeler yapılacaktır. “Kâme” kökünden gelen “el-kayyûm”
lafzı Kur’an-ı Kerim’de üç ayette geçtiği görülmektedir (Bkz. Abdulbaki, el-Mu’cem, “k.v.m.”
md.). Bu ayetler Bakara 2/255, Al-i İmran 3/2 ve Taha 20/111 dir. Kayyum ismi iki ayette
(Bakara 2/255; Al-i İmran 3/2) “yaratıklarının bütün işlerinde hâkim ve her şey onunla kâimdir”
anlamında olup tevhit kelimesinin sonunda yer almıştır. Bir ayette de kıyametin tasviri sırasında
hay ismiyle birlikte Allah lafzı yerine kullanılmıştır (Taha 20/111).
Yaptığımız saha taramasında Kur’an’da geçen bu kavram üzerinde ilmi çerçevesinde
bir çalışmaya rastlamadık. Bu nedenle bu konunun, bir makale boyutunda üzerinde çalışılması
gerektiği kanaatindeyiz. Bundan hareketle bu makalede şu sorulara cevap almaya çalışılacaktır:
Kur’an terminolojisinde semantik yönünde kayyum kavramının çerçevesi nedir? Kayyum
kavramının Kur’an’da geçen diğer kavramlarla ilişkisi nedir? Esma-i Hüsna çerçevesinde
kayyum sıfatının yeri nedir? Allah’ın zati sıfatlarından olan kayyum sıfatının kâinattaki
tecellileri nelerdir?
2.SÖZLÜK VE ISTILAH ANLAMI
Sözlükte “doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine
almak, gözetip korumak” anlamındaki “kıyâm” kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup
“her şeyin varlığı kendisine bağlı olan, kâinatı idare eden” demektir (Bkz. İsfahânî, el-Müfredât,
“ķ.v.m.” md.; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “ķ.v.m.” md.; Topaloğlu, 2002: XXV /109).
Kıyâm kökünden türeyip Kur’an âyetleri ve hadis metinlerinde Allah’a nisbet edilen
kelimelerden sıfat sîgasında olan kâim, kayyim, kayyâm ve kayyûm isimleridir. Kâim süreklilik
arz etmeyen, kayyim ise sebat ve devam özelliği taşıyan sıfatlardır. Kayyâm ve kayyûm hem
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süreklilik hem de mübalağa ifade eder. Bu kavramların tamamını göz önünde bulunduran
âlimlerin zât-ı ilâhiyye hakkında yaptıkları nitelemeler şöyle olmuştur: Allah bizâtihî kâim ve
mevcut olup kimseye muhtaç değildir; bunun bir gereği olarak ezelî ve ebedîdir, her şeyin
ibtidâen var olması ve mevcudiyetini sürdürmesi ancak O’nun yaratması, maddî ve manevî
ihtiyaçlarını giderip korumasıyla mümkündür (Topaloğlu, 2002: XXV/109).
Kayyûm, kelime olarak mübalağalı sıfat konumundadır. Bunun eş anlamlısı “kayyâm”
dır. Kayyâm, Hz. peygamber (sav)’in bir münacat metninde “kâinatın yaratıcısı ve yöneticisi”
manasında yer almıştır (Buhârî, “Tevhîd”, 24; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 199; Tirmizî,
“Daavât”, 29). Bir rivayete göre kayyûm “kayyâm” şeklinde okunmuştur. Hatta bu şekilde
okuyanlardan biri de Hz. Ömer’dir (İbn Atiyye, H.1422: I/340; Şevkânî, I/311). Keza kayyum
bazı rivayetlerde “gözetip koruyan” anlamındaki “kayyim” şeklinde de okunduğuna dair
nakiller mevcuttur (Müsned, I, 358; Buhârî, “Teheccüd”, 1, “Tevhîd”, 8, 35).
Kayyûm “bizâtihî var olma” manasıyla sübûtî, her şeyden müstağni oluş yönüyle selbî,
kâinatı yaratıp yaşatması açısından ise fiilî sıfatlar grubuna girer (Topaloğlu, 2002: XXV/109).
Bazı müfessirler Bakara 2/255 ayetinde geçen kayyûm kelimesini, yaratıklarının tedbiri
ve korumasında “ed-dâimü’l-kıyâm- sürekli kıyamdadır” şeklinde tefsir ettikleri görülür
(Taberi, 2000: V/389; Keşşaf, H. 1407: I/300; Beydâvî, H.1418: I/153). Razi ise, “Allah
kayyûm sıfatıyla bizatihi kâimdir, kendi dışındaki yaratıkları da ayakta tutan (hayatlarını idame
ettiren) dır” şeklinde ifade etmiştir (Razi, H.1420: VII/6). Gazali, Allah’ın kayyûm sıfatının
anlamıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Kendisi kâim olduğu gibi, bütün varlıkların
ikamesini sağlar. Zira varlık onsuz tasavvur edilemez” (Gazali, 2005: 158).
Said Nursi ise Allah’ın kayyum sıfatını şu şekilde ifade eder: Allah kayyumdur. Yani
bizatihi kâim, daim ve bakidir. Bütün eşya onunla kâimdir, varlığını onunla sürdürür. Onunla
beka bulur, onunla hayatta kalır. Varlığı kendinden olan, her şeyi bir düzen içinde ayakta tutan,
başlangıç, son ve yeniden oluş gibi hallerden münezzeh, ezelden ebede kâim, daim ve var olan
ve varlığı vacip olan tek varlık Allah (cc)’tır (Nursi, III, 1996: 341).
3.KAYYUMUN KUR’AN-I KERİMDE KULLANILIŞI
Kıyâm kökünün ifade ettiği manaların ilki maddî ve yaratılmışlık unsurları taşıdığından
Allah’a nisbet edilmemekte, diğerleri ise ulûhiyyet makamına yakışacak bir muhteva
çerçevesinde kayyum ismi içinde mütalaa edilmektedir (Topaloğlu, 2002, XXV/108). Kur’an-
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ı Kerim’de aynı kökten türeyen kayyûm kelimesi üç ayette, makam kelimesi üç ayette ve kâim
kelimesi ise iki ayette Allah’a izafe edilmiştir.
3.1.KAYYÛM
Kur’an-ı Kerim’de bu kavram üç farklı ayette zikredilir. Bunlar şu ayetlerdir: Bakara
suresi (2/255), Al-i İmran suresi (3/2) ve Tâhâ suresi (20/111). Bu ayetlerde geçen kayyum
kavramı hangi anlamlarda kullanıldığını görmekte fayda var.
3.1.1.Kur’an’da Kayyumun geçtiği Ayetlerin Tefsirleri
ِ اَّلل اَل إِلاه إِهَل هو ا حْلي الح اقيوم اَل اَتحخ ُذه ِسناةٌ واَل ناوم لاه ما ِِف ال هسماو
ات اواما ِِف حاْل حارض
ُ
ُ ُ ا حٌ ُ ا
هُ ا ُ ا ا
اا

“Allah kendinden başka ilah olmayan O Allah’tır. O diri ve kayyum (yaratıklarının
bütün işlerinde hâkim, her şey onunla kâim) dir. Onu ne gaflet basar; ne uyku! Göklerde ve
yerde ne varsa hepsi onundur…” (Bakara 2/255).
Kurtubi, kayyumun mahiyetiyle ilgili şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Katade’ye
göre kayyûm, yaratılanların tedbirini almaktır. Hasan Basriye göre kayyûm, Allah’ın her
varlığın davranışını bilmesi ve ona göre mükâfatını vermesidir. Hiçbir şeyin O’na gizli
olmamasıdır” (Kurtubi, H.671: III/271).
Razi ise, bu ayette geçen kayyûm kavramı hakkında şu açıklamalarda bulunur: “Her
mürekkeb varlık, başkasına muhtaçtır. Başkasına muhtaç olan her şey, zati gereği mümkün bir
varlıktır. Mümkün varlıkta mutlaka bir müreccih (tercih edici) olması gerekir. Bu müreccih
olmadan mümkün olan varlıklar meydana gelemezler. Keza bu müreccih, mümkün varlıklar
cinsinden de olmamalıdır, bilakis vacibü’l-Vucud olması zorunludur. Zati gereği vâcib olan
hem "lizâtihî" hem de "bizâtihî" vacib olur ve varlığı hususunda kendisinden başkasına muhtaç
olmaz. Vâcibu'l-vücûd olan zâtın dışında kalan her şey, gerek varlığı gerekse mahiyeti
hususunda lizatihî vâcib olan varlığın yaratmasına muhtaçtır. O halde zati gereği vâcib olan,
hem bizatihi kâimdir; hem de kendisinin dışında kalan her şeyin, gerek mahiyeti gerekse varlığı
hususunda kâim olmasının sebebi olur. Buna göre Allah, bütün mevcudata nisbetle kayyûm ve
hayy'dır. Binaenaleyh kayyûm, zati sebebiyle kâim olan, kendisinin dışında kalan her şeyi
ayakta tutan demektir” (Razi, H.1402: VII/6-7).
اَّللُ اَل إِلاها إِهَل ُه او ا حْلاي الح اقيوم
ه
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“Allah o ilahtır ki kendinden başka ilah yoktur. O diridir ve kayyûmdur (kendi zati ile
var olup, zevali olmaksızın kâim olan ve bütün kâinatı varlıkta tutup yöneten) dir” (Al-i İmran
3/2).
Kayyum, Allah’ın her şeye muttali olması, mahlukatın bütün ihtiyaçlarını gidermesi ve
her şeye hâkim olmasıdır (İbn Atiyye, H.542: I/340,397; Süyutî, trs.: II/15). Başka bir görüşe
göre kayyûm, Allah’ın adaletle hüküm etmesi, her şeye hâkim olması şeklinde ifade edilmiştir
(Neysaburi, H.550: I/179).
Taberi ve İbn Kesir ise, kayyûm hakkında birbirine yakın şeyleri zikrederek şu
değerlendirmeyi yaparlar: “el- Hayyu, kendisinin diri olması, el- Kayyûm ise, başkasını ayakta
tutmasıdır. Bütün varlıklar ona muhtaç, onun ise hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıdır. Her varlığın
rızkını verir, yaşatır ve korur” (Taberî, 2000: V/389; İbn Kesir, 1999: I/678; II/5).
ِ
ِ
ِ
اب ام حن اَحا ال ظُلح ًما
او اعنات ال ُحو ُجوهُ للح اح ِي الح اقيوم اوقا حد اخ ا

“Bütün yüzler, o hayy-ı kayyum (diri ve daim) olan Allah’a baş eğmiştir. Bir zulüm
yüklenen ise cidden hüsrana uğramıştır” (Taha, 20/111).
Bazı âlimler bu ayette geçen kayyum kavramına şu anlamı yüklemişler: “Allah’ın,
varlıkların tedbirini alması ve yaptıklarının karşılığını vermesidir” (el- Merağî, H.1371:
XVI/151; ez- Zuhaylî, H.1418: XVI/284).
Tantavî’nin ise bu ayette geçen kayyumu şöyle değerlendirdiği görülür: “Kayyûm,
yaratılan varlıkların sürekli tedbirini gören; onları öldüren, dirilten, rızıklandıran ve işlerini yola
koyandır” (Tantavî, 1997: IX/154).
3.2.KÂİM
Kur’an’da on dört farklı ayette “kâim” kavramı geçmektedir. Bunlardan altısı ayakta
durma, dördü namaz kılma, ikisi kıyametin kopması anlamlarında kullanıldığı, ikisinin ise
Allah’ın kayyûmiyetiyle ilişkili olduğu görülüyor (Bkz. A. Baki, el-Mu’cem, “k.v.m.” md.).
Allah’ın kayyûmiyetiyle ilgili olanlardan biri Al-i İmran suresi (3/18), diğeri ise Ra’d
suresi (13/33) ayetleridir. Bu ayetlerde geçen “kâim” kavramı hangi anlamda kullanıldığı ve
kayyûm kavramıyla ilgisi ortaya çıkarılacak.
3.2.1. Kâimin Geçtiği Ayetler
اَّللُ أانههُ اَل إِلاها إِهَل ُه او اوال احم اَلئِ اكةُ اوأُولُو الحعِلح ِم قاائِ ًما ِِبل ِحق حس ِط اَل إِلاها إِهَل ُه او ال احع ِز ُيز ا حْلا ِك ُيم
اش ِه اد ه
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“Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu hususu açıklamıştır ki, kendisinden başka
ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişlerdir. Evet) mutlak güç ve hikmet
sahibi Allah’tan başka ilah yoktur” (Al-i İmran, 3/18).
Kayyûm kökeninden olup Kur’an’da zikredilen bir kelime de “kâim” dir.

