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 ÖZET 

 Molla Halil Siirdî, 18.yüzyılın son çeyreğiyle 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış son 

dönem Osmanlı âlimlerinden biridir. Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı (Gulpik) köyünde 

dünyaya gelen Siirdî, ilk eğitimini babası Molla Hüseyin’den almıştır. Hem bölgede hem de şu 

anki Irak sınırları içinde bulunan İmâdiye’de birçok âlimden ders alan Siirdî, medrese eğitimini 

tamamlamış ve başta tefsîr, hadîs ve fıkıh olmak üzere İslâmî ilimlerin birçoğunda eser kaleme 

almış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir. Bölge medreselerinde az rastlanan İslâmi ilimlerde eser 

yazma, tecvid ve kırâat ilimlerini ele alma hususlarında öne çıkan Siirdî bu alanlarda bölge 

âlimlerine de etki etmiştir. Onun eserlerinin bazıları bölge medreselerinde ders kitabı olarak 

okutulmuş, bazıları ise başucu kitabı olarak bölge Müslümanlarının kütüphanelerinde yerini 

almıştır. Bu çalışmamızda Siirdî’nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini ele almaya çalışacağız. 

 Anahtar Kelimeler: Siirdî, Kur'an, Kıraat, Ayet, Tecvid 

 

LIFE AND WORKS OF MOLLA HALIL SIIRDÎ 

 ABSTRACT 

 Mullah Halil Siirdî is one of the last Ottoman scholars who lived in the first quarter of 

the 19th century and the first half of the 19th century. Born in the village of Süttaşı (Gulpik) in 

the Hizan district of Bitlis, Siirdî received his first education from his grandfather, Mullah 

Hüseyin. Siirdî, who studied with many scholars both in the region and in the Imâdiya, which 

is within the borders of present-day Iraq, has completed his madrasa education and has written 

a large number of works in many Islamic disciplines, mainly commentary, hadith and 

jurisprudence. Siirdî, who excelled in writing Islamic works, recitation, recitation and recitation 

in the Islamic sciences, which are rare in regional madrassas, also influenced regional scholars 

in these areas. Some of his works were taught as textbooks in regional madrassas, and some 

were published in the libraries of regional Muslims as textbooks. In this study, we will try to 

capture the life, scientific personality and works of Siirdî. 

 Keywords: Siirdî, Quran, Kıraat, Ayet, Tecwid 
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 1. Molla Halil Siirdî'nin Hayatı 

 Molla Halil Siirdî, son dönem Osmanlı şark medreselerinde yetişen büyük âlimlerden 

biridir. Onun asıl adı Halil b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Siirdî el-Hîzânî’dir. O, kaleme 

aldığı “Şerhu Diyâi Basîrati Kalbi’l-Arûf” adlı eserinin girişinde doğduğu yere nispetle 

kendisini el-Hîzânî, uzun süre yaşayıp müderrislik yaptığı yere nispetle de el-İs‘irdî nisbesiyle 

takdim etmiştir.1 Molla Halil için kaynaklarda “es-Siirdî”, “es-Sîrtî” “el-ʽUmerî”, “es-Şâfi‘î” 

ve “el-Kurdî” nisbeleri de kullanılmıştır.2  

 Siirdî, Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Süttaşı (Gulpik) köyünde dünyaya gelmiştir. Onun 

doğum ve vefat tarihiyle ilgili çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar doğum tarihi 

olarak 1167, vefat tarihi olarak da 1259 (1753-4/1843) tarihlerini vermektedir.3 Yaptığımız 

araştırmalar bu tarihin aynı dönemlerde yaşamış araştırmacıların birbirinden alıntı yapmaları 

sonucunda ortaya çıktığını göstermektedir. Aynı şekilde bu tarihin çoğunlukla İsmail el-

Bâbânî’nin (1839-1920) “Hediyyetü’l-‘Ârifîn” adlı eserinden alınmış olması yüksek ihtimal 

dâhilindedir. Bu görüşlerin yanı sıra bazıları doğum tarihini 1746 olarak vermektedir.4 Son 

zamanlarda yapılan araştırmalar ve torunu Şeyh Abdulkahhar’ın (v. 1324/1903), dedesinin 

hayatıyla ilgili yazdığı “Tercemede” verdiği bilgiler sonucunda Molla Halil Siirdî’nin doğum 

tarihinin Miladi 1750/1164 olduğu kesinlik kazanmış gibi görünmektedir.5 

 Molla Halil Siirdî’nin doğum tarihinde olduğu gibi vefat tarihi konusunda da farklı 

bilgiler bulunmaktadır. Yukarıda verdiğimiz doğum tarihi ile ilgili görüşlerin hemen hepsinde 

vefat tarihi 1259/1843 olarak verilmektedir. Fakat Bursalı Mehmed Tahir Efendi (1861-1925) 

“Osmanlı Müellifleri” adlı eserinde Siirdî hakkında bilgi vermekte ve vefat tarihini 1257/1841 

olarak bildirmektedir.6 Ömer Nasuhi Bilmen de (1883-1971) “Büyük tefsir Tarihi” adlı eserinde 

bu bilgiye itimat etmektedir.7 Siirdî’nin vefat tarihini 1255/1839 olarak verenler de olmakla 

beraber,8 kanaatimizce vefat tarihinin 1259/1843 olduğu bilgisi en isabetli olanıdır.9 Hayatının 

                                                             
1 Molla Halîl b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Siirdî, Şerhu diyâi basîrati kalbi’l-‘arûf fi’t-tecvîdi ve’r-resmi ve 
ferşi’l-hurûf, 648, 1/a. 
2 Mehmet Tahir Bursalı, Osmanlı Müellifleri (İstanbul: Meral Yayınevi, ts.), 1/409; Ali Nebi Salih Doskî, Molla 
Halîl es-Siirdî ve menhecühü fi’l-isbâti’l-‘akâidi’l-islâmiyye min hilâli manzûmetihi Nehcü’l-Enâm (Erbil: Dâru 
Spirez, 2007), 21-23; Ömer Atalay, Siirt Târihi (İstanbul: Çeltut Matbaası, 1946), 112. 
3 İsmail b. Muhammed Emin b. Mîr Selim el-Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn esmâü‟l-müellifîn ve asârü‟l-musannifin 
(Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, ts.), 1/357; Ömer Rıza Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn (Beyrut: Daru İhyai’t-
Turasi’l-Arabî, 2002), 6/117; Ebû Gays Muhammed Hayrüddîn b. Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Fâris ez-
Ziriklî, el-A‘lâm kamûsu terâcimi li-eşheri’rricâl ve’n-nisâ (Beyrût: Dâru’l-İlim li’l-Melâyîn, 2002), 2/317. 
4 Atalay, Siirt Târihi, 112. 
5 Abdulkahhâr Zokaydî, Tercemetu hali ceddina’l-aʻla Molla Halil es-siirdî, Süleymaniye Kütüphanesi, 651 
(Süleymaniye Kütüphanesi, 651, 52), 1/b; Abdullah Özcan, Molla Halîl es-Siirdî’nin Basîratü’l-Kulûb fî Kelâmi 
‘Allâmi’l-Guyûb Adlı Tefsirinin Tahkik ve Tahlili (Van Y.Y. Üniversitesi, Doktora Tezi, 2018), 9; Faruk Kazan, Molla 
Halil’in Bilgi ve Varlık Anlayışı (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, 2013), 20; Abdullah Özcan, Molla Halîl es-Siirdî’nin Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği (İstanbul: Beyan Yayınları, 
2019), 47-93. 
6 Bursalı, Osmanlı Muellifleri, 1/409. 
7 Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (İstanbul: y.y., 1974), 2/741. 
8 Atalay, Siirt Târihi, 112. 
9 Zokaydî, Terceme, 1/b; Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn, 1/357; Ziriklî, el-A‘lâm, 2/347; Kehhâle, Mu’cemu’l-müellifîn, 
1/683; Ömer Pakiş, “Molla Halil Siirdî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı, 2005), 50/250-
251; Doskî, Molla Halîl es-Siirdî ve menhecühü fi’l-isbâti’l-‘akâidi’l-islâmiyye, 23; Kazan, Molla Halil’in bilgi ve 
varlık anlayışı, 9. 
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çoğunu ilim ile meşgul olarak geçiren Molla Halil, 96 yaşında Siirt’te vefat etmiş ve Ulus 

Mahallesindeki Şeyh Süleyman Mezarlığına defnedilmiştir.10 

 1.1. İlmi Kişiliği  

 Molla Halil Siirdî, daha küçük yaşta babası Molla Hüseyin’den ilim öğrenmeye 

başlamıştır. Babası çocuğunun sahip olduğu kabiliyeti fark etmiş olmalı ki onu, kendisine dua 

etmesi için “Ma‘rifetnâme” müellifi İbrahim Hakkı’nın (ö. 1194/1780) ziyaretine götürmüştür. 

Bu ziyaret esnasında İbrahim Hakkı’nın ona “Allah sana çok ilim, salih amel ve uzun ömür 

nasip etsin!” şeklinde dua ettiği bildirilir.11  

 Bölgede bulunan birçok alimden medrese eğitimi alan Siirdî, Kur’ân-ı Kerîm okumayı 

ve tecvîd ilmini aynı zamanda babasının da hocası olan Karesuvî’den öğrenmiştir.12 Bundan 

sonra Siirdî, ilim tahsiline başlamış ve gerek çevre medreselerinde gerekse şu anki Irak sınırları 

içinde bulunan Duhok’a bağlı İmâdîye’de bulunan Kubbehân Medresesinde uzun süre okumaya 

devam etmiştir. Hizan’da Şafiî mezhebi fıkhına dair “el-Envâr” ve Hâfız Şîrâzî’nin “Dîvân” 

adlı kitaplarını Molla Abdurrahman el-Belâkî’den ders alarak okuyan13 Siirdî, Bitlis’te Molla 

Ramazan el-Hazvînî’den sarf ilmini okumuştur. O, Siirt’e bağlı Tillo’da aynı zamanda halasının 

eşi olan Molla Ahmed el-Hâfız’dan ders almış, yine Siirt’e bağlı Halenze köyünde Molla 

Mahmud’dan “Mesâbîh” adlı eseri okumuştur.14 Bitlis’te başlamış olduğu sarf ilmini Van’da 

Vestân (Gevaş) kasabasında devam ettiren Siirdî, akabinde Van Bahçesaray’da Molla 

Muhammed b. Ahmed el-Kevnâsî’den Beyrûstî’ye ait ( تيالبيروس ) “Terkîb” ismindeki kitap ile 

“Şerhü’l-Muğnî” ve “Hüsamkâtî” adlı eserlerini okumuştur.15  

 Daha sonra tekrar Bitlis’in Hizan ilçesine dönen Siirdî, orada Molla Abdulhadi el-

Arvasî’nin yanında mantık ilmine dair “Mukaddimât”, Hoşap’ta ise Molla Hüseyin el-

Hoşabî’nin yanında “Şerhü’ş-Şemsiyye” ve haşiyelerini okumuştur. Daha sonra Siirdî, Cizre’ye 

gitmiş ve orada Şeyh Ferec’in yanında “Şerhu ‘Akâidi’n-Nesefî” ve şerhlerini okuduktan sonra 

tekrar Hoşâb’a dönmüş ve Hoşap’ta Molla Hasan el-Pizenî, Molla Absüsselâm ve Molla 

İsmail’in yanında “Muhtasaru’l-Me‘ânî”, aynı yerde Molla Hasan’ın yanında “Yûsuf ve 

Züleyha” adlı eseri okumuştur.16 

 Molla Halil Siirdî, bölge medreselerinde uzun süre eğitim gördükten sonra şu anda Irâk 

sınırları içinde bulunan Duhok’a bağlı ‘İmâdîye’ye gitmiş ve orada tahsil hayatına devam 

etmiştir.17 Siirdî, medrese eğitimini İmâdîye’de ‘İmadiye müftüsü Molla Mahmûd el-

Behdînî’nin yanında “Minhâcü’l-Usûl” adlı eseri okuduktan sonra bitirmiş ve ondan icazet 

almıştır.18 Onun, tasavvufta icazetini ise Musul’a yakın Reşidiye köyünde bulunan kadîrî 

tarikatı şeyhi Şeyh Ahmed er-Reşîdî’den aldığı bildirilir.19  

                                                             
10 Özcan, Molla Halîl es-Siirdî, 14. 
11 Zokaydî, Terceme, 1/b; Bursalı, Osmanlı Muellifleri, 1/409. 
12 Zokaydî, Terceme, 1/b; Kazan, Molla Halil’in bilgi ve varlık anlayışı, 2. 
13 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
14 Mehmet Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, Sırât-ı Müstakîm 5/ (ty), 377; Zokaydî, Terceme, 1/b. 
15Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 377. 
16 Zokaydî, Terceme, 1/b; Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 377. 
17 Mustafa Öncü, Molla Halil es-Siirdî’nin Basîretu-L-Kulûb Fî Kelâmi Allâmi’l-Guyûb Adlı Eserinin Arap Dili 

Açısından İncelenmesi (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2013), 23; Pakiş, “Molla 
Halil Siirdî”, 50/9. 

18 Molla Halîl b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Siirdî, el-Kâmûsü’s-sânî fi’n-nahv ve’s-sarf ve’l-me‘ânî, thk. 
Hamdî Abdulmecîd es-Selefî (Diyarbakır: Mektebetü Diyarbekir, 2012), 1/8. 

19 Muhammed Şefik ez-Zîbârî, el-Ahvalü’d-dürriyye ve’l-ahbâru’l-miskiyye fi’s-silsileti’z-zîbârîyye (Mûsul: 
Matbaatü Ümmi’r-Rabîayn, 1935), 18; Zokaydî, Terceme, 1/b; Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 377. 
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 İcazet aldıktan sonra Hizân Meydan Medresesinde ders vermeye başlayan Siirdî, burada 

beş sene kaldıktan sonra babasının isteği üzerine Siirt’e gelir ve orada Medrese-i Fahriye olarak 

bilinen medresede yaklaşık otuz yıl tedrisatta bulunur. Siirdî, bu süre zarfında başta çocukları 

olmak üzere birçok alim yetiştirmiştir.20 Bölgedeki birçok icâzet silsilesinin Molla Halil’e 

varması, onun ilmi kişiliğin ne kadar yüksek olduğunu ve yetiştirdiği âlimlerin bölgede ne kadar 

etki ettiğinin bir göstergesidir.21 

 1.2. Hocaları ve Öğrencileri 

 Molla Halil Siirdî birçok âlimden eğitim almış ve Daha sonraları alim olacak birçok 

talebe yetiştirmiştir. Konunun uzamaması için biz burada tek tek onların hayatlarını incelemek 

yerine sadece isimlerini zikretmekle yetineceğiz. Siirdî’nin kendilerinden ilim öğrendiği 

hocaları şunlardır: 

1. Sofi Hüseyin el-Karesuvî  

2. Molla Abdurrahman el-Belikî  

3. Molla Ramazan el-Hazvinî  

4. Molla Muhammed el-Hâfız  

5. Molla Mahmûd el-Halenzî  

6. Molla Muhammed b. Molla Ahmed el-Kevnâsî  

7. Molla Abdulhadi el-Arvâsî  

8. Molla Hasan el-Hoşabî  

9. Şeyh Ferec  

10. Molla Abdusselam el-Pizanî  

11. Molla İsmail et-Tisenî  

12. Molla Mahmud b. İbrahim el-İ’madî el-Behdînî. 

Siirdî, ilim hayatı boyunca birçok âlim yetiştirmiştir. Ondan ilim tahsilinde bulunan bazı âlimler 

şunlardır: 

1. Molla Yahya b. Hâlid b. Hüseyn el-Mizûrî  

2. Molla Mustafa (Siirdî’nin en büyük oğlu)  

3. Molla Abdullah (Siirdî’nin oğullarından biri)  

4. Molla Muhammed b. Molla Arab es-Si’irdî  

5. Molla Ali el-Halenzî  

6. Molla Mustafa el-Bedevî  

7. Şeyh Hamid et-Tillovî  

8. Şeyh Hasan et-Tillovî  

9. Molla Ebubekir es-Suhrî  

10. Molla Hamid en-Nivilî  

11. Molla Hamid el-Hazrinî  

                                                             
20 Zokaydî, Terceme, 46/b. 
21 Zîbârî, el-Ahvalü’d-dürriyye, 18-21. 
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12. Molla Zade el-Eruhî  

13. Molla Halid es-Sılhî  

14. Molla Hasan el-Ehvedî el-Ensarî.22 

 1.3. Eserleri 

 Medrese tahsilinden sonra çeşitli medreselerde uzun yıllar müderrislik yapan Siirdî, 

birçok alim yetiştirmiş ve tefsir, sarf, nahiv ve kelam gibi birçok alanda eser bırakmıştır. Biz 

bu kısımda fazla detaya girmeden Siirdî’nin eserlerini ele almaya çalışacağız.  

 1.3.1. Kur’ân İlimlerine Dâir Eserleri 

 Molla Halil, Kur’ân ilimlerine dair sadece tefsir, tecvîd ve kırâat konularında eser 

bırakmıştır. Diğer ilimlerde kaleme aldığı eserlerinde olduğu gibi bu eserlerinde de konuları 

titizlikle el almış ve geleneksel çizgiden çıkmamıştır. Molla Halil’in tefsir ilmine dair eserleri 

şunlardır: 

 1. Basîratü’l-Kulûb fî Kelâmi ‘Allâmi’l-Guyûb 

 Molla Halil, “Basîratü’l-Kulûb fî Kelâmi ‘Allâmi’l-Guyûb” adlı bir tefsir kaleme 

almıştır. Eserin ismi bazı kaynaklarda “Tabsîratü’l-Kulûb min Kelâmi ‘Allâmi’l-Guyûb”23 ve 

“Tabsîratü’l-Kulûb fî Kelâmi ‘Allâmi’l-Guyûb”24 şeklinde geçse de asıl isminin “Basîratü’l-

Kulûb fî Kelâmi ‘Allâmi’l-Guyûb” olduğu esere ait el yazması nüshada belirtilmektedir.25 Söz 

konusu eserin müellif hattı olan mahtût bir nüshası mevcut olup Molla Halil’in beşinci göbekten 

torunlarından Molla Sıbgatullah’ın yanında bulunmaktadır. 374 varak ve her varakta 15 satır 

bulunan,15X9 ebadındaki mahtût eser, orta boyutta ve rika yazısıyla yazılmıştır. Başlıkların 

kırmızı, tefsir bölümünün siyah mürekkeple yazıldığı ve kenarların yer yer yoğun haşiyelerin 

bulunduğu eser, bazı yerlerinde zedelenmeler olmasına rağmen günümüze kadar tam okunaklı 

bir şekilde ulaşabilmiştir. Söz konusu eserle ilgili birçok inceleme yapılmış, birçok yüksek 

lisans ve doktora tezi yazılmıştır. Siirdî’nin bu eseri Nûbîhâr yayınları tarafından 2011 yılında 

Molla Sıbgatullah’ın katkısıyla yayımlanmıştır. 

 2. Şerhu Diyâi Basîrati Kalbi’l-‘Arûf fi’t-Tecvîdi ve’r-Resmi ve Ferşi’l-Hurûf 

 Molla Halil Siirdî’nin kırâat ilmine dair kaleme aldığı bu eseri mahtut olup bir nüshası 

Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinde, 648 numara ile kayıtlı bulunmaktadır. Siirdî’nin 

bu eseri, tecvîd, resm-i mushaf ve yedi kırâat meselelerini ihtiva etmekte ve 174 varaktan 

müteşekkildir. 1110 beyitten ve Siirdî’nin bizzat kendisinin bu beyitlere yazdığı şerhten oluşan 

eserin her bir sayfasında 17 satır bulunmaktadır. Eserin yazımında kırmızı ve siyah renk 

mürekkep kullanılmıştır. Beyitler harekeli ve kırmızı renk, şerh ise bazı kelimeler dışında 

harekesiz ve siyah renk mürekkeple yazılmıştır. Eserin elimizde mevcut nüshası bizzat 

müellifin torunu Şeyh Abdulkahhar tarafından Hicrî 1294 yılında yazılmıştır. Eserde “Ferşu’l-

Hurûf” bölümü hariç konu başlıkları verilmemiştir. Eserin birçok sayfasında “منه” kaydıyla 

müellife ait haşiyeler bulunmaktadır. 

 3. Risâle fî ‘İlmi’t-Tecvîd 

 Molla Halil Siirdî’nin tecvîd ilmine dair kaleme aldığı eserinin ilk sayfasında başlık 

olarak “Risâle fî İlmi’t-Tecvîd” ismi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra “Risala Tecwîdê”, “Kitab 

                                                             
22 Molla Halil’in hocaları ve talebeleri hakkında detaylı için bakınız: Özcan, Molla Halîl es-Siirdî’nin Hayatı 

Eserleri ve İlmi Kişiliği, 30-40. 
23 Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn, 1/357. 

24 Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 327. 

25 Siirdî, Basîratü’l-Kulûb, vr. 1/b.  
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a Tecwîdê” ve “Menzûm a Tecwîdê” gibi isimlerle de anılan eser, Siirdî’nin tecvide dair Kürtçe 

yazdığı manzum bir eserdir. El yazması nüshalarında eserin Siirdî’ye ait olduğu açık bir şekilde 

dile getirilmektedir. Aynı şekilde bu tecvîd kitabını Siirdî’nin Arapça eseriyle 

karşılaştırdığımızda da onun Siirdî’ye ait olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Siirdî, söz 

konusu eserinin ilk 19 beytini tecvîdin hükmü ve Kur’ân’ın doğru okunmasının önemi ve 

mükafatı gibi konulara ayırmıştır. Daha sonra harflerin mahreçleri ve sıfatları, idgâm, sâkin nûn 

ve tenvîn, med ve vakf konularını ele alan Siirdî, eserini resmü’l-hat bölümüyle bitirmiştir. 

 Siirdî’nin “Risâla Tecwîdê” adlı eseri, ilk defa 2009 yılında M. Edip Çağmar tarafından 

Şarkiyat Dergisinde tanıtılmıştır.26 Daha sonra Tahsin Doskî tarafından 2010 yılında Erbil’de, 

2016 yılında ise Molla Burhan Târînî tarafından Latin harfleriyle yazılarak Lîs Yayınlarında 

basılmıştır.27  

 1.3.2. Hadis ve Hadis Usûlüne Dâir Eserleri 

 Molla Halil, hadis ilmine dair de bazı eserler kaleme almıştır. Onun söz konusu eserleri 

el yazması olup daha basılmamıştır. Molla Halil’in hadis ilmine dair yazdığı eserleri şunlardır: 

 1. Hadîsü'l-Âyeti'l-letî Tezharu Kable Hurûci ‘Îsâ ve’l-Mehdî/Risâletü'l-Mehdî 

 El yazması nüshası bulunan bu eser bizzat müellif hattı ile yazılmış, altı varaktan 

müteşekkil olup her bir sayfasında 21-27 arası satır bulunmaktadır. Söz konusu eser, yakın 

zamanda müellifin akrabalarından birinin şahsi kütüphanesinde bulunmuştur. Eserde İsâ’nın 

ortaya çıkışı, Mehdî meselesi, kıyamet alametleri vs. ele alınmıştır. En son kısımda Sûr’a 

üfleme hadisesinden bahsedilir ve buraya kadarki bölümün İbn Hacer el-Heytemî’ye (ö. 

974/1567) ait “Risaletü’l-Mehdî” ile “Kitabü Fasli’l-Hitâb” adlı eserlerinden alındığı 

belirtilmiştir.28 

 2. Usûlü Hadîsi’l-Ezher min Muhtasar ve Şerhihi li İbni Hacer 

 El yazması iki nüshası bulunan eser bu şekilde isimlendirilmiştir.29 Bu nüshalardan biri 

müellif hattı olup on beş varak ve her varakta on altı satırdan müteşekkildir. Nüshanın 

kenarlarında müellif haşiyeleri mevcut olup bu haşiyeler ilk iki sayfada yoğundur. Diğer nüsha 

ise Şeyh Cüneyd’in (ö. 1963) hattı ile yazılmıştır. Bu nüsha yirmi iki varaktan müteşekkil olup 

her varakta 13-14 satır vardır. Eserde hadis ilminin temel kavramları, konusu, hadis ilminin 

temel kaynakları ile bu kaynakların müelliflerinin tanıtımı konuları ele alınmıştır. 

 1.3.3. Fıkıh ve Fıkıh Usûlüne Dâir Eserleri 

 1. Usûlü’l-Fıkıh 

 Molla Halil Siirdî’nin bu eseri çeşitli kaynaklarda “Usûlü’l-Fıkıh”, “Kitabün fî Usûli 

Fıkhi’ş-Şâfiî” adıyla zikredilmektedir.30 Bir mukaddime ve yedi bâbdan müteşekkil bu eserin 

bilinen üç el yazması vardır. Birincisi, etrafında müellif tarafından yazılan haşiyeler bulunan, 

her bir sayfasında 16 satır olan ve 43 varaktan oluşan müellif hattı nüshasıdır. İkincisi, müellifin 

torunu Şeyh Abdulkahhar (ö. 1324/1903) için Abdülhamid ed-Dâvûdî tarafından yazılan ve her 

sayfasında 15 satır olan ve 90 varaktan müteşekkil el yazmasıdır. Üçüncüsü, müellifin 

torunlarından Şeyh Cüneyd’in (ö. 1963) yazmış olduğu her sayfada 13 satır bulunan ve 70 

                                                             
26 M. Edip Çağmar, “Molla Halîl el-İs’irdî’nin ‘Risâletun fî İlmi’t-Tecvîd’ Adlı Eseri”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar 
Dergisi 2 (01 Kasım 2009), 153-161. 
27 Siirdî, Risâlâ Tecwîdé, Lîs Yayınları, Diyarbakır 2016.  

28 Molla Halîl b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Siirdî, Hadîsü’l-âyeti’l-letî tezharu kable hurûci ‘Îsâ ve’l-Mehdî, 
1/a-6/a. 

29 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
30 Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 377; Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn, 1/357. 
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varaktan müteşekkil nüshadır. Siirdî, eserinde fıkıh usûlü hakkında yazılmış bazı eserlerden 

bahseder. O, eserini özellikle Beyzavî’ye (ö. 685/1286) ait “Minhâcü’l-Vusûl ilâ ‘İlmi‟l-Usûl”, 

Tacüddîn es-Sübkî‟nin (ö. 771/1370) “Cem‘u’l-Cevâmi‘” ve Zekeriyyâ el-Ensârî’ye ait (ö. 

771/1370) “Lübbü’l-Usûl” adlı eserlerinden istifade ederek kaleme aldığını belirtir.31 Siirdî’nin 

bu eseri Muhammed Ali Cemil Süleyman ed-Doskî tarafından yüksek lisans tezi olarak tahkik 

edilmiştir.32 

 2. Risâle fi’n-Nezr 

Siirdî’ye ait bu eserin ismi kendisi tarafından zikredilmemiştir. Ancak içeriğine nazaran bu 

isimle anılmıştır. Eserin iki adet el yazması bulunmaktadır. Her iki nüsha da 4 varaktan ve 17 

satırdan oluşmaktadır. Bunlardan biri Hicrî 1299 yılında Siirdî’nin torunlarından Şeyh 

Abdulkahhar tarafından yazılmıştır. Diğer nüsha ise Şeyh Abdulkahhar’ın torunu Şeyh 

Cüneyd’in yazdığı nüshadır. Her iki nüshada da eserin Siirdî’ye ait olduğu açık bir şekilde dile 

getirilmiştir. İbn Hacer el-Heytemî’nin (ö. 974/1567) “Tühfetü’l-Muhtâc bi Şerhi’l-Minhâc” ile 

“el-Fetâva’l-Fikhiyye’l-Kebîra” adlı eserlerinden istifade edilerek kaleme alınan eserde sadece 

Şafiî mezhebine göre mal ile ilgili nezirlere yer verilmiştir. 33 

 3. Menâkibü Eimmeti’l-Mezâhibi’l-Erba‘a 

Siirdî’ye ait bu eser 6 varaktır. Her varakta 28-29 satır bulunan el yazması olan bu eserin baş 

tarafı eksiktir. Eserde dört fıkıh mezhebi imamlarından ve müceddidlerden bahsedilmektedir. 

 4. Mecme‘u’l-Mesâil 

 El yazması bulunan bu eser 4 varaktır ve her varakta küçük yazılarla yazılmış 19-23 

satır bulunmaktadır. İmam Şafiî (ö. 204/820) ve İmam Ebû Hanîfe (ö. 150/767) arasındaki fıkıh 

ihtilaflarıyla ilgili olan eser, Osman Mahmud Saidullah Âlânî tarafından Süleymaniye 

üniversitesine sunulan bir çalışma neticesinde tahkik edilmiştir. 

 5. Ma‘füvvât ‘Ucâb Yehtâcühâ Zû Takvâ ve Âdâb 

 Eserin el yazması 8 varaktan oluşmakta ve her varakta 8-13 satır bulunmaktadır. 

Kimileri eseri “Risâle Sağîra fi‟l-Ma‘fuvvât” adıyla zikrederken Şeyh Abdulkahhâr eseri, 

“Ma‘füvvât ‘Ucâb Yehtâcühâ Zû Takvâ ve Âdâb” adıyla zikretmiştir.34 Eser necâset ile ilgili 

muaf tutulan hususlar hakkında olup esere üç şerh yazılmıştır. Bu eserler şunlardır: 

1. “Fehtu’l-Celîl bi Şerhi Ma‘füvvâti Mevlânâ Siirdî”-Molla Hüseyin el-Cezerî (Mele Huseyn 

Kicik).  

2. “el-Kelimâtü'l-Vefiyye bi Şerhi'l-Ma‘füvvâti'l-Halîliyye”-Molla Abdullah b. Mirza en-Nursî 

(ö. 1914).  

3 “Hallü’l-Müşkilât Şerhu Mesâili’l-Ma‘füvvât”- Şeyh Süleyman b. Şeyh Abdullah el-Halidî 

es-Siirdî.  

Siirdî’ye ait bu eser, Muhammed Ahmed Bâbekr Şeşûyî tarafından 2000 yılında Bağdat 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiştir.  

                                                             
31 Molla Halîl b. Molla Hüseyin b. Molla Halid es-Siirdî, Usûlü’l-fıkıh, 1/a-1/b. 
32 Muhammed Ali Cemil Süleyman Doskî, Usûlü’l-fıkıh li’l-Molla Halîl es-Siirtî (Musul: Külliyetü’l-İmâmi’l-A‘zam 

el-Câmi‘a, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2016). 
33 Hamit Sevgili, “Risâle fi’n-nezr li’l-Molla Halîl el-İs’irdî”, Şarkiyat İlmî Araştırmalar Dergisi 9/ (ts.), 133-151. 
34 Ömer Pakiş, Molla Halil es-Si’irdî ve Tefsirdeki Metodu (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, 1996), 33; Zokaydî, Terceme, 1/b. 
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 1.3.4. Kelâm İlmine Dair Eserleri 

 1. Te’sîsü Kavâ‘idi’l-‘Akâid alâ mâ Seneha min Ehli’z-Zâhir ve’l-Bâtın mine’l-

‘Avâid 

Eserin iki nüshası mevcut olup bu şekilde isimlendirilmiştir.35 Bir nüshası müellif hattıdır ve 

her biri 15 satırdan oluşan 94 varaktır. Diğer nüsha ise Şeyh Cüneyd hattı olup her sayfasında 

17 satır bulunan 60 varaktan müteşekkildir. Akideyle ilgili olan eser, Faruk Kazan tarafından 

yüksek lisans tezi olarak tahkik edilmiş, Vecihi Sönmez tarafından yapılan tahkiki ise 2013 

yılında Nûbihâr yayınevi tarafından basılmıştır. 

 2. Risâle fi’l-Firaki’s-Selâsi ve’s-Seb‘în 

 Siirdî’ye ait bu eserin biri müellif hattı olmak üzere iki nüshası vardır. Müellif nüshası 

2 varaktır. Diğer nüsha ise Şeyh Cüneyd’e ait bir buçuk varaklık nüshadır. 