Kâim

sözcüğünün geçtiği Âl-i İmrân suresi (3/18) ayeti hakkında Razi’nin şu değerlendirmeyi yaptığı
görülür: Müfessirlerin çoğunluğuna göre bu ayette geçen kâim kelimesi, “Allah” lafzına hal
olmuştur. Her fiil ve buyruğunda adaleti ayakta tutup hikmeti gerçekleştiren Allah’tır (Razi,
1402: VII/170 ).
ِِ
ٍ أافا ام حن ُه او قاائٌِم اعلاى ُك ِل نا حف
س ِِباا اك اسبا ح
ت او اج اعلُوا هَّلل ُشاراكاءا

“Herkesin kazandığını gözetleyip muhafaza eden, (hiç böyle yapamayan gibi olur mu?).
Onlar Allah’a ortak koştular” (Ra’d, 13/33).
Bu ayette geçen “kâim” kavramı hakkında müfessirlerin görüşü şöyledir: Her şeyi
gözetleyen, işlenen iyilik ve kötülüğün hepsini bilip ona göre karşılığını veren Allah, bunları
bilmeyen kişilerle bir olur mu (Keşşaf, H.1407: II/531-532; Nesefi, 1998: II/156)?
Razi, bu ayette geçen “kâim” kavramını açıklarken ayetin başında geçen “her nefsin
bütün yaptıkları üzerinde gözcü olan Allah” kısmı mübteda olarak değerlendirmiş, haberi ise
mukadder olduğunu beyan etmiştir. Mukadder olan kısmıyla birlikte şöyle mana verdiği
görülür: Her şeyi bilen, varlıkların isteklerini veren, zararları onlardan defeden, yaptıklarının
karşılığını veren Allah, bunları bilmeyen ve yapamayan biriyle aynı olur mu (Razi, H.1420:
XIX/44)?
Taberi bu ayette geçen “kâim” sözcüğünü daha geniş manada ve Razi gibi şöyle bir soru
ile ifade ediyor: Sürekli yaşayan, yok olmayan, her yaratılanın rızkını tekeffül edip veren,
herkesin yaptığı ameli bilen, onların karşılığını veren, onları gözetleyen, hiçbir şey onun
gözünden kaçmayan zat; yok olan, hiçbir şeyi duyup görmeyen, hiçbir şeyi anlamayan, ona
zarar vereni defedemeyen, kendine fayda sağlayanı celb edemeyen kişi ile eşit olur mu? İkisi
aynı olur mu (Taberi, 2000: XVI/462)?
3.3.MAKAM
Kur’an’da on dört farklı ayette “makam” kavramı geçmektedir. Bunlardan sekiz ayette
“makam” yer anlamında, ikisi makam-ı İbrahim, biri makam-ı mahmud, üçü Allah’ın
kayyûmiyetiyle ilgilidir (Bkz. Abdülbaki, el- Mu’cem, “k.v.m.” md.). Kayyûm ile ilgili olan
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ayetlerden biri İbrahim suresi (14/14), biri Naziât suresi (79/40), biri de Rahman suresi (55/46)
ayetleridir. Bu ayetlerde geçen “makam” kavramı hangi anlamda kullanıldığını ve kayyûm
kavramıyla ilişiği irdelenecek.
3.3.1. Makamın Geçtiği Ayetler İbrahim Suresi, (14/14)
ِ ِِ
ِ
اف او ِعيد
اف ام اق ِامي او اخ ا
ك لِ ام حن اخ ا
ض ِم حن با حعده حم ذال ا
اولانُ حسكنا نه ُك ُم حاْل حار ا

“Ve arkalarından sizi, o yere mutlaka yerleştireceğiz. İşte makamımdan ve azap
tehdidimden korkana va’dim budur”(İbrahim, 14/14) ayetinde geçen makam kavramı hakkında
müfessirlerin görüşleri şöyledir: Kıyamet gününde kulların Allah’ın huzurunda durdukları,
hükümlerin verildiği yerdir. Allah durulan bu yere kâimdir (hâkimdir). Allah’ın muhafaza ettiği
amellerle insanlar burada sorgulanır (Beydavî, H.1418: III/195).
İbn Atiyye’nin bu ayette geçen makam kavramına iki mana verdiği görülür. “Makam”,
kâmenin mastarı hükmünde olup kudret anlamına gelir. Yani onların yaptıklarından haberi olan,
buna gücü yetendir. Diğer mana ise, ayette geçen “makam” zarf hükmündedir. Yani hesap yeri
anlamındadır. Allah’ın emriyle İnsanların yeniden diriltilmesi, hesap yerinde sorgulanmasıdır
(İbn Atiyye, H.1422: III/330).
Ayette geçen “makam” sözcüğüne en geniş manayı Razi’nin kazandırdığı görülür. Razi,
bu kavrama dört farklı mana vermiştir:
a. Benim huzurumda durmaktan korkarlar. Buna “Kim de Rabbimin makamından
korkmuş ve nefsini boş şeylerden men etmişse…” (Naziat, 79/40) ayetini delil
göstermiştir.
b. Makam, mastar manasında alınabilir. Bu durumda mana şöyle olur: Kendileri
üzerinde hükümran olmam, onları gözetlemem ve onları murakabe etmemden
korkarlar.
c. Benim adalet ve doğruluk üzerinde durmakta ısrar etmemden dolayı korkarlar.
d. Bana sığınırlar fakat benden korkarlar (Razi, H.1420: XIX/77).
ِ
ِ اف م اقام ربِِه جنهتا
ان
اول ام حن اخ ا ا ا ا ا

“Rabbinin huzurunda durmaktan korkan için iki cennet vardır” (Rahman, 55/46)
ayetinde geçen makam hakkında müfessirlerin görüşleri şöyledir: “Makam, ahirette
hesabın görüldüğü yerdir” (Nesefi, 1998: III/416). Başka bir görüşe göre makam,
ahirette hesap için rablerinin katında durdukları yerdir. Allah kâimdir, yaratıkların
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işlediği şeylere muttalidir ve onları hesaba çekmek için bu yapılan şeyleri muhafaza
edendir (Keşşaf, H.1407: IV/451).
Şevkani, bu ayette geçen makam kavramını şöyle açıklar: “Makam, kıyam
manasında mastardır. Allah ahirette kulların davranışlarını gözetleyendir. İnsanların o
makamdan korkmasının sebebi, Allah (cc)’ın insanın bütün ahval, ef’al ve akvaline
muttali olmasından kaynaklanır” (Şevkanî, H.1414: V/168).
Razi’nin ise ayette yer alan makam sözcüğüne iki mana verdiği görülür: “Biri
Allah’ın huzurunda hesap verme yeri, diğeri ise Allah’ın kullarına kaim oluşudur. Yani
herkesi gözetleyen ve murakabe edendir. Hiçbir şey ona gizli kalmaz” (Razi, H. 1402:
XXIX/370).
ِِ
س اع ِن ا حْلااوى
اوأاهما ام حن اخ ا
اف ام اق اام اربه اواَناى النه حف ا

“Kim de Rabbinin makamından korkmuş ve nefsini, hevadan men etmişse…”
(Naziat, 79/40). Bu ayette geçen makam ile ilgili müfessirlerin görüşleri şöyledir:
Makam kavramı, Allah’ın bulunduğu yer demektir. İnsanlar bu yerde bulunmaktan
korkarlar (Hazin, H.1415: IV/393). Allah’ın yanında hesapların görüldüğü yer demektir.
Makamın Rabbe izafe dilmesi, o makamı (mekânı) korkutucu kılmıştır. Zira orası
kişinin günahlarının saçıldığı yerdir (Bahru’l- Muhît, H.1420: X/401).
Kurtubi ise makam sözcüğünü, naklettiği bazı rivayetlerle açıklar. Katade ve
Rebi’den yaptığı rivayete göre makam, “ahirette hesapların görüleceği yerdir.
Müslümanlar o hesap yerinden korkarlar.” Mücahid: “Kulun dünyada günah işlediği an
Allah’tan korkmasıdır. Çünkü Allah onu gözetleyeceğini biliyor ve korkudan günah
işlemiyor” (Kurtubi, H.1415: IV/393).
Vahidi ise ayette geçen makamın iki manaya geldiğini belirtir. Biri yer
anlamındadır. Allah’ın hesap gördüğü yerdir. Diğeri ise mastar manasındadır. Bu da iki
şekilde olur.
a. Kişi hesap için Allah’ın huzurunda kaim olur.
b. Allah herkese kâimdir. Her şeyi ilmiyle muttalidir, en mahfi şeyleri
gözetleyendir. Buna ilave olarak İbn Abbas ve Mücahid’ten şu rivayetleri nakleder:
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İbn Abbas: İnsanlar, Allah’a hesap vereceği yerden korkarak günah ve meşru
olmayan şehvetten sakınırlar.
Mücahit: Kul dünyada bir günaha teşebbüs ettiği zaman Allah’ın her şeye muttali
olduğunu düşünerek vazgeçer (Vahidî, H.1430: XXI/181; XXIII/201).
4.KAYYÛM TERİMİNİN SEMANTİK ALANIYLA İLGİLİ TEMEL
KAVRAMLAR
Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde, Allah’ın kayyum ismine yakın olan ve
bununla ilişkili olan Allah’ın diğer isim ve sıfatları da bulunmaktadır. Kayyum ismi ile
ilişkili olan bu isim ve sıfatları tespit etmek ve anlam örüntüsü olan bu isim ve sıfatların
kayyum ismiyle olan ilişkileri ortaya çıkarılacak. Kayyum kavramının semantik alanını
genişleten bu kullanım, onun ilgili olduğu başka kavramlara da ışık tutmaktadır. Ancak
makalenin sınırını aşmamak adına mahdut birkaç isim irdelenecek. Öncelikle Esma-ı
Hüsna’dan olanlara yer verilecektir.
4.1.ESMA-I HÜSNADAN OLAN İSİMLER
Kayyum kavramıyla ilişkili olan birçok Esma-ı Hüsna bulunmaktadır. Ancak
makalemizin sınırlarını zorlamama adına sadece Hay, kudret ve ilim sıfatlarıyla
semantik yönünde olan ilişkilerine değinilecektir.
4.1.1.Hayy
Kur’an-ı Kerim’de hay isminin üç ayette kayyûm ile birlikte yer aldığı görülmektedir
(el-Bakara 2/255; Âl-i İmrân 3/2; Tâhâ 20/111). Öyle anlaşılıyor ki kayyûm, “her şeyin varlığı
kendisine bağlı olup kâinatı idare eden” şeklindeki mana ve muhtevasıyla hay ismi ve sıfatını
fonksiyonel hale getirmektedir (Topaloğlu, 1997: XVI/549-550).
Hay ismi Kur’an-ı Kerim’in beş ayetinde Allah’a izafe edilmektedir. Bunların üçünde
Allah lafzının veya bu lafzın yerini tutan zamirin sıfatı durumunda iken (el-Bakara 2/255; Al-i
İmran 3/2; Gafir 40/65) ikisinde doğrudan doğruya lafzatullahın yerini tutmaktadır (Tâhâ
20/111; el-Furkan 25/58).
Hay, hayevan kökünden sıfat olup “canlı olan, yaşayan” anlamındadır. Genel manada
hayat, ölümlü ve ölümsüz diye ikiye ayrıldığı, ölümlü hayatın bitki, hayvan ve insanlara mahsus
olduğu; ölümsüz olanın ise Allah’a mahsus bir hayat tarzıdır (Bkz. el-Isfahanî, el-Müfredat,
“hay” md.).
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Hay ismi, Esma-i Hüsna’dan sayılmıştır. Kütüb-i sitteden Tirmizi ve İbn Mace’nin hay
isminin bulunduğu hadisi naklettikleri görülmektedir (Tirmizi, 1998: Daâvat, 82; İbn Mace,
2009: Dua, 10). Hz. Peygamber’in dualarında da hay isminin geçtiği görülür. “Allahım! Beni
hak yoldan saptırmandan senin izzet ve yüceliğine sığınırım. Senden başka tanrı yoktur. Sen
ölmeyen bir dirisin. Cinler ve insanlar ise ölümlüdür” (Müslim, trs.: Zikir, 67).
Yukarıda zikredilen ayetlerin tefsirinde genel manada müfessirler hay ismine şu
manaları vermişlerdir: Başlangıcı ve sonu olmayan, tapılmaya layık olacak varlığın ebediyyen
hay olmasının gerektiğini vurgulamışlardır (Taberi, 2000: V/386; Bagâvî, H.1420: I/346; İbn
Atiyye, H.1422: I/340).
Hay, Allah’ın zatî isimleri ve sübûtî sıfatları içinde yer alır ve tenzîhî sıfatlar gibi zât-ı
ilâhiyyenin dışında hiçbir şeye taalluk etmez. Hay ismiyle “varlığının başlangıcı olmayan”
manasındaki evvel, “varlığının sonu olmayan” manasındaki ahir, bâki ve vâris, “fiilen var olan,
mevcudiyeti ve uluhiyyeti gerçek olan” manasındaki hak isimleri arasında anlam yakınlığı
vardır (Topaloğlu, 1997: XVI/549-550).
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın Hay ve Kayyûm isimleri genellikle birlikte zikredilir. Hay
Allah’ın canlı varlıklar üzerindeki hâkimiyetini temsil edip en zirve noktasını teşkil etmektedir.
Her canlı varlığın perçemi Allah’ın elindedir. Sürekli diri olan Allah, canlı varlıklar üzerinde
her an tecelli eder ve bu tecelli ile insan yaşamını sürdürebilir. Canlı varlığın üzerinde Hay
isminin tecellisi kesildiği an hemen ölümü gerçekleşir. Allah’ın Kayyûm ismi de cansız
varlıklar için böyle hayati bir öneme sahiptir. Allah, Kayyûm ismi ile bütün evreni ve içindeki
her şeyi ayakta tutmaktadır. Bu ismin tecellisi bir an bile kesilse, her şey bir anda yokluğa
karışır, yıldızlar ve gezegenler birbiriyle çarpışır, madde elementlerine ayrılıp yok olur. Onun
için Kayyûm ismi cansız varlıklar üzerinde sürekli tecelli etmektedir. Bir an bile kesintisi söz
konusu değildir. Kıyamet bu güzel ismin evren ve madde üzerinden çekilmesi ile kopacaktır.
Yıldızlar ve gezegenler birbirleri ile çarpışacak, maddenin en küçük yapı taşı atomlar ise
elementlerine ayrılıp yokluğa karışacaklar (Nursi, I, 1996: 557).
4.1.2.Kudret
Kudret, “k.d.r” kökünden türetilmiş olup sözlükte “bir şeye gücü yetmek; bir işi ölçülü
ve planlı bir şekilde yapmak; kıymetini bilmek; bir şeyin niteliğini, niceliğini ve şeklini
belirlemek” manalarına gelmektedir. Kudret, sübutî sıfatlardan olduğu için bir nebzecik insanda
olmakla birlikte asıl kaynağı Allah’ta bulunmaktadır. Ancak bu sıfat Allah’a nispet edildiğinde
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her çeşidiyle aczin O’ndan nefyedilmesi, kula izafe edildiğinde ise belli konularda gücü yetme,
diğerlerinde âciz kalma manasını taşır. Kudretin zıddı bir işi gerçekleştirememe anlamındaki
acizliktir (el-Isfahanî, el-Müfredat, “k.d.r.” md.; İbn Manzur, Lisanü’l- Arab, “k.d.r.” md.).
Kudret kavramı Kur’ân-ı Kerîm’in 103 ayetinde Allah’a nispet edilmektedir. Bunların
yetmişten fazlası isim, diğerleri fiil şeklindedir ve genellikle “güç yetirmek, ölçülü ve p
lanlı yaratıp düzenlemek” gibi manalara gelmektedir (Bkz. Abdülbaki, Mu’cem, “k.d.r.”
md.).
Her türlü kusur ve noksandan sonsuz derece uzak olan ezeli kudret, Cenab-ı Hakk’ın
Zatı’nın ayrılmaz vasfıdır. O’nun Zat’ı, zorunlu olarak kudretin varlığını gerektirir. Ezeli
kudreti, hiçbir şekilde O’ndan ayrı düşünülemez. Bu durumda kudretin zıddı olan acz, Zat’ına
yaklaşamaz, ilişemez. Çünkü bu durumda zıtların bir arada bulması gerekir ki, bu imkânsızdır.
Madem acz, Zat’ına yaklaşamaz; o halde Zat’ın gereği olan kudrete de karışamaz. Madem acz,
kudretin içine giremez; bu durumda o Zat’ına ait kudrette mertebeler olamaz. Çünkü bir şeyin
varlık mertebesi, o şeye zıddının müdahalesi ile anlaşılır. Örneğin sıcaklığın derecesi
soğuklukla, güzelliğin derecesi çirkinlikle bilinir. Bundan dolayı insanlarda derecelenme söz
konusudur. Allah’ta derecelenme olmadığından O’nun indinde küçük büyük, cüz’ ile küll
eşittir. Nitekim “sizin yaratılmanız da, diriltilmeniz de, tek bir kişinin yaratılıp diriltilmesi
gibidir” (Lokman, 31/28) buyrulmuştur. Bir de Allah’ın kudreti kanunla gerçekleştiği için
büyük –küçük çok ile az aynıdır. Kudretin şeffafiyet, mukabele, tecerrüt, intizam, müvazene ve
itaat kanunu gibi kanunlar mevcuttur. Eşya bu kanunlarla gerçekleştiği için çok kolaydır.
Örneğin 7-8 milyar insanın kalbini birden çalıştırması kudretin intizam kanununun bir
gereğidir. Dolayısıyla bir kalbi veya 7-8 milyar kalbi bir anda çalıştırması aynıdır, Allah’ın
kudreti kanunla gerçekleştiği için bu iş O’na ağır gelmez (Nursi, I, 1996: 715).
Allah’ın kudret sıfatının kayyûm sıfatıyla ilişkisine bakacak olursak, Allah’ın kudreti
sınırsız olduğu, acziyet içine girmediği, kanunla gerçekleştiğini yukarıda ifade etmiştik. Allah,
Kayyûm ismi ile de bütün evreni, maddeyi ayakta tutmaktadır. Bütün varlıkların hayatını idame
ettirmektedir. Bu ismin tecellisi bir an bile evren ve madde üzerinde çekilse her şey o anda
yokluğa karışır, yıldızlar ve gezegenler birbiriyle çarpışır, madde elementlerine ayrılır. Onun
için Kayyûm ismi kudret sıfatıyla bu yönüyle ilişkilidir.
4.1.3.İlim
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Sözlükte ilm, “bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek” demektir
(Isfehani, el-Müfredat, “i.l.m.” md.). Allah’a nispet edilen sübûtî sıfatlardan biridir. İlâhî bir
sıfat olarak “Allah’ın gerek duyular âlemine gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları
bilmesi” diye tanımlanabilir. Kur’an’da Allah’ın en yetkin şekliyle bilen bir varlık olduğu alîm,
habîr, şehîd, hâfız, muhsî, vâsi‘ gibi isimlerle ifade edilmiştir. Bu kavramlar çerçevesinde ilm
“zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük büyük, gizli aşikâr her şeyi ve her hadiseyi müşahede
etmişçesine hakkıyla bilmek” manasına gelir (Yavuz, 2000: XXII/108).
Kur’ân-ı Kerîm’de ilm kavramı bütün türevleriyle yaklaşık 380 defa zikredilmektedir.
Bunlar genellikle isim veya sıfat (âlim, alîm, allâm, a‘lem) şeklinde geçtiği görülür (Bkz.
Abdülbaki, el- Mu’cem, “i.l.m.” md.).
İlim iki kısma ayrılır. Biri kesp ile elde edilen hâdis, diğeri Allah’a mahsus olan kadîm
ilimdir. Kadîm olan ilim Allah'ın zatına aittir. Kulların hâdis ilmine benzerliği yoktur. Nitekim
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın ilminin ihatası hakkında şu bilgi verilir: “Sözünü ister içinizde
gizleyin, ister açığa vurun; hepsi birdir. Zira Allah gönüllerin künhünü dahi bilir. O yarattığı
mahlûkunu hiç bilmez olur mu? (İlmi her şeye nüfuz eden, her şeyden haberi olan) latif ve habîr
O’dur” (Mülk, 67/13-14). Muhammet Hamdi Yazır’ın bu ayetin tefsiri münasebetiyle şu
değerlendirmeyi yaptığı görülür: “Allah'ın Latîf olması iki anlama gelebilir: Bunlardan birisi
en ince ve en gizli işleri bütün incelikleriyle kolayca bilen demektir ki, bu mana ilim sıfatının
letafetine racidir. Birisi de mahlûkatın muhtaç oldukları şeyleri gizli lütuflarıyla ihsan eden
demektir. Bu mana tekvin sıfatına racidir. Allah yarattığını, yaratacağını ve her şeyi bilir. O
halde, bütün sînelerin künhünü kalplerde saklı olan her şeyi bilen O'dur. Mükelleflerden sâdır
olan gizli-açık, iyi-kötü her söz ve fiil O'na nisbetle eşittir, onları bilir” (Yazır, trs.: VII/5222).
Hiçbir şeyin Allah'ın ilminin dışında kalmayacağını; insanların yaptıkları ve
yapacaklarını Allah’ın bildiğine dair Kur’an’da birçok ayet mevcuttur. Bu ayetlerden bir
kaçının meali şöyledir:
“…Ne yerde, ne gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden gizli kalmaz. Bundan daha
küçük hiçbir şey yoktur ki, açıkça bir kitapta (Levh-i Mahfuzda) yazılı olmasın” (Yunus,
10/61).
“Göklerde ve yerde olanları, Allah'ın bitirdiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli
konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur, beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka
O'dur, bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla
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beraberdir. Sonra onlara kıyamet günü yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi
bilendir” (Mücadele, 58/7).
Kur’an’da bir de “Allâmü'l- guyûb” tabiri geçer. “Bütün gaybları en iyi bilen”
anlamındadır. Gerek önceden vukû bulmuş olsun, gerek şu anda vukû bulmakta olsun ve
gerekse vukûu devam etmekte olsun; ezelden ebede kadar meydana gelmiş ve gelecek her şeyi
en iyi bilendir. Bu, O'nun ilim sıfatının gereğidir (el-Ezheri, 2001: II/253).
“Gaybleri en iyi bilen” yalnız Allah için kullanılan bir sıfattır. Nitekim ayetlerde bu
tabirin hep Allah için kullanıldığını görmek mümkündür (Bkz. Abdülbaki, el-Mu’cem, “a.l.m.”
md.).
“O, görüleni de, görülmeyen (gayb)i de bilen yücelerin yücesidir” (Ra'd, 8/9).
Allah’ın ilim sıfatının kayyûm sıfatıyla ilişkisi şudur: Hiçbir şeyin Allah'ın ilminin
dışında kalmayacağını; insanların yaptıkları ve yapacaklarını Allah’ın bildiğine dair Kur’an’da
birçok ayet mevcuttur. Allah, Kayyûm ismi ile de bütün evreni, maddeyi ayakta tutmaktadır.
Bütün varlıkların hayatını idame ettirmektedir. Evrende Kayyum ismin tecellisi bir an bile
kesilse her şey o anda yokluğa mahkum olur. Onun için Kayyûm ismi ile ilim sıfatı bu yönüyle
ilişkilidir. İhatalı ilmi olmayanın kâinattaki kayyumiyeti gerçekleştirmesi mümkün değildir.
4.2.ESMA-İ HÜSNADAN OLMAYAN KAVRAMLAR
Kayyum kökünden olup Esma-ı Hüsna’dan olmayan bazı kavramları da Kur’an’da yer
aldığını görmek mümkündür. Bu kavramların kayyûm ile semantik yöndeki ilişkilerini ortaya
çıkarmak, kayyûmun semantik çerçevesini belirlemek açısından önemlidir. Bu kavramlar
Makam-ı İbrahim, Makam-ı Mahmud kavramlarıdır.
4.2.1.Makam-ı İbrahim
Kur’an-ı Kerim’de “k.v.m” kökünden türeyen “Makam-ı İbrahim” terkibidir. Kâbe’nin
inşası sırasında Hz. İbrahim’in üzerine çıkıp duvar ördüğü ve üstünde insanları hacca davet
ettiği kabul edilen taş veya onun bulunduğu yere Makam-ı İbrahim denmiştir (Bozkurt, 2003:
XXVII/412-413).
Kur’an’da bu tabir iki yerde geçmektedir. Bunlardan biri, Allah’a kulluk amacıyla
yapılan ilk mabedin Kâbe olduğu bildirildikten sonra orada apaçık işaretler ve İbrahim’in
makamı bulunduğu belirtilir (Âl-i İmrân 3/97). Diğerinde ise Makam-ı İbrahim’in namazgâh
edinilmesi istenir (el-Bakara 2/125).

Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 2 - Yıl: 2020 – Haziran
32

Bir rivayette İbn Abbas ayetin başında geçen kısmı tekil ٌ فِي ِه آيَةٌ بَ ِينَةşeklinde okuduğu
rivayet edilir. Bu durumda “bu taşın üzerinde İbrahim’in bir nişanesi (ayak izi) bulunur”
şeklinde mana verilmiştir. Bir rivayette de  فيه آيات بيناتçoğul şeklinde okunduğu belirtilir. Şu
anda Kur’an’da bu şekliyle geçmektedir ki, orada Makam-ı İbrahim, Maş’aru’l- Haram2 vs. gibi
şeylerin olduğu ifade edilir (Taberi, 2000: VI/26). Mücâhid ve Katâde’ye göre bu ayette geçen
“açık alametler” den maksat, üzerinde İbrahim (as)’in ayak izleri bulunan taş olduğunu
söylemişler (Taberi, 2000: VI/27-28; İbn Manzur, 2002: I/302). Bir rivayette de, makam-ı
İbrahim’den kast edilen şeyin hac sırasında durulan bütün mekânlar olduğu belirtilmiştir. Yani
Arafat, Müzdelife ve Mina gibi yerlerdir (Maverdi, trs: I/411; İbn Manzur, 2002: I/303).
Umumiyetle kabul edildiğine göre Makam-ı İbrahim, Kâbe’nin inşası sırasında Hz.
İbrahim’in iskele olarak kullandığı ve üzerinde davet görevini ifa ettiği taştır. Çok hafif sarı ve
kırmızı karışımı beyaza yakın bir rengi olan taşın kalınlığı 20 cm. olup kenar uzunluklarından
biri 38, diğerleri 36’şar santimetredir. Üstünde İbrahim’in ayak izleri olarak kabul edilen, 1 cm.
arayla iki çukurluk bulunmaktadır (Bozkurt, 2003: XXVII/412-413).
İki rek‘atlık tavaf namazının Makam-ı İbrahim’in arkasında kılınması ve Mescid-i
Harâm’da cemaatle namaz kılınırken imamın bu makamda durması müstehab kabul edilmiştir.
Cahiliye döneminde put olarak tapınılmamış olan Makam-ı İbrahim’e Müslümanların saygı
göstermesi bazı müsteşriklerce iddia edildiği gibi putperestlik geleneğinin bir kalıntısı
oluşundan değil, vahye dayanan üç büyük dinin hürmet ettiği Hz. İbrahim’den bir hâtıra olması
ve Kur’an’da adının geçmesinden dolayıdır (Bozkurt, 2003: XXVII/412-413).
Allah’ın Kayyum isminden türeyen “makam” tabiri Allah’a isnat edildiğinde, insanların
hesap ve muhasebe yeri anlamında olduğu yukarıda ifade edilmişti. “Makam” tabiri Hz.
İbrahim’e isnat edildiğinde, bu da Allah’ın makamı gibi nefis muhasebesi yeri olarak kutsiyet
atfedilmiştir. İmamın orada durarak namaz kıldırması, tavafa oradan başlanması ve tavaf
sonrası orada iki rekat namaz kılınması oraya atfedilen bir kutsiyetten kaynaklanır. Bu terkiple
kayyûm teriminin semantik çerçevesi belirlenmiş olur.
4.2.2.Makam-ı Mahmud

Maş’aru’l- Haram: Hac menasikinin uygulandığı yerdir. Bu yer hürmetli olması ve burada haccın şiarlarından
olan gecelemek, vakfe yapmak, namaz kılıp dua etmek gibi ibadetler yapıldığından Meş'aru'l-Haram diye
isimlendirilmiştir. Kur'ân-ı Kerim'de, "...Arafat'tan ayrılıp akın ettiğinizde Meş'ar-i Haram'da Allah'ı zikredin ve
O'nu size gösterdiği şekilde anın..." buyurulmaktadır (Bakara, 2/198).
2
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Hz. Peygamber’in kıyamet gününde sahip olacağı manevî konumu ifade eden bir
tabirdir. Sözlükte “övgüye lâyık yer, yüksek dereceli manevî makam” anlamına gelen Makamı Mahmud, kıyamet günü sorgulama öncesinde uzun bekleyiş sebebiyle bütün insanların
sıkıntıda bulunduğu bir sırada Hz. Peygamber (sav)’e ilâhî rahmetin tecelli etmesi ve ümmeti
için şefaat izninin verildiğini ifade edilen bir makamdır (Üzüm, 2002: XXVII/413).
Makam-ı Mahmud Kur’an’da bir yerde geçmektedir (Abdülbaki, el-Mu’cem, “k.v.m.”
md.). “Sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur’an oku, teheccüd namazını
kıl. Böylece Rabbinin seni Makam-ı Mahmud’a eriştireceğini umabilirsin (İsra, 17/79). Bazı
âlimlere göre Makam-ı Mahmud, Hz. Peygamber (sav)’in ahirette ümmeti için şefaatte
bulunduğu yerdir (Mücahit, 1989: I/441; Taberi, 2000: XVII/527; İbn Atiyye, H.1422: III/479).
Razi’nin bu konuda daha teferruatlı bilgi verdiği görülür. Ayette geçen “  ”عسىkelimesi
Allah için kullanıldığında “kesinlik” ifade ettiğini belirtir. Makam-ı Mahmud şefaat yeri
olabileceği gibi, hesap sonrası cennet ve cehenneme gitmeden ilk olarak Allah ile muhatap
olunan yer de olabilir (Razi, H.1420: XXI/387-388).
Makam-ı Mahmud tabiri çeşitli hadis rivayetlerinde de geçer. Özellikle Hz. Peygamber
(sav)’in, ezanı duyan kimsenin okuduğu takdirde şefaatine nail olacağını söylediği dua
metnidir. Dua da şudur:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ للهه هم ر ه
ِ
ِ ِ ِ ِ هعوةِ التها هم ِة وال ه
ِ
ف ال ِحم ايع ااد
هر اجةا الهراف اعةا اوابح اعثحهُ ام اقاماً احُم ُموداً الهذي او اع حدتاهُ إان ا
ُ هك اَل ُُتحل
ص اَلة الح اقائ امة آت ُُما همداً ال احوسيلاةا اوالح افضيلاةا اوالد ا
ا
ُ ا
ب اهذه الد ح ا