 3. Nehcu’l-Enâm li Nef‘i’l-‘Avâm 

 Eser Arapça yazılmış ve eserin ismi bizzat müellif tarafından zikredilmiştir. 323 

beyitten müteşekkil eserin bilinen iki el yazması vardır. Eserde iman-ahlak ile ilgili konular 

işlenmiştir. 

 4. Nehcu’l-Enâm li Nef‘i’l-‘Avâm 

 Bu eser Kürtçe yazılmış 271 beyitten oluşmaktadır. İçerik olarak Arapça yazılan eserle 

aynıdır. Eserin birçok Kürtçe ve Arapça şerhleri yapılmıştır. 

 1.3.5. Tasavvuf İle İlgili Eserleri 

 1. Minhâcü’s-Sünneti’s-Seniyye fî Âdâbi Sülûki’s-Sûfiyye 

Seyr-ü sülûk, ezkâr, vird, nefsin mertebeleri, mürşitlik, manevi hastalıklar vs. konuları ele alan 

Siirdî’nin bu eseri, manzum olup 1210 beyitten müteşekkildir. Söz konusu eser, Lübnan’da 

2015 yılında Ahmed Rida’nın gayretleriyle basılmıştır. Yalnız bu baskı tahkiksizdir.  

 2. Risâle fî Beyâni Şürûti’l-Halve ve Âdâbihâ 

El yazmasına son zamanlarda (2017) ulaşılan Siirdî’ye ait bu eser, her varakta 24 satır olmak 

üzere 8 varaktır. Eserde tasavvuf ilkelerinden biri olan halvetin şart ve adabından 

bahsedilmektedir. 

 3. Nebzetü’l-Mevâhibi’l-Ledüniyye fi’ş-Şatahât ve’l-Vahdeti’z-Zâtîyye 

Siirdî’ye ait bu eser de yakın zamanda bulunmuştur. Eser 3 varaktır. Her varakta küçük yazılarla 

yazılmış 30-32 satır vardır. Eserde sûfî geleneğinde vuku bulan bazı şatahatların nasıl 

anlaşılması gerektiği ve vahdet-i vücûd ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

 1.3.6. Arap Dili ile İlgili Eserleri 

 1. el-Kâfiyetü’l-Kübrâ fi’n-Nahv 

 Bilindiği gibi İbn Hâcib (ö. 646/1249), nahiv ile ilgili “el-Kâfiye” adlı bir eser yazmıştır. 

Siirdî de bu eseri baz alarak ve konuları biraz daha geniş tutarak “el-Kâfiyetü’l-Kübrâ fi’n-

Nahv” adlı bir eser kaleme almıştır. Eser ne mütavvel sayılabilecek kadar çok uzun ne de 

muhtasar sayılabilecek kadar çok kısadır. Siirdî, eserinde klasik sistematiğe uyarak konuları 

                                                             
35 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
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isim, fiil ve harf bâbları adı altında ele almıştır. Onun bu eseri, Halil Çiçek’in takdim ve talikiyle 

İlyas Kaplan tarafından tahkik edilmiş ve 2007 yılında Beyrût’ta basılmıştır. 

 2. el-Kâmûsü’s-Sânî fi’n-Nahv ve’s-Sarf ve’l-Me‘ânî 

 Bu eser, Siirdî’nin sarf ve nahiv konusunda yazdığı “el-Kâfiyetü’l-Kübrâ fi’n-Nahv” 

adlı eserine yine bizzat kendisinin yazdığı şerhidir. Siirdî, bu bilgiyi eserinin başında açık bir  

şekilde ifade etmiştir.36 Tezimizde de kırâat konusunda istifade ettiğimiz bu eser, Hamdi 

Abdülmecid es-Selefî’nin tahkikiyle Diyarbakır’da 2012 yılında yayımlanmıştır. 

 3. el-Manzûmatü’z-Zümürrudiyye mîmmâ mine’l-Miftâh Mecniyye 

 Söz konusu eser, kaynaklarda bu şekilde isimlendirilmiştir.37 Manzum olup 295 beyitten 

oluşan Siirdî’nin bu eseri, Sekkâkî’nin (ö. 626/1229) “Miftâhu’l-‘Ulûm” adlı eserinin sadece 

belagat bölümünün bir özeti mahiyetindedir. 

 4. er-Risâletü’l-‘Adudiyyetü’l-Vad‘îyye bimâ Yüvaddahu minha'l-Merâm bi’l-

Küllîyye 

 Siirdî’nin bu eseri kaynaklarda bu isimle ve “Risâle fi’l-vad‘” adıyla zikredilmiştir.38 

Üç varak olup her varakta 13 satır bulunan bu kısa eser, adından da anlaşılacağı üzere vad‘ 

ilmiyle ilgilidir.  

 5. Tavdîhu İsti‘âreti [Ebi’l-]Kâsım es-Semerkandî el-Hümâm bi Ziyâdeti İrâde ve 

Tebdîli’l-Kelimât Yektadîhi’l-Makâm/Risâletü’l-İsti‘ara 

 Medrese çevrelerinde daha çok “Risâletü’l-İsti‘âra” olarak bilinen bu eser, Şeyh 

Abdülkahhar tarafından bu şekilde isimlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda eserin adı “Risâle fi’l-

Mecâz ve’l-İsti‘âra” olarak da geçer. 39 Eser, isti‘âre ilmiyle ilgili olup Ebü’l-Kâsım es-

Semerkandî’nin (ö. 888/1483…) “er-Risâletü’l Ferîde” adlı eseri ile Hatib el-Kazvinî’nin (ö. 

739/ 1338) “Telhîsu’l-Miftâh” adlı eserlerinin bir nebze mulahhası mahiyetindedir. 

 6. Tercemetü Meşâhiri’n-Nahvîyyîn ve’l-Luğaviyyîn 

 Siirdî’ye ait bu eser, 10 varaktan müteşekkil olup Taşköprüzâde Ahmet Efendi’nin (ö. 

968/1561) “Miftâhu’s-Se‘âde ve Misbâhu’s-Siyede fî Mevzû‘âti’l-‘Ulûm” adlı eseri baz 

alınarak kaleme alınmıştır. Eser sarf, me‘ânî, nahiv vs. ile ilgili yazılan eserlerden ve bu alanda 

ün yapmış bazı âlimlerden bahseder.40 

 1.3.7. Siirdî’nin Çeşitli İlimlere Dair Eserleri 

 1. Divânü Şi‘r bi’l-Kürdîyye ve’l-‘Arabîyye 

 Molla Halil Siirdî’ye ait bu eser 4 Kürtçe, 18 Arapça şiirden oluşmaktadır. Eser, Tahsin 

İbrahim Doskî tarafından Duhok’ta 2012 yılında yayımlanmıştır. 

 2. Mahsûlü’l-Mevâhibi’l-Ehadiyye fi’l-Hasâis ve’ş-Şemâili’l-Ahmediyye 

Siirdî’ye ait bu eserin 136 varak ve her varakta 17 satır bulunan el yazması mevcut olup 2010 

yılında Muhammed Hâdî el-Mardinî tarafından yayımlanmıştır. Söz konusu eser, adından da 

anlaşılacağı üzere Peygamberimizin hasletlerinden bahsetmektedir. 

                                                             
36 Siirdî, el-Kâmûsü’s-sânî, 1/14,16. 
37 Zokaydî, Terceme, 2/a. 
38Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 378; Zokaydî, Terceme, 2/a. 
39 Bâbânî, Hediyyetu’l-ârifîn, 1/357; Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, 378. 
40  Özcan, Molla Halîl es-Siirdî’nin Hayatı Eserleri ve İlmi Kişiliği, 77. 
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 3. Manzûma fi’l-Âdâb Tehdi’t-Tâlib ilâ Tarîki’s-Savâb/el-Habiyye fî Kava‘idi’l-

Bahs 

Siirdî’ye ait bu eser cedel ve münazara ilimlerine dairdir. Eser manzum 103 beyitten 

müteşekkildir ve 1994 yılında Molla Salih Ekinci tarafından “Habiyye fi ‘İlmi Âdâbi‟l-

Münazâra” adıyla yayımlanmıştır. 

 4. Manzûma fî Mevlidi Hayri’l-Beriyye 

 Siirdî’ye ait bu eserin 20 varak ve her varakta 10 satır bulunan el yazması 

bulunmaktadır. Nüshanın sonundan anlaşıldığına göre eksik olan eser bu haliyle 295 beyittir. 

Nüshanın başında eserin Siirdî’ye ait olduğu ifade edilmektedir. Söz konusu eser, muhteva 

açısından diğer mevlitlere benzemektedir. 

 5. Muhtasaru mâ li’s-Süyûtî min Şerhi’s-Sudûr bi Şerhi Hâli’l-Mevtâ ve Ahvâli’l-

Kubûr 

 Siirdî’ye ait bu eserin diğer bazı risalelerle aynı mücellette olan her varakta 19-27 satır 

bulunan 26 varaklık bir nüshası bulunmaktadır. Siirdî bu eserinde Süyûtî’nin (ö. 911/1505) 

“Şerhu’s-Sudûr” adlı eserini ele almış ve daha kısa ve anlaşılır olabilmesi için eserin 

tekrarlarına vs. yer vermemeye gayret göstermiştir. 

 6. Risâle fî Vazâif A‘dâi Cismi’l-İnsân 

Bu eser Siirdî’nin son dönemlerde bulunan eserlerinden biridir. Bir buçuk varaklık bu eser, sık 

yazılarla yazılmış 25-27 satırdan oluşmaktadır. Eser, insan yapısının iç ve dış fiziksel özellikleri 

ve bunların hikmetlerini ele almaktadır. 

 7. Telmîhu'l-İsâğocî bi Ziyâde Telûhu ‘ale’l-Mültecî 

 Molla Halil Siirdî, bu eserini Esîruddîn el-Ebherî’nin (ö. 663/1265?) “İsâğocî” adlı 

eserini baz alarak kaleme almıştır. Farklı el yazmaları bulunan eserin 1969 yılında Ahmed el-

Koğî tarafından Diyarbakır’da tıpkı basımı yapılmıştır. Söz konusu eser, genel anlamda mantık 

ilminin konularını içermektedir. 

 1.3.8. Molla Halîl’e Ait Olduğu İddia Edilip Ulaşılamayan Eserler 

 1. Kitâb fi’t-Talâk ‘İnde’l-Ekrâd 

 Siirdî’ye nisbet edilen bu isimde bir esere ulaşılmış değildir. Eser Ali Nebi Salih Doskî 

tarafından Siirdî’ye ait olarak gösterilmiştir.41 

 2. Tefsîru’l-Besmeleti’ş-Şerîfe 

 Bu eser de bazı kaynaklarda Siirdî’ye nisbet edilir ancak müstakil olarak Siirdî’nin 

böyle bir eserine rastlanılmış değildir.42 Kimilerine göre söz konusu eser, Şeyh Abdulkahhâr’ın 

istinsah ettiği Siirdî’nin “el-Kâmûsü’s-Sânî” adlı eserinin başında bulunan besmele, hamdele 

ve salveleyle ilgili yazılmış küçük bir risaledir.43 

 3. Muhtasaru Şerhi’l-Emânî li’ş-Şâtibî limâ fîhi mine’r-Rumûzât ve Mebne’l-

Me‘ânî  

 Bu eseri Şeyh Abdulkahhar risalesinde ismen zikretmiştir. Ama bu esere henüz 

ulaşılamamıştır. Adına bakılırsa söz konusu eser, İmam Şâtibî’nin “Hirzü’l-Emânî” adlı 

                                                             
41 Doskî, Molla Halîl es-Siirdî ve menhecühü fi’l-isbâti’l-‘akâidi’l-islâmiyye, 56. 
42 Atalay, Siirt Târihi, 112. 
43 Özcan, Molla Halîl es-Siirdî, 30. 
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manzumesine yazılmış şerhlerden birinin muhtasarıdır. Fakat bu şerhin tam olarak hangisi 

olduğu bilinmemektedir. Zira Hirzü’l-Emânî’nin birçok şerhi bulunmaktadır. 

 4. Mülahhasu’l-Kavâtı‘ ve’z-Zevâcir fîmâ Tekellemû ‘ale’s-Sağâir ve’l-Kebâir 

 Şeyh Abdulkahhar eserinde Siirdî’nin bu eserinden bahsetmektedir.44 Ancak bu eser 

henüz bulunabilmiş değildir. 

 5. Zübdetü mâ fî’l-Fetâva’l-Hadîsiyye fi’l-Ecvibe ve’l-İ‘sâi bi Nahvi’l-Fadl ve’t-

Tefdîl ve Ümûr Leyse li Ehad ‘Anha Ğinâ 

 Siirdî’ye atfedilen bu eserin herhangi bir nüshası bilinmemektedir.45 

 6. Usûlü Muğni’l-Lebîb el-Hâcc min Cem‘i Cevâmii‘t-Tâc 

 Siirdî’ye ait olduğu iddia edilen bu esere ulaşılamamıştır. Yalnız Şeyh Abdülkahhar, söz 

konusu eseri bu şekilde isimlendirerek eserinde zikretmiştir.46 Bundan dolayı eserle ilgili net 

bir bilgi vermek mümkün görünmemektedir. 

 7. Ezhâru’l-Gusûn min Makûlâti Erbâbi’l-Fünûn vemâ li’t-Tâlib fîhi Min 

Karri’l-‘Ûyûn 

 Eser Şeyh Abdülkahhar tarafından bu şekilde isimlendirilmekte ve Siirdî’ye nisbet 

edilmektedir.47 Fakat bu esere de ulaşılabilmiş değildir. 

 8. Muhtasaru’l-Minehi’l-Mekkîyye fî Şerhi’l-Kasîdeti’l-Hemziyye 

Şeyh Abdülkahhar tarafından bu şekilde adlandırılan ve Siirdî’ye nisbet edilen bu esere de 

henüz ulaşılamamıştır. 48 

 

 SONUÇ 

 Molla Halil Siirdî, doğu medreselerinde yetişmiş son dönem Osmanlı âlimlerinden 

biridir. Çocuk yaşta başladığı eğitimine çevre medreselerinde uzun yıllar devam eden Siirdî, şu 

anki Irak sınırları içinde bulunan İmadiye’deki “Kubbehân” medresesinde son eğit imini alarak 

medrese eğitimi icazetini almıştır. O, icâzet aldıktan sonra Hizan ve Siirt’te uzun yıllar 

müderrislik yapmış, başta tefsir, nahiv ve kelam olmak üzere İslâmî ilimlerin birçok alanında 

değerli eserler kaleme almış, sayısız talebeler yetiştirmiştir.  

 Molla Halil, hem medrese çevrelerinde hem de halk nezdinde büyük bir konuma 

sahiptir. Onun bu özelliğini engin ilmine ve birçok alanda eser yazmış olmasına bağlamak 

mümkündür. Ayrıca onun Kürtçe olarak kaleme aldığı “Nehcü’l-Enâm” adlı eserinin hem 

medreselerde hem de köy camilerinde çocuklara başlangıç kitabı olarak okutulmasının da onun 

tanınmasına büyük bir etki ettiği söylenebilir. 

 Siirdî’nin birçok eserinin basılmış olmasına karşın birçoğunun hala gün yüzüne 

çıkarılmamış olması büyük eksiklik olarak kabul edilmektedir. Gerek bu çalışmamızda gerekse 

                                                             
44 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
45Doskî, Molla Halîl es-Siirdî ve menhecühü fi’l-isbâti’l-‘akâidi’l-islâmiyye, 55; Zokaydî, Terceme, 1/b. 
46 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
47 Zokaydî, Terceme, 1/b. 
48 Molla Halil’in eserleri hakkında detaylı bilgi için bakınız: Zokaydî, Terceme, vr. 1/b; Özcan, Molla Halîl es-Siirdî, 

s. 25-58; Tâhir, “Molla Halîl Siirdî”, s. 378; Pakiş, Molla Halil es-Siirdî’nin tefsirdeki Metodu, s. 7-9; Öncü, 
Molla Halil es-Siirdî, s. 24-39; Özcan, Molla Halil Kitaplığı, s. 51-88; Özcan, Molla Halil es-Siirdî’nin 
Biyografisi, s. 34-35. 
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diğer birçok çalışmada tespit edilen eserlerinin bir an önce tahkik edilip basılması ve okurların 

istifadesine sunulması önem arz etmektedir. 
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ÖZET 

Kur’ân, zaman zaman tedebbür, tefekkür, huşû ve amel gibi kavramlara dikkatimizi 

çekmektedir. Çünkü tedebbür ve tefekkür Kur’ân’ın, yaşamın problemlerini çözmemize imkân 

tanıyacak sırlarını öğrenmeye; huşû, sahibini izzetli olmaya ve değişim konusunda kararlı 

adımlar atmaya; amel olgusu da kişiyi Allah’ın (c.c.) emirleri doğrultusunda bir yolu 

benimsemeye ve onu tatbik etmeye, bununla beraber yasaklanan şeyleri de terk etmeye sevk 

etmektedir.  

Bu makalemiz, Kur’ân’ın, insanı hayırlı ve müspet yönde değiştirip dönüştürebilecek 

bir potansiyele sahip olduğunu göstermeyi; buna ulaşmak adına da takip etmemiz gereken 

basamakları ve söz konusu kavramlar arasındaki ilişkileri irdeleyerek ortaya çıkarmayı 

hedeflemektedir. 
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ABSTRACT  

The Qur’an sometimes draws our attention to concepts such as contemplation, awe and 

deeds. Because contemplation prompts us to learn the secrets of the Qur’an that will enable us 

to solve the problems of life; awe encourages the owner to be dignified and to take decisive 
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steps towards change; The fact of deeds leads the person to adopt a way in accordance with the 

orders of Allah (c.c.) and to apply it, but also to abandon the prohibited things. 

This article aims to show that the Quran has the potential to change and transform human 

beings in a beneficial and positive way. It aims to reveal the steps we need to follow in order to 

achieve this and the relationships between the concepts in question. 

Keywords: Qur’an, Ponder, Contemplate, Good Remember, Awe, Right Works. 

GİRİŞ 

İnsanı değiştirme hususunda hiçbir kitap, Kur’ân kadar sağlam, etkileyici ve istikrarlı 

olmamıştır. Bu durum, sadece Kur’ân’ın indiği döneme has olmayıp çağlar boyunca sürecektir. 

İnen ilk vahiyden sonra tevhîde ve Allah’ın yoluna olan davet, dalga dalga Mekke’ye, kısa bir 

süre içerisinde Arabistan’ın dışına oradan da kıtaların ötesine yayılmıştır. Kur’ân mesajlarının 

akla, kalbe, vicdana ve duygulara hitap etmesi; fıtrata ve sosyal adalete uygun kanunları inşa 

etmesi geniş halk kitlelerini etkilemiş, içtenlikle Müslüman olmalarına zemin hazırlamıştır.   

Günümüzde de insanı yetiştirebilecek, esfel-i safiline düşmekten koruyabilecek; 

toplumu medenileştirebilecek, maddî ve manevî kalkınmasına imkân sağlayacak Kur’ân gibi 

bir hazineye sahip bulunmaktayız. Yalnız, Kur’ân’ı salt okumakla da bunu başaramayacağımızı 

öncelikle belirtelim. Zira iki milyara yaklaşan İslâm dünyasının çaresiz, sorunlar karşısında 

mecalsiz, sosyal/siyasal/kültürel/ekonomik işgal altındaki durumları amele/eyleme/pratiğe 

dönüşmeyen Kur’ân bilgisinin faydadan uzak olduğunu gözler önüne sermektedir. Şayet ilk 

dönem İslâm toplulukları Kur’ân’la yücelmiş, izzet sahibi olmuş, yeryüzünde adaleti hâkim 

kılmışlarsa bugün de aynı dinamiklere sahip olunabilir. Nitekim onlar, Kur’ân’ı özümsedikleri, 

yaşamlarına en güzel yeri ayırdıkları için buna ulaşmışlardır. Çare, aynı yöntem ve usûlle onlar 

gibi bir anlayış ve uygulamayı harekete geçirmektir.  

Bu çalışma, Kur’ân’ı anlama ve prensipleri doğrultusunda bir hayat yaşama açısından 

yol gösterici bir role sahip olduğu için önem arz etmektedir. Kur’ân’ı anlamak ve yaşamak için 

onu hakkıyla okumak gerekir. Nitekim Kur’ân, kendisinin gereği gibi okunmasını istemektedir. 

Hakkıyla tilâvet etmek2 bizi, onu doğru anlamaya ve hayatın merkezine taşımaya götürmelidir.3 

Bu gayeyle de bizi dönüştürebilecek nitelikte olan tefekkür, ferasete ulaştıracak bir tedebbür, 

                                                           
2 Müzzemmil, 73/4. 
3 Tilâvet, Kur’ân’ı hem okumak hem de onun emirlerini uygulamak, yasaklarından kaçınmak özetle tam anlamıyla 

ona uymak anlamına gelmektedir. Abdurrahman Çetin, “Tilâvet” md., DİA, c. XLI, İstanbul, 2012, s. 155. 
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hüzne ve eyleme sevk edecek bir huşû, muhakkak gerekli kılacak amel kavramlarının üzerinde 

durmak gerekmektedir.  

1. Kur’ân’ı Tefekkür, Tezekkür ve Tedebbüre Dayalı Olarak Okumak 

Kur’ân’ın okunmasından kasıt, onu anlamaktır. Zira ondan faydalanmanın ve hayatla 

ilişkili hale getirmenin yegâne yolu budur.4 Bu bağlamda tefekkür, tezekkür ve tedebbür 

kelimeleri Kur’ân’ı istenilen düzeyde kavramaya ilişkin adeta anahtar kelimelerdir. Dolayısıyla 

söz konusu kavramları sırasıyla ele almak faydalı olacaktır.  

Tefekkür, tefe‘ul vezninden bir mastar olup “فكر” kökünden türemiştir.5 Kelimenin 

kökü, aklın, bilinen bir şeyle bilinmeyeni anlamaya yönelik bir fikri meydana getirmesini ifade 

etmektedir.6 Yani bir şeye dair esaslı ve derinlikli bilgiye sahip olma fikirle alakalıdır.7 

Kur’ân, âyetler üzerinde hakkıyla tefekkür etmeye dikkatimizi çekmektedir.8 Tefekkür 

ve anlam olarak ona yakın kelimelerin geçtiği âyetlerin bağlamına baktığımızda tefekkür 

edilecek konuların farklılaştığını görürüz. Örneğin bu, verilen bir misal;9 gökler10 ile yerin halk 

edilmesi,11 kişinin kendi varlığı12 ve yaratılması,13 kendilerine gönülleri ısınacak eşlerin 

verilmesi,14 dillerin,15 insana ait renk ve yüzlerin farklılığı,16 gök ve yerin arasındakiler,17 

                                                           
4 Hz. Ali “Manası bilinmeden okunan Kur’ân’da hayır yoktur” sözüyle bunu ifade etmiştir. Ebû Nuaym el-

İsbehânî, Hilyetü’l-Evliyâ, Dâru’l-Kütübü’l-İlmiyye, Beyrût, 1409/1989 c. I, s. 77. Elbette Hz. Ali bu sözüyle 

kâmil anlamda kişide meydana getirecek etki ve hayrı kastetmiştir. Yoksa ilahî kitabı okuduğu bilinciyle kıraat 

faaliyeti içinde olana da sevap vardır.  
5 el-Halîl b. Ahmed el-Ferâhîdî, Kitâbu’l-Ayn, Thk. Abdulhamîd Hindâvî, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrût, 

1424/2003, c. 3, s. 334. 
6 Ebû Fadl Cemâluddîn Muhammed b. Mukrim İbn Manzûr el-Efrîkî el-Mısrî, Lisânu’l-‘Arab, Dâru Sâdır, 

Beyrût, 1414/1994, c. 5, s. 65. 
7 Mecduddîn Muhammed b.Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, thk. Muhammed Naîm el-Arkûsî, 

Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, 2005, s. 458. 
8 Örneğin bkz. Bakara, 2/219, 266; A'raf, 7/176; Yûnus, 10/24; Ra'd, 13/3; Nahl, 16/11, 44; Rûm, 30/21; Zumer, 

39/42; Câsiye, 45/13.  
9 Bakara, 2/219, 266; En'am, 6/50; A'râf, 7/176; Yûnus, 10/24; Haşr, 59/21. 
10 Nûh,71/ 15; Yûsuf, 12/105; Yûnus, 10/101; Kâf, 50/6. 
11 Âl-i İmrân, 3/191; Tâhâ, 20/53-54; Neml, 27/61; Mülk, 67/15; Nebe’, 78/6. 
12 Rûm, 30/8. 
13 Rûm, 30/20; Mürselât, 77/20-22; Mü’minûn, 23/13-14; Hâcc, 22/5; Zümer, 39/6; Vâkı'a, 56/58-59; Kıyâme, 

75/37-38;İnsân, 76/2; Alak, 96/1-2; Mü’min, 40/67. 
14 Rûm, 30/21. 
15 Rûm, 30/22. 
16 Rûm, 30/22. 
17 Câsiye, 45/13. 
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dağlar,18 güneş,19 ay,20 yıldızlar,21 rüzgârın esmesi,22 onun aşılama görevi23 ve rahmet olma 

yönü,24  bulutların hareketliliği,25 yağmurun yağması,26 sular,27 gemilerin denizlerde 

seyretmesi,28 ağaçlar ve bitkiler,29 meyveler,30 hayvanlar,31 ekinler, zeytinlikler, üzüm bağları, 

arının bal yapması,32 ölüm,33 gece ve gündüzün birbirini takip etmesi,34 şimşek çakması ve gök 

gürültüsü35 gibi tabiatın içindeki nesne veya durumlar; Hz. Peygamber (s.a.s);36 Kur’ân;37 

azap,38 tarihteki hak ve batıl yanlıları ile akıbetleri,39 peygamber kıssaları ve mucizeleri,40 

beyyineler (deliller)41 ile kitaplar42 olabilmektedir. Aslında âyetlerin iki nokta üzerinde tefekkür 

etmeye davet ettiği söylenebilir. Birincisi, Kur’ân; ikincisi varlıklardır.43 Tüm bunlarla Allah’ın 

azameti, kudreti, vahdaniyeti, Allah’a şükretme, ona karşı gelmekten sakınma amaçlanmıştır. 

İlginç olan, tefekkür kelimesinin geçtiği on yedi yerde,44 bir yer hariç,45 tümünün muzârî fiil 

formunda gelmesidir. Zira bu fiil, devamlılığı/sürekliliği ifade etmek için kullanılmaktadır. Bu 

da bize tefekkür olayının sadece bir zaman dilimiyle veya bir mekânla sınırlandırılmaması 

aksine hayatın tüm safhalarında ve süreçlerinde bunun tekrarlanması gerektiğini göstermesi 

açısından çok önemli bir bilgi vermektedir.  

                                                           
18 Enbiyâ, 21/31; Nebe’, 78/6-7; Lokmân, 31/10; Fâtır, 35/27; Nahl, 16/15; Ra'd, 13/3.  
19 Nebe’, 78/12-13; Nûh, 71/15-16; İbrâhîm, 14/33. 
20 Nûh, 71/15-16; Yûnus, 10/5. 
21 Hicr, 15/16; Mülk, 67/5; En‘âm, 6/97; Saffât, 37/6. 
22 Bakara, 2/164; Câsiye, 45/5. 
23 Hicr, 15/22. 
24 Rûm, 30/46; A‘râf, 7/57; Furkân, 25/48-49. 
25 Bakara, 2/164;Nûr, 24/43-44. 
26 Hacc,22/ 63; Nahl, 16/65; Zümer, 39/21; Rûm, 30/50; Vâkı‘a, 56/68-70; Zuhruf, 43/11; Kâf, 50/9-11; A‘râf, 

7/57-58. 
27 Enbiyâ, 21/30; Nûr, 24/45; Nahl, 16/14; İbrâhîm, 14/32. 
28 Şûrâ, 42/32; Lokmân, 31/31; Rahmân, 55/24, 25. 
29 En‘âm, 6/95, 99; Lokmân, 31/10; Hâcc, 22/63. 
30 Ra‘d, 13/3, 4; Fâtır, 35/27;  Nahl, 16/67; En‘âm, 6/141; Mü’minûn, 23/19.  
31 Yâsin, 36/71-73; Nahl, 16/5-8, 66, 68-69, 79; En‘âm, 6/38, 142; Ğaşiye, 88/17; Nûr, 24/41. 
32 Nahl, 16/69. 
33 Zümer, 39/42. 
34 Ra‘d, 13/3; Nûr, 24/44; Mü’minûn, 23/80; Yâsin, 36/37; Neml, 27/86; En‘âm, 6/96; Rûm, 30/23; Kasas, 28/71-

72. 
35 Ra‘d, 13/12-13; Nûr, 24/43. 
36 A‘râf, 7/184; Sebe’, 34/46. 
37 Nisâ, 4/82; Muhammed, 47/24; Kamer, 54/17; Haşr, 59/21. 
38 Sebe’, 34/46. 
39 Al-i İmrân, 3/13, 137; Hâcc, 22/46; Rûm, 30/42; Kasas, 28/78. 
40 Yûsuf, 12/11; Bakara, 2/60; Al-i İmrân, 3/49. 
41 Bakara, 2/219, 221. 
42 Nahl, 16/44. 
43 Cevdet kılıç, “Gazzalî’de Tefekkür ve Hikmet Kavramları”, İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, TDV, 

Ankara, 2001, ss. 117-141, s. 121; Mustafa Çetin, “Kur’ân’da Tefekkür Kavramı”, D.E.Ü.İ.F.D., sayı: VIII, İzmir, 

1994, ss. 43-59, s. 45. 
44 Bakara, 2/219, 266; Al-i İmrân, 3/191; En‘âm, 6/50; A‘râf, 7/176, 184; Yûnus, 10/24; Ra‘d, 13/3; Nahl, 16/11, 

44, 69; Rûm, 30/8, 21; Zümer, 39/42; Câsiye, 45/13; Haşr, 59/21. 
45 Müddessir, 74/18. 
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Öte yandan tefekkür için sağlam duyulara46  ve akla47 ihtiyaç vardır. Bununla birlikte 

tefekküre engel olan gafletin,48 olaylara ve eşyaya sıradan bakmanın,49 kibir,50 taklîd51 ve 

cehâlet52 gibi durumların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kur’ân, bu tür engellerin ortadan 

kaldırılma metodunu da öğretmektedir. Örneğin bu özelliklerin kendisinde bulunduğu kişilere 

sorular yönelterek,53 onlardan eşya ve olayların iç yüzünü araştırmalarını isteyerek,54 bazı 

durumların gayesine dikkat çekerek55 ve müşahede etmeyi tavsiye ederek56 bunun aşılacağını 

bildirmektedir. Tefekkür etme ameliyesi neticesinde ilkin ilme, ardından bu ilmin pratiğe 

yansıyan şekli olan amel-i salihe ulaşılır. Haliyle çirkin davranışlarından kaçınılır, takvaya 

götüren bir yola girilir, ahirete olan meyil artırılır.  

Tefekkür kelimesinden sonra üzerinde durulması gereken kavramlardan biri de 

tezekkürdür. Zira tefekkür, delili esas alırken, tezekkür ise bunun sebepleri üzerinde durmayı 

amaçlar. Zikr kelimesinden gelen tezekkür, nisyân (unutmak) sözcüğünün zıddıdır. Bir başka 

anlamıyla tezekkür, üzerinde tefekkür edilen konunun zihinde tekrar bir şekle girerek 

hatırlanmasıdır.57 Hatırlamaktan kasıt da sözü edilen şeyin sadece akılda belirmesi değil netice 

itibariyle öğüt almak ve onu uygulamaya dönüştürmektir. Bundan olacak ki Kur’ân, hem 

okunan âyetlerde58 hem de kevnî âyetlerde59 bu kelimenin türevlerini kullanmaktadır. 