“Ey mükemmel davetin ve sürekli duanın rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e, kendisini
sana yaklaştıran bir vesile ve herkesin mertebesini aşan bir üstünlük lütfet, onu vaad ettiğin
Makam-ı Mahmûd’a ulaştır, sen verdiğin va’dinden dönen değilsin” (Buhari, “Tefsir”, 17/11;
“Ezân”, 8; Ebû Davud, “Salât”, 38).
Her gün beş vakit namazın ezan ve kametinden sonra bu kadar tekrar ile kat’i verilecek
olan bir şeyin vermesini istemesinin hikmetini Said Nursi şöyle izah eder:
“Makam-ı Mahmud, bir uçtur. Pek büyük ve binler Makam-ı Mahmud gibi mühim
hakikatleri ihtiva eden büyük bir hakikatin dalıdır. Ve kainâtın yaratılmasının en büyük
neticesinin bir meyvesidir… Hz. Muhammed (sav)’e Makam-ı Mahmud verilmesi, umum
ümmete şefaat-ı kübrasına işarettir. Hem o, bütün ümmetinin saadetiyle alakadardır. Onun için
hadsiz salavat ve rahmet dualarını bütün ümmetten istemesi ayn-ı hikmettir (Nursi, IV. 1996:
96-97).
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Allah’ın Kayyum isminden türeyen “makam” tabiri Allah’a isnat edildiğinde, insanların
hesap yeri anlamında olduğu belirtilmiştir. “Makam” tabiri Hz. Muhammed’e isnat edildiğinde,
insanlara yapılan şefaatin mekânı olarak değerlendirilmiştir. Makam, Allah’a isnat edildiğinde
bir kutsiyet atfedildiği gibi, Peygambere isnat edildiğinde yine benzer bir kudsiyet atfedilmiş
olur. Dolayısıyla Makam-ı Mahmud terkibiyle kayyûmun semantik çerçevesi belirlenmiş olur.
4.3. İSM-İ AZAMDA KAYYUM
Allah’ın en büyük ismi anlamında bir tabirdir. Kur’an-ı Kerim’de “ism” kelimesi yirmi
ayette Allah’a nisbet edilmekle birlikte azam sıfatıyla bir niteleme yer almamaktadır (Bkz.
Abdülbâki, el- Mu’cem, “i.s.m.” md.).
Kur’an-ı Kerim’de “İsm-i Azam” terkibi geçmemektedir. Ancak “ism” başka sıfatlarla
geldiği görülür. Bir ayette اْل ْك َر ِام
ِ ْ  ا ْس ُم َربِكَ ذِي ْال َج ََل ِل َوşeklindeki kullanımdır. “Azamet ve ikram
sahibi olan Rabbinin ismi ne yücedir!” (Rahman, 55/78). İsm-i azama yakın ikinci kullanım
şekli “  ” ِباس ِْم َر ِبكَ ْال َع ِظ ِيمdir. Bu kullanım şeklinde “ism” ile “azîm” arasında “rab” sıfatı yer almış,
“azîm” “rabbin” sıfatı konumundadır, ismin sıfatı değildir. “Ulu Rabbinin ismiyle tenzih et”
(Vakia, 56/96). Üçüncü kullanım şekli “  ” اس َْم َربِكَ ْاْل َ ْعلَىdir. Bu ayette de “rab” kelimesine “a’la”
nitelemesi eklendiği görülür. “Habibim! Yüce Rabbinin adını tesbih et” (A’la, 87/1). Ancak bu
ayetlerin üçü de anlamlarından da anlaşılacağı gibi rabbin isminin tenzih edilmesini
emretmektedir. Direk İsm-i Azam ile ilgileri yoktur. Müfessirler genelde bu tenzihin Allah’ın
zâtına râci olduğunu kabul etmekte ve isim kelimesinin bir vasıta görevi üstlendiğini veya sıfat
manasına geldiğini belirtmektedir (Râzî, H.1420: XXIX/383).
Muhakkik âlimlerin çoğu özellikle ehl-i tasavvuftan olanlar İsm-i Azamı kabul
ediyorlar. Ancak İsm-i Azamın Allah’ın hangi ismi olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir.
Âlimlerin bir kısmı İsm-i Azam “Allah” lafzıdır. Çünkü Allah, bütün isim ve sıfatları camidir
(Tüsteri, H.1423: I/22 ve 25; İbn Ebi Hatim, 1419: IX/3080; Neysaburi, H.1416: I/65-66).
Bazıları da Allah’ın Hay- Kayyum isimleri İsm-i Azam olduğunu söylemişlerdir. Zira bu iki
isim, Allah’ın bütün kemal ve cemal sıfatlarını kapsamaktadırlar (İbn Ebi’l- İzz, H.1424:
120/43; İstanbulî, trs.: I/400 ve 405; Mazhari, 1412: I/453; Hatib, 1964: I/50; Sa’dî, 2000:
I/110).
Er-Râzî’nin, İsm-i Azamın hangi isim olduğu konusunda dört görüş serdettiğini ve
bunlardan birini tercih ettiğini görüyoruz. Bu görüşler şöyle sıralanmıştır:
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1.İsm-i Azam, Zül-Celal ve'l- İkram'dır. Çünkü Hz. Peygamber, "Ya Ze'l Celâl ve'lİkrâm demeye devam edin" demiştir. Bu görüş zayıftır.
2.İsm-i Azam, "el-Hayyu'l-Kayyum" sözüdür. Çünkü Hz. Peygamber Ubeyy b. Ka'ab'a;
"Allah'ın kitabında en büyük ayet hangisidir?" dediğinde Ubey; "Allah, kendisinden başka
hiçbir ilah yoktur, diridir, zatıyla ve kemaliyle kaimdir..." (el-Bakara, 2/255) dedi. Bunun
üzerine Hz. Peygamber, "İlim sana helal olsun ey Eba'l-Münzir!" buyurmuştur. Bu görüş de
zayıftır.
3.Allah'ın bütün isimleri yüce ve takdire layıktır. Bunlardan herhangi birini daha büyük
olmakla nitelemek uygun değildir. Çünkü bu, diğerlerinin noksanlıkla nitelenmesini gerektirir.
Bu görüş de zayıftır.
4.İsm-i Azam, Allah ism-i şerifidir. Doğruluk ihtimali en kuvvetli olan bu görüştür.
Çünkü Allah ismi, Cenab-ı Hakkın zatına delalet etmektedir (Râzı, H.1420: I/110-111).
Hadis kaynaklarında İsm-i Azam ile ilgili haberleri bulmak mümkündür. Nitekim İbn
Mace’de şu haber yer alır: Allah, İsm-i Azamı anılarak kendisinden talepte bulunulduğunda
talebi yerine getirir, İsm-i Azamla dua edildiğinde duayı kabul eder” (İbn Mace, “Duâ”, 9).
Hadis kaynaklarında İsm-i Azam hakkındaki rivayetler Esma b. Yezid, Ebu Ümâme, Büreyde
b. Husayb, Enes b. Mâlik ve Hz. Ayşe yoluyla gelmiştir (İbn Mace, Dua, 9). Bunların dışında
İsm-i Azam ile ilgili rivayetlerin Übey b. Ka’b yoluyla geldiğini görmek mümkündür (Müsned,
V/142; Müslim, “Salâtü’l-müsafirîn”, 258; Ebu Dâvûd, “Vitir”, 17). Yukarıda adı geçen
sahâbiler ile Übey b. Kâ‘b’dan gelen rivayetlere göre, Hz. Peygamber İsm-i Azamın Bakara,
Âl-i İmrân ve Tâhâ suresinde yer alan “Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyü’l1-kayyûm” ( هللا ال اله
ي القيُّوم
ُّ  )اال هو الحcümlesinden ibaret olduğunu söylemiştir. Bu duayı yapan Allah’ın İsm-i Azamı
ile dilekte bulunmuş olur (Müsned, V/142; Müslim, “Salâtü’l-müsafirîn”, 258; Ebu Dâvûd,
“Vitir”, 17).
Er- Razi, Hz. Ali’nin Bedir savaşı hakkında şöyle dediğini nakleder: Zaman zaman
savaş meydanından Hz. Peygamber’in yanına uğrardım. Her uğradığımda Peygamber (sav)
Allah’ın yardımını, hep “hay- kayyum” isimleriyle talepte bulunduğunu görürdüm. Muzaffer
oluncaya kadar hep bu isimlerle Allah’tan yardım talebinde bulundu (Razi, H.1422: VII/5).
İsm-i Azamın gizli bırakılmasının hikmeti hakkında muhakkik alimler şu
değerlendirmeyi yapmışlar: Allah’ın her bir Esma-ı Hüsnası, İsm-i Azam olabileceği fikrini
insanların zihninde yer edinmesini sağlamak ve Allah’ın bütün güzel isimlerini anmaktır.
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Nitekim ramazanda kadir gecesinin, cuma gününde bütün duaların kabul edildiğine dair saat-i
icabenin, namazlar içinde salat-ı vustanın gizli kaldığı gibi, İsm-i Azam da isimler içinde gizli
kalmıştır (Razi, H.1420: XXXII/229; İbn Kesir, 1999: I/122; Begavi, 1997: I/128).
Ayrıca her ismin de azami bir mertebesi vardır ve evliyanın İsm-i Azamı farklı
görmeleri, kendilerinin mazhar oldukları esmanın farklı oluşuyla izah edilir. Bu nedenle her
ismin de âzamî bir mertebesi var ki, o mertebe İsm-i Azam hükmüne geçiyor. Evliyaların İsmi Âzamî ayrı ayrı bulunması bu sırdandır. Bu açıdan İsm-i Âzam herkes için bir olmaz; belki
ayrı ayrı oluyor. Örneğin Hz. Ali’ye göre İsm-i Âzam; Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve
Kuddus olmak üzere altı isimdir. İmam-ı Âzam’a göre İsm-i Âzam Hakem ile Adl; Gavs-ı
Âzam’a göre Hayy; İmam-ı Rabbani’ye göre ise Kayyum’dur. Aynen bunu gibi pek çok zatlar
daha başka isimleri İsm-i Âzam görmüşlerdir (Nursi, III, 1996: 339).
5.İSM-İ KAYYUMUN KÂİNATTA TECELLİSİ
Kıyam binefsihi veya başka tabirle kayyumiyet, Allah’ın zati sıfatlarından biridir.
Makalemizin başında da ifade ettiğimiz gibi kayyumiyet, Allah’ın ezelden var olduğunu, varlığı
başkası tarafından verilmediği, bilakis varlığı kendinden olduğu; her şeyin varlığı Allah’a bağlı
olduğunu belirtmiştik.
Evrendeki her şey, Allah’ın kayyumiyetinin gereği olarak varlığını ve düzenini
sürdürebilmektedir. Yani Allah’ın kayyumiyet sıfatı olmazsa evrenin içindeki nesneler
hayatiyetlerini sürdüremezler. Eğer kainâttan bir dakikacık olsun kayyumiyet bağı kesilirse,
kâinat mahvolur (Nursi, III, 1996: 341). Evrende cari olan bütün kanun, düzen ve intizamlar
kayyumiyet kanununa bağlıdır. Aksi takdirde o kanun ve intizamlar hayatiyetini sürdüremezler
(Nursi, I, 1996: 557).
Örneğin insanı meydana getiren zerrelerin ilim ve şuuru olmadığı halde bilinçli ve
şuurlu bir şekilde görev yapmaları ve bu görevlerini sürdürebilmeleri ancak Allah’ın
kayyumiyetiyle mümkün olabilir. Nitekim insanı meydana getiren her organın kendisine has
bir çalışma sistemi ve bir düzeni mevcuttur. Gözün, kulağın, kalbin ve beynin her birinin işleyiş
tarzı farklıdır. Beslenme yoluyla hayatsız, şuursuz atomlar canlının hangi organına girse oranın
durumuna uygun pozisyon alır ve orada ustaca çalışır. Hâlbuki o hücrede, zerre kadar ilim ve
şuur yoktur. İnsanın her bir organına yeni gelen bu hücreler, bu organa uyum sağlar, ona göre
pozisyon alır ve hayatiyetini sürdürür. Sürdürülen bu hayatın çok muntazam bir şekilde devam
ettiğini de görüyoruz (Nursi, I, 1996: 390). Netice itibariyle şunu diyebiliriz: İnsandaki

Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 2 - Yıl: 2020 – Haziran
37

organları sürekli yöneten ve buraya gelen yeni hücreleri bu organın kuralına boyun eğdiren bir
kudretin olması zaruridir. Demek ki, Allah’ın kudreti zerreleri, zerrelerden oluşan organları, bu
organlardan oluşan canlı organizmaları; bütün cansız varlıkları her an kontrol etmek
durumundadır. Ancak bu şekilde mevcut varlıklar hayatlarını sürdürebilmektedir. Bu da
Allah’ın kayyumiyet sıfatıyla gerçekleşir (Nursi, I, 1996: 571). Bu nedenle kayyumiyetin insan
ve kâinat üzerindeki tecellilerine değinmemiz gerekir.
5.1.KAYYUMİYETİN İNSAN ÜZERİNDEKİ TECELLİLERİ
İnsan vücudunun düzenli dengeleri vardır. Örneğin insanda bulunan elementlerin belli
bir oranda bulunması ve bunların referans değerlerinin olması; bu referans değerinin altında
veya üstünde çıkan değerin tıpta hastalık kabul edilmesi çok manidar bir olaydır. Kişinin
hayatiyetini sürdürebilmesi için bu kan değerlerinin referans değerinde olması gerekir.
Vücudumuzun bu dengesi kendi kendine oluşmadığına göre bu dengenin sağlanması ve
devamını sağlayan bir failin olması zorunludur. Bu dengeyi sağlayan Allah olduğu gibi, bu
dengeyi devam ettiren de Allah’ın kayyumiyetidir. Nitekim Razi’nin de bu görüşü teyit ettiği
görülür: “Allah kayyum sıfatıyla bizatihi kaimdir, kendi dışındaki yaratıkları da ayakta tutan
(hayatlarını idame ettiren)’dır” (Razi, H.1420: VII/6).
Keza insanın normal vücut sıcaklığı 36-37,5 derece arasındadır. Vücut sıcaklığında, dış
etkenlerden dolayı çok az miktarda oynamalar olsa da genel manada bir dengede sabit tutulur.
İnsan vücudunda sıcaklık dengesini sağlayan birtakım mekanizmalar bulunmaktadır (Hall,
1917: s.911). Aynı zamanda bu mekanizmaların akıl, mantık ve ilimden yoksun oldukları da
bir gerçektir. İnsanın hayatiyetini sürdürebilmesi için bu dengenin olması da zorunludur. Bu
denge de ancak Allah’ın kayyumiyetinin tecellisiyle gerçekleşebilir. Nitekim müfessirler
kayyuma “varlıkların tedbirini almak ve onu devam ettirmek” şeklinde mana vermişlerdir (Bkz:
Taberi, 2000: V/389; İbn Kesir, 1999: I/678; Keşşaf, H.1407: I/300).
Yine kan basıncının (tansiyon) düzenlenmesi de insan için önemli bir faktördür.
Vücudumuzun bütün organlarına yeterli miktarda kan ulaşması için damarlarımızda belirli bir
basınç olması gereklidir. Vücudumuzun sıvı dengesi, kan basıncının ayarlamasında çok
önemlidir. Sağlıklı bir insanın normal kan basıncı 120-80 mmHg’dir (Hall 1917: s.174).
Kan basıncı ile ilgili insan vücudunda çok harika şeylerin gerçekleştiği muhakkaktır.
Nitekim kan basıncının düşmesi veya yükselmesi durumunda bazı organların şuurlu işlevleri
hemen devreye girerek, meydana gelen olumsuz durumu giderip mevcut sistemi korumaya
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çalışıyorlar. Bu organların ilmi ve şuuru olmamasına rağmen gayet bilinçli ve şuurlu işler
yaptıkları kesindir. Kan basıncı dengesinin de ancak Allah’ın kayyumiyetiyle varlığını
sürdürdüğü bir gerçektir. Nitekim müfessirlerimizin bu konuya şu şekilde yaklaştıklarını
görmekteyiz: “Kayyumiyet; sürekli yaratılanların tedbirini alan, işlerini yoluna koyandır” (Bkz.
İbn Ebi Hatim, H.1419: II/486; Meraği, 1946: III/11).
Keza insanın kan şekeri dengesi de önem arz etmektedir. Tüm vücut hücrelerinin enerji
için glikoza ihtiyacı vardır. Bunlardan bazıları (örneğin beyin) enerji ihtiyaçlarını sadece
glikozla karşılayabilirler. Bunun için de kan şekeri seviyesinin her zaman yeterli miktarda
olması gerekir. Kan şekeri seviyesi insülin ve glukagon isimli pankreastan salgılanan hormonlar
başta olmak üzere birçok faktör tarafından kontrol edilir. Kan şekerinin normalin dışında
yükselmesi de, düşmesi de vücut için tehlikelidir (Hall, 1917: s.994).
Yukarıda görüldüğü gibi insan vücudunun dengelerinden biri de hormonal dengedir. Bu
hormonal denge şuurlu bir şekilde işlevini sürdürür. Bir eksiklik farkedildiği zaman hemen
başka faktörler devreye girer ve bu eksikliği hemen giderirler (Hall,1917: s.925). Bu dengenin
kurulması ve hayatiyetini sürdürebilmesi kendi kendine olamayacağına göre, bunun bir
yaratıcısının ve devamını sağlayanın olması zorunludur. Bütün bu dengeleri yaratanın Allah
olduğu gibi, bu dengeleri sürdüren de Allah’ın kayyumiyetidir. Nitekim müfessirlerimiz,
yaratılan varlıkların bir düzen içinde hayatlarını sürdürmelerinin ancak Allah’ın
kayyumiyetiyle mümkün olabileceğini ifade etmişlerdir (Bkz. Kurtubi, 1964: III/271; Menar,
1990: III/24; İsmail Hakkı, 1127: V/430; el-Meraği, H.1371: XVI/151).
Vücuttaki sıvı dengesi de konumuza güzel bir örnek teşkil etmektedir. İnsan vücudunun
%60’ı sudur. Vücutta su alımı ve atılımı muhtelif yollarla gerçekleşir ve bu oran sürekli
muhafaza edilir. Vücutta normal sıvı hacminin korunması için günlük sıvı alımının günlük sıvı
kaybına eşit olması gerekir. Bu denge bozulduğunda hastalıklar baş gösterir (Hall,1917: s.306).
Yukarıda da görüldüğü gibi insan vücudunda bulunan en önemli dengelerden biri de
vücuttaki sıvı dengesidir. Bu dengeyi sağlamak için günlük vücuda giren su miktarı kadar su
çıkışı da olmaktadır ve bu denge hep muhafaza edilmektedir. Sağlanan bu dengenin de Allah’ın
kayyumiyetinin tecellisiyle gerçekleştiği görülmektedir. Nitekim Taberi ve İbn Kesir kayyum
hakkında birbirine yakın şeyleri zikrederek şu değerlendirmeyi yaparlar: “Kayyûm, başkasını
ayakta tutması (hayatiyetini sürdürmesi) dır. Bütün varlıklar ona muhtaç, onun ise hiçbir şeye
ihtiyaç duymamasıdır” (Taberi,2000: V/389; İbn Kesir, 774: I/678; II/5; Tantavi, 1997:
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IX/154).

Allah’ın kayyumiyeti olmadan insan vücudundaki sıvı dengesi oluşamaz ve insan

hayatını sürdüremez.
5.2.KAYYUMİYETİN KÂİNAT ÜZERİNDEKİ TECELLİSİ
Kayyumiyetin kainât üzerindeki bir iki tecellisine değineceğiz. Doğada ekolojik
dengeyi sağlayan maddeler, canlı ile çevresi arasında bir alış-veriş söz konusudur. Maddenin
ekosistemdeki bu alış-verişine madde döngüleri denir. Bütün maddeler sürekli olarak döngüler
yoluyla canlılar tarafından yeniden kullanılır. Dünya yaratıldığından günümüze kadar bu
döngüler hep var olagelmiştir. Bir yerde kanun ve kurallar varsa, bu kanun ve kuralları koyan
birinin olması aklen zorunludur. Evrene, Allah’tan başka kimse sahip çıkamamıştır. Evrenin
sahibi Allah ise, o zaman evrendeki bu kaide ve kuralları da O koymuştur. Evrene konan bu
kaide ve tekvini kanunları sürekli ayakta tutan, tedbirini alan ve hayatiyetlerini sürdüren
Allah’ın kayyumiyetinin tecellisi ile ancak mümkün olabilir. Nitekim müfessirlerimiz
kayyumiyete, “sürekli tedbirini gören, hayatiyetlerini sürdüren” şeklinde mana vermişlerdir
(Bkz. Taberi, 2000: V/389; İbn Ebi Hatim, H.1419; Bağavî, 1997: I/312; İbn Atiyye, H.1422:
I/340; Meraği, 1946: III/11).
Keza uzayda milyarlarca gezegen, yıldız ve dev galaksiler mevcuttur. Bütün bu
cisimlerin birbiriyle münasebeti, ilişkileri ve düzenlerinin nasıl sağlandıkları çok harika bir
durumdur. Yapılan araştırmalarda bu düzenin sağlanmasını dört kuvvetin dengelediğini ortaya
çıkarmıştır. Yüce Allah, bu kuvvetlerin değerlerini evrenin şimdiki biçimiyle var olabilmesi ve
yaşama imkânı sağlayabilmesi için belli bir ölçüyle yaratmış ve kendi aralarında çok hassas
oranlar ve dengeler kurmuştur (Şahin. Hüseyin.2014: 58-81).
Evrendeki bütün fiziksel hareketler ve yapıları, dört kuvvetin birbiriyle iletişimi ve
dengesi sayesinde olur. Bu dört kuvvet; elektromanyetik, yer çekimi, güçlü ve zayıf nükleer
kuvvetleridir. Evrenin dengesi bu kuvvetlerle sağlanır. Güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler atomun
yapısını belirler. Yer çekimi ve elektromanyetik kuvvet ise atomların arasındaki ilişkiyi ve
bütün cisimlerin arasındaki dengeyi belirler (Şahin. Hüseyin.2014: 58-81).
Yukarıda ifade edilen bütün dengelerin, dünya ilk oluştuğu andan itibaren hiç
değişmeden varlığını sürdürmesi, hep aynı dengede kalması, bir aksaklık yaşanmaması büyük
bir mucize hükmündedir. Bu olağanüstü durumun kendi kendine olması aklen mümkün
görünmemektedir. Evrendeki bu hassas dengeler Allah tarafından yaratıldığı kesin olmakla
birlikte, bu hassas dengelerin ve kuvvetlerin dünyanın bidayetinden günümüze kadar fütursuz
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devam etmesi, Allah’ın kayyumiyetinin bir tecellisidir. Zira müfessirlerimizin çoğu
kayyumiyete şu manaları verdikleri görülür: Allah, bütün yaratıkların sürekli tedbirini alan,
hayatlarını devam ettiren, işlevlerinde hâkim olandır (Zeccac, 1988: I/336; Maverdi, trs.: I/323;
Keşşaf, H.1407: I/300; Beydavî, H.1418: I/153; Nesefi, 1998: I/209; Tantavî, 1997: I/584).
SONUÇ
Kayyum kavramı Kur’an-ı Kerim’de genellikle Zat-i İlahiyenin varlığının kendinden
olduğu, başka bir şeye ihtiyaç duymadığını, sürekli kaim olduğu manasına geldiği hususunda
bütün âlimler müttefiktirler. Keza Zat-i İlahiyenin kayyumiyet sıfatıyla varlığının sürekli
olduğu, bunun zıddı olan uyuklama ve benzeri şeylerden münezzeh olması demektir. Bu tenzih
alanına bütün yaratma vasıfları dâhildir. Bu konuda Allah’ın yardımcılarının ve benzerinin
olmayacağı gibi şeyler de bu kapsamdadır.
Kayyum, kıyâm kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup Sözlükte “doğrulup
ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak”
anlamında kullanılmakla beraber “varlığı kendinden olan, var olması için hiçbir şeye muhtaç
olmayan, her şeyi gözeten, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan ve kâinatı idare eden”
manasında da kullanılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’de kayyum kavramının semantik alanına şu anlamlar da katılmıştır. Her
şeyi (cehri-hafî) en ince ayrıntısına kadar bilen (Âlim), mikro âlemden makro âleme kadar her
şeyin yaratılması, onun için küçük- büyük farkı olmayan (Kadir), sürekli diri, yok olmayan ve
yaratıkları hep dirilten (Hayy), her şeyi gözeten ve canlı tutan (Kaim), hesapların görüldüğü yer
(Makam). Böylelikle Kayyum ismi, Esma-i Hüsna’nın diğer isimleriyle ve Esma-ı Hüsna’nın
dışında olan bazı isimlerle anlam itibariyle genişlemiştir.
Kur’an-ı Kerim’de aynı kökten türeyen kayyum kelimesi üç ayette, makam kelimesi üç
ayette ve kaim kelimesi ise iki ayette Allah’a izâfe edilmiştir. Kur’an’da geçen Kayyum
kavramları hepsi Allah’a nispet edilmiştir. Kâim kavramı ise on dört farklı ayette geçmektedir.
Bunlardan altısı ayakta durma, dördü namaz kılma, ikisi kıyametin kopması anlamlarında
kullanıldığı, ikisi ise Allah’ın kayyumiyeti anlamında kullanılmıştır. Kur’an’da on dört farklı
ayette “makam” kavramı geçmektedir. Bunlardan sekiz ayette “makam” yer anlamında, ikisi
makam-ı İbrahim, biri makam-ı mahmud, üçü Allah’ın kayyumiyetiyle ilgilidir.
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Kayyum isminin İsm-i A’zam’dan sayılıp sayılmadığı hususunda âlimler arasında ihtilaf
söz konusudur. Her bir âlim, Allah’ın farklı bir ismini İsm-i Azam olarak almıştır. Örneğin,
İmam-ı A’zam “Adl ve Hakem” isimlerini, Abdulkadir Geylani “Hayy” ismini İsm-i Azam
olarak kabul etmiştir. Hz. Ali ise İsm-i Azamı Allah’ın altı ismini kabul etmiştir. Bunlar; Ferd,
Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddustur.
Kayyum isminin iki yönü vardır. Biri Cenab-ı Hakk’a diğeri ise yaratıklara bakan
yönüdür. Kayyumun Allah’a bakan yönü; varlığı kendinden olması, hiçbir şeye muhtaç
olmamasıdır. Varlıklara bakan yönü ise; her şeyi ayakta tutan, tedbirini alan ve hayatlarını
sürdüren kısacası kayyumiyetin onlar üzerindeki tecellileridir.
İnsan vücudunda sıvı ve elementlerin dengesi, vücut sıcaklığı, kan basıncı, kan şeker
düzeyi gibi hayati durumların sürekli bir dengede tutulması, Kayyumiyetin insan vücudunun iç
dengesi üzerindeki tecellilerini göstermektedir.
Kâinatta bulunan mikro âlemden makro âleme kadar her şey, Allah’ın kayyumiyetine
bağlıdır. Sayısız yıldız, gezegen ve galaksilerin kıyamları, devamları ve bekaları Allah’ın
kayyumiyetine bağlıdır. Allah’ın kayyumiyet nispeti kâinattan bir dakikalığına kesilse, kâinat
bir anda harap olur.
Bir varlığın zerreleri dahi yıldızlar gibi Allah’ın kayyumiyetiyle varlığını devam ettirir.
Örneğin, hayat sahibi bir varlığın bedenindeki zerrelerin, her bir organa mahsus bir şekil ile
küme küme toplanıp dağılmamaları, o şekliyle hayatlarını sürdürmeleri yine Allah’ın
kayyumiyetinin bir tecellisidir.
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Berawirdkirina Destpêka Rojnamegerî û Edebiyata
Modern a Kurdî û Tirkî
AHMET KAN

Kurte
Bi giştî rojnamegerî û berhemên edebî, ji mercên civakî, sîyasî, çandî û dîrokî zerar an
sûd werdigirin. Wek ku tê zanîn cihê destpêka rojnamegerî û edebiyata modern a Kurdî
(kumancî) û Tirkî (Osmanî) paytexta dewleta Osmanî Stenbol bûye. Ji ber vê hevparîya cihê
destpêka rojnamegerî û edebiyata modern a Kurdî û Tirkî berawirdkirina berhemên van her du
zimanan (Tirkiya Osmanî ku zimanê desthilatdaran e û Kurdîya ku ji ber qedexeyan li sirgûnê
dest bi weşanê kiriye) dê lêkolînek balkêş derbixe holê.
sereke: berawirdkirin, destpêk, rojnamegerî, edebiyata modern, Kurdî (kurmanci),
Tirkî (osmanî), Stenbol.