Buna binaen tezekkür kelimesinin kökü olan z-k-r, Kur’ân’da iki yüz doksan altı defa 

geçmektedir.60 Âyetlerin kullanım alanlarına baktığımızda önceki toplulukların başından 

                                                           
46 Bakara, 2/171; Mülk, 67/23; A‘râf, 7/179; Mü’minûn, 23/78; Lokmân, 31/7; En‘âm, 6/46; Kâf, 50/37. 
47 Bakara, 2/164, 170, 171; Mâide, 5/58, 103; Enfâl, 8/22; Yûnus, 10/42, 100; Ra’d, 13/4; Nahl, 16/67; Hacc, 

22/46; Furkân, 25/44; Ankebût, 29/35, 63; Rûm, 30/24, 28; Yâsin, 36/68; Zumer, 39/43; Câsiye, 45/5; Hucurât, 

49/4; Haşr, 59/14.  
48 A‘râf, 7/205; Yûnus, 10/7. 
49 Kasas, 28/71-72.  
50 A‘râf, 7/146.  
51 Bakara, 2/170; Ahzâb, 33/67.  
52 En‘âm, 6/111; Hâcc, 22/3, 8; Lokmân, 31/20; Rûm, 30/7. 
53 En‘âm, 6/46; Mülk, 67/30; Kasas,28/71-72.   
54 Tûr, 5233. 
55 En‘âm, 6/95; Yûnus, 10/67; Ra‘d,13/ 4; İbrâhîm, 14/9, 34; Hicr, 15/85; Nahl, 16/3; Rûm, 30/8; Ahkâf, 46/3; 

Yûnus, 10/5-6; İsrâ, 17/12; Yâsin, 36/33, 43. 
56 Al-i İmrân, 3/138; En‘âm, 6/11; Nahl, 16/38; Neml, 27/69; Rûm, 30/42. 
57 Mecduddîn Muhammed b.Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, thk. Muhammed Naîm el-Arkûsî, 

Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, 2005, s. 396-397. 
58 "Andolsun biz Musa'ya hidâyet verdik ve israiloğullarını kitaba mirasçı kıldık, o akl-ı selim sahipleri için yol 

gösterici bir öğüttür " (Mü'min, 40/53, 54); " O (Kur’ân) korunanlar için bir öğüttür" (Hâkka, 69/48); Ayrıca 

şu âyetlere bkz. En‘âm, 6/90; A‘râf, 7/2; Hûd, 11/20; Ankebût, 29/51; Duhân, 44/13; Zâriyât, 51/55; ‘Abese, 80/4; 

A‘lâ, 87/9. 
59 Bkz. Zümer, 39/21; Kâf, 50/8, 37; Müddessir, 74/31. 
60 Zikr kelimesinin geçtiği yerler için bkz. Al-i İmrân, 3/58, Mâide, 5/91, A‘râf, 7/69, Yûsuf, 12/104, Ra‘d, 13/28, 

Hicr, 15/6, 9, Nahl, 16/43, 44, Kehf, 18/28, 70, 83, 101, Tâhâ, 20/14, 42, 99, 113, 124, Enbiyâ, 21/2, 7, 10, 24, 36, 

42, 48, 50, 105, Mü’minûn, 23/71, 110, Nûr, 24/37, Furkân, 25/18, 29, Şu‘ârâ, 26/5, Ankebût, 29/45, Ahzâb, 33/41, 
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geçenlerden/kıssalardan,61 verilen bazı nimetlerden,62 kıyâmetten,63 tabiattan64 ve varlıklardan 

hareketle inanç ve amelleri düzeltmeye yönelttiğini görebilmekteyiz. Bütün bunlardan öte 

Allah’ın hatırlanması istenerek hem düşünce hem de eylemlerin merkezine Allah’ın rızasına 

göre yaşamayı zihne yerleştirmeyi gaye edinmiştir. Böylelikle insana her zaman ve her yerde 

nasıl bir davranışı ortaya koyacağı öğretilmiş olmaktadır. Mesela “Allah’ı ayaktayken, 

otururken, yanı üzere yatmışken zikretme”65ye dair âyeti, Allah’ın, hayatın tüm alanlarını 

kuşattığını ve hayatın merkezinde olduğunu vurgulamaktadır. 

“Zikr”in hem Kur’ân’ın hem de öncesinde gönderilen vahiylerin bir sıfatı/özelliği 

olması da dikkate değerdir.66  Ayrıca farklı durumları hatırlatma anlamına gelen “tezkira” 

ifadesine de sıklıkla rastlanır.67 Konumuz açısından belirtecek olursak Kur’ân, imân edenler, 

müttakiler ve haşyet duyanlar için tezkira özelliğine sahiptir.68 Söz konusu kişiler Kur’ân’dan 

istifade etmeleri sebebiyle bu hususiyetleri kazanmışlardır. Sözü edilenlerin hidâyete uygun bir 

hayat yaşadıkları, onların zâkir oldukları,69 bunun neticesinde kalbin ürperdiği, imânlarının 

arttığı,70 secdeye kapandıkları,71 içtenlikle Allah’a yöneldikleri,72 göklerin ve yerin yaratılışı 

üzerinde düşündükleri,73 dünyevî meşguliyetlerin onları Allah’tan alıkoymadığı,74 günahta ısrar 

                                                           
Yâsin, 36/11, 69, Saffât, 37/3, 168, Sâd, 38/1, 8, 32, 43, 46, 49, 87, Zümer, 39/21, 22, 23, Fussilet, 41/41, Zuhruf, 

43/5, 36, 44, Necm, 53/29, Kamer, 54/17, 22, 25, 32, 40, Hadid, 57/16, Mücadele, 58/19, Münâfikûn, 63/9, Talâk, 

65/10, Kalem, 68/51, 52, Cinn, 72/17, Mürselât, 77/5, Tekvîr, 81/27, İnşirâh, 94/4; Tezekkür kelimesinin geçtiği 

yerler için bkz. Bakara, 2/221, 282, En‘âm, 6/80, 152, A‘râf, 7/3, 57, 201, Yûnus, 10/3, Hûd, 11/24, 30, Ra‘d, 

13/19, İbrâhîm, 14/25, Nahl, 16/17, 90, Tâhâ, 20/44, Nûr, 24/1, 27, Neml, 27/62, Kasas, 28/43, 46, 51, Secde, 32/4, 

Fâtır, 35/37, Sâffât, 37/155, Sâd, 38/29, Zümer, 39/9, 27, Mü’min, 40/13, 58, Duhân, 44/58, Câsiye, 45/23, Zâriyât, 

51/49, Vâkı‘a, 56/62, Hâkka, 69/42, Nâzi‘at, 79/35, Fecr, 89/23; Zikrâ kelimesinin geçtiği yerler için bkz. En‘âm, 

6/68, 69, 90, A‘râf, 7/2, Hûd, 11/114, 120, Enbiyâ, 21/84, Şu‘ârâ, 26/209, Ankebût, 29/51, Sâd, 38/43, 46, Zümer, 

39/21, Mü’min, 40/54, Duhân, 44/13, 50/Kâf, 8, 37, Zâriyât, 51/55, Müddessir, 74/31, ‘Abese, 80/4, A‘lâ, 87/9, 

Fecr, 89/23; Tezkire kelimesinin geçtiği yerler için bkz. Tâhâ, 20/3, Vâkı‘a, 56/73, Hâkka, 69/12, 48, Müzzemmil, 

73/19, Müddessir, 74/49, 54, İnsân, 76/29, ‘Abese, 80/11; Zakir kelimesinin geçtiği yer için bkz. Hûd, 11/114, 

Ahzâb, 33/35; Müddekir kelimesinin geçtiği yerler için bkz. Kamer, 54/15, 17, 22, 32, 40, 51; Müzekkir 

kelimesinin geçtiği yerler için bkz. Ğâşiye, 88/21. 
61 Bakara, 2/47, 63, 122, 231; Al-i İmrân, 3/103; Mâide, 5/11; Nisâ, 5/20; A‘râf, 7/171; Enfâl, 8/26; İbrâhîm, 14/6; 

Kehf, 18/70; Meryem, 19/16, 41, 51, 54, 56; Tâhâ, 20/99; Fâtır, 35/3; Sâd, 38/17, 41, 45, 46, 48; Ahkâf, 46/21. 
62 Mâide, 5/7; Fâtır, 35/3. 
63 İbrâhîm, 14/5; Meryem, 19/67. 
64 A‘râf, 7/57; Zâriyât, 51/49. 
65 Al-i İmrân, 3/191; Ayrıca Allah’ı hayatın farklı vechelerinde zikretme ile ilgili bkz. A‘râf, 7/205; Enfâl, 8/45; 

Bakara, 2/198; Hâcc, 22/35; Cum‘a, 62/10; A‘lâ, 87/15; Al-i İmrân, 3/135; Kehf, 18/24. 
66 Bkz. Al-i İmrân, 3/58; A‘râf, 7/63, 69; Hûd, 11/114; Hicr, 15/6, 19; Nahl, 16/44; Tâhâ, 20/99, 124; Enbiyâ, 21/2, 

24, 50, 105; Furkân, 25/18, 29; Şu‘ârâ, 26/5; Yâsin, 36/11; Sâffât, 37/3, 168; Sâd, 38/8, 49; Fussilet, 41/41;  Zuhruf, 

43/5, 36; Necm, 53/29; Kamer, 54/25; Hadîd, 57/16; Talâk, 65/10; Kalem, 68/51; Mürselât, 77/5. 
67 Hâkka, 69/11-12. 
68 Tâhâ, 20/3; Hâkka,  69/48; Müzzemmil, 73/19. 
69 Ahzâb, 33/55. 
70 Enfâl, 8/2; Hûd, 11/114; Zümer, 39/23. 
71 Secde, 32/15. 
72 Mü’min, 40/13. 
73 Al-i İmrân, 3/191; A‘râf, 7/205. 
74 Nûr, 24/37, Münâfikûn, 63/9. 
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etmedikleri, işlenen günahtan dolayı hemen istiğfar ettikleri75 gibi hayırla dolu davranışları 

ispatlamaktadır. Öte yandan Kur’ân, tezekkür sahibi olmayanların da Allah’ı zikretmekten uzak 

oldukları,76 bunun sonucu olarak gaflet içinde bir hayat yaşadıkları,77 şeytanı razı edecek bir 

hayatı içselleştirdikleri78 ve hevalarını ölçü almaları sebebiyle dünya hayatına dalmaları79 gibi 

eylemlerin içinde olduğu vurgusunu da yapmaktadır. İlahî iradeye uygun olmayan bir 

yaşamdan vazgeçmeleri için de birçok âyette sonuç itibariyle “tezekkür etmeniz gerekir ”80 

şeklinde mana kastedilerek kendilerini düzeltmeleri, ıslah etmeleri, istikamete dâhil olmaları 

istenmektedir. 

Tefekkür ve tezekkür kelimelerini inceledikten sonra bunların farklı olduğunu 

görmekteyiz. Tezekkür etmede manaların, bilgilerin, hikmetlerin, hakikatlerin kalpte etkisinin 

devamına yönelik bir çaba söz konusudur. Tefekkürde ise yeni bir bilgiye ulaşmak için aklî bir 

çalışma mevcuttur. 

Kur’ân’ı hakkıyla idrâk etmemize imkân tanıyacak kavramlarımızdan biri de tedebbür 

kelimesidir. Tedebbür kavramı, işlerin arkasına bakmak anlamına gelmektedir. Bir anlamda işin 

sonucuna odaklanmayı ifade etmektedir.81 Tefekküre yakın bir anlamı vardır. Yalnız tefekkür, 

kalbi/zihni daha çok delille meşgul etmeyi, tedebbür ise sonuca kilitlemeyi hedeflemektedir.82 

Tedebbür, bizi amele götürmesi yönüyle önemlidir. Bir anlamda eylemi gerçekleştirmeye yakın 

olan kavramın tedebbür olduğunu söylemek mümkündür.  

Hayat rehberi olan Kur’ân, kendisinin tedebbür ile okunmasını teşvik etmektedir.83 

Fakat tedebbür ile okumaya geçmek için de gözleri onu oyalayacak veya meşgul edecek 

şeylerden alıkoymak gerekmektedir. Kalp, bu vesileyle okuma sırasında dikkatini bir noktaya 

toplayabilecektir. Ayrıca uygun mekân, oturuş ve zamanı seçmek bu anlamda Kur’ân’ın 

pencerelerini bize açmaya ve oradan hakikatleri keşfetmeye yardımcı olacaktır. Mesela Kur’ân, 

zamanın buna katkı sunacağını, “  إِنَّ نَاِشئَةَ اللَّْيِل ِهَي أََشدُّ َوْطًءا َوأَْقَوُم قِيًل” “şüphesiz, gece kalkışı daha 

                                                           
75 Al-i İmrân, 3/135. 
76 Mâide, 5/13-14; Tâhâ, 20/124; Enbiyâ, 21/42; Şu‘ârâ, 26/5; Secde, 32/22; Sâffât, 37/13;  Necm, 53/29. 
77 Kehf, 18/28, 57; Zümer, 39/22-23. 
78 Mücâdele, 58/19. 
79 Mücâdele, 18/28; Münâfikûn, 63/9. 
80 A‘râf, 7/3; Neml, 27/62; Mü’min, 40/58; Hâkka, 69/42; Vâkı‘a, 56/62; En‘âm, 6/80; Yûnus, 10/3; Hûd, 11/24, 

30; Nahl, 16/17; Mü’minûn, 23/85; Secde, 32/4; Sâffât, 37/155; Câsiye, 45/23; Tevbe, 9/126; Sâffât, 37/13;  

Müddessir, 74/56. 
81 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. 4, s. 268-274. 
82 Mecduddîn Muhammed b.Ya‘kûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, thk. Muhammed Naîm el-Arkûsî, 

Müessesetü’r-Risâle, Beyrût, 2005, s. 389-390. 
83 Nisâ, 4/82. 
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tesirli ve o zaman okumak daha elverişlidir”84 âyetiyle dile getirmektedir. Bu zaman 

dilimindeki okuyuş, Kur’ân karşısındaki konumumuzu ve mesafemizi belirginleştirecektir. 

Kur’ân’la sıkı bir bağ içinde olanlar buna hamd edecek, uzak durduğunu fark edenler ise bu 

konuda neler yapması gerektiğine dair adımlar atacaktır.  

Bu açıklamalardan, tefekkür, tezekkür ve tedebbür kavramlarının ortak noktalarının, bir 

şeyin gerçek mahiyetini kavramaya yönelik olduğu neticesine ulaşmış bulunmaktayız. İnsan, 

müşahede âlemini gereği gibi tefekkür ederek kendisinden beklenen kulluk bilincine varabilir. 

Yani Rabbini tanıyabilir, imân ile onunla manevî bir bağ kurabilir. Hulasa, hakikî imânı elde 

ederek yaratılmasının gayesini net bir şekilde gerçekleştirebilir. Bununla hem ruhu kemale erer 

hem de maddî sahada ilerleme kat eder.85 

2. Kur’ân’ı Hüzün ve Huşû ile Okumak 

Kur’ân’dan faydalanmanın ve etkilenmenin iki önemli göstergesi onu hüzün ve huşû 

dolu bir ruh haliyle okumaktır. Hüzün, lugâtte ferahın zıddıdır. Kişinin gamla karışık bir tavrın 

içinde bulunma halini ifade eder.86 Yûsuf sûresinde Hz. Yakub’un hüzünden dolayı gözlerine 

perde indiği,87 halini bu sebeple Allah’a şikâyet ettiği88 haber verilmektedir. Savaş için maddî 

anlamda bir hazırlıkta bulunamayan sahabenin duydukları üzüntüden dolayı gözlerinden 

yaşların aktığı89 da bir başka âyette söz konusu edilmektedir. Her üç yerde de hüzün hali 

mevcuttur.   

Öte yandan Kur’ân, gözleri yaşartacak etkileyici manalarla inmiştir. Bu tür manalar, 

hikmetler, emirler, tavsiyeler, ahlakî ilkeler, cehennem tabloları ile dolu bir kitabı okuyan 

kişiler elbette dinî değerleri yerine getiremediği, hakkıyla bunları takdir edemediği için üzülür. 

Kusurlarına bakıp tevbe eder. Hatta yüzüstü kapanıp ağlar.90 Ağlamak, Kur’ân’ı hüzünle 

(etkilenerek) okumanın neticesidir. Hz. Peygamber’in de Kur’ân’ı okuma esnasında ağladığına 

rastlanmıştır. Bir rivâyette Abdullah b. Mesûd’un “ ٍة بَِشِهيٍد َوِجئْنَا بَِك َعلَى َهُؤالء فََكْيَف إِذَا ِجئْنَا ِمن ُكل ِ أمَّ

                                                           
84 Müzzemmil, 73/6; Ayrıca bkz. Al-i İmrân, 3/113. 
85 İbrahim Akgün, Kur’ân’da Tefekkür, (Basılmamış Doktora Tezi, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Fakültesi, Şanlıurfa 2000), s. 241. 
86 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. 13, s. 111-114; Ayrıca bkz. Ahmet Akbaş, “Kullanıldığı Bağlamlar ve İfade 

Ettiği Anlamlar Açısından Kur’ân-ı Kerim’de “Ferah” Kavramı”, Artuklu Akademi Dergisi, Mardin, 2014, c. 1, 

s. 1, 67-97. 
87 Yûsuf, 12/13. 
88 Yûsuf, 12/86. 
89 Tevbe, 9/92. 
90 İsrâ, 17/109; Meryem, 19/58. 
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اَشِهيدً  ” “Her ümmete bir şahid getirdiğimiz ve seni de bunlara şahid getirdiğimiz vakit durumları 

nasıl olacak?”91 âyetini okuması üzerine Hz. Peygamber’in gözlerinin yaşla dolduğu 

görülmüştür.92 Buna benzer halinin namaz sırasında da olduğuna dair rivâyetler vardır.93 

Kur’ân, inen âyetlerden dolayı salih kulların gözlerinden yaşların boşalacağını haber 

vermektedir.94 Bu ağlama türü, feryat ve figan şeklinde değildir. Ruhun arınması üzerine hikmet 

ışıltılarının beden üzerinde bıraktığı etkiye dayalı bir ağlamadır. Sonuçta kalp yumuşar ve onda 

huzur durumu oluşur. Kur’ân buna, “ ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُ  ِ أاَلَ بِِذْكِر ّللا  وبُ الَِّذيَن آَمنُواْ َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهم ِبِذْكِر ّللا  ” “Bunlar, 

imân edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak 

Allah'ı anmakla huzur bulur”95 âyetiyle işaret etmektedir.  

Kur’ân okuma ile bunun neticesinde huşûnun meydana gelmesi arasında bir ilişki vardır. 

Huşûyu insanda dinî bir tecrübe neticesinde oluşan psikolojik bir hal şeklinde 

tanımlayabiliriz.96 Bu hal beden üzerinde etkisini göstererek, kelimeye “boyun eğmek” 

anlamını katmıştır.97 Rukû‘ eden kişiye hâşi‘; güneşin tutulmasının bu kökten gelen fiille dile 

getirilmesi bundandır.98 Nasıl ki güneş tutulmasında bir sükûnet hali meydana geliyorsa Allah’a 

boyun eğme durumunda da mütmain ve sakinlik hali ortaya çıkar.99 Kişi, kendi varlığını unutup 

Allah’ın varlığını tüm benliğiyle hisseder. O’na saygı anlamı taşımayan tüm davranışlardan 

kendisini alıkoyar. Gerçek huşûsu, onu Allah’ı daima anmaya ve ahirete yönelik ciddi bir 

hazırlık yapmanın kaygısına sevk eder. Bu kavramın Kur’ân’da çok yerde geçtiğini 

görmekteyiz. Geçtiği âyetlerde konu olarak daha çok ahirette insanın düşeceği hali tasvir 

etmektedir.100 Fakat bizi burada ilgilendiren, dünyada Kur’ân âyetlerini okumamız neticesinde 

bizde oluşturacağı etkidir.  

                                                           
91 Nisâ, 4/41. 
92 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmaîl b. İbrâhîm el-Cu‘fî el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, Tahkîk: Muhammed Zahîr 

b. Nâsir el-Nâsir, Dâru Tavku’n-Necât, y.y, t.y, Fedâilu’l-Kur’ân, 28, c. 6, s. 195; Ebu’l-Hasan Müslim b. el-

Hâccâc el-Kuşeyrî, Sahîhu Muslim, Tahkîk: Muhammed Fuâd Abdulbâkî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrût, 

t.y, Salâtu’l-Musâfirîn, 247, c. 1, s. 551.  
93 Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilal b. Esed eş-Şeybânî, Müsnedu’l-Ahmed bin Hanbel, Tahkîk: Şuayb 

Arneût-Adil Mürşid-ve diğerleri, Müessetu’r-Risale, 1421/2001, Hadîs Muterrif b. Abdillah an Ebîh, Hadîs no: 

16312, c. 26, s. 239; Ebû Abdirrahmân Ahmed b. Şuayb bin Ali el-Horâsânî en-Nesâî, el-Mücteba mine’s-Sünen, 

Tahkîk: Abdulfettah Ebû Ğudde, el-Metbûâtu’l-İslamiyye, Haleb, 1406/1986, Sehv, 18, c. 3, s. 13. 
94 Mâide, 5/83. 
95 Ra‘d, 13/28. 
96 Ebû İshâk Ahmed b. Muhammed b. İbrâhîm es-Se‘lebî, el-Keşf ve’l-Beyân an Tefsîri’l-Kur’ân, Tahkîk: el-

İmâm Ebî Muhammed b. ‘Aşûr, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, Beyrût, 1422/2002, c. 7, s. 38.   
97 el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, s. 713; Muhammed Mutevellâ eş-Şarâvî, Tefsîru’ş-Şa‘râvî, Yy., Ty., c. 1, 

s. 308. 
98 İbn Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, c. 8, s. 71-72. 
99 Ebu’l-Hasan Ali b. Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Vâhidî, et-Tefsîru’l-Basît, Câmietu’l-İmâm Muhammed 

b. Suûd el-İslâmiyye, Suûdî Arabistân, 1430/2009, c. 15, s. 520. 
100 Tâhâ, 20/108; Ğâşiye, 88/2; Kalem, 68/43; Me‘aric, 70/44; Nâzi‘at, 79/9. 
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 Kur’ân’a baktığımızda ibâdetlerde, namaz gibi,101 nihaî olarak huşûnun amaçlandığını 

söyleyebiliriz. Bu, mü’minlerin hem önemli bir vasfı hem de namaz ibâdetinin özüdür. 

Namazın sabırla ilişkisi ve onun ancak huşû sahiplerine zor gelmediğini,  ْب ِر َۙواْستَ۪عينُوا بِالصَّ َيُظنُّوَن  ”

ٰلوِةِۜ َواِنََّها لََك۪بيَرةٌ اِالَّ َعلَى اْلَخاِش۪عينَ  اَلَّ۪ذينَ  اَنَُّهْم ُمَلقُوا َرب ِِهْم َواَنَُّهْم اِلَْيِه َراِجعُوَن    Sabırla, namazla Allah’tan“   َوالصَّ

yardım dileyin, şüphesiz bu, (Allah’a) saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. O (saygılı 

kullar), Rablerine kavuşacaklarını (gözetir) ve gerçekten ona döneceklerini bilirler”102 

âyetinden çıkarmaktayız. Kur’ân, imân edenlerin manevî kaynağıdır. Okunduğunda onların 

huşûlarını artırır. Örneğin, “ وَن ِلْلَْذقَاِن  يَْبُكوَن َويَ۪زيُدُهْم ُخُشوًعاَويَِخرُّ ” “Ağlayarak çeneleri üstüne 

kapanırlar ve Kur’ân onların derin saygısını artırır”103 âyeti Kur’ân karşısında bir mü’minin 

takınması gereken edeb ve saygıyı gözler önüne sermektedir. Huşûnun ancak benliğinin 

merkezine Allah’a saygıyı yerleştiren, ona itaati daima gözetleniyor bilinciyle yapan kişilerin 

bir hali olduğunu şu âyetten öğrenmekteyiz: “ ِ
ِ َوَما َنَزَل ِمَن اْلَحق ۙ اَلَْم يَأِْن ِللَّ۪ذيَن ٰاَمنُُٓوا اَْن تَْخَشَع قُلُوبُُهْم ِلِذْكِر ّللاه

اُ۫وتُوا اْلِكتَاَب ِمْن قَْبُل فََطاَل َعلَْيِهُم ااْلََمُد فَقََسْت قُلُوبُُهْمِۜ َوَك۪ثيٌر ِمْنُهْم فَاِسقُونَ  َواَل يَُكونُوا َكالَّ۪ذينَ  ” “İnananlar için hâlâ 

vakit gelmedi mi ki kalpleri Allah’ın zikrine ve inen hakka saygı duysun ve bundan önce 

kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu 

da yoldan çıkmış kimseler gibi olmasınlar?”104  

Dikkatimizi çeken bir başka âyette ise dağlara Kur’ân’ın inmesi durumunda dağların 

dahi bunun etkisi altında kalacağı, huşû içinde bir tavır sergileyeceği bilgisinin verilmesidir.105 

Her ne kadar benzetme de olsa bu âyetten çıkaracağımız ders şudur: Kur’ân karşısında dağ 

lakayt kalamıyorsa anlama, kavrama, sonuç çıkarma, duygulanma ve uygulama yetisine sahip 

insanın da asla ruhsuz, pasif ve başıboş kalmaması aksine tüm alıcılarını açık bırakması, 

rabbinin mesajlarına kulak kesilmesi ve pratiğe dönüştürme konusunda aceleci bir tavır 

takınması gerekmektedir.  

Özetle ilâhî gerçekler karşısında olan bir mü’minin duyarsız kalmaması, iç dünyasında 

bunun meydana getireceği dalgalanmaları hissetmesi lazımdır. Elbette kişi duygulanma ve 

vicdanındaki bir etkiyle yetinmemelidir. Söz konusu etkilenme de onu mesajın gereği olan sâlih 

amele götürmelidir.  

 

                                                           
101 Mü’minûn, 23/1-2. 
102 Bakara, 2/45, 46. 
103 İsrâ, 17/109. 
104 Hadîd, 57/16. 
105 Haşr, 59/21. 
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3. Kur’ân’ı Eyleme Dönüştürmek Gayesiyle Okumak 

Kur’ân okuyan bir Müslüman, Rabbinin kendisini muhatap aldığı ve mesajlarıyla onu 

inşâ etmek istediği bilincine varması durumunda buna duyarsız kalmayacaktır. Kur’ân’ın 

“hakkıyla tilâvet etmek” dediği aslında budur: “ َوتِِه أُْولَئَِك يُْؤِمنُوَن بِِه الَِّذيَن آتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ ِتلَ 

 Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereğince okuyanlar var ya, işte“ ”َومن يَْكفُْر بِِه فَأُْولَئَِك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

ona ancak onlar inanırlar. Onu inkâr edenler ise kaybedenlerdir”106 âyetinde dikkatimizi 

çeken tilâvet kelimesi, takip etmek anlamına da gelmektedir. Bu sebeple âyeti, “kendilerine 

kitap verdiklerimiz onu hakkıyla takip ederler” yani hakkıyla uygularlar şeklinde de tercüme 

etmek mümkündür. Bu durumda Müslüman, Kur’ân’ın helâllerini helâl, haramlarını haram 

kabul edecektir. Haramlarından kaçınacak, helâllerle yetinecektir.  

Kur’ân’ın buyruklarını yaşanılır kılmak ondan etkilenmenin bir sonucudur.  İbn 

Me‘sûd’un, “Kur’ân hıfzından kastın lafzını ezberlemek olmadığını asıl hıfzın hadlerini ikâme 

olduğu”nu107 belirtmesi bunu güzel bir şekilde özetlemektedir. Kur’ân’la amel etmeyi iki kısma 

taksîm edebiliriz. Birincisi, emirlerine imtisal etmek, yasakladıklarından kaçınmak ve ahlakıyla 

ahlaklanmak şeklindeki eylemsel boyuttur. İkincisi ise bunlarla yetinmeden hayrın temsilcisi 

gibi çalışıp Kur’ân mesajlarını yaymak şeklinde hizmete dayalı boyuttur. Hz. Peygamber, bu 

iki boyutu önemseyen ve hayatının amacı kılan Müslümana kıyâmet günü Kur’ân’ın kendisine 

şefaat edeceği108 ve Kur’ân’la yücelenlerden109 olacağı müjdesini vermiştir. 

Kur’ân için ilkin eylem bazında yapılması gereken şey, okunduğunda onu dinlemek ve 

susmaktır. Buna dair gösterilecek hassasiyet dahi Allah’ın merhametine mazhar olmayı 

sağlar.110 Şâyet kişinin kendisi okumaya niyetliyse, şeytanın safını terk ederek Allah’ın 

himayesine girmelidir.111  

Hz. Peygamber’in görevi sadece Kur’ân’ı insanlara tilâvet etmek değildir. Tilâvet ettiği 

Kur’ân’a göre insanları “tezekkî” etmesi de sorumluluğunun bir parçasıdır.112  Allah’ın 

âyetlerini tilâvet eden Hz. Peygamber, imân edenleri ve salih amel işleyenleri bununla 

                                                           
106 Bakara, 2/121. 
107Ebû Abdirrahmân Abdullâh b. el-Mübârek b. Vadıh el-Hanzelî et-Turkî, ez-Zühd ve’r-Rikâk li İbni’l-

Mübârek, Tahkîk: Habîbu’r-Rahmân el-A‘zamî, Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrût, 1419, c. 2, s. 57.  
108 Müslim, Salâtu’l-Musâfirîn, 252, c. 1, s. 553. 
109 Ebû Dâvud Süleymân b. Eş‘es b. İshâk b. Beşîr b. Şeddâd b. Amr el-Ezdî es-Sicistânî, Sünenu Ebî Dâvud, 

Tahkîk: Muhammed Muhyiddîn Abdulhamîd, el-Mektebetu’l-Asriyye, Beyrût, Ty., Salât, 28, c. 2, s. 73. 
110 A‘râf, 7/204. 
111 Nahl, 16/98. 
112 Bakara, 2/129, 151; Cum‘a, 62/2. 
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karanlıklardan nura çıkarmayı hedeflemiştir.113 Bakara sûresinin 44. âyeti Kitab’ın 

okunmasının salih ameli ve mucibince hareket edilmesi gerektiğini bize şöyle anlatmaktadır: 

“ ْنَسْوَن اَْنفَُسُكْم َواَْنتُْم تَتْلُوَن اْلِكتَاَبِۜ اََفَل تَْعِقلُونَ اَتَأُْمُروَن النَّاَس بِاْلبِر ِ َوتَ  ” “Kitap'ı okuyup durduğunuz halde 

kendinizi unutur da başkalarına mı iyilikle emredersiniz? Düşünmez misiniz?” Yine Bakara 

sûresinin bir başka âyetinde Hristiyan ve Yahudilerin Kitabı okudukları halde aksine hareket 

ettikleri dile getirilmiştir.114 Al-i İmrân sûresinin 113. âyeti ise tilâvet ile bunu eyleme 

dönüştürme arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Söz konusu âyet Ehl-i 

Kitaptan Müslüman olanların Allah’ın âyetlerini okuduklarını, secdeye kapandıklarını haber 

vermektedir.115 Kişi tilâvet neticesinde bu âyette olduğu gibi ya hidâyete ulaşır, ya da onun 

dalâlet hali ortaya çıkar.116 Yani tilâvetten faydalanmayan ve bunu yaşamlarına aktarmayanlar 

zalim olup helâke uğramışlardır.117 Kaldı ki Kur’ân tilâvetinden ancak ahirete inanmayanlar 

rahatsız olmaktadırlar.118 Ayrıca Hz. Peygamber, kendi kavmini Kur’ân’a gereği gibi 

uymadıkları için Allah’a şikâyet edecektir.119 Ama tilâvet ettiklerine göre bir hayat yaşayanlar, 

Allah’a bağlılığın güçlü ifadelerinden olan namazı ikâme etmektedirler, kendilerine rızık olarak 

verilenlerden harcamaktadırlar. Sonuçta da asla zarar etmeyecekleri bir ticareti 

ummaktadırlar.120 Özetle yapılması gereken, onun okunuşuna uymaktır.121 

SONUÇ 

Tefekkür, tezekkür ve tedebbür kavramları arasında, sebep ile sonuç arasındaki ilişkiye 

benzer bir alaka vardır. Tefekkür sonuca ulaşmak için ilkin yapılması gereken zihinsel bir 

faaliyet ise tezekkür anlamlı hale getirilen bilgi ve meseleleri akıldan çıkarmamak, onu zihinde 

canlı ve dinamik tutmaktır. Tedebbür ise derinlik ve tafsilata dayalı bir araştırmanın götüreceği 

neticeyi kestirmeye çalışmaktır.  

                                                           
113 Bkz. Talâk, 65/11. 
َوقَالَِت اْلَيُهوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعلََى َشْيٍء َوَقالَِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَُهوُد َعلَى شَ ْيٍء َوُهْم يَتْلُوَن اْلكِ تَ اَب َكذَِلَك قَاَل الَِّذيَن الَ يَْعلَ ُموَن ِمثَْل قَْوِلِهْم  114

ُ يَْحُكُم بَْينَُهْم  يَْوَم اْلِقيَاَمِة فِيَما َكانُواْ فِيِه يَْختَِلفُونَ فَاّلل   “Yahudiler 'Hıristiyanlar bir temel üzerinde değil' dediler, Hıristiyanlar 

da 'Yahudiler bir temel üzerinde değil' dediler; oysa onlar Kitaplarını da okuyorlar. Bilgisizler de tıpkı onların 

söylediklerini söylemiştir. Allah, kıyamet günü, anlaşmazlığa düştükleri şeylerde onların arasında hüküm 

verecektir.” (Bakara, 2/113) 
ِ آنَاء اللَّْيِل َوُهْم يَْسُجُدونَ  115 ةٌ قَآئَِمةٌ يَتْلُوَن آيَاِت ّللا  ْن أَْهِل اْلِكتَاِب أُمَّ  Kitap ehlinin hepsi bir değildir: Onlardan“ لَْيُسواْ َسَواء م ِ

geceleri secdeye kapanarak Allah'ın âyetlerini okuyup duranlar vardır” (Al-i İmrân, 3/113) 
 .Ve Kur’ân'ı okumakla da (emrolundum)“ َوأَْن أَتْلَُو اْلقُْرآَن َفَمِن اْهتََدى فَِإنََّما يَْهتَِدي ِلنَْفِسِه َوَمن َضلَّ فَقُْل إِنََّما أَنَا ِمَن اْلُمنِذِرينَ  116

Artık kim hidâyete gelirse, kendi nefsi için hidâyete gelmiştir; kim sapacak olursa, de ki: "Ben yalnızca 

uyarıcılardanım." (Neml, 27/92) 
117 Bkz. Kasas, 28/59; Hâcc, 22/72. 
118 İsrâ, 17/45. 
119 Furkân, 25/30. 
120 Fâtır, 35/29. 
121 Kıyâme, 75/18. 
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Kur’ân için söylersek, tefekkür; olgu ve olaylar hakkında fikirsel yoğunlaşmayı talep 

eden Kur’ân âyetleri üzerinde aklî teatide bulunmaktır. Böyle bir tefekkürî odaklanma, 

olayların/cisimlerin/meselelerin hakikatini idrak etmeye imkân sağlar. İşte tedebbür, kelime 

anlamına uygun olarak perde arkasını aralamaya bir yol bulmayı mümkün kılar.  

Yirmi birinci yüzyılda yaşayan Müslümanlar, günümüz dünyasının sorunlarını ancak 

söz ettiğimiz üç kavramın içeriğine uygun davranması durumunda halledebilirler. Aksi takdirde 

bu Kitap, sadece tarihin belli bir kesitinde doğru inanç ve yaşama tarzını öğretmiş, günümüzde 

ise karşılığı olmayan hitap şeklinde algılanabilir. Tedebbür edilen Kur’ân, elbette sahibini 

hakikî imana taşır. Böylelikle Kur’ân talebesi olarak en üst seviyede onun pınarından istifade 

eder. Ondan etkilenerek hüzünlenir, Allah’a saygının/hürmetin/itaatin gereği olan huşûlu kalbe 

ve anlayışa malik olur. O artık Kur’ân’ın yolunda kalmanın mutluluğunu hisseder.  

Huşûlu bir zihne ve kalbe malik kişi, hayatın tüm boyutlarının vahiyle tanzim etmenin 

gerekliliğine inanır. Zira ilahî mesajların tarihe ve insanın hayrı için hayatına bir müdahale 

olduğunu en iyi şekilde idrâk eder. Allah’ın Kitabının, yeryüzüne insanları yüceltmek için 

uzatılmış bir ipi olduğu düşüncesiyle ona sımsıkı tutunarak hiçbir tereddüt ve endişeye 

kapılmaksızın içindekilerini hayatla buluşturur. Ancak Allah’ı razı etmenin, sâlih amel denilen 

Kur’ân’ın emirlerine güçlü bir tarzda yapışmakla ve yasaklarından da uzak durmakla mümkün 

olacağı fikriyle hareket eder.  

Sonuç olarak, Kur’ân, tefekkür, tezekkür ve tedebbür ile okunursa hüzün ve huşûya 

sevkeder, böyle bir etkilenme de onu hayatın felsefesi ve rehberi kılar. 
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 Özet 

 Mit/mitos, Dinler Tarihi biliminin önemli kavramlarından biridir. Mitosların içerdikleri 

konuların fazla olması onu tanımlamayı, kökeni konusunda teoriler öne sürmeyi çok 

zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tarih boyunca birçok tanım ve teori öne sürülmüştür. Diğer sözlü 

kültürlerle ortak yönleri olmakla beraber mitosun kendisine has özellikleri vardır. Mitosların en 

önemli özelliği kendilerine inanan kişiler için gerçek ve kutsal öyküler olmalarıdır. Bunun 

yanında içerdikleri zaman mitolojik ve kahramanları olağanüstü varlıklardır.  Mitosların sahip 

oldukları özellikler birçok işlev görmelerine de sebep olmaktadır. Model oluşturması, kimlik 

kazandırması ve inananlar için dinleyiciyi olayın yaşandığı zamana götürebilmesi işlevlerinden 

birkaçıdır.   

 Anahtar Sözcükler: Mit, mitoloji, mitosun işlevi, mitosun özellikleri, mitosun kökeni 

MYTH, ITS MEANİNG, DEATURIES AND FUNCTIONS 

 Abstract 

 Myth (mythos) is one of the important notions of the history of Religions. The fact that 

the myths contain many topics makes it very difficult to define it and to put forward theories 

about its origin. For this reason, many definitions and theories have been put forward 

throughout history. Although it has common aspects with other oral cultures, myth has its own 

characteristics. The most important feature of myths is that they are true and sacred stories for 

those who believe in them. Besides, the time they contain is a mythological time, and heroes 

are extraordinary beings. The features of myths cause them to perform many functions. Creating 
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a model, giving an identity, and for believers, taking the listener to the time when the event 

occurred are some of the functions of the mythos. 

 Keywords: Myth, mythology, functions of myth, features of myth, origin of myth 

  

 1. Tanım 

 1.1. Mit/Mitos, Efsane 

Mit, Yunancada, söz, masal, öykü, efsane anlamına gelen “myth-mythos-muthos” tan 

Türkçeye geçmiştir. Söylenen ya da duyulan söz anlamına gelen bu sözcük,2 “mitos” şeklinde 

de Türkçe’de kullanılmaktadır. 

“Mitoloji Sözlüğü” adlı kitabında Azra Erhat, Eski Yunan dilinde söz kavramını vermek 

için “mythos”, “epos” ve “logos” olmak üzere üç sözcüğün kullanıldığını söyler. Erhat, 

bunlardan söylenen veya duyulan söz için kullanılan ve masal, öykü, efsane anlamına gelen 

“mythos”a güvenilmediğini, Tarihçi Herodot’un, mitosa tarihî değeri olmayan güvenilmez 

söylenti dediğini, Platon’un da mitosu gerçeklerle ilişkisiz, uydurma, boş ve gülünç bir masal 

diye tanımladığını belirtir.3  

Bu üç sözcükten epos ise, belli bir düzen ve ölçüye göre söylenen, okunan ve insana 

tanrı armağanı olarak verildiğine inanılan, şiir, destan ve ezgi anlamlarına gelir. Logos ise mitos 

ve epostan bütünüyle farklıdır. Başta Herakleitos olmak üzere, İyonya düşünürlerine göre 

logos, gerçeğin insan sözüyle dile gelmesidir. Logos, bir yasal düzeni yansıtır; insanda düşünce, 

doğada kanundur. Her yerde ve her şeyde vardır, ortaklaşa ve tanrısaldır. Düşünürün asıl görevi, 

logosu bulmak ve sözle dile getirmektir.4 

Mitosla epos, uyumlu bir şekilde birleştikleri halde, logos ile aralarında ilk zamanlardan 

itibaren kesinleşen bir karşıtlık bulunmaktadır. Antikçağ bilginleri mitosun uydurduğu tanrı 

masallarını kabul etmemiş, onları küçük görmüş, evreni ve insanı anlatmakta bu türün yalancı 

ve zararlı yollara saptığını ileri sürmüşlerdir. Ne var ki Platon’un, Homeros'u tanrılarla ilgili 

yalan uydurmakla suçlamasına rağmen, kendisinin de tanrılar katındaki gerçeği açıklarken bir 

mitos uydurduğunu söyleyen Azra Erhat’a göre bunun sebebi, Platon’un mitostan ayrı 

düşünememesidir. Platon’un düşüncesi mitos kalıbına kendiliğinden uğrar. Azra Erhat, mitosun 

                                                             
2 Paden, Religious Worlds The Comparative Study of Religion, 69-70; Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5; Necatigil, Yüz 

Soruda Mitologya, 13;  Vecihi Timuroğlu’na göre, mitos, öğretmek, gizli bilgileri anlatmak anlamlarına gelen 

Yunanca “myéin” fiilinden, türetilmiş bir isimdir. Bkz. Timuroğlu, “Mitos ve Şiir”, 102; Eyuboğlu, Anadolu 

İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç Söylence Bağlantısı, 6. 
3 Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5; Platon “myth” terimini tarihi olaylar için değil tanrıların hikâyelerini anlatmak için 

kullanır. Bkz. Hinnel, Dictionary of Religions, 337; Ayrıca Tarihçi Yunan filozofları mitosa tarihi değeri olmayan 

güvenilmez ve gerçeğin zıttı olarak “söylenti” demektedirler. Bkz. Paden, Religious Worlds The Comparative 

Study of Religion, 70. 
4 Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 5. 
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insan düşüncesi ve onun ürettiği dille özdeş olduğunu söyler. Bundan dolayı, Homeros’tan 

günümüze sanatçılar mitosu kendilerine tükenmez bir esin kaynağı olarak almışlardır.5  

“Mitos”un sözcük anlamının masal, öykü, efsane anlamlarına geldiği konusunda ortak 

bir kanı olmakla beraber, tanımı konusunda tarih boyunca farklı görüşler ortaya çıkmıştır. 

İlkçağdan günümüze kadar mitosun tanımı hakkında çok şeyler söylenmiş olmasına rağmen 

bütün bilim adamlarının kabul edebileceği bir tanım yapılamamış, yapılan tanımların hiç biri 

üzerinde mutabakat sağlanamamış ve yapılan tanımlar da kişiden kişiye, asırdan asra 

değişmiştir. Sonuç olarak mitosun tanımını yapmanın zorluğu herkes tarafından kabul 

edilmiştir. 

Mitosun tanımındaki belirsizlik, mitosun ne olduğunu ifade etmeye çalışan 

kişilerin/akımların bu tanımlarda kendi genel temayüllerini yansıtmaları ve mitosların farklı 

birçok türe ayrılmış olması nedeniyle daha da zorlaşmaktadır. Alman “Doğa Mitoloji” ekolü, 

mitosun doğa olaylarının alegorik anlatımı olduğunu ifade ederken, “Tarihsel” ekol -özellikle 

de Andrew Lang- mitosun tarihsel olaylara ilişkin anıların kutsal anlatısı olduğunu söylemekte-

dir. Psikanalist ekol ise mitosun gündüz görülmekte olan düşlerden başka bir şey olmadığını 

belirtmektedir. Öte yandan Malinowski gibi antropologlar, onun “toplumsal gereksinimlere ve 

isteklere dayalı, dahası pratik gereksinimlere yardım eden, dinsel gereksinimleri ve ahlakî 

özlemleri derinden doyurmaya yönelik eski bir gerçekliğin yeniden anlatılması” olduğunu 

vurgulamaktadırlar.6 

Türkçe yazılmış olan kitaplarda da bu durum görülür. Annamarie Schimmel’e göre 

mitos, ilahların tarihi; dünyanın yaratılışını, ilâhların münasebetlerini, tabiatüstü kuvvetlerin 

maceralarını anlatan, hemen her dinde bulunan ve en eski zamanlara ait olan hikâyeler ki, göze 

görünen bir hakikati anlatmamakla beraber eski zamanların lisanı ile insanlara dokunan bir 

tabiatüstü hakikati temsil ve beyan etmeğe çalışır.7 Fuzuli Bayat’a göre, “Mitoloji, dünyanın 

oluşumunu, vasıtaların biçimlenmesini açıklayan dinamik işaretler sistemidir. Mit, her zaman 

herhangi bir noktada insanı ilgilendiren hayat hakikati ile karşılaşır ve onu kendine has bir 

şekilde açıklar.”8 Behçet Necatigil ise, mitosların, ilkel insan topluluklarının, evreni, dünyayı 

ve doğa olaylarını kişileştirerek yorumlamak, henüz sırrını çözemedikleri yaşamın ve evrenin 

çeşitli görüntülerini bir anlam kolaylığına bağlamak gereksiniminden doğmuş, doğa güçlerini 

kişileştiren, canlı varlıklar ya da ölümsüz tanrılar halinde tasarlayan öyküler olduğunu söyler.9 

                                                             
5 Erhat, 5-6. 
6 Gündüz, Mitoloji İle İnanç Arasında, 25-26; Malinowski, İlkel Toplum, 98-104. 
7 Schimmel, Dinler Tarihi, 280. 
8 Bayat, Mitolojiye Giriş, 86. 
9 Necatigil, Yüz Soruda Mitologya, 13. 
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Bunların dışında ansiklopedi ve sözlüklerde mitoslar, nesilden nesile aktarılırken hayali 

ilavelerle birlikte anlatılan tarih öncesine ait öyküler, kahramanlar ve efsaneler devrinin 

hikâyesi,10 bir uygarlıkta kurumların varlığının ve toplumsal düzenin ortaya konup 

sürdürülmesinin kökeninde bulunan kutsal ve temel bir olaya ilişkin anlatı,11 dünyanın ve insan 

toplumunun başlangıcını açıklayan ilkel bilim, geçmiş hakkında düşünmenin bir yolu olarak 

tanımlanmıştır.12 Mitos, ayrıca “içeriği doğal, doğaüstü ya da kültürel fenomenlerin kökenleri 

veya yaratılışlarıyla ilgili olan kutsal ya da dinsel hikâyeler için kullanılan bir terim”13 ve 

“orijinali unutulan, genellikle bazı adetleri, inanışları, kurumları veya kültürel fenomenleri 

açıklamaya hizmet eden bir karakter olan tarihsel olaylarla, özellikle dinî ritler ve inanışlarla 

ilişkili hikâye”14 şeklinde de tanımlanmıştır. 

Mitos için yapılan tanımları değerlendiren Mircea Eliade’a göre ilkçağdan günümüze 

filozoflar ve ilahiyatçılar, mitosun birçok tarifini yapmalarına rağmen, yapılan tüm tanımların 

ortak özelliği, Yunan mitolojisini esas almış olmalarıdır.15 Bunun sebebi mitosun tarih 

içerisinde Yunan düşüncesiyle özdeşleşmiş olması ve yüzyıllardır Yunan ve Latin mitolojisinin 

Avrupa sanat ve edebiyatını geniş ölçüde beslemesidir.16 Eliade’a göre bu tanımlarda 

Yunanistan’ın esas alınması dinler tarihçisi için iyi bir seçim değildir. Yunanistan’da 

mitolojinin, tiyatro ve epik şiir gibi birçok alanı etkilediği doğrudur. Fakat bununla beraber 

mitoloji Antik Yunanlılar tarafından uzun ve etkili bir analize tabi tutulmuş ve bundan sonra 

tamamen mitoloji olmaktan çıkmıştır. Şayet, bütün Avrupa’da “mitoloji” kelimesi bir yalanı 

ifade ediyorsa, bunun sebebi Yunanlıların yirmi beş asır önce bunu ilan etmiş olmalarıdır.17 

Eliade, bütün bilginlerin kabul edebileceği ve aynı zamanda uzman olmayanlara da 

yabancı gelmeyecek bir mit tanımı bulmanın güç olduğunu söyler. “Zaten, tüm arkaik ve 

geleneksel toplumlardaki mitlerin kültür ve işlevlerini içerebilecek tek bir tanım bulmak 

                                                             
10 Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2:2087; Meydan Larousse, 8:844; Demir ve Acar, Sosyal Bilimler 

Sözlüğü, 151; Türk Ansiklopedisi, 24:257. Ayrıca bkz. Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, Temel 

Britannica, Ana Britannica vb. ansiklopedilerin ilgili maddeleri. 
11 Gelişim Hachette  Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, 8:2783. 
12 Britannica Comptons, 107. 
13 Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, 506-7. 
14 Gaster, “Mit Ve Hikâye”, 108. Aynı yerde yapılmış başka bir tanım da şöyledir: “Gerçekten eski bir çağda olmuş 

gibi sunulan bir hikâye”, insanların, onların tanrılarının, kültürel özelliklerini, dinî inanışlarını vb. kozmolojik ve 
doğaüstü geleneklerini açıklayarak tanımlar. 
15 Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 83. 
16 Necatigil, Yüz Soruda Mitologya, 14. 
17 Eliade, Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu, 83; Avrupa’da olduğu gibi “mit” sözcüğü ülkemizde de bazı 

yazarlar tarafından, tarih, ilim, felsefe veya gerçek kelimesinin zıddı olarak kullanılmaktadır. Cemil Meriç, “mit” 

hakkında şunları söylemektedir: “Bugün mit (usture) denince, daha çok, bulanık bir düşünce, yalan, hata akla gelir. 

Mit’in bir başka manası da, ilkel kavimlerin rüyası demektir. Kelime her iki halde de aleyhte bir değer hükmü 

belirtiyor, ideoloji gibi. Bir romancı olan Daniel Robs’a göre, kalabalığı önüne katan, onun ihtiraslarını kamçılayan 

yalın mitler dört başlık etrafında toplanır: para miti, konfor miti, eylem miti, sürat miti.” Bkz. Meriç, Umrandan 

Uygarlığa, 263.; “Mit”le gerçek birbirinden ayrıdır.” Bkz. Meriç, 163. 
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olanaklı mıdır ki? Mit, çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış açılarına göre ele alınıp 

yorumlanabilen son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir”18 sözlerini söyleyen Eliade, 

ulaştığı tanımı şöyle ifade eder:  

 

“Bana göre en geniş, kapsamlı olduğu için en az kusurlu olan tanım şudur: Mit, kutsal 

bir öyküyü anlatır; en eski zamanda, “başlangıçtaki” masallara özgü zamanda olup 

bitmiş bir olayı anlatır. Bir başka deyişle mit, doğaüstü varlıkların başarıları sayesinde, 

ister eksiksiz olarak bütün gerçeklik, yani Kozmos olsun, isterse onun yalnızca bir 

parçası (sözgelimi bir ada, bir bitki türü, bir insan davranışı, bir kurum) olsun, bir 

gerçekliğin nasıl yaşama geçtiğini anlatır. Demek ki mit, her zaman bir yaratılışın 

öyküsüdür. Bir şeyin nasıl yaratıldığı, nasıl var olmaya başladığı anlatılır. Mit, ancak 

gerçekten olup bitmiş, tam anlamıyla ortaya çıkmış olan şeyden söz eder.”19 

  

Eliade’a göre “mit” düşüncesini “söz” ve “masal-fabl”dan ayırmak ve onu “kutsal 

faaliyet”, “anlamlı hareket” ve “ilksel olay” anlayışı ile ilişkilendirmek gerekir. Mit, sadece 

gerçekleşen değişik olaylar ve başlangıçların kutsal zamanında/in illo tempore yaşayan 

karakterler hakkındaki anlatılar olmayıp aynı zamanda bu ilksel olay ve şahsiyetlerle doğrudan 

veya dolaylı olarak ilişkili olan her anlatım mittir.20 Mit, kutsal bir öyküdür ve mitte sürekli bir 

yaratılış vardır. Olağanüstü varlıkların hikâyesini anlatır ve onların kutsal güçlerini açıklar. Bu 

şekilde insanlara bir model sunmuş olur. Mitin henüz yaşamakta olduğu toplumlarda yerliler, 

“gerçek öykü” olarak niteledikleri mitleri, “yalan(cı) öyküler” olarak adlandırdıkları fabllar ya 

da masallardan yani diğer hikâyelerden ayırarak mite değer verirler.21  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda karşılaşılan diğer bir durum işlevleri benzer 

olmasından olsa gerek mitosla ilgili başka terimlerin, sözcüklerin kullanılmasıdır. Bu 

sözcüklerden birisi “efsane”dir. Farsça kökenli olan “efsane” sözcüğü ile “mit-mitos” 

sözcükleri aynı anlamda kullanılmaktadır.22 Her iki sözcüğün karşılığı olarak Türkçede 

“söylen-söylence” sözcükleri vardır.  

                                                             
18 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 12. 
19 Eliade, 13. 
20 Eliade, Dinler Tarihi (İnançlar Ve İbadetler Morfolojisi), 490. 
21 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 15. 
22 Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, 109. Aynı kitabın Mit maddesinde herhangi bir açıklama yapılmamış konu ile 

ilgili olarak “Efsane” maddesine yönlendirilmiş; Osman Cilacı, Dinler Ve İnançlar Terminolojisi adlı çalışmada 

“Efsane” maddesinde bir açıklama yapılmamış konu ile ilgili olarak “Mitoloji” maddesine yönlendirilmiş. Osman 

Cilacı’nın Dinler Ve İnançlar Terminolojisi adlı çalışmasında “Efsane” maddesinde bir açıklama yapılmamış konu 

ile ilgili olarak “Mitoloji” maddesine yönlendirilmiş. Bkz. Dinler Ve İnançlar Terminolojisi, 108; Dinler Tarihi, 

kitapta efsane ve mitos aynı anlamda kullanılmış. Bkz. Tümer ve Küçük, Dinler Tarihi, 51; Mitoloji Sözlüğü, adlı 
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Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve Cumhuriyet’in başlarında yazılmış konu ile 

ilgili kitap ve çevirilerde ise mit sözcüğü yerine “esatir” kelimesi kullanılmıştır. “Yazı yazmak” 

manasındaki “satr” kökünden türeyen “usture” kelimesinin çoğulu olan “esatir” “gerçeğe 

uymayan düzensiz, asılsız ve boş sözler” demektir. “Esâtir” kelimesi, Osmanlılarda hayal ürünü 

motiflerle dolu olaylar yani mitoslar için ve mitoloji karşılığı olarak kullanılmıştır.23 Farklı 

alanlarda uzman kişilere danışılarak hazırlanan Kubbealtı Lugatı’nda da esatir kelimesi 

“mitoloji” olarak tanımlanmıştır.24 Aynı lugatta, “efsane” ise “Halkın hayal gücünden doğan ve 

dilden dile söylenirken hayal gücüyle şekil değiştirerek olağanüstü nitelikler kazanan hikâye, 

yaygın olarak anlatılan meşhur olay”25 şeklinde tarif edilmiştir. 

“Esatir” ve “mitos” sözcükleri kavram olarak aynı anlamı ifade etmesine rağmen 

“efsane” ve “mitos” sözcükleri her zaman aynı anlama gelmez. Dursun Ali Tökel de, Türkçede, 

efsane ve mitos kelimelerinin kavram olarak her zaman aynı anlamları ifade etmediklerini 

söyler. Zira efsane bir tür adı olmuşken, mitler, bu türün içindeki küçük epizotlar, ana kavramlar 

anlamlarına gelir.26 Halk Bilimleri Araştırmaları adlı eserde de “efsane” sözcüğünün bir tür adı 

olduğu, edebiyatımızda, mitleri, tarihi ve dini olayları olağanüstü niteliklere ve kerametlere 

büründürerek anlatan kısa, sözlü halk kültürü ürünleri için kullanılan bir kavram olduğu 

belirtilmiştir.27 Bu tanıma göre efsane olağanüstü olayları anlatan sözlü türler için kullanılan 

genel bir kavramdır ve efsanenin kapsamına mitos da girmektedir.  

Efsaneler de anlatıcısı ve dinleyicisi tarafından gerçek olarak kabul edilmişlerdir. Fakat 

karakterleri mitoslarda olduğu gibi beşer üstü özelliklerle donatılmamıştır. Efsanelerde, 

kahramanlar insani özellikler taşımaktadırlar. Göçlerden, savaş ve zaferlerden, eski 

kahramanların, şeflerin ve kralların yaptıklarından, hükümranlıklarından ve onların 

başarılarından söz ederler. Bu anlamıyla efsaneler yazılı tarihin, sözlü gelenekteki bir karşıtıdır; 

ama bunların yanı sıra azizlerin, perilerin, hayaletlerin ve gömülerin konu edildiği yerel 

anlatımları da içerir.28 

“Efsane” ve “mitos” tür olarak karşılaştırıldıklarında aralarında bazı farklılıkların 

olduğu görülecektir. Benzer özellikler taşıyan ve benzer işlevlere sahip olan bu iki tür arasında 

                                                             
kitapta mitos ve mitoloji anlatılırken efsane kelimesi mit/mitos anlamında kullanılmış. Bkz. Erhat, Mitoloji 
Sözlüğü, 5-7. 
23 Gölcük, “Esatir”, 359-60. 
24 Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2:872 Aynı yerde Türk Edebiyatından kelimenin kullanıldığı şiir 

ve yazılardan örnekler verilmiş. Kamus-ı Türkî’nin müellifi Şemseddin Sami, içinde Dünya’nın farklı yerlerinden 

birçok mitosu incelediği bir kitap da yazmış ve ona Esatir ismini vermiştir. Bkz. Sami, Esatir- Dünya 

Mitolojisinden Örnekler. 
25 Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2:808. 
26 Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar -Şahıslar Mitolojisi, 22. 
27 Aslan, Halk Bilimi Araştırmaları I, 417. 
28 Bascom, “Folklorun Biçimleri: Nesir Anlatılar”, 79. 
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en dikkat çekici farklılık, efsanede anlatılan zamanın daha yakın olması ve kahramanların 

tanrılar yerine insanlar olmasıdır.29 Yine de her iki tür hakkında yeterince çalışma yapılmamış 

olmasından dolayı, mitle efsane sınırının yeterince belirlenmediğini söyleyen Fuzuli Bayat’a 

göre ikisi arasındaki esas fark, efsanede konunun esasını doğrudan, gerçek hadiselerin teşkil 

etmesidir.30 Buna göre her mitosun kökeninde gerçek olaylar bulunmayabilir, fakat efsane 

gerçek bir olayın dilden dile aktarılması ve bu aktarım sırasında aslından başka bir şekle 

bürünmesidir. Max Lüthi de efsanenin ağızdan ağza aktarılırken, her anlatıcının kişisel 

özelliklerine ve şairler tarafından işlenirken edebi sanatsal katkılarla değişikliğe uğraması 

sonucu gerçekten uzaklaştığını belirtir.31 

Bütün bunlarla birlikte ülkemizde yapılan çalışmalarda efsane ve mitos arasında net bir 

ayrım hâlâ ortaya konulamamıştır. Yazılan eserlerde, her iki sözcük birbirinin yerine 

kullanılmaktadır. Telif eserlerde bu durum böyle olduğu gibi yapılan çevirilerde de aynı durum 

görülmektedir. İki tür arasında ayrımın ortaya konulamamasının nedeni yukarıda ifade edildiği 

gibi efsanelerin, özellikle dini efsanelerin mitoslarla benzer özelliklere ve işlevlere sahip 

olmasıdır. 

1.2. Mitoloji, Mitolojik 

“Myhtos” ve “logos” gibi iki zıt anlamlı sözcükten türemiş olan ve mitosları araştıran 

bir bilim anlamında kullanılan “mythology-mitoloji” kelimesi Türkçede, “söylenbilim” veya 

“söylencebilim” olarak ifade edilir.32 Bazen mitoloji kelimesi yerine mitologya kelimesinin 

kullanıldığı da görülür.33 

Mythologia, Fransızca mythologie sözcüğünün okunuş sesiyle Türkçeye mitoloji 

şeklinde geçmiştir.34 Mitoloji, “mit”leri inceleyen, mitosların nasıl doğduğunu, nasıl geliştiğini, 

neler ifade ettiklerini, anlamlarını açıklayan, bu konuda bilim adamlarının düşüncelerinin ne 

olduğunu söyleyen bir bilimdir. Mitoloji, aynı zamanda bu efsanelerin bütününü anlatan bir 

                                                             
29 Wendy Doniger O’Flaherty, Tanrılarla ilgili öyküler için mitos, insanlarla ilgili öyküler için efsane denmesi 

gerektiğini ifade eder. Bkz. O’Flaherty, Hindu Mitolojisi, 18-19. 
30 Bayat, Mitolojiye Giriş, 118-19. 
31 Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri –Derleme, Araştırma, İnceleme-, 8-9; Eliade, gerçek bir olayın aslından 
uzaklaşmasını halk belleğine dayandırmaktadır. Eliade’a göre, tarihsel bir olay ya da gerçek bir kişiliğin anısı halk 

belleğinde en fazla iki ya da üç asır varlığını sürdürebilir. Halk belleği gerçek şahısları veya gerçek olayları 

saklamakta zorlandığından olayları kategoriler, şahısları arketipler halinde saklamaktadır. Kollektivitenin belleği 

tarih dışıdır. Eliade, bunu şöyle ifade eder. “…tarihsel olayların anıları iki ya da üç asır sonra, bireysel olanı kabul 

edemeyen ve sadece örneksel olanı saklayan arkaik zihniyetin kalıbına girecek şekilde değiştirilmektedir.” Bkz. 

Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, 54-55. 
32 Bayat, Mitolojiye Giriş, 118-19. 
33 Behçet Necatigil, “100 Soruda Mitologya” kitabının isminde “mitoloji” sözcüğü yerine “mitologya” sözcüğünü 

kullanmıştır. Bkz. Necatigil, Yüz Soruda Mitologya. 
34 Eyuboğlu, Anadolu İnançları -Anadolu Mitologisi- İnanç Söylence Bağlantısı, 6. 
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terimdir. Yunan Mitolojisi derken, her türlü hamasî ve ilâhî Yunan efsanelerinin tamamı 

anlaşılır.35 

Mitolojinin tanımı üzerinde duran Azra Erhat’ın kaydettiğine göre ilkçağın erken 

dönemlerinde, masal anlatmak anlamına gelen “mythologein” denilen bir fiil vardır. Bu fiil, 

sözlü gelenekle dilden dile aktarılan efsanelerin ozanlarca sürdürülmesini ifade eder. Aynı 

anlamı ifade eden “Mythologia” kavramı hem masal ve efsanelerin bir araya getirildiği kitap, 

hem de ilkçağın sonlarında mitos yazarı denilen derleyiciler anlamına gelen 

“mythographos”ların yaptığı iş için kullanılır. Mitos, çok tanrılı bir dinin tanrıları hakkında 

anlatılan efsane, mythologia da bu efsanelerin bir araya geldiği kitaptır. Fakat mythologia 

ilkçağın hiçbir döneminde, bugün taşıdığı geniş ve kapsayıcı anlama gelmemiştir.36  

Günümüzde destanlar, hikâyeler, masallar, romanlar ve hatta insanın günümüze kadar 

süren yaşantısının kayıtları ve şimdiki hayatımız mitolojinin konusudur; çünkü tüm bunların 

içinde mitlerin yansımaları veya başkalaşmış biçimleri mevcuttur.37 Buna günümüzde batıl 

inanç, hurafe diye tanımlanan öğeler de dâhil edilmektedir. Bilge Seyidoğlu’na göre halk 

arasında hâlâ yaşayan batıl itikat veya hurafe denilen şeylerin menşeini mitlerde aramak 

gerekir. Seyidoğlu’na göre meseleye bu gözle bakılırsa bugüne kadar safsata denilerek 

kötülenen ve toplum hayatından atılmak istenen şeylerin değerlendirilmesi daha doğru 

yapılacaktır. “Bazı ziyaretlerin etrafındaki ağaçlara bez bağlanması, ziyaret ve yatırların 

etrafında 3, 7, 40 kere dönülmesi, büyüde ve büyücülükte yuvarlak şekillerin çizilmesi, uğurlu 

ve uğursuz günler, uğurlu ve uğursuz hayvanlar gibi inançların kökenini mitolojilerde aramak 

gerekir.”38 

“Mitolojik” sözcüğü ise mitolojiye ait, mitolojiyle ilgili, esâtirî, efsanevî39, 

“doğruluğuna, yaşamda rehber ve model olduğuna inanılan kutsala ilişkin anlatılar” olarak 

tanımlanmıştır.40 Bu tanımda esas alınan, anlatının kutsal ve model olduğuna inanılmasıdır. Bu 

sözcüğün kullanımında diğer sözcüklerde olduğu gibi bir karışıklık görülmemektedir. 