Öz
Genel olarak gezetecilik modern edebiyatın oluşumunda olumlu rol oynamıştır. Gazetecilik ve
modern edebiyat özellikle Avrupada (Batı ülkeleri) belli sosyal, politik, kültürel ve tarihi
koşullar sonucu ortaya çıkmıştır. Osmanlı Türkçesi ve Kürtçe’nin Kurmancî lehçesine
Osmanlı İmparatoluğunun başkenti İstanbul merkez olmuştur. Bu iki dildeki gazetecilik ve
modern edebiyat oluşumunda devletin rolü faklı olmuştur. Bir tarafa devlet destek olurken
diğerine yasaklarla engel olmaya çaba göstermiştir. Bu iki dildeki gazetecilik ve modern
edebiyatlarının başlangıçlarını karşılaştırmak ilginç olacaktır.
Kelimeler: gazetecilik, modern edebiyat, karşılaştırma, Osmanlı Türkçesi, Kürtçenin
Kurmancî lehçesi, İstanbul.

Abstract
In general, journalism played a positive role in the formation of modern literature. Journalism
and modern literature emerged as a result of certain social, political, cultural and historical
conditions, especially in Europe (Western countries). Istanbul, the capital of the Ottoman
Empire, has been centere Kurmanji dialect of Kurdish and Ottoman Turkish. The role of the
state was different in the formation of journalism and modern literature in these two
languages. While the state supported one side, it tried to prevent the other with bans. It will be
interesting to compare the beginnings of journalism and modern literature in these two
languages.
Keywords: compare, journalism, modern literature, Kurdish (Kurmanji), Ottoman
Turkish
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Destpêk
Di dîroka civakan da rola perwerde û zanînê ciheke girîng digire. Perwerde û zanîna
civakî bi gelemperî li dibistanan tê dayîn. Di hin deman da zanîna ji dibistanan hatiye
bidestxistin bi rêya çapemeniyê ji bo civatê ra tê pêşkêş kirin. Ji bo vê rolê li Ewropayê meriv
dikare mînaka ronesansa ku di navbera sedsalên 15-16an da pêk hatiye, bide. Ev rewşenbîrîya
ku bi modernîteyê hatiye binavkirin pêl bi pêl li cîhanê belav bûye. (Kanî 2019:1)
Wek ku Amir Hassanpour (Emîr Hesenpûr) di pirtûka xwe ya bi navê “Kürdistan’da
Milliyetçilik ve Dil 1918-1985/Li Kurdistanê Neteweperwerî û Ziman” da pêşkêş kiriye,
gelek lêkolînerên ku li ser dîroka medyayê xebitîne geşedana neteweperwerîyê û zimanê
neteweyan bi teknolojîya çapxaneyê ve girêdane. (Hassanpour 2005:275) Di heman berhemê
da Hassanpour balê dikişîne ser çewtîya girêdana geşedanê bes bi teknolojîya çapxaneyê ve û
dinivîse ku di sedsala duyem a piştî zayînê da li Çînê çapxane hatiye îcadkirin (dahênan)
(Hassanpour 2005:276).
Li virê mebesta me ew e ku em balê bikişînin ser atmosfera ku tê da modernîte ava
bûye, ne bitenê teknolojî ye. gel teknolojîyê gelek mercên civakî, çandî û sîyasî jî pêwîst bûn.
Di vî warî da Benedict Anderson di pirtûka xwe ya bi navê “Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin
Kökenleri ve Yayılması/Cema’etên Xeyalî” da wiha dinivîse: “Girîngîya vê guherînê ya bo
peydabûna neteweyan wek cema’etek xeyalî, em dikarin bi lêkolîna du binyadên wek
roman(wêje) û rojname, du şêweyên texeyulê ku cara yekem li Ewropayê, di sedsala 18an da
derket holê, bibînin.” (Anderson 2017:39)
Neteweya ku wek cema’etek xeyalî hat pênasekirin, ev xeyal jî bi saya du çavkanîyên
xeyalî ku ji rojname û pirtûkan (çîrok û roman) pêk hatîye, tê holê. Pevgirêdana esasî jî dîroka
ku li ser rûpela pêşîn a rojnameyê wek amblem cih digre, pêk tîne. Çavkanîya duyem a
pevgirêdana xeyalî ku wek şêwaza pirtûkek pêwendîya rojnameyê û bazarê ye. Di çil salên
navbera çapa cara pêşîn a Mizgînîya (Încîla) Gutenbergê û dawîya sedsala 15an da, yanî ji
1460î heta 1500î, tê texmîn kirin ku 20 milyon dane hatine berhemînan. Ev hejmar di navbera
1500 û 1600î da gihîştiye 150-200 milyonan. Êdî çapxaneyên ha ji karên dêran bêtir dişibîyan
kargehên modern. Wek saziyên çapkirinê dixebitîn. Di wateyek taybet da be jî pirtûk berhema
pêşîn a pîşesazîyê (sanayîyê) û xerîdarîyê bû ku bi awayek modern di pîvana girseyî da dihat
hilberîn. (Anderson 2017:49)
Ev modernîte bi awayek rêk û pêk di qada çapemenîyê da li hemû Ewropayê belav bû.
Wek ku Gregory Jusdanis di pirtûka xwe ya bi navê “Gecikmiş Modernlik ve Estetik
Kültür/Modernîteya Derengmayî” da dinivîse, “Çapemenîyê di serdema pêşîn a qada
gelemperî (kamusal) ya Ewropayê da rolek girîng lîst. Çapemenîyê, di serî da bi awayê
buroşur û rojnameyên wek pelek mezin bo gelempera ku ji bijîşk, efser, zanyar û hiqûqnasan
pêk dihat û di geşedanê da bû, derbarê pirsgirêkên gelemperîyê da nûçe radigihandin. Nûçe
radigihand merivên taybet (kesên di karîgerîyê da cih nagirin) ku bihatina berhev civatek
gelemperî (kamusal) pêk dihanîn. Çapemenî zemîna perwerdeya gelemperîya rexneyî bû. Ji
ber ku di serî da, di navbera rexneya edebî û rojnamegerîya sîyasî da ferqek girîng tunebû her
du jî ketibûn xizmeta rewşenbîrîya sîyasî. Di vê mijarê da Jusdanis ji Hohendahlî vê
vediguhêze ku modela lîberal a rexneya edebiyatê, ji dema ku di sedsala 18an da derket holê
ve, bi awayek jêneger bi qada gelemperî ya burcuvayê ve girêdayîbû. Bi rastî çarçoveya
têgiha rexneya edebî, kategorîya qada gelemperî bi xwe afirandîye. (Jusdanis 1998:188-189)
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Destpêka Rojnamegerî û Edebiyata Modern a Tirkî
Di navbera salên 1851 û 1885an da, edebiyata Tirkî, çi ji alîyê dîmena xwe ya derve
be, çi jî bi îtîbara xwe ya binyadî ve be bê navber diguherî. Ji aliyê hêmanên (ûnsûrên) nû û
minasebetan ve dewlemend dibû. Ev dewreke ku bi navberên deh-dozdeh salan raman bi pêş
dikevin, meriv gelek diguherin. (Tanpınar 2018:250)
Rojnameya yekem a bi Tirkî Teqwîm-î Weqayî (1831) fermî bû. Ji xwe rêveberîya Dewleta
Osmanî gelek hewl dabû, bi hin astengkirinan ku çapxane 250 sal dereng bigihîje nava Tirkên
Osmanî. (Kaya 2010:13)
Cerîdeyî Hewadîs (1840) jî nîv fermî bû. Serdema van du rojnameyan wek serdema
bervekirina meyla şaristanîya ewropî bû. Ev di rojnamegerîya Tirkî da dewra yekem e ku heta
1961ê didome. Dewra duyem a rojnamegerîya Tirkî bi rojnameya Tecuman-î Ahwal (1861)
dest pê dike. Paşê şanoya Vatan yahut Silistre (1873), civata ku bi fermanan radibe û rûdinê,
hinek bi rûyê jiyana rasteqîn û pirsgirêkan ra rû bi rû dike. Li dora têgehên wek welat, netewe,
mirovatî, azadî, maf û dadê bawerîyek rastîn tê holê. Seîd Paşa bi navê “Zimanê Rojnameger”
berhemek ku geşedana zimanê Tirkî vedibêje amade dike. Şînasî jî di beyannameya
Tercumanê Ahwal da heman tiştî tîne ziman. Zimanê Tirkî bi piştgirîya desthilatê (padîşah), li
derdora rojnameya navborî geşedanek bi hêz derdixe holê. (Tanpınar 2018:251)
Bi saya vê geşedanê edebiyata modern a Tirkî jî dertê holê. Di serî da wergera
romanên wek Hejar (Sefiller), Robinson Cruzoe di rojnameyan da tên tefrîqe kirin. Piştî van
wergeran di sala 1870yê da çîrokên Ahmed Mîdhat Efendî bi navê “Kıssadan Hısse ve Letâifi Rivâyât” dertên. Müsâmeretnameya Emin Nihat Beg a ku di navbera salên 1873-1875an da
hat amadekirin berhema duyem e. (Tanpınar 2018:286)
Di sala 1875an da romana Şemsettin Samî ya bi navê “Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat” der
çû. Di 1876an da Namık Kemal bi navê “İntibah” romanek nivîsî. Bi vî awayî rojnamegerî û
edebîyata modern a Tirkî (Osmanî) dest bi geşedanê kir.