                                                             
35 Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 2:2087; The Wordsworth of Encyclopedia of World Religions, 

730-31; Görsel Büyük Genel Kültür Ansiklopedisi, 6:6188; Türk Ansiklopedisi, 24:257; Ögel, Türk Mitolojisi 
Kaynakları ve Açıklamaları ile Destanlar, 5,6 ve 19. 
36 Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 6; Max Müller, eserlerinde mit ile mitolojiyi eşan¬lamlı olarak kullanır ve bunu Yunan 

otoritelerine borçlu olduğumuzu iddia eder. Zira Yunan mitologlar için mitoloji bir bilim anlamına gelmez aksine 

mitsel efsanelerin söylenmesi işini ve bizzat bu efsane ve hikâyelerin kendisini kapsar. Bkz. Alıcı, Dinler Tarihinin 

Batılı Öncüleri, 73. 
37 Çoruhlu, Türk Mitolojisinin Anahatları, 13. 
38 Seyidoğlu, Mitoloji Üzerine Araştırmalar Metinler Ve Tahliller, 109. 
39 Esatiru’l-Evvelin: Geçmiş milletlerin efsaneleri demektir. Bkz. Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 

2:2067. 
40 Gündüz, Yaşayan Dünya Dinleri, 573. 
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Mitolojiye ait, mitolojiyle ilgili anlamına gelen mitolojik sözcüğü, mitoloji sözcüğüne bağlı 

olarak günümüzde anlam bakımından zengin bir içeriğe sahiptir. 

2. Mitos Türleri 

Mitoslar konularına göre farklı türlere ayrılmışlardır. Kozmogoni Mitosları, dünyanın 

yaratılması ve evrenin oluşmasını açıklar. En çok derlenen ve en yaygın olan mitoslar bunlardır. 

Hemen hemen bütün milletlerde bu mitoslara rastlanır. 

Teogoni Mitosları, evrenin yaratılmasında tanrıların rolünü öne çıkarmakla beraber, 

tanrıların ortaya çıkma sebeplerini açıklar ve onların evrende görülen veya görülmeyen bütün 

nesnelerin sahibi olduğu inancına dayanır.  

İlk İnsanın Yaratılması Mitosları, ilk insanın yaratılmasını konu alır. Kozmosun 

yaratılmasından sonra silsile şeklinde gök, yer, dağlar, ormanlar, bitki, hayvan ve en sonunda 

insan yaratılır. İlk insanın yaratılması, insan topluklarının, kabilelerin, soyların, boyların ortaya 

çıkmasıyla genişler. Her kabilenin veya boyun atası vardır. Kabile veya boy adını o atadan 

almıştır. Bu şekilde, kutsal ataları ve onların boylarının ortaya çıkmasını anlatanlar, türeyiş 

mitoslarıdır.  

Takvim Mitosları, evrenin yaratılmasıyla zamanın oluşmasının kodlaşmış anlatımıdır. 

Mekân, zamanın hareketi bağlamında mevcuttur. O halde kozmos, zaman dâhilinde mevcuttur. 

Zamanın ölçülmesi, ilk zaman ve onların ortaya çıkmasını sembolik bir dille anlatan hikâyeler 

veya kaya üstü tasvirler takvim mitlerini oluşturur. 

Köken Mitosları, daha çok “etiolojik mitos” (nedenbilimsel mitos) olarak adlandırılır. 

Bir göreneğin, bir adın, hatta bir nesnenin nasıl doğduğunun imgesel bir açıklamasını sunar. 

Eskatoloji Mitosları, Kıyamet, onu hazırlayan sebepler ve ön belirtilerini anlatır.  

Totem Mitosları, kavimlerin, boyların, bir hayvan, bitki veya cansız bir nesneye 

bağlanması, ata-tanrı ilişkisinin bir olguda birleşmesi, yani atanın aynı zamanda kabilenin 

tanrısı olmasını anlatır. 

Ahlâk Mitosları, iyi ile kötünün, meleklerle şeytanların kavgasını anlatır. Bu mitte belli 

bir sosyal grup için özel değeri olan buluşlar veya teknikler kutsallaştırılır.  

İnsan Hayatının Önemli Anlarına İlişkin Mitoslar, insan hayatında çok önemli olan, 

doğum, ergenlik, evlilik ve ölümle ilgili mitoslardır. Bu mitoslarda baskın olarak işlenen konu 

“ölüm”dür ve hemen hemen bütün milletlerin mitolojilerinde en derin ve ayrıntılı bölümleri 

oluşturur.  

Av ve Ziraat Mitosları, insanların, avcılık ve ziraat dönemine ait mitoslardır. Özellikle 

toprak, toprağı işleme, mahsul alma ve kutsanan aynı zamanda bir sembol sayılan hayvanları 

anlatır. 
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Kahramanlık Mitosları, olağanüstü fonksiyonlara sahip, insanlık için büyük işler 

başaran, sıradan olmayan kişileri konu alır. Kahraman mitosları ile benzer özellikler taşıyan 

prestij mitosları ise, bir kahramanın doğuşunu ve yaptıklarını gizemli bir şekilde anlatır. 

Ritüel Mitosları, belli bir ritüel esnasında okunan ve yapılan ritüelin hikâyesini  konu 

edinir, çeşitli ayin ve törenlerin doğaüstü ilk örnekleri üzerinde durur. Ritüel mitoslarının 

ritüelden istenen sonucu sağlamada yardımcı olduklarına inanılır.41 

3. Mitosun Kökeni 

Birbirinden farklı birçok türe ayrılmış olmasının, mitosu tanımlamayı zorlaştırdığına 

daha önce değinilmişti. Mitosun tanımında görülen bu zorluk mitosun kökenine dair ileri 

sürülen görüşlerde de göze çarpmaktadır. Mitosun kökeni hakkında antikçağdan günümüze 

birçok teori ortaya atılmıştır. Bütün teorileri dört başlık altında toplamak mümkündür:42 

a- Scriptural Teori: Bu teoriyi savunanlara göre bütün mitoslar her ne kadar olaylar 

bozulmuş ve kimlikleri gizlenmişse de kutsal kitapların anlatılarından ortaya çıkmıştır. Buna 

göre Devkalion (Promete’nin oğlu), Nuh’un diğer adıdır. Herkül, Samson’a; Arion, Yunus 

Peygamber’e karşılık gelir. Bunlara Gılgamış’ta geçen ve Hz Nuh’a tekabül eden “Utnapiştim” 

de eklenebilir.  

b- Tarihsel Teori: Mitolojide bahsedilen kahramanların, şahısların, bir zamanlar yaşamış 

tarihi kahramanlar ve şahıslar olduğunu öne sürer. Herhangi bir konuda meşhur olan bu kişiler, 

zamanla çeşitli süslemeler ve ilaveler sonucunda, tarihi hüviyetlerini kaybederek 

mitleşmişlerdir. Buna Rüstem-i Zal veya Nasreddin Hoca örnek verilebilir. Nitekim Nasreddin 

Hoca’yı İranlılar’ın, Nasreddin Tusi; Araplar’ın, “Cuha” ismiyle mitleştirdikleri görülmektedir. 

Anadolu’da ise aynı isim Nasreddin Hoca olarak bilinmekte ve mezarının Akşehir’de olduğu 

söylenmektedir. Diyarbakır ve çevresinde de Melaye Meşhur (Meşhur Molla) olarak bilinmekte 

olan bir kişi hakkında anlatılan fıkralarla Nasreddin Hoca ile ilgili fıkralar benzerlik 

göstermektedir.  

Tarihin belli bir döneminde yaşamış olan şahısların kendilerinden sonra mitolojik 

şahıslar haline getirilmelerine Kur’an’da da örnekler vardır: Nuh Suresi’nde isimleri geçen beş 

put43 hakkında şunlar söylenmiştir: “Bu putlara verilen adlar (Vedd, Suva’, Yeğus, Ye’uk, Nesr) 

Nuh kavminden salih kişilerin isimleriydi. Bu kişiler vefat edince, Şeytan onların kavmine, 

onlar hayattayken oturdukları yerleri kutsal adak yerleri edinmelerini öğütledi. Kavimleri 

                                                             
41 Hooke, 14-16; Mitos ve Türleri için bkz. “Myth And Mythology”, 799-802; Bayat, Mitolojiye Giriş, 8-12; 

Meydan Larousse, 8:47-48; Britannica Comptons, 108-10; Dundes, “Types of Myth”, 1141-42. 
42 Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar -Şahıslar Mitolojisi, 13-14. 
43 Ved, Suva, Yağus, Yeuk ve Nesr, bkz. Nuh, 71/23. 
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onların isimlerini adak yerlerine verdiler. Bunu yapanlar önceleri onlara tapmıyorlardı. Fakat 

nesiller sonra, yerleri ve isimleri hakkındaki gerçek bilgi unutuldu ve bunlara ibadet edilmeye 

başlandı.”44 

c- Alegorik Teori: Bu teoriyi savunanlara göre eski çağlara ait olan bütün mitler, 

alegorik ve semboliktir. Bu mitler, bazı ahlaki, felsefi ve tarihi gerçekleri alegori formunda 

ihtiva eder ve zamanla yaygınlık kazanır. Yunanlıların mitolojik anlatımında tanrı Kronos 

bütün çocuklarını yutmuştur. Aslında Kronos zaman demektir ve varlık olan her şeyi yok eder.45  

d- Fiziksel Teori: Bu teoriye göre hava, ateş ve su, orijinalinde dinsel tapınma 

objeleriydi ve tabii güçlerin kişileştirilmiş baş tanrılarıydı. Şahıslaştırılmış elementlerden, farklı 

tabiat objelerinin üzerine hâkim olan olağanüstü varlıklar fikrine geçildi. Hayalleri parlak 

Yunanlılar tarafından bütün tabiat görünmez varlıklarla insanlaştırıldı. Onlara göre her obje –

güneş ve denizden en ufak pınar ve dereye kadar- özel bir tanrının koruyuculuğu altındaydı.46 

Yukarıda mitosun kökeni hakkında verilen teorilerin hiç biri tek başına mitosun 

kökenini açıklamada yeterli görünmemektedir. Çünkü teorilerin her birine uygun mitoslar 

bulmak mümkündür. Bu nedenle dünyadaki tüm mitosları kapsayacak bir teori bulmak çok 

güçtür. Kutsal kitaplarda adı geçen bir kişi mitolojik bir şahsa dönüştürülebileceği gibi, tarihi 

bir kişilik de mitolojik bir kahramana haline getirilebilir. Yine tarihi bir savaş veya eski bir 

kahraman, mitolojik bir konuya dönüştürülebileceği gibi bir hava olayı hakkında yapılan 

benzetme de zamanla mitosa dönüşebilir. 

İnsanın mitik yapısından kaynaklanan bu durum sadece geçmişe ait değildir hemen her 

dönem yaşanmaktadır. Nitekim John Fiske’in “Mitler ve Mit Yapanlar” adlı kitabında da göze 

çarptığı gibi batılı bazı araştırmacılar tarafından insanlar ilkel-vahşi ve modern şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.47 Bu düşünce esas alınarak yazılan birçok kitapta mitler, ilkel (!) insanlara 

ait, onların ürettikleri bir düşünce olarak anlatılmıştır. Bu şekilde modern insanın mitos 

üretemeyeceği ima edilmiştir. Oysa Eliade, kitaplarında mitik düşüncenin sadece bir döneme 

ait olmadığını göstermekte ve çağdaş mitoslardan örnekler vermektedir. Coomaraswamy da 

mitik düşünmenin, zaman ve mekânın dışında olduğunu, her toplumda, her zaman diliminde, 

farklı şekillerde ama genellikle aynı muhtevaya sahip olarak ortaya çıktığını belirtmektedir.48 

Campbell de, çalışmalarında mitolojinin bütün milletlerde mevcut olduğunu ortaya koymuş ve 

                                                             
44 el-Buhari, Sahihi Buhari, 6:199; Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, 8:271-73. 
45 Müller’e göre, bir sözcük önce eğretilemeli olarak kullanılır. Daha sonra, kökensel anlamından eğretilemeli 

anlamına geçişini sağlayan derecelerin, açık bir anlamın dışında kullanıldığı her defasında, mitos ortaya çıkabilir. 

Müller bu duruma “dil yetisi hastalığı” adını verir. Bkz. Olender, Cennetin Dilleri, 108. 
46 Tökel, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar -Şahıslar Mitolojisi, 13-14. 
47 Fiske, Mitler ve Mit Yapanlar, 13-14. 
48 Coomaraswamy, Hinduizm ve Budizm, 15. 
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mitolojik motifleri ayinlerinde yaşamayan; kâhinleri, ozanları, tanrı bilimcileri ya da filozofları 

vasıtasıyla mitolojiyi yorumlamayan, sanatında yansıtmayan, şarkılarında övmeyen bir milletin 

bulunmadığını söyler.49 

Tarihin hemen her döneminde ortaya çıkan mitoslar, tarihin hiçbir dönemiyle 

sınırlandırılamayacak kadar etkilidir ve iddia edildiğinin aksine sadece insanlığın belli bir 

dönemine ait değildir. Özellikle batılı yazarlar tarafından ortaya atılan bu iddiayı mevcut durum 

çürütmüştür. Mitosun sadece arkaik toplumlara ait olmadığını günümüzde de yaşandığını 

söyleyen Eliade, yaşanmış bir olayın mitosa dönüşümüne dair bir örneğini “Ebedi Dönüş 

Mitosu” adlı kitabında vermiştir. Örnekte, yakın dönemde yaşanmış gerçek bir olayın kırk 

yıldan az bir sürede nasıl mitosa dönüştüğü görülmektedir:  

 

 “Son savaştan hemen önce, Romanyalı folklor araştırmacısı Constantin Brailoiu, 

Maramures köyünde takdire değer bir baladı50 kaydetme fırsatı bulmuştu. Konusu bir 

aşk trajedisiydi: Genç âşık, bir dağ perisi tarafından büyülenir ve evlenmeden birkaç 

gün önce kıskançlık içindeki peri onu bir uçurumdan aşağı atar. Ertesi gün çobanlar 

cesedini ve bir ağaca takılı kalmış şapkasını bulurlar ve köye götürürler, sözlüsü onları 

karşılar. Sevgilisinin ölmüş olduğunu görünce mitolojik imalarla dolu bir ağıt, rustik 

güzellikte bir liturjik metin okur. Baladın içeriği buydu. Folklor araştırmacısı bunun 

versiyonlarını toplarken trajedinin vuku bulduğu dönemi öğrenmeye çalıştı; bunun çok 

eski bir hikâye olduğu, “çok eskiden” olduğu söylendi ona. Ancak araştırmalarını 

sürdürdükçe bu olayın kırk yıldan az bir zaman önce gerçekleştiğini öğrendi. Sonunda 

kadın kahramanın da hala hayatta olduğunu keşfetti. Onu ziyarete gitti ve hikâyeyi onun 

ağzından dinledi. Çok bilinen bir trajediydi: Bir akşam sevgilisi bir uçurumun 

kenarındayken ayağı kayıp düşmüştü; hemen ölmemiş, çığlıkları dağlılar tarafından 

duyulmuş, köye götürülmüş ve kısa süre sonra ölmüştü. Cenazede nişanlısı, köyün öteki 

kadınlarıyla birlikte geleneksel ayin ağıtlarını tekrarlamış, dağ perisinin sözü bile 

edilmemişti. 

Böylece, başlıca tanığın hayatta olmasına rağmen olayın tüm otantikliğinden 

arındırılması, bir efsaneye dönüştürülmesi için birkaç yıl yetmişti: kıskanç peri, genç 

adamın katledilişi, cesedin bulunuşu, sözlüsü tarafından yakılan mitolojik temalarla 

                                                             
49 Campbell, İlkel Mitoloji, 11. 
50 “Batı şiirinde efsanemsi, masalımsı, çoğu zaman acıklı, kimi zaman gülünç olayları, söylenti niteliğindeki eski 

hikâyeleri işleyen; 3 uzun 1 kısa bentten oluşan bir nazım biçimi ve türü.” 

https://www.turkedebiyati.org/balat.html 
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yüklü ağıt. Köyde yaşayanların hemen hemen hepsi, otantik tarihsel olayı görmüştü; 

ama bu olay bu şekliyle onları tatmin etmiyordu: Evlilik arifesinde bir genç adamın 

trajik ölümü, kaza sonucu basit bir ölümden farklıydı; ancak mitos kategorileriyle 

özdeşleştirilerek açıklanabilecek okült bir anlamı vardı. Kazanın mitselleştirilmesi 

baladın yaratılmasıyla da durmamıştı; insanlar arada bir, “laf arasında” genç adamın 

ölümünden bahsederken bile kıskanç peri öyküsünü anlatıyorlardı. Folklor 

araştırmacısı, köylülerin dikkatini otantik versiyona çektiğinde yaşlı kadının bunları 

unuttuğunu, üzüntüden aklını kaybettiğini söyleyerek yanıtladılar. Hakikati anlatan 

mitostu, gerçek öykü bir tahrifattan başka bir şey değildi. Üstelik mitos, gerçek öyküye 

daha derin ve zengin bir anlam kazandırdığına, trajik bir yazgıyı açığa çıkardığına göre, 

daha doğru değil miydi?51 

 

Basit bir olayın kısa bir süre içerisinde orijinalinden uzaklaşması ve farklı bir şekle 

bürünmesini anlatan bu örnek, mitosun bir özelliğidir. Sözlü kültür ürünü olan mitoslarda, her 

anlatıcı olayı ya istediği şekilde ya da anlattığı kişinin veya toplumun isteklerine göre 

şekillendirdiğinden, anlatıcılar tarafından her söylendiğinde mitos aslından uzaklaşmaktadır. 

Bu nedenle mitoslar, tarih boyunca her dönemde farklı şekillere bürünür, o döneme uygun 

öğeleri bünyesine alır, yeni özellikler kazanır. Bir mitosun farklı özelliklere sahip 

versiyonlarına rastlamanın nedeni de beklentilere göre değiştirilmesi ve şekillendirilmesidir.52 

Böyle olduğu halde mitosa neden inanılır? Buna verilecek en kısa cevap şudur: En yaygın 

inanma biçimi olarak başkalarının inanması üzerinden duyulan inanma şeklidir. Paul Veyne, bu 

durumu şu şekilde açıklar: “İnsan, önemli sorunlar hakkındaki hakikati kendi bulamayınca ve 

herhangi bir tanrının bu konuda açıklaması olmayınca, söylenenlerden en iyisini kabul 

etmekten başka bir çaresi kalmıyor.”53  

Mitoslara inanılmasının başka bir nedeni insanın mitik özelliğidir. Paul Veyne’a göre, 

mitosları üreten insanlar, psikolojik tasavvuru, doğruluğun kaynağı olarak kabul etmişlerdir.54 

Ninian Smart da, fenomenolojik bir bakış açısından, “olduğuna inanılan bir olayın meydana 

gelip gelmemesi arasında bir fark yoktur” demektedir. Smart’a göre hakikaten gerçek ile 

inananın hakikaten gerçek olduğuna inandığı şey arasında tür olarak herhangi bir ayrım 

yoktur.55 

                                                             
51 Eliade, Ebedi Dönüş Mitosu, 54-56. 
52 Borgeaud, Karşılaşma Karşılaştırma Dinler Tarihi Araştırmaları, 69-70. 
53 Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar Mıydı?, 47. 
54 Veyne, 135. 
55 Cox, Kutsalı İfade etmek Din Fenomenolojisine Giriş (Teori, Metot ve Uygulama), 138. 



 

42 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 4 - Yıl: 2021 - Haziran 

Mitosun din kadar etkili olmaması ve mitosların derlendiği kitapların, dinlerin “Kutsal 

Kitaplar”ı kadar etkili olmamasının nedeni mitosların farklı beklentilere göre değiştirilmiş ve 

şekillendirilmiş olmalarıdır. “Mitoloji Sözlüğü” adlı eserinde Azra Erhat, mitosların derlenmiş 

olduğu kitapların din kitabı haline gelmemesini anlatırken şunları söyler:  

 

“Mythos, çok tanrılı bir dinin tanrıları üstüne anlatılan efsane, mythologia da bu 

efsanelerin bir araya geldiği kitap olduğuna göre, mythologia ilkçağın din kitabı olması 

gerek, oysa değildir ve hiçbir zaman olmamıştır. Çünkü bu efsaneler inanç –tek tanrılı 

dinlerde söz konusu edilen inanç- düzeyine yükselmemiştir. Sözlü ya da yazılı sanat 

kollarının hepsinde durmadan konu edinilip işlenen ve işlendikçe değişen ‘mythos’lar 

ne kadar ozan, yazar, sanatçı tarafından anlatılmışsa o kadar biçim almış, bu nedenle 

hiçbir zaman belli bir dinin tek kitabı halinde toplanmamıştır.”56  

 

Bazı mitosların temelinde bilinçli uydurma da olduğunu söyleyen Erhat’ın kaydettiğine 

göre bin bir kent devletine ayrılmış Yunanistan’ın her bölgesi, yerli mitosunu oluşturmak ve 

yaşatmak hevesindedir. Koruyucu olarak seçtiği bir tanrı üstüne, kendi bölgesiyle ilgili mitoslar 

uydurmakta ya da olan mitosları, din ve devlet politikasına göre yorumlayıp değiştirmekte, bu 

şekilde mitos çemberleri genişledikçe genişlemektedir.57 Bu yüzden olsa gerek mitosların 

oluşumunu yalan uydurmaya bağlayan Nietszhe’ye göre, hakikati isteyen ve diğer insanlarla 

ilişkisinde hakikati ahlaki bir güvence haline getiren insan, destan söz konusu olduğunda yalana 

izin verir. Çünkü burada korkacak hiçbir zararlı sonuç yoktur. Yalan hoşluk sağladığı yerde 

serbesttir.58 

Sonuç olarak mitosun kökenini tek bir teoriyle açıklamak mümkün görünmemektedir. 

Mircea Eliade’ın da belirtmiş olduğu gibi mit, çok sayıda ve birbirini bütünler nitelikteki bakış 

açılarına göre ele alınıp yorumlanabilen son derece karmaşık bir kültür gerçekliğidir.59 

4. Mitosların Özellikleri 

Mitosun masal, halk hikâyesi, destan gibi diğer sözlü kültür ürünlerine benzer yönleri 

olduğu gibi sadece kendisine has olan ve diğerlerinden ayrı olan özellikleri de vardır: 

Mitoslar, kendilerine inanan kişiler için gerçektir. Mitosun bu gerçekliği; gerçeklere 

dayalı bilgi vermesi değil inananlar üzerinde etkili olmasıdır.60 

                                                             
56 Erhat, Mitoloji Sözlüğü, 6. 
57 Erhat, 7. 
58 Veyne, Yunanlılar Mitlerine İnanmışlar Mıydı?, 68. 
59 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 12. 
60 Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, 12; Gaster, “Mit Ve Hikâye”, 95. 
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Mitosların gerçek hikâyeler olduğuna inanan birçok insan topluluğu, geleneksel hikâye 

anlatma biçimini, gerçek hikâyeler ve kurgusal hikâyeler olmak üzere iki kategoriye ayırır. Bu 

ayırım dünyanın birçok yerinde yapılmakta, “Gerçek/Doğru Hikâyeler” “Yanlış Hikâyeler”den 

ayırt edilmektedir.61 Buna göre “gerçek hikâyeler” bir tarihtir fakat yanlış olanlar bunun tersidir. 

Dünyanın başlangıcıyla ilgili olan ilk parçaları içeren “gerçek hikâyeler”, kutsal ve doğaüstü 

konularla ilgilenirken, yanlış olanlarda din dışı konular ele alınır.62  

Mircea Eliade, mitin primitif ve arkaik toplumlar, yani sosyal ve kültürel hayatlarının 

temelini mitlerin oluşturduğu insanlar için, mutlak gerçeği açıkladığını söyler. Çünkü mit, 

kutsal bir tarihi, yani Büyük Zaman’ın şafağında, başlangıçların kutsal zamanında (in illo 

tempore) meydana gelmiş beşer ötesi bir ilhamı (revelation) anlatmaktadır.63 

Mitoslar gerçek oluşlarının yanında, başlangıçla, bir varlığın ilk yaratılışıyla, ilk ortaya 

çıkmasıyla veya bir ritüelle ilgilidir. Bu nedenle mitoslar kutsal öykülerdir. Uzun bir süre, hatta 

binlerce yıl temel öğelerinden önemli kayıplar vermeden zamanımıza kadar ulaşabilmelerinin 

nedeni de mitosların vazgeçilemeyecek kadar kutsal olması, inananlar için son derece önemli 

bilgiler içermiş olmalarıdır. Mitosların kutsal öykü olarak kabul edilmeleri, binlerce yıl bazı 

değişikliklerle beraber farklı versiyonlarla ortaya çıkmalarına rağmen toplumun manevî 

değerlerinin saklanmasında ve korunmasında faydalı olmuştur. Bu nedenle mitoloji, bir milletin 

ortak hatıralarının canlandığı ve okuyucularının ortak bir maziyi paylaştıkları yegâne 

kaynaklardan biri olarak kabul edilir.64 

Mitosların içerdikleri bilgiler gizli ve özeldir. Bu özellik sadece mitosun kendisinin gizli 

oluşundan değil, bu bilgiler, dinî, sihrî kuvvetlere sahip olan kimseler tarafından verildiği için 

gizli veya kutsal niteliğine bürünmektedir. Mitoslara inanılan pek çok yerde, yazısız/şifahî 

toplumlarda, kabilelerde kadınların ya da çocukların, yani üyeliğe kabul töreninden, geçmemiş 

olanların önünde okunmaz. Mitos, kutsal bir öykü olduğundan herkes anlatamaz. Anlatmakla 

görevli kişi herkese anlatamaz. Aynı zamanda her zaman anlatamaz. Anlatıldığı belli durum ve 

dönemler vardır. “Yanlış Hikâyeler” her zaman ve her yerde anlatılabilmelerine karşılık 

“Gerçek/Doğru Hikâyeler”, ancak kutsal bir zamanda (genellikle sonbaharda ya da kışın ve 

yalnızca geceleyin) ezberden okunur.65  

                                                             
61 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 15-16 vd; Pettazzoni, “Mitin Gerçekliği”, 172-74. 
62 Pettazzoni, “Mitin Gerçekliği”, 172-74. 
63 Eliade, “Modern Dünyanın Mitleri”, 279-80; Eliade bir başka eserinde de şunları söyler: İnanan kişiler için 

gerçek tarih mitostur, gerçek tarihin kaydettiği bütün olaylar, tanrıların, ataların veya kültür kahramanlarının mitik 

zamanda in illo tempore sergilediği ilk örnek fiillerdir. Bkz. Eliade, Dinler Tarihi (İnançlar Ve İbadetler 

Morfolojisi), 505. 
64 Ali Şeriati, kişisel bilimsel yetenek olarak insanın bulma ve anlamadaki en iyi kaynaklarının mitoslar olduğunu 

söyler ve bunlar arasında da millî mitler ve dinî kıssalara işaret eder. Bkz. Şeriati, İslam-Bilim, 1:185. 
65 Eliade, “Modern Dünyanın Mitleri”, 291. 
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Mitosları genellikle yaşlı hocalar, ergenliğe giriş döneminde dine yeni giren gençlere 

yerleşme bölgesinden uzakta, yalnız başına geçirilen eğitim dönemleri sırasında öğretirler ve 

bu da onların üyeliğe kabul törenlerinin bir bölümünü oluşturur. Ergen, topluma kabul edilirken 

yaşadığı sarsıntı sırasında kabilesinin en kutsal mitoslarını ilk kez duyar. 

Mitos, kutsal bilgiyi ortaya koyduğu için, ancak günlük işlerin yapıldığı alandan uzak, 

erginlenme törenlerinde, kutsal sayılan günlerde ve zamanlarda anlatılır. Bu sırada geleneksel 

anlatım biçimine uyulur, günlük konuşmaya girmiş sözcüklerden kaçınılır; şiirsel bir dille 

canlandırılan ayinler sırasında, belli kurallarla anlatılır ve yalnızca ruhsal ve psikolojik 

dönüşüm bağlamında anlaşılabilir.66 Bu anlatım sırasında o törene katılan herkes, içinde 

bulundukları kutsaldışı zamanı ve zaman aralığını aşar. 

Miti anlatmak demek miti yeniden yaşamak demektir. Kişi, miti yeniden anımsatılan ve 

yeniden gerçekleşme aşamasına getirilen olayların kutsal, coşku verici gücünün etkisine girmek 

anlamında “yaşar.”67 Kutsal bir hikâye olduğundan miti yaşayan ve yaşatan kimse de kutsal 

sayılır. Çünkü bir kimse herhangi bir riti uygularsa kutsal dışı zamanı ve zaman aralığını aşar; 

benzer şekilde mitolojik bir modeli “taklit ederse” veya ritüel olarak bir mitin okunmasında yer 

alırsa, ritüelin bir parçası olursa, kutsal dışı “oluşun” dışına çıkarılır ve Büyük Zaman’a dahil 

olur.”68 

Mitoslarda anlatılan kişiler, kahramanlar, tanrılar, doğaüstü özellikleri olan şahıslardır. 

Bu kişilerin yaptıkları şeyler dünyanın bugünkü şeklini almasını sağlamıştır. Mitoslar, ilk 

keşifleri, bir şeyin yaşama geçmesini ve hayat bulmasını ya da bir davranış, bir kurumun, bir 

çalışma biçiminin, bazen evrenin, bazen ait olduğu bölgenin veya bir ritüelin nasıl ortaya 

çıktığını açıklar. Mitoslardaki kahramanların doğaüstü özelliklere sahip kişiler olması, 

mitosların örnek alınmasını, bir model olarak kabul görmesini de sağlamıştır. Bu nedenle arkaik 

kültürde her davranış, her eylem dinidir. Mitoslar, atalara ait geleneklerin toplamını, ihmal 

edilmemesi gereken normları (ahlaki kurallar) temsil eder.69  

Mitoslarda anlatılan olaylar, “başlangıçlar”da, zaman dışı bir anda, kutsal bir zaman 

aralığında meydana gelmiştir. Hikâyenin geçtiği mitolojik veya kutsal zaman, dindışı 

zamandan, sürekli ve geriye döndürülmesi mümkün olmayan ve kutsallıktan arındırılmış 

gündelik var oluşumuzun içinde yer aldığı süreden, niteliksel olarak farklıdır.70 Mitosu mitos 

yapan başlıca özelliklerden birisi olan bu mitik zaman kavramı meydana gelen ilk hareketin 

                                                             
66 Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, 28-29; Hinnel, Dictionary of Religions, 337. 
67 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 15-16, 23. 
68 Eliade, Dinler Tarihi (İnançlar Ve İbadetler Morfolojisi), 507. 
69 Eliade, “Modern Dünyanın Mitleri”, 291. 
70 Eliade, İmgeler Simgeler, 43-44. 
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yapıldığı, ilk harekete başlandığı ve önemli işlerin başarıldığı vakit kabul edilir. Vaktin bu 

şekilde algılanması, dinleyiciyi zamanın dışına taşır. “Özel olay, özel bir zamanda meydana 

gelir” şeklindeki bir anlayış, dinleyicinin mitostaki olayın ne kadar tuhaf olduğuna bakmaksızın 

onu gerçek olarak kabul etmesini sağlar. Mitik zamanın ilk ve bütün şeylerin yaratılış zamanı 

olduğunu bildirir. Oysa şimdiki zaman olarak adlandırabileceğimiz zaman o eski zamandaki 

kalıplaşmış durumların sonucudur; geleneği korumanın ve yerine getirmenin zamanıdır. Çünkü 

ata –babaların düzeni, onların yerleştirdiği gelenek- görenek en inanılır, en doğru yoldur; 

onların zamanı kutsal vakittir.71 

Mitoslarda anlatılan olayların geçtiği dünya çok eski bilinmeyen mitolojik bir dünyadır. 

Karakterler, hayvanlar, tanrılar vb farklı bir dünyada ya da dünyanın bugünkünden çok farklı 

olduğu anda yaşamaktadırlar. Bu dünya -gök, yer ve yeraltı dünyası- olmak üzere üçe 

bölünmüştür.72 Her şeyin harikulade olduğu, nesnelerin yeryüzündeki alışılmış akışına nispetle, 

harikulade olan bir dünyadır. Bu, bu dünyadan aşkın, bu dünyanın düzeninin kendisine bağlı 

olduğu, esrarlı, büyüleyici, garip ve korkunç olaylarla tezahür eden “Üstün Güç”ün ya da 

güçlerin dünyası olduğu için kutsal bir dünyadır.73 Mitolojik dünyanın değişmez kuralları 

yoktur; nesneler, hayvanlar, her şey canlanabilir, bütün değişimler gerçekleşebilir; bir tek 

varlık, bir tek nesne çeşitli biçimlere girebilir.74 Bu dünyadaki mekânlar da oldukça farklı geniş 

ve evrensel ölçülerdedir.75 

5. Mitosun İşlevleri   

Her sosyal olgu gibi mitos da toplumu etkiler ve toplumdan etkilenir. Bu nedenle 

mitoslar her dönemde değişime uğrar fakat değişimlerle beraber sosyal bir olgu olarak toplumu 

etkilemeye devam eder. Bireyin ve toplumun şekillenmesinde mitosun güçlü bir etkisi vardır.76 

Mitosa işlevsel yönden yaklaşan ve kitabını hazırlarken edebi ve tarihsellik ölçütü yerine 

“işlev” ölçütünü benimsediğini söyleyen Hooke’a göre mitos, belli bir şey yapma niyetini 

gösterir. Mitos hakkında sorulması gereken doğru soru, onun “gerçek olup olmadığı” değil, 

“onunla ne yapmak niyetinde olduğu” sorusudur.77 

                                                             
71 İbrayev, “Kazak Mitleri Ve Efsaneleri Hakkında”, 1-11. 
72 Eliade, İmgeler Simgeler, 43-44; Bascom, “Folklorun Biçimleri: Nesir Anlatılar”, 79. 
73 Demirci, Dinlerin Dejenerasyonu, 97-98. 
74 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 19-22 Aynı sayfalarda konu ile ilgili örnekler var. Buradan hareket ederek mitos, 

hiçbir şekilde “doğal” bir olayın, mantıksız ve hayali yansıması olarak değerlendirilmemelidir. Çünkü büyüsel-

dinsel tecrübe alanında, “doğa” asla “doğal” değildir. Bkz. Eliade, Dinler Tarihi (İnançlar Ve İbadetler 

Morfolojisi), 502. 
75 İbrayev, “Kazak Mitleri Ve Efsaneleri Hakkında”, 1-11. 
76 Mitosun işlevlerine değinirken şunu unutmamak gerekir: İşlev yaşayan mit için geçerlidir. Yaşayan mit model 

oluşturur, yaşama anlam ve değer katar. 
77 Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, 13-14. 
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Mitoslar etkili oldukları toplumlarda model olma, inancı aşılama, bireyin yaşadığı 

dünya ve bulunduğu toplum ile uyum içerisinde yaşamasını sağlama, bireye bir kimlik 

kazandırma, toplumu bir inanç etrafında toplayarak bir bütün oluşturma, otoriteyi 

sağlamlaştırma gibi işlevlere sahiptirler. Mitosun bu işlevleri kişide aidiyet duygusunun 

oluşmasına, bilinçsiz bir şekilde de olsa kişinin inancını sahiplenmesine neden olabilmektedir. 

Mitolojiye işlevsel yönden yaklaşan Malinowski’ye göre mitos, önemli bir sosyal 

kuvvettir. Mitos, toplumsal gereksinimlere ve isteklere dayalı pratik gereksinimlere yardım 

eder, ayinin etkinliğini güvence altına alır ve insanın davranışı için pratik kurallar içerir. İnsan 

uygarlığı için yaşamsal bir katkı maddesini oluşturan mitos, bir masal güvercini değil, önemli 

bir ağırlığı olan etkin bir güçtür.78  

Malinowski, bunların yanında mitosların ahlakî değerlerin, sosyolojik düzenin ve 

büyüsel inancın geriye dönük bir modelini verdiğini, daha önce yaşanılanları haklı çıkardığını, 

sosyolojik bir temel kuralı yerleştirmeye önemli şekilde hizmet ettiğini söyler. Ona göre mitos, 

ne basit bir anlatı, ne en ilkel formda bilimsel bir açıklama girişimi, ne sanat yapıtı ne de tarihsel 

belgedir. Mitosun işlevi, geleneği daha güçlü kılmaktan, ona daha büyük bir saygınlık ve değer 

vermekten ibaret olurken onu daha doğaüstü bir niteliğe sahip, daha yüksek, daha iyi bir 

başlangıç gerçekliği düzeyine çıkarır.79 

Cemil Meriç ise mitosların otoriteyi sağlamlaştırmak için kullanıldığını söylemiştir. 

Hâkim gruplar için mitoslar, semboller gibi otoritelerini sağlamlaştırmak amacıyla şuurlu 

olarak kullanılan birer araçtır. Öte yandan ezilen gruplar da, mitosları, mevcut düzeni yıkmaya 

yarayan araçlar haline getirirler. Sosyal konjonktüre göre mitos, insanları ya realiteden 

uzaklaştırır, ya da realiteye yaklaştırır.80 Mitosların hâkim gruplar ve ezilen gruplar için farklı 

şekillerde kullanımı bazen çatışmaların, mücadelelerin asırlarca devam etmesine neden olur. 

Bu konuyla ilgili olarak Roger Garaudy, İsrailoğullarının tarih boyunca oluşturdukları mitosları 

hâlâ yaşattıklarını ifade etmiştir. Garaudy, İsrailoğulları tarafından oluşturulan ve yaşatılan 

mitosların etkilerinin günümüzdeki yansımalarına dikkat çekmiştir.81 

Levi Strauss da mitosun günlük yaşamın bir çelişkisini çözmek için mantıksal bir model 

sağladığını ifade eder. Bunun sayesinde birey, günlük yaşamın görünürdeki mantıksızlığını ve 

çelişkilerini uyuşturma olanağı bulur. Mitos, kavranamaz olan gerçek üstünde egemenlik 

                                                             
78 Malinowski, İlkel Toplum, 103. 
79 Malinowski, 152-56. 
80 Meriç, Umrandan Uygarlığa, 304. 
81 Bkz. Garaudy, İsrail Mitler ve Terör; XX. yüzyılın en vahim olayı olarak anlatılabilecek olan II. Dünya 

Savaşı’nın çıkış noktasını da bazı mitosların oluşturması mitos¬ların, ideolojik olarak da kullanılabileceklerini 

göstermiştir. Bkz. Gezgin, Gezgin, ve Çokişler, Mitoloji: Mitos ve Logos Hayatımıza Yön Veren Söylenceler, 18, 

49. 
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kurmaya hizmet ettiğinden toplum ve bireyler, çeşitlilik gösteren, çelişkili ve görünürde 

mantıksız olan gerçeği kavrayabilmek için düşünsel ve mantıksal bir sistem kurarlar. Bunun 

dışında mitos ile ideolojiyi de karşılaştıran Levi Strauss’a göre modern dünyada ideoloji, 

geleneksel ve ilkel toplumlarda mitosun yerine getirdiği işlevi aşağı yukarı yerine 

getirmektedir. Levi-Strauss şunları söyler:  

 

"Mite, siyasal ideolojiden daha fazla benzeyen bir başka şey yoktur. Çağdaş 

toplumlarımızda, siyasal ideoloji, mitin yerini almaktan başka şey yapmamıştır belki de. 

Tarihçi, Fransız Devrimi'nden söz ettiğinde ne yapar? Tarihçi, uzaklarda kalmış 

sonuçları, arada yer alan ve geri dönmezlik niteliği taşıyan bir dizi olay boyunca hiç 

kuşkusuz hâlâ kendini duyuran bir dizi geçmiş olayı ele alır. Ama siyaset adamı ve onu 

dinleyenler için Fransız Devrimi, başka bir düzeyde yer alan bir gerçekliktir; geçmiş 

olayların bir art arda gelişidir, ama aynı zamanda sürekli etkililiği olan bir şemadır ve o 

günkü Fransa'nın toplumsal yapısını, kendini gösteren çatışmaları yorumlamayı 

olanaklı kıldığı gibi daha sonraki evrimin taslağını görmemizi de sağlar."82 

 

Mircea Eliade ise, kitaplarında mitosların farklı işlevlerinin yanında “model” olma 

yönüne vurgu yapar. Eliade’a göre mitosun esas işlevi, bütün ritüel ve insanların anlamlı bütün 

davranışları için örnek modeller sunmaktır. Bu modeller, sadece insanın ister kutsal ister kutsal 

dışı olsun, fiilleri için değil, aynı zamanda insanı yönlendiren doğası için de daima bir eğilim 

ve örnektir. Bu eğilim, bir bütün olarak hakikatin ifadesidir. Mitos, insana kendi sınırlarını ve 

koşullandırmalarını aşmada yardımcı olur, onu “en büyüklerin yanına” yükselmede 

yüreklendirir. Bu istek “Başlangıç”ta tanrıların yaptıklarını yapmalıyız” cümlesinde kendini 

gösterir.83 

Model olma konusunda Karen Armstong da, mitosların, kişiyi yaşadığı deneylerin 

ötesine geçmeye zorladığını söyler. Mitos, laf olsun diye anlatılan bir öykü değildir. Kişiye 

nasıl davranması gerektiğini öğretir. Mitoslar, insanların sezgileriyle algıladıkları bir gerçeğe 

belirgin bir biçim ve kalıp verir. Meraklarını gidermek ya da öyküleri eğlenceli olduğu için 

değil, erkeklerle kadınlar bu güçlü varlıkları taklit etsinler, kendileri de tanrısallığı yaşasınlar 

diye insanlara tanrıların nasıl davrandıklarını gösterir.84 Armstrong’a göre mitosun geçerliliği, 

hayatın derin anlamına yepyeni bir ışık tutmasına bağlıdır. “Eğer hayatın derin anlamına 

                                                             
82 Gelişim Hachette  Alfabetik Genel Kültür Ansiklopedisi, 8:2784-85. 
83 Eliade, Mitlerin Özellikleri, 139; Eliade, Dinler Tarihi (İnançlar Ve İbadetler Morfolojisi), 491. 
84 Armstrong, Mitlerin Kısa Tarihi, 8-9. 
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yepyeni bir ışık tutmuyorsa, mitos başarısız olmuş demektir. Yok, eğer işe yararsa, açıkçası, 

zihnimizden ve gönlümüzden geçenleri değiştirmemize zorlar, yeni bir umut verir ve bizi daha 

dolu yaşamaya iteklerse, geçerli bir mitostur.”85 

Eliade, model konusunda günümüzdeki eğitim ile mitosu karşılaştırarak mitosun eğitim 

yönünün de olduğunu, modern toplumda eğitimin üstlendiği görevi geleneksel toplumlarda 

mitosların üstlendiğini söyler. Mitosun bu fonksiyonunun hiç düşünülmediğini söyleyen 

Eliade’a göre mitos, atalara ait gelenekleri, model şahsiyetleri, ihmal edilmemesi gereken ahlaki 

kuralları temsil eder. Eğitimde örnek modeller tanıtır. Tarihi bir şahsiyet örnek bir tip 

(archetype) haline getirir. 86 

Psikanalist ekolden özellikle Jung’tan etkilenen Campbell ise mitosların insan 

üzerindeki etkilerini keskin ve net cümlelerle ifade eder: “Mitolojinin simgeleri (ister somut 

görüntüler, ister soyut düşünceler biçiminde olsun) en derin dürtü merkezlerine dokunup onları 

harekete geçirir, eğitim görmüşleri ve cahilleri aynı biçimde etkiler, yığınları, uygarlıkları 

harekete geçirir.”87 Campbell, mitosların işlevlerini dört başlık altında toplar:  

1-Metafizik-Mistik Yönelim: Yaşayan bir mitosun en önemli ve diğer işlevlerine can 

veren işlevi, dinsel işlev yönüdür. Bireyde huşu, itaat ve saygı deneyimi uyandırıp besleyecek 

olan nihai gizem, aşkın adlar ve biçimleri ortaya çıkarır.88  

Campbell, mitosun inancı aşılama işlevi olarak belirttiği mitosun bu işlevine değinirken 

çeşitli ilkel ve Doğulu geleneklerde olduğu gibi klasik ve Ortaçağın toplumsal olarak egemenlik 

kazanmış mitoloji ve kültlerinde amaç ve yaygın işlevin inancın aşılanması olduğunu belirtir. 

Mitoslar, toplumsal düzenin dayanakları oldukları kadar bireylerin de etkin biçimde kılavuzu 

olurlar.89  

2-Kozmolojik Yönelim: Mitosun ilk işlevi ikinci işleve hizmet eder. Kozmolojik bir 

evren imgesi oluşturur.90 Campbell, bütün mitos ve destanların toplumsal, kozmolojik ve ruhsal 

dünyayı açıklamaya yönelik evrensel insan çabasının kültürel dışavurumları olarak birbirine 

bağlandığını kabul eder.91 

                                                             
85 Armstrong, 12. 
86 Eliade, “Modern Dünyanın Mitleri”, 291-92; Yavuz, Masallar Ve Eğitimsel İşlevleri, 4. “Bir halkın mitolojik 

sistemi, genellikle onların eğitim sistemidir ve bir akşam masalını dinleyen çocuklar bizim modern dershanemizde, 

altıncı sınıf öğrencilerinden daha az olmayan ölçüde, geleneksel bilgi ve davranış öğrenmektedirler.” 
87 Campbell, İlkel Mitoloji, 20. 
88 Campbell, Tanrının Maskeleri Batı Mitolojisi, 472; Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 614. 
89 Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 97-98. 
90 Campbell, Tanrının Maskeleri Batı Mitolojisi, 472; Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 626. 
91 Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 617-26. 
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3- Toplumsal Yönelim: Mitosun üçüncü işlevi mevcut toplumsal düzenin geçerliliği ve 

korunmasını sağlamaktır.92 İlkel toplumda toplumsal yapı, kendisini çevreleyen doğayla 

ilişkisini oturttuğu mantık çerçevesiyle birlikte mitolojiye dayanmaktadır.93 Mitoslar, bireyi 

toplumuyla bütünleştirir, bireyin zihnine grubun ülkülerini yerleştirir. Onu biçimlendirir ve 

böylece onu mutlak biçimde güvenilir bir kalıba dönüştürür.94 

Campbell, konuyla ilgili olarak uygarlıkların tarih içinde doğup batmasını, onları 

destekleyen mitos yasalarının bütünlük ve ikna ediciliğinin işlevi olarak bakar. Campbell’e 

göre, uygarlıkları harekete geçiren, kuran ve dönüştüren güç, yetke değil, esindir. Halen yerel 

mitosların geçerli olduğu kimseler hem toplumsal düzenle hem de evrensel uyumla barışık bir 

deneyim yaşamaktadırlar. Belirlenmiş işaretlerin artık anlam ifade etmediği kimseler içinse –

veya anlam ifade etse de amaç dışı etki ve sonuçlar doğuruyorlarsa – kaçınılmaz olarak yerel 

toplumsal bağlardan kopuş duygusu ve yaşamın ne olduğuna ilişkin beynin “anlam”landırma 

çabasında bir kuşku ortaya çıkacaktır.95 

4-Psikolojik Yönelim: Mitolojinin dördüncü işlevi insanı ruhsal zenginliğine ve 

nesnelleşmeye götürmesi, ruhsal gerçeklerine ulaştırması, bireyin merkezileşmesi ve uyum 

kazanmasıdır.96 Birey, kendisiyle (mikrokozmoz), kültürüyle (mezokozmoz), evrenle 

(makrokozmoz) ve kendisinin ve her şeyin ötesinde ve içinde olan huşu veren nihai gizemle 

uyum sağlar.97 Mitos ve ritler, besleyici, eğitici bir işlev görürler. Birey bu grup dışında 

olgunluk kazanamaz, hatta yaşamda kalabilmeyi başaramaz.98 Campbell’e göre insan kendi 

yaşamının doluluğunun mantıklı düşüncesiyle değil, kendi yerel mitolojisinin derinliği ve 

genişliğiyle doğrudan orantılı olarak oluşur.99 

SONUÇ 

Dinler Tarihi Bilimi’nin önemli konuları arasında yer alan mitos, sözlü kültür ürünleri 

arasında bulunmakta ve birçok konuyu içermektedir. Mitosun özellikleri onu tanımlamayı ve 

kökenini tam olarak tespit etmeyi zorlaştırmaktadır. Mitos hakkında yapılmış en geniş ve en 

                                                             
92 Campbell, Tanrının Maskeleri Batı Mitolojisi, 473; Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 626. 
93 Campbell, İlkel Mitoloji, 252; Goldziher’e göre de mitos toplumun oluşmasında ve gelişmesinde çok önemli bir 

rol oynar. Mitos, bir topluluğun bünyesinde, kişilerin doğal olayları nasıl kavradıklarını tanımlar. Eğer bir bireyler 
grubu, ancak -mitoslarında açıkça aktarılan- aynı dünya görüşünü paylaştıkları gün bir halk oluşturuyorlarsa, 

mitolojisi olmayan halk düşünülemez. Bkz. Olender, Cennetin Dilleri, 144. 
94 Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 97-98. 
95 Campbell, 15. 
96 Campbell, Tanrının Maskeleri Batı Mitolojisi, 474; Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 629. 

Campbell, mitosun işlevleri konusundaki aynı düşüncelerini Yaratıcı Mitoloji adlı kitabının 14–17 arasındaki 

sayfalarında da ifade eder. 
97 Campbell, Tanrının Maskeleri Yaratıcı Mitoloji, 16. 
98 Campbell, 389-90. 
99 Campbell, İlkel Mitoloji, 12. 
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kapsamlı olduğu için en az kusurlu tanım Eliade’ın yaptığı “mitin kutsal bir öyküyü anlatması” 

şeklindeki tanım olduğu söylenebilir.   

Mitoslar kendilerine inanan kişiler için gerçek ve kutsal öykülerdir. Mitosların kutsal 

öykü olarak kabul edildikleri için asırlarca bazı değişikliklerle beraber farklı versiyonlarla 

ortaya çıkmalarına rağmen toplumun manevi değerlerinin saklanmasında ve korunmasında 

etkili olmuşlardır.  

Mitoslarda anlatılan olayların geçtiği dünya eski, bilinmeyen ve mitolojik bir dünyadır. 

Karakterler, hayvanlar, tanrılar vb. farklı bir dünyada ya da dünyanın bugünkünden çok farklı 

olduğu anda yaşamaktadırlar. Mitoslarda geçen kişiler, kahramanlar, tanrılar, doğaüstü 

özellikleri olan şahıslardır. Mitos kahramanlarının bu özellikleri onların örnek alınmasını, bir 

model olarak kabul görmesini sağlamıştır. 

Mitosların bireysel ve toplumsal işlevleri vardır. Model olma, inancı aşılama, bireyin 

yaşadığı dünya ve içinde bulunduğu toplum ile uyum içerisinde yaşamasını sağlama, bireye 

kimlik kazandırma, toplumu bir inanç etrafında toplayarak bir bütün oluşturma, gibi işlevlerde 

bulunurlar. Mitosun bu işlevi kişide aidiyet duygusu oluşmasına, kişinin inancını 

sahiplenmesine neden olabilmektedir. 

Campbell, mitosta anlatılan olayların ve kullanılan sembollerin insanın en derin dürtü 

merkezlerine dokunup onları harekete geçirdiğini, hem eğitim görmüşleri hem de eğitim 

görmemiş kişileri aynı biçimde etkilediğini, yığınları, uygarlıkları harekete geçirdiğini belirtir. 

Yine o, yerel mitosların geçerli olduğu kimselerin, hem toplumsal düzenle hem de evrensel 

uyumla barışık yaşadıklarını ifade eder. Mitosların anlam ifade etmediği kimselerin toplumsal 

bağlardan kopuş yaşadıklarını ve yaşamın ne olduğuna ilişkin “anlam”landırma çabasında 

kuşku ortaya çıkacağını kaydeder. Mitos sayesinde birey, kendisiyle, kültürüyle, evrenle 

kendisinin ve her şeyin ötesinde ve içinde bulunan huşu veren “nihai gizem”le uyum sağlar.  
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 ÖZET 

 Günümüzde İslâm hukukunun uygulanmadığı ülkelerde kadının resmî mahkemelerde 

boşanma talebiyle dava açması üzerine hâkimin boşamaya hükmetmesi hususu Müslümanlar 

açısından bazen sorun oluşturmaktadır. Bu çalışmada, kocasının rızası olmadan kadının tek 

taraflı şer‘î olmayan mahkemeye başvurması neticesinde yargıcın boşamaya karar vermesinin 

şer‘î hükme uygunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Fukahanın geliştirdiği yöntemler ile amel 

etmek hususu ve zaruret gibi nedenlerden ötürü İslâmî olmayan mahkemeye başvurmanın caiz 

olduğu durumlar irdelenmiştir. Mezkûr problemin çözüme kavuşturulması için tarafların 

kâdının yokluğunda kâdı yerine geçecek İslâmî mercilere başvurulması gerektiği belirlenmiştir. 

Meselenin ictihadî boyutundan hareketle zaruret vb. sebeplerden dolayı beşerî hukuk 

sistemindeki boşamaları geçerli gören kesimin görüşüyle de amel edilebileceği kanaati hâsıl 

olmuştur. Öte yandan her görüş temsilcisinin delilleri ortaya konulmuş leh ve aleyhteki tüm 

görüşler değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Şer‘î yargının yokluğunda İslâmî mercilere 

başvurulması gerektiği hususu tercihe şayan görülmüş ve fukahanın klasik ve çağdaş fetvalarına 

yer verilerek tercih sebebi belirtilmiştir. Son olarak da kâdının yokluğunda kâdı yerine geçecek 

 
1 “Bu makale, yazarın Dicle Üniversitesinde 13.10.2017 tarihinde kabul edilmiş yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir.” 
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merciinin veya beşerî hukuk sisteminin boşamalarını geçerli olduğunu savunanlara göre 

kadının kaç talâkla kocasından boşandığı hususu tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: Boşanma, Fesih, Hâkim, Kâdı, Muhale‘a, Talâk. 

 

THE PROVISION OF DIVORCE IN THE HUMAN LAW SYSTEM ACCORDING TO 

ISLAMIC LAW 

 ABSTRACT                                                

 In this day and age in countries where Islamic law (Sharia) is not implemented a divorce 

granted by a judge in an official non-Islamic court on the request of a women can sometimes 

pose problems for the Muslims. In this study we try to determine the legitimacy of the judge’s 

verdict in terms of Islamic divorce law after he nullifies her marriage without her husband’s 

consent. The issues of doing by arbitral awards of arbitrators and the methods offered by 

Muslim jurists (fuqaha) and cases that are permissible to apply to a non-Muslim court because 

of compulsion (dharoorath) have been studied. Resolving aforementioned problems, in the 

absence of kadi, we have determined that parties should resort to Islamic religious authorities 

as a substitute for kadi. On the other side of the issue there‘s the necessity of acting in the 

dimension of ijtihad (independent reasoning of a jurist). Because of some reasons such as 

compulsion (dharoorath) we have come to the conclusion that one can do by the view of the 

ones who think the divorces issued by Islamic Courts (Sharia Courts) are also legitimate. On 

the other hand, the evidence of each view has been presented and all opinions that are on favor 

and against have been evaluated. We are in the opinion of this view: “in the absence of Islamic 

Courts, Islamic religious authorities should be resorted to.” And the reasons for this have been 

given with the classical and modern era fetwas of jurists. Another question about the type and 

number of talaq (divorce in Islamic Law) rises related to those who are of the opinion that 

divorces issued by the non-Islamic courts or Islamic religious authorities in the absence of kadi 

are valid. Finally, this issue has been studied and sorted out. 

 Key Words: Judgment, Judge, Judgment, Talâk, Termination, Opposition 

GİRİŞ 

Günümüzde İslâm hukuk düzeninin uygulanmamasının getirdiği pek çok sorunlar 

bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri de kadının tek taraflı olarak beşerî mahkemeye 

başvurarak boşanma davasını açma meselesidir. Kocanın boşanma niyetiyle boşamayı telaffuz 

etmeden veya boşama niyetiyle yazılı beyanda bulunmadan hâkimin boşamaya karar vermesi 



 

56 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 4 - Yıl: 2021 - Haziran 

Müslümanları bazen sıkıntıya düşürmektedir. Öte yandan Müslüman bir kadın, kocası 

kendisine zulmetse veya nafakasını temin etmemesi vb. durumlardan kurtulmak için nereye 

başvurmalıdır? İşte çalışmamızda, söz konusu konuların İslâm hukukuna göre hükümlerini 

belirlemeye gayret gösterilecektir. 

A. İSLAM HUKUKUNA GÖRE ÇAĞDAŞ DÖNEMDE ŞER‘Î OLMAYAN 

MAHKEMENİN BOŞAMASININ GEÇERLİLİĞİ 

Günümüz dünya devletleri kendi himayesindeki kişilere ülkelerindeki kanunlara 

uymayı zorunlu kılmaktadırlar. Batı dünyasında yaşayan azınlık Müslümanlar hakkında 

boşamaya hükmedecek hâkim Müslüman olmadığı gibi verdiği karar da beşerî kanunlara 

dayanmaktadır. Türkiye şartlarında ise boşamaya hükmedecek hâkim genellikle Müslümandır 

ancak verdiği hüküm İslâm dışı beşerî bir hukuk olan İsviçre kanununa göre vermektedir. 

Binaenaleyh çalışmamızda İslâmî yargının bulunmaması durumunda İslâm hukukçularının 

konuya yaklaşımlarını ele alacağız.  

İslam hukukuna göre şer‘i olmayan mahkemenin boşamasının geçerliliği ile ilgili olarak çağdaş 

İslâm âlimleri arasında genel olarak iki farklı görüş bulunmaktadır. 

1. “Amerika Şeriat Fakihleri Kurulu/ (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) “İslâm Soru-Cevap/ (  اإلسالم سؤال

 gibi şer‘î fetva kurumlarının temelde temsil ettiği ”(الرابطة اإلسالمية) /ve “İslâm Birliği ”(وجواب

görüşe göre; ortaya koydukları deliller ile beşerî mahkemenin boşamasının şer‘î hiçbir 

geçerliliği yoktur. Ancak şunu belirtmek gerekir ki; bahsi geçen fetva kurumları, bu duruma 

maruz kalan Müslümanların sorunlarını da çözümsüz bırakmayıp sorunları için net şer‘î 

çözümler ortaya koymuşlardır. Öte yandan dünyadaki fıkıh âlimlerinin çoğunluğu da bu görüşü 

benimsemektedirler.2 

2. “Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisinin/ (المجلس األوربي لإلفتاء والبحوث)” temelde temsil ettiği 

görüş ise; zaruret ve hacet gibi çeşitli şartlar ve deliller sonucunda şer‘î olmayan mahkemenin 

boşamasını geçerli olduğunu kabul etmektedir.3 

1. Şer‘î Olmayan Yargıya Başvurmaya Cevaz Vermeyenler ve Onun Kararlarını 

Geçersiz Sayanlar 

Müslümanlara göre kesin olan hüccet ve en yüce hüküm, Allah’ın şeriatıdır. Allah’ın 

şeriatından başkası kabul edilmez. Helal ve haram kılma, emir ve yasaklamada bulunma, 

 
2 https://islamqa.info/ar/127179 (05.08.2020). 
3 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 

https://islamqa.info/ar/127179
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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mutlak olarak şeriat/yasama yapma sadece Allah Teâlâ’nın hakkıdır. Allah’ın helal kıldığından 

başkası helal olmadığı gibi Allah’ın haram kıldığından başkası da haram olamaz. Kim 

bunlardan herhangi birinde Allah Teâlâ’ya karşı çıkarsa Allah Teâlâ’nın Rabliğine karşı çıkmış 

olur. Kim, Allah’ın hükmünü red ederse Allah ile hiçbir ilişiği kalmaz. Değişen asırlar ve 

ülkelere rağmen ümmet, bunda icmâ etmiştir. Bunca uzun asırlara rağmen bunun hükmü 

hususunda farklı düşünen muteber bir âlimin varlığı hususunda bir bilgiye sahip değiliz.4 Zira 

Allah Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: “Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların 

arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’ân’ın bazı hükümlerinden) 

seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları 

sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan 

çıkmışlardır. Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir 

toplum için, kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir?”5 

Şer‘î olmayan mahkemeye başvurmanın hükmüne ilişkin konuyu yaşanmış bir olay üzerinde 

ele alacağız. Müslüman bir kadın, yeni Müslüman olan bir adamla Suudi Arabistan’da 

evlendiğini ve kendisiyle birlikte İsveç’e yerleştiğini söylemektedir. Kadın, sonraki evlilik 

hayatı için şunları demektedir: “Kocama Kur’ân’ı Namazı ve dinî konuları öğrettim. Kocam, 

bazen namaz kılıyor bazen kılmıyordu, bana fena muamelede bulunduğu halde iki sene boyunca 

kendisine sabrettim. Sonra onun başka kadınlarla haram ilişkiler içerisinde olduğunu fark ettim. 

Kendisinden beni boşamasını talep ettim.” Sonuç itibarıyla Müslüman olmayan yargıç 

boşamaya hükmediyor. Bu boşamanın geçerliliği hususunda “İslâm Soru-Cevap” adlı fetva 

kurumuna soruluyor.6 

İslâm hukukuna göre, bir kadın, şer‘î yönüyle muteber bir nedenden ötürü kocasından 

boşanmaya mecbur kalırsa koca da kendisini boşamayı red ediyorsa kadının küfür diyarındaki 

medenî mahkemelere başvurması caiz değildir. İslâm diyarında olsa bile söz konusu ülkenin 

kanunları Allah’ın indirdikleri ile değil de beşerî hukuk sistemine dayanıyorsa yine caiz olmaz.7 

 
4  http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%

82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-

%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85  

(05.08.2020). 
5 Mâide,5/49,50. 