Destpêka Rojnamegerî û Edebiyata Modern a Kurdî
Rojnamegerîya Kurdî, li surgunê, li Qahîreya Misirê, roja 22yê Nîsana 1898an, bi
navê rojnameya Kurdistanê dest pê dike. Ev roj (22yê Nîsanê) her sal wek roja rojnamegerîya
kurdî tê pîroz kirin. Îsal 123 salîya derketina rojnameya Kurdistanê ye. Ji xwe kurdan ji ber
asteng û qedexeyên dewleta Osmanî, 300 sal piştî destpêka rojnamegerîya cîhanê (Kaya
2010:13) rojnameya Kurdistanê derdixist. Bi tevî vê derengmayînê jî rêveberîya Siltan
Evdilhemîdê Duyem, li ser derketina rojnameyê di cih da, berî jimara duyem derkeve,
fermana qedexekirina anîna rojnameya Kurdistanê bo hemû bajarên dewleta Osmanî dide.
(Malmîsanij 2011:121)
Zêdeyî 122 salan e ku kurd hatine nava cîhana rojnamegerîyê, ev ne kêm e. Heger ji
sala 1898an û vir de, di nav qirnekî û ev çend salan de, rojnamegerîya kurdî li vir û li dera
hanê ji hev qut nebûba, tê de valahî û dever çê nebûbana, lidûhevîya xwe parastiba, wê teqez
rewşa wê baştirbûya û rojnamegerîya kurdî jî bi giştî wê ew çendî virnî neketibana. (Yiğit
2018:18)
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Bajarê Stenbolê, paytexta dewleta Osmanî navendeke pir rengîn e. Ji bo edebîyata
gelek neteweyên wek cihû, ermen, tirk û kurdan navendî kiriye. (Çakar 2011:140) Piranîya
rewşenbîran xwe li Stenbolê girtine. Yek ji wan jî pêşengê fikra edebîyata modern a kurdî
Hecî Qadirê Koyî (1815-1897) ye. Ew di gelek berhemên kurdî da wek mamosteyê zarokên
Mîr Bedixan ku damezrînerên rojnamegerî û edebîyata modern a kurdî ne, hatîye nîşandan.
(Kanî 2019:5)
Di jimara sêyem a rojnameya Kurdistanê da, li ser wefata Hecî Qadirê Koyî,
helbesteke wî ya li ser rojnamegerî û edebîyata modern heye:
“Zemane resmî caranî nemawe/Çiraxî nazim û munşî kujawe
Le dewrî ême roman û cerîde/Eger çi meqsed e zanînî bawe.” (Kurdistan
2018:34)
Destpêka edebîyata modern a kurdî, heta demek nêzîk jî bi çîroka Fuad Temo ya ku di
kovara Rojî Kurd (1913) da hatibû çapkirin, dihat destpêkirin. (Cewerî 2003:34) Cewerî di
berdewamîya vê mijarê da wiha nivîsîye: “Gava mirov dîroka hunera çîrokê li ber çavan
digire û çîroka vê antolojîyê ya pêşî digihîne sala 1856an, rehetî û aramîyek bi mirov ra
çêdibe. Lê ez nikarim bibêjim ku hemû çîrokên vê antolojîyê li gora pîvanên çîroka hunerî ne.
Di vê antolojîyê da çîrokên pir xurt, yên kêm xurt û yên lewaz jî hene. Ev antolojî ne
antolojîya çîrokên bijarte, lê antolojîya çîrokên kurdî bi giştî ye.” (Cewerî 2003:38)
Mebesta vê şîroveyê ew e ku çîroka pêşî ya kurdî ne ya Fuad Temo ya ku bi navê
“çîrok” çap bûye, lê paşê Mehmûd Lewendî navê “Şewêş” lê kiriye, ye. Çîroka pêşî ya kurdî
ji alîyê Mele Mehmûdê Bazîdî (1799-1867) ve hatiye nivîsîn. Navê çîrokê jî “Çîroka Mem û
Zîn” e. Nivîskar jî dîyar kirîye ku çîroka xwe li ser Mem û Zîna Ehmedê Xanî hûnandîye. Ji
xwe Ehmedê Xanî jî di mesnewîya xwe da dîyar dike ku wî bingeha berhema xwe li ser
çîroka folklorî ya evîna “Mem û Zînê” avakiriye. Bi awayê ku evîna Mem û Zînê, ji bo fikra
xwe vebêje ji xwe ra kiriye bahane, vê berdewamîyê nîşandaye. Bazîdî yek ji rewşenbîrên
kurd e ku gelek berhemên wî di sedsala nozdehan da hatine çapkirin. Destpêka çîroknûsîya
kurdî (1856) bi saya rewşenbîrên wisa ketiye pêşîya çîrknûsîya Tirkî (1870). Lê mixabin
romana yeke a kurdî, şêst sal piştî derketina romana Tirkî (1875), bi romana “Şivanê
Kurmanca” (1935) ya Ereb Şemo gihîşt xwendevanên kurdî.
Li ser destpêka edebîyata kurdî gelek çavkanîyên cuda cuda, wek antolojî û pirtûkê
dersan ku edebîyatnasên kurd bi derfetên xwe yên taybet pêk anîne hene. Bêdewletbûna
kurdan û bêpalpiştîya dewletê li hêlek bihêlin. Heta roja me ya îro jî li piraniya welatê kurdan
hê jî perwerdeya bi kurdî qedexe ye. Mehmed Uzun di antolojîya Edebîyata Kurdî da wiha
dinivîse: “Herwekî ku tê zanîn, daxuyanîyên sîyasî û edebîyatê zêde li hev nayên û ev celeb
îzeh û daxuyanî edebîyatê dewlemendtir nakin. Lê mixabin ku ez jî divêm bi daxuyanîyek
sîyasî dest bi vê kurtelêgera edebî bikim. Ji ber ku çaxa mirov bixwaze behsa ziman û
edebîyata kurdî bike, bivê nevê, berî her tiştî, mirov bêgav e ku li ser rewşa sîyasî ya welatê
Kurdistanê jî raweste. Li Kurdistanê, her tişt, edebîyat jî tê de, bi sîyasetê û jîyana civakê ve
girêdayî ye.” (Uzun 2003:16)
Di vî warî de, yanî li ser edebîyata modern a kurdî Uzun, wiha didomîne: “Gelek
dijwar e ku mirov bikaribe, li ser vê babetê, bergeh û tabloyeke temam û yekgirtî bîne pê. Ji
ber ku parçebûna welêt, dijwarî û zehmetîyên ku doralîyên ziman û edebîyata kurdî rapêçane,
hem rê li pêşketina ziman û edebîyatê girtine hem jî rê li yekîtîya wan girtine. Ji lewre,
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edebîyata kurdî tu carî yekîtîya xwe neanî pê û li ser şopekî neherikî. Tixûbên ku di ser dilê
welêt re hatine rakêşandin, di heman demê de, edebîyata kurdî jî parçe kiriye û rê daye ku her
parçe bi alîyekî de here. (Uzun 2003:36)
Bi rastî li gor nirxandina nivîskarên ku li jêrê tê pêşkêş kirin (wek edebîyatek baş û
payebilin), dîtin û nirxandina Uzunî hinek reşbîn e.
Dîsa li ser vê mijarê, di pirtûka dersê da ya bi navê “edebîyata kurdî (kurmancî)” ku ji
alîyê komek nivîskarên kurd ve hatîye amadekirin, wiha dinivîse: “Li ser edebîyata nûjen em
çi û çawa bibêjin jî, em ê nikaribin wêneyekî bi hemû rengan rast destnîşan bikin. Ev ji ber
rewşa me kurdan û Kurdistanê ye. Edebîyata kurdî ji ber gelek sedeman di nava gelê kurd de
bi têra xwe belav nebûye. Em dikarin bibêjin ku ew hertim di nava kesên zana û rewşenbîr de
maye. Lê tevî tunebûna dibistan, dezgeh û dewleteke serbixwe, dîsa jî ew edebîyata ku îro di
nava kurdan de heye, edebîyateke baş û bi pîvanên bilind e.” (Çîftçî 2019:84)
Hem rojnamegerîya Kurdî hem jî edebîyata modern a kurdî li piranîya welatê kurdan hê jî
bêxwedî ye, bi gelek qedexe û astengîyan ra rû bi rû ye. Bi tevî vî awayî jî di nava
rojnamegerî û edebîyata modern a cîhanê da xwedî asteke hêja ye.

ENCAM
Di dawîya vê gotarê da em karin bibêjin ku bi berawirdkirina rojnamegerî û edebîyata
modern a kurdî û Tirkî, encamên li jêrê derketin holê.
1- Her du destpêkan jî bingeha xwe ji geşedanên siruştî yên civakê bêtir ji dînamîkên
derve ku bandor li ser rewşenbîrên her du civakan kiriye, girtîye.
2- Rojnamegerî û edebîyata modern a Tirkî bi piştgirîya dewletê dest pê kiriye. Lê ya
Kurdî bi astengî û qedexeyên dewletê ra rû bi rû maye. Ev qedexe û astengî ji destpêkê
heta roja me ya îro hê jî li piranîya welatê kurdan didomin.
3- Di destpêka rojnamegerî û edebîyata modern a her du alîyan da jî berhem bes di nava
rewşanbîran da belav dibûn.
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LÊKOLÎNA ZANISTÎ ÇAWA TÊ KIRIN
HOW TO CONDUCT A SCIENTIFIC RESEARCH
Mehmet YAVAŞ
KURTE
Di mijara lêkolînên zanistî de yek ji astengiyên derdikeve pêşberî lêkolîneran
kêmasiya rêbazeke lêkolînê ye. Lewra lêkolînên zanistî li gorî hin rêzik û rêgezan têne kirin.
Gava lêkolîner van rêbazan nizanibin, nikarin bi awayekî baş û serkeftî ji nav karê lêkolînê
xilas bibin. Bi mebesta sivikkirina barê lêkolîneran li ser vê mijarê gelek xebatên bi
akademîyê re têkildar hatine kirin. Ev xebat di qada lêkolînê de ji aliyê lêkolîneran ve tên
emilandin. Lê bi kurdiya kurmancî me ti xebateke sîstematîk a derheqê vê mijarê de nedîtiye.
Ji lewre ev xebata me hewl dide ku vê valahiyê dagire. Armanca me di vê xebatê ew e ku
xebata me di qada lêkolînê de ji bo lêkolîneran û nemaze ji bo xwendekar û lêkolînerên kurd
ên naşî re bikêr be.
Peyvên sereke: Lêkolîna Zanistî, Rêbazên Lêkolîna Zanistî, Merhaleyên Lêkolîna
Zanistî
ABSTRACT
One of the obstacles facing researchers in the field of scientific research is the lack of
a research method. Because scientific researches are conducted according to certain rules and
methods. When researchers do not know them or act accordingly, they cannot handle and
finish the research work successfully. In order to alleviate the burden of research for new
researchers, many studies have been done on research methods. Students and new researchers
make use of them in the field of research. But in Kurmanji Kurdish we have not seen any
systematic work on this subject. So our study is trying to fulfill this need. Our aim is to put
scientific research methods into service for students and researchers, especially Kurdish
speaking ones.
Keywords: Scientific Research, Scientific Research Methods, Steps of Scientific
Research


Xwendekarê Doktorayê; Zanîngeha Dîcleyê, Enstîtuya Zanistên Civakî, Beşa Ziman û Çanda Kurdî
mehmetyavasteacher@gmail.com
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DESTPÊK
Lêkolîna zanistî pêvajoya berhevkirina daneyan û analîzkirin û nirxandina wan e. Ji
lewre ne karekî hêsan e, karekî dûvdirêj e û di hundirê xwe de hin zor û zehmetiyan dihewîne.
Ji bo lêkolîn bi serkeftî bê meşandin û qedandin, bêgûman pêdivî bi rênîşanekê heye.
Zanyarên xwedî-tecrûbe piştî gelek xebat û lêkolînan xwedî rêbazekê dibin. Lê ji bo kesên
nuh dest bi lêkolîna zanistî dikin zor û zehmetîyên ku dertên pêş wan sivik bibin û xebatên
wan bi serkeftî bidawî bibin pêwîstî bi rênîşeyek çidibe.
Her çiqas mirov dikare rê û rêbazên cûrbecûr bikar bîne jî, di lêkolînên zanistî de hin
merhale hene ku lêkolîner heger li gor wan xebata xwe bimeşîne dê bikaribe xwedî li keda
xwe derkeve, wextê xwe çêtir bikar bîne û bi lêkolîna xwe li derdorê zanistî bandorek
mezintir bike. Heke kar li gorî hin merhaleyan bê senifandin û di her merhaleyê de tenê
amedekarîyên wê astê bên kirin dê zor û zehmetiyên lêkolînê têk biçin.
Lewma em dixwazin di vê gotara xwe de lêkolîna zanistî çawa tê kirin bi merhaleyên
wê vebêjin. Bi gelemperî merhaleyên lêkolîna zanistî ev in:
I. ‘’Helbijartina mijarê
II. Sînorkirina mijarê
III.Sazkirina hîpotezê
IV. Amedekariya plana reşnivîsê (outline)
V. Berhevkirina çavkaniyan
VI. Xwendin û nîşe girtin
VII. Bikaranîna daneyan û ceribandina hîpotezê
VIII. Karê nivîsînê ‘’1

Niha em ê hewl bidin da ku yeko yako van merhelayan destnîşan bikin.

1

Halil, Seyidoğlu, Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabi, Güzem, İstanbul, 1995, r.39

Kadim Hikmet - Uluslar Arası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 2 - Yıl: 2020 – Haziran

53

I. Helbijartina Mijarê
Helbijartina mijarê wekî karê herî girîng ê lêkolînê tê qebûl kirin. Ji ber ku berîya her
tiştî bi wê dest bi lêkolînê tê kirin, divê hîç acele neyê kirin. Lêkolîner çiqas giringî bide
helbijartina mijarê, çiqas li ser bifikire ewqas baş e û ew ê paşê ewqas rehet bike.2
‘’Divê neyê jibîrkirin ku nîvê lêkolînê helbijartina mijarê ye. Weke karê pêşî divê
lêkolîner li ser mijara ku dixwaze lêkolîn bike; gotar, pirtûk û tezan bibîne û bixwîne. Ev
xalekî ansîklopedîyê jî dibe. Bi vî awayî di derbarê berfirehiya mijarê, girîngî û çavkaniyên
sereke de dikare xwedî pêşagahiyan bibe. Yek ji karên ewîlîn jî venihêrtina xetabên berê yên
li ser mijarê hatine kirin e. Ev xebat ji bo lêkolîner dibe hem pêşagahî û hem jî dibe jêdera
îlhamê.’’3
Lêkolîner divê li mijareke wisa bigere û bibîne ku ew hem ji bo wî û hem jî ji bo
mirovatiyê di dawîyê de encamên bifeyde bi xwe re bine. Divê lêkolîner meyl û xwestekên
xwe berbiçav bixe û mijareke ku bala wî dikişîne helbijêre. Lewre mijara helbijartî divê bibe
derman ji bo pirsgirêkekê ku li benda çareserîyê ye. Herwiha divê mijar wisa giring û pêwîst
be ku lêkolîner, civak û zanist jê sûd û feyde bigre. Heger feydê lêkolînê ji mirovatî û
lîteratura zanîstî re tune be, ne hewce ye ku tez û gotar û pirtûk bên nivîsîn.
Ji bilî vê divê çavkaniyên derheqê mijara helbijartî têr û hêja bin. An na dê lêkolîn bi
têkçûnê re rû bi rû bimîne.4 Heger çavkanî ji hedê xwe zêdetir bin dîsa dibe ku ev yek hin
astengiyan derxe holê û an jî orjînalîya (resenîya) lêkolînê ji holê rake û bêqîmet bike. Li ser
mijarê berê çiqas xebat, pirtûk, tez û gotar hatine kirin divê bên tesbîtkirin. Ji bo vê yekê berî
her tiştî kovarên hekemî û pirtûkxaneyên online (serxet, li ser înternetê) divê bên li hev xistin.
Wek mînak li ser malperên wekî ‘’webofscience’’, ‘’sciencedirect’’, ‘’springer’’,
‘’googlescholar’’ ‘’dergipark’’ û ‘’yokakademik’’ û databasên pirtûkxaneyan (wek mînak:
isam, worldcat, librarycolumbia) mijar divê bê lêgerîn. Dîsa divê lêkonîner xebata xwe li ser
xebatên ku berê hatine kirin ava bike û bi wan re peywendîyeke xurt bi wan re saz bike. Divê

Aydın Taş, Araştırma Kılavuzu, A Grafik, Diyarbakır, 2016, r.23
Halil Seyidoğlu, heman berhem, r.39
4
Aydın Taş, heman berhem, r.25
2
3
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lêkolîner vê astê teqez bîne cîh; çimkî dibe ku mijar berê hatibe lêkolînkirin û heya cihekî
pêdaçûnek li ser hatibe kirin an jî hatibe çareser kirin.