ا و   ( اْحذ ْرهُْم ا ْن ي ْفتِنُوك  ع ْن ب ْعِض م  هُْم و  اء  َل  ت تَّبِْع ا ْهو  ُ و  ل  ّٰللاه ا ا ْنز  ا يُٖريدُ  ا ِن اْحُكْم ب ْين ُهْم بِم  لَّْوا ف اْعل ْم ا نَّم  ُ اِل ْيك  ف ِاْن ت و  ل  ّٰللاه ا ْنز 

اِنَّ ك ٖثير   ُ ا ْن يُٖصيب ُهْم بِب ْعِض ذُنُوبِِهْم و  ا ِلق ْوٍم  ّٰللاه ِ ُحْكم  ْن ا ْحس ُن ِمن  ّٰللاه م  اِهِليَِّة ي ْبغُون  و  *ا ف ُحْكم  اْلج  ا ِمن  النَّاِس ل ف اِسقُون 

 ) يُوقِنُون  
6  https://islamqa.info/ar/194467  (05.08.2020). 
7  https://islamqa.info/ar/194467  (05.08.2020). 

http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
https://islamqa.info/ar/194467
https://islamqa.info/ar/194467
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Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Hayır! Rabbine ant olsun ki onlar, aralarında çıkan 

çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı 

duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar.’’8  

Konumuzla ilgili olarak “el-Lecne ed-Dâime” adlı fetva kurulundaki âlimlerden sorulmuştur: 

“Talâk, ticaret ve diğer hukukî konularında Müslümanlar arasındaki çekişmeli işlerde 

Amerikan yargısına başvurmanın hükmü nedir?” “el-Lecne ed-Dâime” adlı fetva kurulundaki 

ulema şöyle cevap verdi: “Müslümanın beşerî hukuk sistemine başvurması caiz değildir. 

Zaruret halinde ise şer‘î mahkemeler olmadığı vakit, Müslümanın beşerî hukuk sistemine 

başvurması caiz olur. Ancak bir Müslüman, hak ettiğinden fazlası kendi lehine hüküm verilirse 

onu alması helal değildir.” Buna göre batılı küfür yargısının kıydığı nikâh veya kadını 

kocasından boşaması ya da erkeği karısını boşamaya zorlaması geçerli değildir. Ancak, şer‘î 

yargı bu tür hukukî işlerde hüküm verebilir.9 Bahsi geçen fetvalara göre; Türkiye gibi beşerî 

hukuk sistemini esas alan ülkelerde kadının tek taraflı olarak evliliği sonlandırmak amacıyla 

mahkemelere başvurması caiz değildir.  

İbn Nüceym ve İbn Âbidîn, bu durumdaki Müslümanların problemlerine şöyle bir çözüm 

önermektedirler: “Bir ülkede kâfir yöneticilerin hükümranlığı varsa Müslümanların kendi 

aralarında cuma ve bayramlarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeleri caizdir. Müslümanların 

rıza gösterdiği kâdı, kendi aralarında kâdı olarak tayin edilir. Bahsi geçen yerde yaşayan 

Müslümanlar, başlarına Müslüman bir valiyi talep etmeleri vâcip olur.”10 Bu fetva, gayrı İslâmî 

bir sistemin hüküm sürdüğü bir ülkede Müslümanlar yaşıyor ise Müslümanların bir araya 

gelerek dinî vecibelerini yerine getirmeleri hususunda ışık tutmaktadır. Müslümanlar, hukukî 

davalarında kendi aralarından birini kâdı seçerler. Dolayısıyla Hanefî mezhebinde tüm hukukî 

işlerde olduğu gibi evlilik birliği içinde eşler arasında şiddetli geçimsizlik ve fena muamele baş 

gösterdiğinde Müslümanlar kendi aralarında tayin ettiği kâdıya başvurmalıdırlar.  

 
8 Nisâ, 4/65. 

ا ِممَّ  ( ج  ر  ر  ب ْين ُهْم ثُمَّ َل  ي ِجدُوا ٖفى ا ْنفُِسِهْم ح  ا ش ج  ُموك  ٖفيم  ك ِ تهى يُح  ب ِك  َل  يُْؤِمنُون  ح  ر  اف ال  و  ل ُِموا ت ْسٖليم  يُس  ْيت و   ) ا ق ض 
9 https://islamqa.info/ar/194467 (05.08.2020). 
10 Zeynüddîn b. İbrâhîm b. Muhammed İbn Nüceym el-Mısrî (ö. 970/1563), el-Bahrü’r-râ’ik Şerhu kenzi’d-dekâ’ik 

1-7, Dârü’l-kitâbi’l-İslâmî, Y.Y.T.Y, c. 6, s. 298; Sirâcüddîn Ömer b. İbrâhîm b. Muhammed İbn Nüceym el-

Hanefî el-Mısrî (ö. 1005/1596), en-Nehrü’l-fâ’ik Şerhu kenzi’d-dekâ’ik 1-3, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, 

Y.Y.1422/2002, c. 3, s. 604; Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz Âbidîn ed-Dımaşkî el-Hanefî (ö. 

1252/1836), Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr 1-6, Dârü’l-fikr, Beyrut 1412/1992, c. 4, s. 175. 

ي ِصيُر اْلق ا  ( اأْل ْعي اِد، و  عِ و  ةُ اْلُجم  ةٌ ُكفَّاٌر ف ي ُجوُز ِلْلُمْسِلِمين  إق ام  ا ُوَل  ل ْيه  ٍد ع  ا فِي باِل  مَّ
أ  ل ْيِهْم  و  ي ِجُب ع  اِضي اْلُمْسِلِمين  و  ِضي ق اِضي ا بِت ر 

اٍل ُمْسِلٍم   )ط ل ُب و 

https://islamqa.info/ar/194467
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Geçmişte İngilizler’in Hindistan’ı işgal etmeleri üzere ehlü’l-hal ve’l-akd heyeti, Müslümanlar 

arasında ailevî, malî vb. hukukî davalarda, şer‘î esaslara göre hüküm vermesi için birisini kâdı 

olarak tayin etmişlerdi.11 

1.1. Evlilik Birliğini Sonlandıran Hâkimin Müslüman Olup Olmaması 

Kâdılarda aranan niteliklerden ittifak edilen hususlardan birisi de kâdının Müslüman olması 

şartıdır. Şayet boşamaya hükmedecek hâkim Müslüman ve kendisiyle hüküm vereceği kanun 

şer‘î olmuş olsaydı ülkemiz başta olmak üzere dünyanın diğer bölgelerindeki Müslümanların 

bu konudaki problemleri de kalmayacaktı. Nitekim İslâm hukukuna göre kâdı bazı durumlarda 

şer‘î gerekçelere binaen koca istemese bile evlilik birliğini sonlandırabilmektedir. Bu işleme 

İslâm fıkhında “tefriku’l-kâdî” denilmektedir.12 

Yargı Müslüman olmayanların uhdesinde bulunacak olsa Müslümanlar aleyhine bundan daha 

tehlikeli bir yol olamazdı.13 Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah, müminlerin aleyhine 

kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir.’’14 Kâdî İyâz, kâfirin kâdı olarak atanmasının ittifakla15 caiz 

olmadığını belirtmiştir.16 Konuyla ilgili el-Bâcî ise şöyle demektedir: “Kâdının Müslüman 

olması hususunda Müslümanlar arasında görüş ayrılığı bulunmamaktadır.”17 el-Bâcî’nin bu 

görüşünden bu konuda Müslümanların İcmâsı bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu konudaki delili 

de Allah Teâlâ’nın şu ayetidir: “Mü’minler, mü’minleri bırakıp da kâfirleri dost edinmesin.”18 

Ebû Bekr el-Cessâs, bu ayetin tefsiri için şöyle der: “Bu ayet ve buna benzer ayetler, kâfir olan 

kimsenin hiçbir şekilde Müslüman olan kişiye vilâyetinin/dostluğunun olamayacağını 

göstermektedir.”19 Nitekim bu hususta fâsık bir Müslümanın kâdı olması caiz değilken kâfirin 

 
11 Şeyh Muhammed Bedr el-Minyâvî, “Mebdeü’t-tahkîm fî’l-fıkhi’l-İslâmî”, Mecelletu Mecme‘i’l-fıkhi’l-İslâmî, 

Ebû Zabî 1-6 zi’l-kade 1415/1-6 Nisan 1995, c. 4, s. 369,370. 
12 M. Akif Aydın, İlmihal 1-2, TDV Yay. Ankara 2010, c. 2, s. 233. 
13 Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed el-Hatîb eş-Şâfiî eş-Şirbînî, (ö. 977/1570), Muğni’l-muhtâc ilâ ma‘rifeti 

me‘ânî elfâzi’l-Minhâc 1-6, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Y.Y.1415/1994, c. 6, s. 262. 
14 Nisâ, 4/141. 

ُ ِلْلك افِٖرين  ع ل ى اْلُمْؤمِ  ( ل ْن ي ْجع ل  ّٰللاه  ) س ٖبيال  ٖنين  و 
15 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, c. 5, s.369; 
16 Ebü’l-Vefâ (Ebû İshâk) İbn Ferhûn Burhânüddîn İbrâhîm b. Alî b. Muhammed el-Ceyyânî el-Ya‘merî el-Medenî 

(ö. 799/1397), Tebsıratü’l-hükkâm fî usûli’l-akzıye ve menâhici’l-ahkâm 1-2, Mektebetü’l-külliyâti’l-

Ezheriyye, Y.Y.1406/1986, c. 1, s. 26; Bkz. Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî 

el-Bağdâdî el-Mâverdî (ö. 450/1058), el-Ahkâmü’s-sultâniyye, Dârü’l-hadis, Kahire T.Y, s. 111; Komisyon, 

“Kadâ”, el-Mevsû‘atü’l-fıkhiyye el-Kuveytiyye 1-45, Dâru’s-selâsil /Dâru’s-safve/Tab‘ül-Vizâre, Küveyt/Mısır 

1404-1427/1983-2006, c. 33, s.295. 
17 Ebü’l-Velîd Süleymân b. Halef b. Sa‘d b. Eyûb b. Vârıs et-Tücîbî el-Kurtubî el-Bâcî el-Endelüsî (ö. 474/1082), 

el-Müntekâ Şerhü’l-muvattâ 1-7, Matbaatü’s-saâde, bi Civâri Muhafazati Mısr 1332/1914, c. 5, s. 183. 

ف  ب ْين  اْلُمْسِلِمين  فِي  ( ِمِه ف ال  ِخال  ا اْعتِب اُر إْسال  أ مَّ  ) ذ ِلك  و 
18 Âli İmrân, 3/28. 

 ) اْلُمْؤِمٖنين  َل  ي تَِّخِذ اْلُمْؤِمنُون  اْلك افِٖرين  ا ْوِلي اء  ِمْن دُوِن  (
19 Ebû Bekr Ahmed b. ‘Alî er-Râzî el-Cessâs el-Hanefî (ö. 370/981), Ahkâmü’l-Kur’ân 1-5, Dâru İhyâi’t-türâsi’l-

Arabî, Beyrut 1405/1985, c. 2, s. 290. 
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kâdı olması öncelikli olarak caiz olmaz. Âlimlerin çoğunluğuna göre bir kâfir, hem 

Müslümanlara hem de kâfirlere kâdı olarak atanması caiz değildir.20 Hanefî mezhebine göre ise 

gayri müslim birinin sadece zimmîlere kâdı olarak atanması caizdir.21 Bu şer‘î naslara göre 

Müslüman olmayan hâkimin Müslüman çiftleri boşaması geçersizdir. Aynı zamanda kadının 

iddet beklemesi, müeccel/vadeli mehirin ödenmesi ve mut‘a/gönül alıcı bir hediye vermesi gibi 

boşanmanın sonuçları da oluşmaz.22 

Koca, eşine zarar vererek zorla alıkoyuyor ve karısını boşamayı reddediyorsa bu durumda kâdı, 

velâyet-i âmme yetkisine dayanarak boşamayı gerçekleştirebilir. Gayri müslimlerin 

Müslümanlar üzerinde boşama yetkisine sahip olmaması ise “dinde bilinmesi zorunlu olan 

hükümlerdendir.” Zira Müslüman ile kâfir arasında vilayet/dostluk, bulunmamaktadır.23 

Ancak erkek, hiçbir baskı altında kalmaksızın karısını boşadıktan sonra resmî işlemleri yerine 

getirmek ve boşamayı tescil ettirmek için beşerî mahkemeye başvurması veya Müslüman 

olmayan yargıca başvurması hiçbir sorun teşkil etmemektedir. Çünkü talâk, erkeğin iradesi ile 

gerçekleşmiş olup sonradan yerine getirilen kanunî prosedürlerle gerçekleşmemiştir. 

Dolayısıyla boşanmanın mahkeme kararıyla gerçekleşebilmesi için hâkimin Müslüman olması 

dört mezhep ulemasına göre şarttır.24 

Bir kadın, beşerî mahkemeye dava açtığında mahkeme, kocasını boşamaya zorlarsa koca da 

talâk niyetiyle boşamayı telaffuz eder veya yazılı beyanda bulunursa boşama İslâm’a göre de 

gerçekleşir. Şayet koca boşama niyetiyle boşamayı telaffuz etmedi ve yazılı beyanda da 

bulunmadıysa sadece mahkeme boşamaya hükmetmişse bu durumda gayri müslim hâkimin 

boşaması İslâm’a göre gerçekleşmez. Fakihler, Müslümanlar arasında hükmedecek hâkimin 

 
20 Ebü’l-Velîd Muhammed b. Ahmed b. Muhammed el-Kurtubî/ İbn Rüşd,  (ö. 595/1198), Bidâyetü’l-müctehid ve 

Nihâyetü’l-müktesid 1-4, Dârü’l-hadis, Kahire 1425/2004, c. 4, s. 243; Ebü’l-Kâsım Muhammed b. Ahmed b. 

Muhammed b. Abdillâh İbn Cüzey el-Kelbî el-Gırnâtî (ö. 741/1340), el-Kavânînü’l-fıkhiyye, Yayın evi yok, 

Y.Y.T.Y, s. 195; Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Arafe ed-Desûkî, (ö. 1230/1815) 

Haşiyetü’d-Desûkî ale’ş-Şerhi’l-kebîr 1-4, Dârü’l-fikr, Y.Y.T.Y, c. 4, s. 129; Ebü’l-Abbas Ahmed b. 

Muhammed el-Mâlikî el-Halvetî es-Sâvî, (ö. 1241/1825), Bulgatü’s-sâlik li akrabi’l-mesâlik/Hâşiyetü’s-Sâvî 

ala’ş-Şerhi’s-sağîr 1-4, Dârü’l-meârif, Y.Y.T.Y, c. 4, s. 187; bkz. Mâverdî, el-Ahkâmü’s-sultâniyye, s. 111; 

Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, c. 6, s. 262. 
21 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, c. 5, s. 355. 
22 http://www.masress.com/akidaty/1312240405 (08.03.2021). 
23 http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%

82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-

%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85 

(05.08.2020). 
24 http://www.masress.com/akidaty/1312240405 (05.08.2020). 

http://www.masress.com/akidaty/1312240405
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.masress.com/akidaty/1312240405
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Müslüman olması konusunda görüş birliğine varmışlardır. Çünkü kadâ’/yargı, vilâyetin bir 

çeşidi olup kâfirin Müslüman üzerinde vilâyeti söz konusu olamaz.25 

1.2. Beşerî Yargı Sistemine Göre Karar Veren Müslüman Hâkimin Hükmü 

Halkı Müslüman olan bazı ülkeler ve batı dünyasında evlilik ve boşama hususunda İslâm hukuk 

siteminin bulunmayışından dolayı Müslüman toplumlar şer‘î açıdan büyük problemlerle 

karşılaşmaktadırlar. Bu problemlerden biri de beşerî hukuk sistemine göre, Müslüman hâkim 

tarafından gerçekleştirilen boşanmaların şer‘î geçerliliği meselesidir. Şeyh Faysal Mevlevî, 

batıda yaşayan Müslümanların problemleriyle ilgili olarak şer‘î hükümleri açığa kavuşturan, 

İslâm âlimleri konseyinde yer alan, aynı zamanda “Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi” 

başkan vekili idi.26 Şeyh Faysal Mevlevî, beşerî mahkemenin boşamasının şer‘î geçerliliğinin 

hükmü açısından Türkiye gibi beşerî hukuk sistemini esas alan ülkelerin batıdaki ülkelerden 

hiçbir farkının olmadığı görüşündedir. Konuyla ilgili Şeyh Mevlevî şöyle demektedir: 

“Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için kâfir hâkimin boşama kararının hükmü ile ilgili 

sorulacak sorunun aynısı nadir olsa da halkı Müslüman olan bazı İslâm ülkeleri için de 

sorulabilir. Bir başka ifade ile İslâm şeriatına aykırı olarak ‘Müslüman hâkimin’ eşlerin 

boşamasına hükmetmesinin İslâmî hükmü nedir?”27 Mevlevî, yine konumuzla ilgili olarak 

şöyle görüş belirtmektedir: “Bazı İslâm ülkelerinde Müslüman olmayan bir hâkim, İslâm 

şeriatına muhalif olarak boşamaya karar vermektedir. Bu durum Avrupa’da Müslüman eşleri 

Avrupa kanunlarına uygun olarak boşayan gayr-i Müslim hâkimin durumuna tamamen 

benzemektedir.”28 Şeyh Mevlevî’nin işaret ettiği gibi Türkiye’de Müslüman olup da beşerî 

hukuk sistemine göre hükmeden yargıç olduğu gibi gayri müslim olup da beşerî yargı sistemine 

göre hükmeden yargıç da bulunmaktadır. Buna göre evlilik birliği içinde çıkan problemlerin 

şer‘î hükmünün geçerliliğini tespit edebilmek için yargıcın hem Müslüman olması, hem de 

vereceği hükmün şer‘î esaslara uygun olması şarttır. Dolayısıyla halkı Müslüman olan fakat 

beşerî hukuk sistemini esas alan Türkiye gibi ülkelerin yargıçlarının Müslüman olması, 

verecekleri hükmün şer‘î açıdan geçerli olmasını gerektirmez. Yani beşerî hukuk sistemindeki 

 
25 https://islamqa.info/ar/127179 (05.08.2020). 
26 https://ar.wikipedia.org/wiki/% (02.04.2016); https://islamstory.com/% (05.08.2020). 
27 Bu durumun Türkiye'nin durumuyla tamamen örtüştüğünü görmekteyiz. Dolayısıyla Türkiye’deki durumun 

tespitini merak edenler için çevirisini yaptığımız sorunun orijinalini buraya almakta fayda görüyoruz. (  ماحكم

اإلسالمية الشريعة  يخالف  لقانون  وفقا   المسلم  القاضي    .bkz ;(تطليق 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658  (05.08.2020). 
28  http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 

https://islamqa.info/ar/127179
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
https://islamstory.com/%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658


 

62 
 

Kadim Hikmet Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi - Sayı: 4 - Yıl: 2021 - Haziran 

yargıcın Müslüman olması veya olmaması hüküm açısından aynı kategoride 

değerlendirilmektedir.29 

 Aynı şekilde Ürdün’de hazırlanan bir doktora tezinde hâkim, Müslüman olduğu halde yargı 

sistemi İslâmî olmadığı zaman hüküm açısından Müslüman olmayan bir hâkimin boşama 

kararından hiçbir farkının olmadığı ifade edilmektedir.30 

Klasik döneme ait önemli iki fetva, konumuzun daha iyi anlaşılması için ışık tutacaktır. İbn 

Yûnus, “el-Hammâle” bölümünde “adaletli bir cemaatin/grubun imamın yerine geçeceğini” 

söyledi. Burzulî, yargıyla ilgili meseleleri aktarırken şöyle bir hususa yer vermektedir: “Bir 

kimse, bir ülkeye giderken kaybolmuş, karısına mehirini karşılayamayacak kadar nafaka 

bırakmış ve kadının bulunduğu şehirde hâkim de yok ise bu durumla ilgili Suyyûrî’ye soru 

soruldu.” ... “Bu olay ve başka meselelerde Müslüman bir cemaat/grup, kâdı yerine geçer mi?” 

… Suyyûrî de şu şekilde cevap vermiştir: “Kâdıların olmamasından insanlar sıkıntı çekerlerse 

veya kadılar bulunduğu halde adalet niteliğine sahip değillerse Müslümanların cemaati, 

bahsettiğin bütün meselelerde ve her konuda hüküm verme konusunda yetkilidirler. Din ve 

fazilet ehli kişiler, bir araya gelip kâdı yerine geçerek müddetleri belirleme, boşamayı 

gerçekleştirme vb. diğer meselelerde hüküm verirler.” Burzulî, bunları aktardıktan sonra şöyle 

dedi: “Hâkimin bulunmaması halinde bir cemaat/gup, daha önce yer verilen bazı meseleler 

dışında kâdı yerine geçer.”31 Nitekim Desûkî de bu görüşte olup bu konuda şöyle görüş 

belirtmektedir: “Şunu bil ki; herhangi bir sebepten dolayı hâkime ulaşılamıyorsa ya da hâkime 

ulaşıla biliniyor fakat hâkim adaletli biri değilse bu durumlarda Müslümanların cemaati, hâkim 

yerine geçer. Hâkim yerine geçecek merciinin Müslümanların cemaatinden bir şahıs olması da 

yeterlidir.32  

Desûkî, bu fetvasında hâkimin yokluğunda veya hâkim bulunup da “adalet” niteliğine sahip 

olmadığından dolayı Müslümanların cemaati kolektif olarak hâkim yerine geçeceğini açıkça 

 
29 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
30 Eşref Yahyâ Reşîd el-Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’ beyne’z-zevceyn Dirâsetun te’siliyyetün ve’l-

mukârene, (Doktora Tezi, el-câmi‘etü’l-Ürdüniyye kulliyetü’d-dirâsâti’l-ulyâ), Ürdün 2005, s. 141. 
31 Ebû Abdillâh Hattâb Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Abdirrahmân et-Tarablusî el-Mağribî er-Ruaynî 

el-Mâlikî, (ö. 954/1547), Mevâhibü’l-celîl li-şerhi Muhtasarı Halîl 1-6, Dârü’l-fikr, Y.Y.1412/1992, c. 4, s.  

199. 

ذ ك ر    ( ق ال  اْلبُْرُزِلي    و  اِم، اْنت ه ى. و  م  ق ام  اإْلِ اع ة  اْلعُدُوِل ت قُوُم م  م  ال ِة أ نَّ ج  مَّ س ائِِل اأْل ْقِضي ِة: ُسئِل  اْبُن يُونُس  فِي ِكت اِب اْلح   فِي أ ثْن اِء م 

ْن غ اب    ق اٍض الس يُوِري  ع مَّ اْلب ل ِد  ل ْيس  فِي  ا و  د اقِه  ا َل  ي ِفي بِص  ن ف ق ة  إَلَّ م  ا  ل ه  ي ْخلُْف  ل ْم  ةٌ  ْوج  ز  ل هُ  ت قُوُم   …إل ى ِمْصٍر و  ْل  ف ه 

غ ْيِره ا ق ام  اْلق اِضي فِي ه ِذِه النَّاِزل ِة و  اع ةُ م  م  اةِ   …اْلج  ج  النَّاُس ِلع د ِم اْلقُض  رَّ ا إذ ا ت ح  ابُه  و  اع تُُهْم ج  م   أ ْو ِلك ْونِِهْم غ ْير  ُعدُوٍل ف ج 

اْلف ْضِل ف ي قُ  يِن و  ِميعِ اأْل ْشي اِء، ف ي ْجت ِمُع أ ْهُل الد ِ فِي ج  ْفته، و  ص  ا و  ِميعِ م  ْرِب ك افِي ةٌ فِي اْلُحْكِم فِي ج  ق ام  اْلق اِضي فِي ض  وُمون  م 

، ق ال   غ ْيِر ذ ِلك  ِق و  الطَّال  اِل و  س ائِل  ت ق دَّم  ش  اْْلج  ع  ف ْقِدِه إَلَّ فِي م  ق ام  اْلق اِضي م  اع ة  ت قُوُم م  م  ا،  اْلبُْرُزِلي  قُْلت: ت ق دَّم  أ نَّ اْلج  ْيٌء ِمْنه 

 ) اْنت ه ى
32 Desûkî, Haşiyetü’d-Desûkî ‘ale’ş-Şerhi’l-kebîr, c. 2, s. 519. 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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ifade etmektedir. Hâkim yerine geçecek merci, Müslümanların cemaatinden bir şahıs da 

olabilir. 

Klasik döneme ait bu fetvalarda şer‘î olarak atanan “kâdı” bulunmasına rağmen “adalet” 

niteliğine sahip olmadığından dolayı hüküm konusunda yetkili değildir. Buna göre “velâyet-i 

âmme” tarafından atanma yetkisine sahip olmayan yargıcın, şer‘î değil de beşerî hukuk 

sistemine göre evli çiftler arasında boşama hususunda öncelikli olarak yetkili olmamasını 

gerektirir. Bu durumda din ve fazilet ehli kişilerden meydana gelen bir cemaat veya 

Müslümanların cemaatinden bir şahıs şer‘î kâdı yerine geçer. Buna göre günümüzde âlimlerden 

meydana gelen muteber bir fetva kuruluşu kolektif olarak pekâlâ şer‘î kâdı yerine geçebilir.  

1.3. Kâdının Yokluğunda Kâdı Yerine Geçecek Kişinin Âlim Olması 

Güney Afrika’daki “İslâm Şeriatı İlimleri Enstitüsü” müdürü, Müslümanların evlilik ve 

boşanma hallerine ilişkin gayri müslim bir hâkimin görevlendirilmesi ve İslâm şeriatıyla alakalı 

olan herhangi bir davada yetkili olmasına ilişkin olarak el-Ezher Şeyhine soru sormaktadır. el-

Ezher Şeyhinin cevabı şöyledir: “Müslümanlar, gayri İslâmî bir ülkede azınlık durumunda 

iseler ibadetler, muamelatlar, evlilik ve boşanma hallerindeki İslâmî öğretilerinde ve din 

hususundaki her işte Müslüman âlimlere başvururlar. Gayri müslim bir yönetici, 

Müslümanların evlilik ve boşanma hallerinde Müslüman olmayan bir yargıç veya avukat tayin 

etmesi fakihlerin geneline göre33 caiz değildir. Yargı işine belirlenen şartlarla ancak ehil olan 

Müslümanın görevlendirilmesi geçerli olmaktadır. Ancak “zaruret” hali dışında Müslümanların 

gayri müslim bir hâkime başvurmaları helal değildir. Azınlıkta olan Müslümanların bu 

durumdan kurtulmaları için ya bağımsızlık elde etmeleri veya söz konusu yerden hicret 

etmelidirler. Yâda Müslümanların özellikle içinde evlilik-boşanma, neseb ve miras hükümleri 

olan helal-haram meselelerinde tarafların rıza gösterdiği Müslüman âlimlerin hakemliğine 

başvurmalıdırlar. Yöneticinin tayin ettiği gayri müslim hâkime başvurmaktansa Müslümanların 

böyle yapmaları dinleri ve dünyaları için daha hayırlıdır.”34 Ezher Şeyhinin çağdaş olan bu 

 
33 http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%

82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-

%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85 

(05.08.2020). 
34 http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%

82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-

%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-

%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85 

(05.08.2020). 

http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
http://fatawaalsawy.com/%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85
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fetvası şer‘î olmayan hukuk sisteminin boşamalarını ve diğer hukukî işlerdeki hükümlerinin 

şer‘î açıdan geçersiz olduğunu belirtmektedir. Bu görüşünü de fukahanın genelinin görüşüne 

dayandırmaktadır. Bu fetvaya benzer olan hükümleri klasik döneme ait fetvalarda da 

görmekteyiz.  

Müslümanların azınlık olarak bulundukları durumlar için verilen bu fetvaların ne kadar 

isabetli olduğunu, Müslüman memleketlerdeki klasik döneme ait fetvaları ele alarak 

göstermeye çalışacağız. 

Şâfiî mezhebine göre bir yerde hâkimin bulunamaması halinde prensip olarak kâdının yerine 

geçecek kişinin âlim olması gerekir. Şâfiî mezhebinin kaynaklarında kâdının yerine geçecek 

kişi, müctehid, fakih ve âlim kavramlarıyla ifade edilmektedir. 

İmam Cüveynî, ehil bir yönetici olmadığı bir zamanda halkın sorunlarının çözümü âlim ve 

müctehidlere bırakılması gerektiğini söylemektedir. Bu şartlarda halk, yöneticilerin görevleri 

ile ilgili meselelerde âlimlerin görüşlerine başvurur. Böyle yaptıkları takdirde doğruyu bulmuş 

olurlar. Âlimler bu durumda halkın yöneticileri konumuna geçerler. Kâdı’nın hükümleri 

uygulandığı gibi bu âlimlerin de hükümleri uygulanılır. Şer‘î devlet başkanının varlığı halinde 

ise âlimlerin ictihad ederek Müslümanların meseleleri ile ilgili verdiği hükümlerin icra edilmesi 

konusunda ihtilâf edilmiştir. İmam Şâfiî’den gelen bir görüşe göre, devlet başkanının varlığı 

halinde, âlimin verdiği hüküm tıpkı resmî olarak atanan kâdının hükmü gibi uygulanılır. Bu 

görüş, aynı zamanda Ebû Hanife mezhebinin zahir olan görüşüdür. Devlet başkanının yokluğu 

halinde ise müctehidlerin hükmünün uygulanması kesinlik kazanır.35 

Şirbinî ise konuya şöyle açıklık getirmektedir: “Bir zaman dilimi içerisinde devlet yöneticisi 

bulunmazsa insanlar, âlimlere başvururlar. Şayet insanların yaşadığı muhitte âlimler çok ise bu 

durumda en âlim olana başvurulur. Başvurulan âlimlerin ilmî dereceleri eşit ve görüş ayrılığına 

düşerlerse hangi âlimin görüşü alınacağı konusunda kura çekerler.”36 Görüldüğü gibi İmam 

Cüveynî ve Şirbinî kâdı yerine geçecek kişinin âlim ve müctehid olmasını gerekli 

görmektedirler. 

Ancak her zaman her coğrafyada Müslümanlar arasında yargı görevini üstlenebilecek bir âlim 

olmayabilir bu duruma çözüm için klasik döneme ait fetvaları incelememiz gerekmektedir. 

 
35 İmâmü’l-Haremeyn Ebü’l-Meâlî Rüknüddîn Abdülmelik b. Abdillâh b. Yûsuf b. Muhammed el-Cüveynî et-Tâî 

en-Nîsâbûrî (ö. 438/1047), Gıyâsü’l-ümem fi’l-tiyâŝi’z-zulem/el-Gıyâsî, Mektebetu İmâmi’l-Harameyn, 

Y.Y.1401/1980, s. 389-391. 
36 Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, c. 4, s. 499; geniş bilgi için bkz. Cüveynî, Gıyâŝü’l-ümem, s. 391. 
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1.4. Kâdının Yokluğunda Kâdı Yerine Geçecek Kişinin Âlim Olmaması Durumu 

Kâdıda aranan niteliklerin aynısı kâdının yokluğunda kâdı yerine tayin edilecek kimsede de 

bulunması şarttır. Ancak uzun bir zamandır kâdılık için muteber olan şartlar maalesef 

bulunamamaktadır. İmam Gazzâlî, “el-Vasît” adlı eserinde, İmam Râfi‘î de “el-Muharrer” adlı 

eserinin yansıra “eş-Şerhü’l-kebîr” adlı eserinde Gazzâlî’nin görüşlerini naklederken iktidar 

sahibinin tayin ettiği kişi, cahil ve fâsık olan bir kimse olsa bile verdiği hüküm zarurete binaen 

yerine getirileceğini ifade etmektedirler. Böyle bir hükmün verilmesi bu zamana uygun 

düşmektedir.37 

Ebû Ca‘fer Ahmed b. Nasr ed-Dâvûdî’ye şöyle bir soru soruldu: “Dul bir kadın evlenmek 

isterse, fakat kadının bulunduğu memlekette yönetici yoksa kadının velileri de kayıp iseler, 

kadın çare bulmak amacıyla durumunu memleketin fakihlerine bildirir. Fakihler de ahaliden 

bazı kimselere kadını evlendirmesini emrederler. Ancak söz konusu yerleşim biriminde âlim ve 

kâdı yoksa bakire veya dul olan kadın, memleketin adil kimselerine başvurabilir mi?” Ebû Cafer 

bu soruya şöyle cevap verdi: “Bir yerleşim biriminde kâdı yok ise memleketin salih kimseleri 

bir araya gelerek söz konusu kadının evlendirilmesini emrederler.”38 Şer‘î kâdının yokluğunda 

kâdı yerine geçecek kişi öncelikle fakihler olmalıdır. Çünkü fakihler, evlilikle ilgili ve diğer 

hukukî konularda İslâm hukukuna göre hüküm verirler. Şayet bir yerleşim biriminde fakihler 

bulunmazsa bu durumda kâdı ve âlimlerin yerine adalet niteliğine sahip bir memleketin salih 

kimseleri, hâkim yerine geçerler. 