II. Sînorkirina Mijarê
Piştî tesbîtkirin û helbijartina mijarê divê lêkolîner mijara xwe bi sînor bike da ku bi
hûrgulî bikaribe li ser wê bixebite. Divê mijar pir fireh neyê girtin. Eger ji firehiya mijarê re
sînorek neyê xêzkirin dê lêkolîner nikaribe jê derkeve. Di merhaleya helbijartina mijarê de me
gotibû ku lazim e hin xwendin (pirtûk, gotar û tez) bên kirin da ku lêkolîner bizanibe kîjan
aliyê mijare balkêş e û bikaribe biryara xwe bide bê ka kîjan aliyê mijarê derî li lêkolîneke kûr
vedike. Wek nimûne heger em mijareke bi navê ‘’edebiyata kurdi ya modern’’ helbijêrin, dê
mijara me pir fireh be. Ji lewre divê ew bê sînorkirin. Em dikarin mijarê wiha bi sînor bikin:
a) Pêşengên edebîyata kurdî ya modern
b) Pênaseya edebîyata kurdî ya modern û qonaxên wê
c) Edebîyata kurdî ya modern bi kijan berhemê dest pê kiriye?
d) Di edebîyata kurdî ya modern de helbestên serbest.
e) Gelo Mehmed Ûzûn pêşengê edebîyata kurdî ya modern e?
f) Danberhevdana pêştirin romana kurdî û ya tirkî
g) Di edebîyata kurdî ya modern de evîn/war/serleheng hwd.
Herwekî ku ji van mînakan dîyar e, sînorkirina mijarê dê karê lêkolîner hêsantir bike.
Bi kurtasî mirov dikarê bibêje ku heke ji mijarê re sînoreke fireh were xêzkirin dê ev yek karê
lêkolîner zehmettir bike. Herwiha heke sînor pir teng be vê carê dê girîngî û pêwîstîya
lêkolînê bikeve xetereyê.

III. Sazkirina Hîpotezê
Ji peşniyaza ku rastiya wê hêj nehatîye sîhêtî kirin hîpotez tê gotin. Yanê peşniyazên
ku dikarin bên piştrastkirin an redkirin wek hîpotez tên binavkirin. Hîpotez ji hevokekê an jî ji
pirsekê pêk tê. Divê hîpoteza lêkolînê bi ziman û ûslûbeke hesan û kurt bê dîyarkirin. Em
dikarin bibêjin ku zanist prosesekî sazkirina hîpotez û ceribandin û teyîdkirina wê ye. Divê
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her tez û gotar xwedî hipotez û îddîayek be. Hîpotez rêyek e ku lêkolîner dibe encamekê. Ew
xebatê birêkûpêk dike û alîkariya esehîkirina fikr û hizran dike. Bi saya hîpotezê lêkolîner
xwedî perspektîf û nêrînekê dibe û ji rê dernakeve. Êdî ew dizane hêz û xebata xwe li ser çi û
çawa bi kar bîne.
Niha em du mînakekên ku me li jor dabû wek hîpoteza lêkolînê nîşan bidin:
Mijar : Edebîyata kurdî ya modern.
Mijara Lêkolînê : Pêşêngen edebîyata kurdî ya modern .
Hîpotez :Edebîyata kurdî ya modern xwedî dîrokeke kevn e.

Mijar : Edebîyata kurdî ya modern.
Mijara Lêkolînê : Di romana kurdî ya modern de war.
Hîpotez :Di romana kurdî ya modern de war nedîyar e.

IV. Amedekariya Plana Reşnivîsê (outline)
Ev plan ji bo bê zanîn ka lêkolîn dê çawa bê kirin tê amadekirin. ‘’Piştî ku hîpotez jî tê
sazkirin êdî dest bi karê berhevkirina çavkanîyan tê kirin. Lê ji bo lêkolîn birêkûpêk bê
meşandin plana reşnivîsê (outline) divê bê amadekirin.’’5 Di lêkolînê de dema mirov bixwaze
hîn bike bê ka agahî û melûmat çawa bên pêşkeşkirin, wê gavê pêdiviya mirov bi planekê
çêdibe. Em dikarin wê wek pêşnaveroka lêkolînê binav bikin. Yanê di vê planê de em
naveroka lêkolînê pêşiya ku em dest bi lêkolînê bikin amade dikin.6 Lê ew ne nîhayî ye ango
di pêvojoya berhevkirina çavkanî û melûmatan de em dikarin tiştên nuh lê zêde bikin an kurt
bikin û hin guherînan li ser bikin.
V. Berhevkirina Çavkaniyan
Piştî amadekirina plana lêkolînê divê dest bi karê berhevkirina çavkaniyan bê kirin.
Heta niha li ser mijarê çiqas xebatên zanistî wek lêkolîn, tez, gotar, pirtûk, kovar û hwd çi

5
6

Halil Seyidoğlu, heman berhem, r.43
Yusuf Kavakçı, İslam Araştırmalarında Usul, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1982, r.14
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hene divê bên tesbîtkirin. Ji ber ku ew ji me ra dibin çavkanî û em dikarin wan ji bo
çareserkirina pirsgirêka lêkolîna xwe bi kar bînin, divê em zehf girîngî bidin vê merhaleyê.
Carinan jî dibe ku lêkolîner bi xwe xebateke qadî bi rê ve bibe an jî bi hevdîtin û
anketan daneyên xwe bi dest bixe. Herwiha çavkaniyên tên berhevkirin divê bi mijarê ve
têkildar bin. Hema çi derkeve pêşberî meriv bi kêrî lêkolînê nayê. Çavkanî divê ne pir ji dûr
ve, lê heya astek bi mijara lekolînê ve têkildar be. An na, dê karê lêkolîner giran bike û heta
ku dikarê wî ji rê jî derxê. Heger asta têkiliyê pir fireh bê destnîşankirin îcar ixtimal heye ku
lêkolîner gelek çavkanîyan li dervayê lêkolînê bihêle.7
VI. Xwendin û Nîşe Girtin
Ji aliyekî divê karê bidestxistina çavkanî û daneyan bê mêşandin û ji aliyê din ve jî
divê karên xwendin û nîşe girtin bên kirin. Herwekî ku tê zanîn her tişt ne hêjayê xwendinê
ye; loma xwendina hûrbijarî pir giring e. Lê lêkolîner divê xwendineke çawa bike yanê çi
bixwîne û kûderê û çiqas bixwîne? Wek bersiv; lêkolîner divê teqez hîpotez û plana reşnivîsê
ji xwe ra bike rêber da ku bigihîje armanca xwe û wext û keda xwe îsraf neke.8
Agahî û malûmatên pêdiviya lêkolîner pê heye gişt ne di rûpeleke çavkaniyekê de ne.
Her yek li derek an jî di rûpelekê cuda de ne. Lazim e gelek çavkanî bên xwendin û nîşe bê
girtin. Ev jî karekî zor û pir demdirêj e. Ji bo vê yekê dive lêkolîner hunera xwendina bilez,
fonksîyonel û karîger hînbibe û wan bi kar bîne. Heger lêkolîner bikaribe van rêbazan bi kar
bîne dê ji dem û kedê gelek teserrûf bike.9
VII. Bikaranîna Daneyan û Ceribandina Hîpotezê
Ev merhale derfeta kontrolkirina hîpotezê dide lêkolîner. ‘’Dema çavkanî tê
xwendin û nîşe tê girtin, ji alîyê din ve tê venihêrtin û kontrolkirin bê ka gelo agahiyên
destketî hîpotezê bi çi awayî û çiqas piştrast dikin. Ji bo ku lêkolîn tiştekî nû derxe holê û
bigîhîje encamekê, divê li ser vê mijarê darazeke (hukm) nihayî bê dayîn.’’10
Di lêkolîna zanistî de piştî berhevkirina çavkanî û xwendina wan, karê herî giring
analîzkirin, tehlîlkirin, dahûrandin, şîrovekirin û nirxandina çavkanî û agahiyan e.
Armanca sereke ne berhevkirin û nîvîsandina agahî û çavkaniyan e. Divê lêkolîner ji xwe
Halil Seyidoğlu, heman berhem, r.45-48
Halil Seyidoğlu ,heman berhem, r. 48
9
Suat Cebeci, Bilimsel Yazma Araştirma ve Yazma Teknikleri, Alfa,Stenbol, 2014, r.81-83
10
Halil Seyidoğlu, heman berhem, r. 51
7
8
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re bike armanc ku bi şîrovekirin û nirxandineke orijînal û resen) ji pirsgirêkekê re
çareserîyekê bibîne an jî bi dane û peşniyazên xwe rê li ber lêkolînên nuh veke.
VIII. Karê Nivîsînê
Êdî piştî agahî û daneyên li ber destê me hîpotez û ramana sereke û yên din piştrast
bikin, dor tê ser karê nivîsandinê. Lê ev nivîsandin ne ya nîhayî ye. Yanî hem li gorî
rêzimanê û hem jî bi şêwazeke serkeftî em nikarin şîrove û nirxandinên xwe di carekî de
binivîsînin.
Nivîsandina rapora lêkolînê karekî ne hêsan e. Ji xwe li gorî piraniya lêkolîneran
merhaleya herî zor û zehmet karê nivîsandinê ye. Ev ast ji gelek lêkolîneran re karê herî
zor tê. Carinan mirov ji bo destpêkirin û domandina nivîsê li benda îlhamekê dimîne. Lê
mayîna li benda hatina îlhamekê daxwazeka beyhûde ye. Çêtir e kîjan beş an çawa ji
mirov re rehet tê ji wê derê dest bi nivîsê bike. Ne di carekî de, lê piştî gelek ceribandin û
sereraskirinan metna dawî derdikeve holê.11
Hin lêkolînerên naşî (bêtecrûbe) çi jî bikin nikarin dest bi nivîsandinê bikin. Gelek
kes dibêjin: ez dikim nakim ez nikarim dest pê bikim. Yek ji sedemên vê yekê jî ev e: Ew
dibin qey gerek pêşî beşa destpêkê bê nivîsîn. ‘’Ne rast û durist e ku bi nivîsandina beşa
destpêkê dest bi nivîsê bê kirin. Sedema vê yekê jî diyar e. Ne karekî hêsan e ku mirov
berê nivîsandina rapora bingehîn bizanibe ka dest bi çi kiriye an jî gîhîştiye kîjan
encamê.’’12
Divê wek reşnivîs (muswedde) dest bi karê nivîsandinê bê kirin. Fikr û raman bi
awayekî bilez tên rêzkirin. Di vê astê de kaîdeyên rastnivîs û rêzimanê, lêhatina peyvan û
bedewiya ûslûbê ne pêwîst in bên cîh. Beş bi beş dest bi nivîsandina dane û malûmatan tê
kirin. Ji bo ku karê nivîsandinê neyê birrîn û ew nîvco nemîne divê tablo, grafîk û jêrenot
di reşnivîsa dawî de bên bicihkirin.13
Piştî karê nivîsandina malûmat, fikr û ramanan diqede, divê metna raporê ji serî
heta dawiyê zûka bê xwendin. Metn ji aliyê ûslûb, lêhatina peyvan û kaîdeyên rastnivîs û
rêzimanê tê kontrolkirin. Heke hewce be lê tê zêdekirin û hin jê tê kurt irin an derxistin.

11

Suat Cebeci, heman berhem, r.178
Halil Seyidoğlu heman berhem, r. 54
13
Halil Seyidoğlu, heman berhem, r. 53
12
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Tablo grafîk, jêrenot û hwd. çi hebin tên bicîhkirin. Piştî van karan êdî dor tê ser
nivîsandina beşa destpêk û encama lêkolînê.
Di lêkolînekê de karê nivisandina beşa kurte, destpêk û encamê zehf giring ê. Ji
ber ku xwînêr beriya her tiştî dixwazin mijar û armanca lêkolînê hîn bibin, ewil tenê
destpêk û encamê dixwînin. Lewma divê teqez kurte, destpêk û encama lêkolînê pir baş
bên nîvîsîn. Beriya her tiştî, divê di beşa ‘’destpêkê’’ de mijar bi zimanekî zelal û aşkera
bê vegotin û ravekirin. Herwiha divê di destpêkê de bersiva van pirsan jî bên dayîn:
a) Ev mijar çima hat helbijartin?
b) Çi feyde tê peyîtandin?
c) Li ser vê mijarê lêkolîn û xabatên berê hatine çêkirin kîjan aliyên mijarê çareser
kirine?
d) Hipoteza lêkolînê çi ye?
e) Kîjan metod û teknîk hatine bi kar anîn?
f) Lêkolîn li ser kîjan çarçoveya teorîyê hatiye spartin?
Bi kurtasî dive lêkolîner di beşa destpêkê de çi, çawa û çima çêkiriye baş îzah bike da
ku xebata wî balê bikişîne ser xwe û tesîrek li derdorê zanistî bike.
Her wiha beşa encamên lêkolînê jî bi qasî destpêkê girîng e. Di vê beşê de pirsgirêk
careke din tê nasandin. Metodên hatine bikaranin, encamên hatine bidestxistin û bersiva
pirsên ka gelo hîpotez hatiye peyîtandin an na tên vegotin û ronîkirin. Divê ne tenê behsa keşf
û delîlên hatine bidestxistin benê kirin. Lê divê lêkolîner cîh bide şîrove, nirxandin û
pêşniyazên xwe jî .14
Piştî beşa destpêk û encama lêkolînê tên nivîsîn, divê metn careke din ji serî ve bê
xwendin û kontrolkirin.

14

Seyidoğlu, heman berhem, r. 55
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ENCAM
Lêkolîna zanistî karekî ciddî ye û xwedî hin zor û zehmetiyan e. Me jî ji bo karên
lêkolînerên naşî sivik bibin, ji demê teserrûf bikin û bi serfirazî lêkolîna xwe bi dawî bikin,
mijara lêkolîna zanistî çawa tê kirin bi zimanê kurdî di bin van merhaleyên sereke de rave kir
û nirxand.
I.

Helbijartina mijarê

II.

Sînorkirina mijarê

III.

Sazkirina hîpotezê

IV.

Amedekariya plana reşnivîsê (outline)

V.
VI.
VII.
VIII.

Berhevkirina çavkaniyan
Xwendin û nîşe girtin
Bikaranîna daneyan û ceribandina hîpotezê
Karê Nivîsînê

Eger lêkolîner li gor van merhaleyan tevgere û lêkolîna xwe bi dawî bike dê
bikaribe hem bi xwe feyde jê bigre û hem ji bo mirovatiyê bikaribe ji pirsgirêkekê re
çareserîyekê bibîne an jî balê bikişîne ser mijarekê û tesîreke erênî li derdorên zanistî nîşan
bide.
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