1.5. Kâdının Yokluğunda Kâdı Yerine Geçecek Fıkhî Bir Kurumun Olması 

Evlilik birliği içinde bir kadın kocasından şer‘î olarak kâdı tarafından tefrik edilmesi 

(boşanması) gerekebilir. Batıda yaşayan Müslümanlar arasında ve ülkemizde Osmanlı 

döneminde olduğu gibi kâdı “hakikî” anlamda bulunamamasından dolayı kâdılık niteliklerini 

taşıyan bir âlimin hakemliğine veya adalet niteliğine sahip Müslüman bir cemaate başvurularak 

bu tür problemler çözüme kavuşturula bilinir. Örneğin İsveç mahkemesi, İsveç’te ikame eden 

evli bir çiftin boşamasına hükmetmesi ile ilgili olarak Şeyh Faysal Mevlevî şöyle diyor: “İsveç 

mahkemesinin boşamaya hükmettiği İsveç’te ikame eden Müslüman evli çiftten biri ya da her 

ikisi İsveç vatandaşı olabilir. Böyle bir boşamanın şer‘î geçerliliği yoktur. Bu durumda 

yapılması gereken: 

 
37 İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-kübrâ, c. 4, s. 297. 
38 Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ et-Tilimsânî el-Fâsî el-Venşerîsî, (ö. 914/1508), el-Mi‘yârü’l-mu‘rib ve’l-

câmi‘u’l-muğrib ‘an Fetâvâ ‘ulemâ’i ehli İfrîkiyye ve’l-Endelüs ve’l-Meğrib 1-10, Neşru Vizâreti’l-evkâf ve’ş-

şuûni’l-İslâmiyye li’l-memleketi’l-Meğribiyye/Dârü’l-garbi’l-İslâmî, Ribat/Beyrut 1401/1981, c. 10, s. 102. 
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1. Boşanan çiftler, herhangi bir İslâm ülkesindeki resmî/şer‘î mahkemeye başvurmalıdır.”39 

Burada hemen belirtmek gerekir ki; İslâm ülkelerinde özellikle Arap ülkelerinde genellikle 

medenî hukuk sistemi İslâm şeriatına göre olduğundan dolayı bu probleme çözüm getirmek 

için, İslâm ülkelerindeki resmi/şer‘î mahkemelere havale etmek doğru olur.40 Fakat Türkiye 

şartları için bu çözüm söz konusu olamaz. Çünkü Türkiye’deki aile hukuku laiklik prensibi 

gereğince beşerî hukuk sistemine dayanmaktadır.41 

2. İsveç’te şer‘î evliliğin yapıldığı mercie müracaat edilmelidir.  

3. Çözüm için İsveç’te Müslümanların hukukî problemlerine şer‘î çözümler arayan ve vakıada 

Müslümanlarca kabul gören İslâmî ilimlerde özellikle fıkıhta uzmanlaşan âlimlerden meydana 

gelen “fıkhî/şer‘î merkeze” gidilmelidir.42 İşte bu merkezdeki âlimler kâdılık şartlarına sahip 

olduklarından dolayı kâdının yokluğunda kâdı yerine geçen merciler olarak değerlendirile 

bilinir.  

Kadının talebi üzere mahkemenin boşamaya karar vermesi ise; koca bu talebe muvafakat 

etmedikçe mahkemenin boşama kararının şer‘î hiçbir geçerliliği yoktur. Zira mümkün mertebe 

dinî açıdan sıkıntıya düşmekten ve mefsedelerden/zararlardan kaçınmak gerekir.43 Böyle bir 

durumda koca boşanmayı kabul ettiği tarihten itibaren talâk, gerçekleşir. Boşanmanın sonucu 

olan kadının iddet bekleme süresi de bu tarihten itibaren başlar. Koca, boşanmayı reddedip 

evlilik hayatının devam etmesinde ısrarlı ise; şer‘i merkez, konuyu görüşmek üzere tarafları 

çağırır. Şayet taraflar, kurumun hakemliğini kabul ederlerse bu durumda fıkhî merkezin hükmü 

kanunî ve fıkhî açıdan uygulamaya geçirmek için yapılması gereken icraatlar yerine getirilir.44 

Koca davet edilmesine rağmen gelmiyor veya nerede olduğu bilinmiyorsa zarurete binaen fıkhî 

merkez, kâdı mesabesinde itibar edilir. Bu şer‘î kurum, evlilik hayatının devam etmesinin 

 
39 04.07.2001’de bu metin internette yayınlanmıştı. (Nakleden: Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’  beyne’z-

zevceyn, s.142 ). 
40 Bkz. Mustafâ Şelebî, (ö. 1403/1983), Ahkamü’l-üsra fi’l-üsra dirâse mukârene beyne Fıkhi’l-mezâhibi’s-

Süniyye ve’l-mezhebi’l-Ca‘feri ve’l-kânûn, ed-Dârü’l-câmi‘iyye, Beyrut 1403/1983. 
41 Bkz. T.C. 1982 Anayasası, md. 2 ve 24. Aslında 1926 yılında hazırlanan TMK, İsviçre Medenî Kanunu’ndan 

iktibasla hazırlanmıştır. İsviçre Medenî Kanunu ise Protestan-Hıristiyan hukukuna göre düzenlenmiştir. 

Dolayısıyla Türk Medeni Kanunu’nun temelde Hıristiyan hukukuna dayandığı söylenebilir. Bkz. 

Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, Aile Hukuku, İstanbul 1960, s. 166-167; a.mlf., Ailenin Çilesi Boşanma, İstanbul 

1976, s. 148-149; (nakleden: İbrahim Yılmaz, “Türk Medenî Kanunu’na (TMK) Göre Gerçekleşen 

Boşanmaların İslâm Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, İslâm Hukûku Araştırmaları Dergisi, 2009, s. 271, 

http://www.İslâm hukuku.com/Uploads/Sayilar/İslâm %20hukuku%20dergisi%2014284.pdf. 
42 04.07.2001’de bu metin internette yayınlanmıştı. (Nakleden: Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’  beyne’z-

zevceyn, s.142 ). 
43 http://binbayyah.net/arabic/archives/144 (05.08.2020); (Nakleden: Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’ beyne’z-

zevceyn, s. 142,143). 
44 (Nakleden: Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’  beyne’z-zevceyn, s. 142,143). 

http://binbayyah.net/arabic/archives/144
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imkânsız olduğunu ve kocayı karısını boşamayarak kadının zarar görmesini isteyen taraf olarak 

tespit ederse bu halde talâk, fıkhî kurum tarafından boşamaya hükmettiği tarihten itibaren 

gerçekleşir. Dolayısıyla evli çiftlerin boşaması, İsveç mahkemesinin kararıyla olmayıp şer‘î 

hukuka göre gerçekleşmiş olur. Öte yandan koca zarar veren kişi olmasa dahi şer‘î merkez, 

evlilik hayatının devam etmesini imkânsız görüyorsa boşamaya hükmedebilir.”45 

 Fıkhî bir kurumun veya kadılık niteliklerine sahip “âlim” bir kimsenin hakemliğine 

başvurarak evlilik birliği içinde çıkan sorunları çözme ve gerekli gördüğü takdirde boşamaya 

hükmetmesi Türkiye şartlarında da başvurulabilecek şer‘î bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. 

Türkiye’de uygulanan medenî kanun İsviçre medenî kanunundan alındığı için beşerî olma 

özelliğiyle, az önceki fetvada yer verdiğimiz İsveç’te uygulanan medenî kanunundan hiçbir 

farkı bulunmamaktadır. 

1.6. Kâdının Yokluğunda Kâdı Yerine Geçecek Müslüman Bir Grubun Olması 

Kâdının bulunmadığı bir zamanda Müslümanların bütün hukukî işlerinde olduğu gibi evlilik 

birliği içindeki çekişmeli işlerinde de İslâmî bir cemaatin kâdı yerine değerlendirilmesi konusu, 

Mâlikî mezhebinde çok yaygın bir şekilde görülmektedir.  

Mâlikî mezhebinin önde gelen isimlerinden allâme Halîl, şöyle demektedir: “Mefkûd bir 

kadının (bir kadının kocasının gaipliği söz konusu ise) kocasının ölümüne hükmedilmesi için 

kadın; kâdı, vali veya su valisine başvurur. Bunların bulunamaması halinde ise kocasının 

ölümüne hükmedilmesi kararı Müslüman cemaatine geçer.”46 Zürkânî, allâme Halil’in bu 

sözlerini şerh ederken İslâmî cemaatten maksadın kadının salih komşuları ve ülkenin 

çoğunluğunun adaletli kimseleri olduğunu söylemektedir. Çünkü söz konusu merciler, imam 

yerine değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bunların imamın yokluğunda imam yerine geçme 

meşruiyeti yeterli görülmektedir.47 Hattâb, kocası kayıp olan kadının hâkimin huzurunda ispat 

etmesi gereken konuları adaletli kimseler huzurunda da ispat eder ve kendisini boşayacağını 

söylemektedir. Hattâb, şer‘î otorite boşluğunda veya herhangi bir sebepten dolayı resmî 

otoriteye ulaşılamıyorsa pek çok hukukî davalarda adaletli bir cemaatin imam yerine geçeceğini 

eserinde detaylı bir şekilde incelemektedir.48 

 
45 (Nakleden: Ömerî, Nezariyyetü’t-tefriki’l-kadâ’  beyne’z-zevceyn, s. 143). 
46 Ziyâüddîn Ebü’l-Mevedde (Ebü’s-Safâ, Ebü’z-Ziyâ) Halîl b. İshâk b. Mûsâ el-Cundî el-Mâlikî el-Mısrî, (ö. 

776/1374), Muhtasarü’l-allâme Halîl, Dârü’l-hadis, Kahire 1426/2005, s. 131. 

 ) ولزوجة المفقود الرفع للقاضي والوالي ووالي الماء وإَل فلجماعة المسلمين (
47 Ebû Muhammed Abdülbâkî b. Yûsuf b. Ahmed ez-Zürkânî el-Mısrî (ö. 1099/1688), Şerhü’z-Zürkânî ‘alâ 

Muhtasari Halîl 1-8, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Lübnan/Beyrut 1422/2002, c. 4, s. 376. 
48 Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, c. 4, s.199 . 
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Şeyh Derdîr, bu konuda şöyle demektedir: “Şer‘î hâkim bulunmadığı takdirde kocası kayıp olan 

kadın, düştüğü duruma çözüm bulmak amacıyla İslâmî cemaate bildirir. …İnsanlar arasındaki 

hukukî anlaşmazlıkları çözmek için başvurulacak merci herhangi bir kişi değil de adil olmak 

şartıyla insanlar tarafından bilinen tek bir şahıs da olabilir. Bu görüş, aynı zamanda allâme 

Uchûrî’nin de görüşüdür. Bu görüş gayet açıktır ve buna karşı çıkmak zulümdür.”49 Bahsi geçen 

fetva, Suriye’de devam etmekte olan savaş ortamında ve şer‘î kâdının olmadığı ülkelerde 

mülteci olarak yaşayan, sayıları oldukça fazla ve eşleri kayıp olan Suriyeli hanımlar için de bir 

çözüm olabilmektedir.  

1.7. Beşerî Yargı Sistemlerindeki Boşamaların Geçersizliğine İlişkin Fetva 

Ülkemizdeki evli çiftler arasında meydana gelen sorunlara da çözüm olabilecek, aşağıda batıda 

evlilik birliği içinde yaşanan sorunlar üzerinde çağdaş ve klasik dönem fetvalarıyla 

değerlendireceğiz. 

Batı ülkesinde kocası uyuşturucu bağımlısı olan bir kadın, altı yıl sorunlarla dolu tahammül 

edilemez bir evlilik hayatını geçirmektedir. Sonra kocasından kendisini boşamasını talep ediyor 

kocası boşamayı reddedince kadın, boşama için mahkemeye başvurup mahkeme de fiilen 

boşamaya karar veriyor. Bunun üzerine birkaç sene geçtikten sonra kadın beşerî yargının 

boşamasının İslâm’a göre geçerli olup olmadığını “İslâm Soru-Cevap/ (اإلسالم سؤال وجواب)” fetva 

kurumuna soruyor. 

“İslâm Soru-Cevap/ (وجواب سؤال   fetva kurumu, (02-05-2009) yılında cevap olarak ”(اإلسالم 

yayınladığı fetva şudur: Hamd Allah’a mahsustur. 

Bir koca içki içme, uyuşturucu kullanma gibi helake neden olan günahlar işlemekte ısrar ettiği 

takdirde kadının kocasından boşama talebinde bulunması caizdir. Koca, karısını boşamayı 

reddederse kadın, konuyu şer‘î kâdıya havale eder ki kâdı söz konusu şer‘î gerekçelerden dolayı 

kocayı boşamaya zorlar, koca karısını boşamayı yine reddetse hâkim, kadını kocasından boşar. 

Şer‘î hâkim yoksa kadın, yaşadığı ülkedeki İslâmî merkezler gibi İslâmî mercilere başvurur. 

İslâmî kuruluşlar da, kocayı boşamaya ya da muhale‘â (kadın, kendisini boşama karşılığında 

kocasına bir miktar mal verme) yoluyla kadını boşaması için ikna ederler. Boşanma şer‘î olarak 

gerçekleştikten sonra ihtiyaca binaen boşama kararının beşerî mahkemede tescil edilmesi 

caizdir. 

 
49 Sâvî, Hâşiyetü’s-Sâvî ale’ş-Şerhi’s-sağîr, c. 2, s. 694. 
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“Amerika Şeriat Fakihleri Kurulu” “İslâm Birliği” ile birlikte Danimarka/Kopenhag’da (4-7 

cemaziye’l-Evvel 1425/22-25.06.2004) tarihinde düzenledikleri ikinci kongre sonuç 

beyannamesi: “Şeriatın hükmetmediği bir ülkede bir kimse hakkını elde etme ya da zulmü 

kendinden defetme yolu belirirse beşerî yargı sistemine başvurma ruhsatı kendisine tanınır. 

Beşerî yargı sistemine başvurmasının şartı da bazı şeriat âlimlerine giderek söz konusu davada 

uygulanması vâcip olan şer‘î hükmü belirledikten sonra sadece şeriatın kendisine tanıdığı hakkı 

talep etme ve şeriatın kendisine tanıdığı bu hakkı (beşerî hukuk) yoluyla da almak için 

çabalar.”50 

“Amerika Şeriat Fakihleri” ile “İslâm Birliği” adlı fetva kurumlarının ortaklaşa verdikleri bu 

fetvalarında, şer‘î hâkimin yokluğunda bir Müslüman kadının kocasından boşandırılmasının 

geçerli olması, şer‘î mercilerle gerçekleşeceği vurgulanmaktadır. İslâmî merkezlerin verdikleri 

hükümlerin uygulanmasını sağlayan geçmiş asırlarda olduğu gibi müeyyidesi olan “hisbe” gibi 

bir teşkilatı bulunmamaktadır. Bir başka deyişle bahsi geçen fetva kurumları, kadın için şer‘î 

hüküm verildikten sonra, devlet gücüyle bu hakkı elde etmek amacıyla beşerî mahkemede dava 

açılmasına cevaz vermektedirler. Bu grup âlimler, İslâmî merkezleri kâdı/karar mercii, resmî 

mahkemeyi ise bu şer‘î kararın uygulayıcısı konumundaki kolluk kuvveti olarak 

görmektedirler. Kadın, beşerî yargıda açılan bu davada İslâmî merkezlerin kendisi için tayin 

ettiği sadece şer‘î hakkını alır. Şayet beşerî hukuk sistemi, İslâmî kuruluşların kadın için 

belirlediği haktan daha fazlasını kararlaştırırsa kadının bunu alması zulüm olup caiz değildir. 

İslâmî olmayan mahkemelerin boşama kararlarının geçerliliği ile ilgili fetvanın devamında 

şöyle yer verilmiştir:  

 “Koca karısını şer‘î talâkla boşadıktan sonra beşerî yargı nezdinde de boşama hükmünü tescil 

edilmesinde bir problem bulunmamaktadır. Ancak taraflar boşama hususunda anlaşmazlığa 

düşerlerse gerekli kanunî icraatları yerine getirdikten sonra şer‘i hukukun olmaması halinde 

İslâmî merkezler şer‘î yargı yerine geçer. Sadece beşerî yargıya başvurarak kanunî yönüyle 

evlilik birliğine son verilmesi, şer‘î açıdan da evlilik birliğini sona erdirmez. Şayet bir kadın, 

medenî kanuna göre boşanmışsa kadın, İslâmî merkezlere giderek boşanmayı şer‘î açıdan 

gerçekleştirmek için bu tür hukukî meselelerde ehil âlimlere başvurur. Farklı bölgelerdeki 

 
50  https://islamqa.info/ar/127179  (05.08.2020). 

الدانمارك مع الرابطة اإلسالمية   -ة بأمريكا ، المنعقد بكوبنهاجنوقد نص البيان الختامي للمؤتمر الثاني لمجمع فقهاء الشريع  (

م على: " أنه يرخص    2004من يونيو لعام    25-22هـ الموافق  1425من شهر جمادى األولى لعام    7-4، في الفترة من  

عة ، شريطة  في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيال َلستخالص حق أو دفع مظلمة في بلد َل تحكمه الشري

اللجوء إلى بعض حملة الشريعة لتحديد الحكم الشرعي الواجب التطبيق في موضوع النازلة ، واَلقتصار على المطالبة  

 ) به والسعي في تنفيذه

https://islamqa.info/ar/127179
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İslâmî merkezlerin çokluğu ve kolaylıkla bu merkezlere ulaşılabilmesinden dolayı bu durumda 

zaruret ilkesi bahane edilemez.”51 

“İslâm Soru-Cevap” / (وجواب سؤال   fetva kurumu, “Amerika Şeriat Fakihleri ”(اإلسالم 

Kurulu” ile “İslâm Birliği”nin ortak verdikleri bu iki fetvayı verdikten sonra söz konusu kadına 

şu tavsiyede bulunmaktadır: “Yaşadığın ülkedeki İslâmî merkeze müracaat etmelisin senin 

durumunla ilgili oradaki âlimler sorumludurlar.”52 Klasik döneme ait fakihlerden el-Kâbisî ve 

başkaları da az önce değindiğimiz fetvayı teyit etmektedirler. Şöyle ki: “Kocası nerede olduğu 

bilinmeyen bir kadın, resmî/şer‘î otoritenin bulunmadığı bir yerde bulunursa kocasıyla ilgili 

habere ulaşmak için salih komşularına başvurur. Komşuları da bu durumdaki bir kadının başka 

bir kocayla evlenebilmesi için dört yıl bekleme süresini belirlerler. Bu süre geçtikten sonra 

kocanın nerede olduğuyla ilgili olarak halen bir haber alınamamışsa kadının komşuları, bu 

süreye kocası ölen kadının iddet bekleme müddetini de eklerler. Artık bu müddet de biterse 

başka bir erkekle nikâh kıyması helal olur. Zira İmamın yokluğunda cemaatin uygulaması 

İmamın hükmü gibidir.”53 Kimi ilim ehli, bu fetvayı verirken “el-Kâbisî” yerine “el-Fâsî”ye 

nispet etmektedir.54 Sözkonusu ilim ehlinin gösterdiği kaynağa da ulaştığımızda bu fetvanın 

“el-Kâbisî”ye ait olduğunu görürüz.55 

1.8. Kâdının Yokluğunda Kâdı Yerine Geçecek Mercii Tayin Edecek Mekanizma 

Hâkimin yokluğunda kâdıyı tayin edecek merciinin belirli nitelikte olması gerekir. Sıradan 

kişiler veya herhangi bir cemaat, kâdıyı tayin edemezler.  

İbn Hacer, imamı/devlet başkanını seçmek ve gerektiğinde azletmekle yetkili olan ehlü’l-hal 

ve’l-akd için kullanılan niteliklerinin aynısının kâdıyı seçen heyet için de olması gerektiğini 

 
51 https://islamqa.info/ar/127179 (08.03.2021). 

إذا طلق الرجل زوجته طالقا شرعيا فال حرج في توثيقه أمام المحاكم الوضعية ، أما إذا تنازع الزوجان حول  )ب يَّن القرار أنه  

الطالق فإن المراكز اإلسالمية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء اإلجراءات القانونية الالزمة ، وأن 

حية القانونية َل يترتب عليه وحده إنهاء الزواج من الناحية الشرعية ، اللجوء إلى القضاء الوضعي إلنهاء الزواج من النا

فإذا حصلت المرأة على الطالق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز اإلسالمية وذلك على يد المؤهلين في هذه القضايا من  

ا الشرعية ، وَل وجه لالحتجاج بالضرورة في هذه  الناحية  العلم إلتمام األمر من  المراكز اإلسالمية أهل  لتوافر  لحالة 

 وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق ( 
52 https://islamqa.info/ar/127179 (05.08.2020). 
53 Ebû Abdillâh Muhammed b. Yûsuf b. Ebi’l-Kâsım b. Yûsuf el-Abderî el-Mevvâk, el-Gırnâtî (ö. 897/1492), et-

Tâc ve’l-iklîl li Muhtasari Halîl 1-8, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Y.Y. 1416/1994, c. 5, s. 498. 

ف ع ْت أ   ( ْوِضعٍ َل  ُسْلط ان  فِيِه ل ر  ْرأ ةُ فِي م  : ل ْو ك ان ْت اْلم  ِوي ِين  غ ْيُرهُ ِمْن اْلق ر  ق ال  اْلق ابِِسي  و  ا ي ْكِشفُوا و  انِه  اِلِحي ِجير  ه ا إل ى ص  ْمر 

اٍم ثُمَّ ِعدَّ  ل  أ ْرب ع ة  أ ْعو  بُوا ل هُ اأْل ج  ر  ا، ثُمَّ ض  ْوِجه  ب ِر ز  اِم ك ُحْكِم  ع ْن خ  م  اع ِة فِيع د ِم اإْلِ م  اجِ أِل نَّ فِْعل  اْلج  ْزو 
ت ِحل  ِلْْل  ف اةِ، و  ة  اْلو 

اِم. م   ) اإْلِ
54 https://www.facebook.com/. (05.08.2020). 
55 Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl, c. 5, s. 498. 

https://islamqa.info/ar/127179
https://islamqa.info/ar/127179
https://www.facebook.com/m.alhamedi/posts/793327307406011?comment_id=960631734008900&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
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açıkça ifade etmektedir.56 Ebü’l-Hasan el-Esbâhî’den sorulan meselenin aynısı İbn Hacer el-

Heytemî’den de soruldu. Şöyle ki: “Yönetici ve otoritenin olmadığı bir bölgede kadının velisi 

ve çocukların vasisi vb. de bulunmamaktadır. Herhangi bir ülke ahalisinden bir cemaat, nikâh 

ve mallarla ilgili bir hususta hüküm veren bir fakihi tayin edebilirler mi?” el-Esbahî, bu soruya 

şöyle cevap vermektedir: “Evet, bir bölgede insanların müracaat edeceği yönetici bir reis 

olmadığı takdirde, ehlü’l-hal ve’l-akd heyetinden üç kişi bir araya gelerek kadılık şartlarını 

taşıyan birini kâdı olarak tayin ederler. Tıpkı imamın/devlet başkanının seçiminde olduğu gibi 

bu üç kişinin kemal sıfatlarına sahip olmaları gerekir.”57 Burada kâdıyı görevlendirecek 

merciinin ehlü’l-hal ve’l-akd heyetinden en az üç kişi olması ve kemal sıfatlarına yani imamı 

seçmek ve gerektiğinde azletmekle yetkili olan heyet için kullanılan niteliklere sahip olmaları 

gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

2. BELLİ ŞARTLARLA ŞER‘Î OLMAYAN YARGIYA BAŞVURMAYA CEVAZ 

VERENLER VE ONUN KARARINI GEÇERLİ SAYANLAR 

Bizim araştırmalarımıza göre; kadının zarar görmesi, zaruret vb. detaylı deliller, esas alınarak 

beşerî mahkemeye başvurmayı, dünyadaki muteber fetva kurumlarından kolektif olarak sadece 

“Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisi” caiz görmektedir.58 Bununla birlikte laik sistemindeki 

resmî boşamaların İslâmî hükmü, ülkemizi yakından ilgilendirdiği için ülkemizde konuyla 

ilgilenen araştırmacıların görüşlerine de temas edip bir değerlendirmeye tabi tutacağız. 

2.1. Akde Bağlılık 

Taraflar arasında kurulan evlilik akdi temel şer‘î şartları taşıdığı takdirde her iki taraf 

için bağlayıcıdır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Akitlerinizi 

yerine getirin.”59 Akdin gereği, hâkimin boşama kararına tarafların rıza göstermesidir. 

Taraflardan biri akde uymayı reddetse bu durumda karşı tarafa ihanet etmiş olur. Kıyamet günü 

herkes yaptığı ihanet miktarınca sancağı yükseltilecektir.60 

İbn Ömer (radıyallahu anhuma) anlatıyor: “Rasûlullah aleyhissalâtu vesselâm 

buyurdular ki: ‘Kıyamet günü her vefasız kişinin arkasında bir bayrak bulunacak ve vefasızlığı 

 
56 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed İbn Hacer el-Mekkî el-Heytemî (ö. 974/1567), 

el-Fetâva’l-kübra’l-fıkhiyye 1-4, Mültezimü’t-tab‘ve’n-neşr Abdülhâmid Ahmed Hanefî Bişâri‘ el-meşhed el-

Hüseynî rakam:18, Mısır T.Y, c. 4, s. 297. 
57 İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-kübrâ, c. 4, s. 297. 
58 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
59 Maide, 5/ 1. 

نُوا ا ْوفُوا بِاْلعُقُودِ  ( ا الَّٖذين  ٰام   ) ي ا ا ي ه 
60 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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ölçüsünde o bayrak yükseltilecektir. Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır’ denilir.”61 

Dolayısıyla beşerî hukuk sistemine göre evlilik akdini kuran kimseler, bu akit gereği boşamanın 

mahkeme tarafından gerçekleşmesini kabul etmiş olmaktadırlar. 

2.2. Şartın Bağlayıcılığı  

Avrupa ve Türkiye şartlarında yapılan evliliklerle ilgili Müslümanların yaşamlarını 

kolaylaştıran çözüme yönelik ictihadları olan mezhep, Ahmed bin Hanbel’in mezhebidir. 

Ahmed bin Hanbel, butlanına/geçersizliğine dair nastan bir delil bulunmadığı müddetçe her 

şartın sahih olup yerine getirilmesinin vâcip olduğu görüşündedir. Özellikle evlilik akdi sonrası 

için olan şart böyledir.62 Konu ile ilgili Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Yerine getirmenizi 

en fazla hak eden şart, kendisiyle ırzları (evlilikleri) mubah kıldığınız şarttır.”63 Buhârî ve 

Müslim bu hadisi rivayet etmiştir. Yine Rasûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Müslümanlar, 

haramı helal, helali de haram etmedikçe kabul etmiş bulundukları şartlara bağlıdırlar.”64 Aynı 

zamanda bir kadın, kocasına evinde ikame etmesini şart koştuğu halde kocası sonradan karısını 

kendi evine götürmeyi isteyince Hz. Ömer’in (r.a) huzurunda muhakeme oldular. Hz. Ömer’in 

(r.a), kocaya söylediği şu sözü konumuza delil teşkil etmektedir: “Kadının şart koştuğu şey 

onun hakkıdır.” Adam: “Bu durumda kadınlar artık bizi boşarlar.” söyleyince, Hz. Ömer 

bunun üzerine şu sonsuz mesajı veriyor: “Hakların kesinlik kazanması kabul edilmiş şartlara 

göredir senin hakkın da şart koştuğun şeye göredir.”65 

Madem şeriat, Kur’ân ve sünnetten iptaline yönelik bir nass olmadıkça eşlerin kendi lehlerine 

şart koşmalarını mubah görmüştür. Öyleyse bu şart, şeriat cihetiyle de bağlayıcıdır. Tarafların 

 
61 Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl el-Cu‘fî el-Buhârî (ö. 256/870), el-Câmi‘ü’l-müsnedü’s-sahîh el-Muhtasaru 

min umûri Rasûlullâhi sallallâhu aleyhi ve’s-sellem ve sunenihi ve eyyâmih/Sahihü’l-Buhârî 1-9, Dâru’t-

tavki’n-necât, Y.Y.1422/2001, “Edeb” 78/6177 (c. 8, s. 41); Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî (ö. 

261/875), el-Müsnedü’s-sahîh el-Muhtasaru bi nakli’l-‘adli ‘ani’l-‘adli ilâ Rasûlillâhi sallâllahu aleyhi ve’s-

sellem 1-5, Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî, Beyrut T.Y, “Cihâd” 32/4-1735, (c. 1, s. 830). 

 ) يرفع لكل  غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، فيقال: هذه غدرة فالن بن فالن (
62 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
63 Buhârî, “Şurût” 54/2721 (c. 3, s. 190); Müslim, “Nikâh” 16/8-1418 (c. 2, s. 1035). 

 )إن  أحق  الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج(
64 Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre b. Mûsâ b. Dehhâk et-Tirmizî (ö. 279/892), Sunenü’t-Tirmizî 1-5, Şeriketu 

mektebeti ve matbe‘ati Mustafa el-Bâbî el-Halebî, Mısır 1395/1975, “Âhkâm” 13/1352 (c. 3, s. 626), Elbanî, 

bu hadise “sahihtir” demiş. 

م  )حالَل (رواه الترمذي وحس نه )المسلمون عند شروطهم، إَل  شرطا  أحل  حراما  أو حر 
65 Buhârî, “Şurût” 54/2720 (c. 3, s. 190). 

ولقول عمر بن الخط اب رضي هللا عنه لمن شرط لزوجه أن يسكنها دارها، ثم  أراد نقلها إلى داره، فتخاصما لدى عمر   (

فقال: لها شرطها. فقال الرجل: إذا  يطل قننا. فأجابه عمر بتلك الكلمة الدستورية الخالدة: مقاطع الحقوق عند الشروط ولك 

 ما شرطت( 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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Avrupa kanunlarına göre akdin icra edilmesine rıza göstermeleri, bu kanunlarla “yükümlü” 

olmak ile itibar edilir. Bu kanunların maddeleri de evliliğe dair şartlar gibidir.66 

2.3. Sözleşmeye Uymak 

Evlilik, karşılıklı rıza ve ittifaka dayanan bir akittir. Taraflar, evliliğin yapıldığı kanuna göre 

muhakeme olmakta İttifak ederler. Şer‘î nassa aykırı olmaması şartıyla yapılan “akit” gereğince 

bu kanunların hükümlerine bağlı kalmak şer‘î açıdan vâcip olur.67 

İbn Teymiyye şöyle diyor: “Akitlerde asıl olan kulun sözleşmeye/akde uymasıdır veya Şari‘in 

kulu akde uymaya mecbur etmesidir. Kulun akde uyması ise üzerinde sözleşme yaptığı şeydir. 

Kul sözleşmeyi bozmaz, sözleşmeye vefasızlık da yapmaz. Kul, Şari’in emrettiğine uymasa da 

Allah, kulun sözleşmeye uymasını vâcip kılar.”Bu anlamda Allah Teâlâ Kur’ân’da şöyle 

buyurmaktadır: ‘Onlar, Allah ’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. 

Onlar, Allah ’ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet ederler.’68 Allah’ın riayet edilmesini 

emrettiği haklar, Allah tarafından uyulması mecbur bırakılan haklardır. İnsanın sözleşme 

yaptığı şey, yükümlü olduğu şeydir. Kişi, Allah’a verdiği sözü yerine getirmelidir. Allah’ın 

kitabına muhalif olmadıkça sözleşmeyi bozmamalıdır.”69 

Mevlevî, erkeğin Avrupa kanunu gereğince kurmuş olduğu evlilik akdi/sözleşmesiyle boşama 

yetkisini zaten hâkime devredilmesine rıza gösterdiğini ve boşama ile ilgili yargıcın kararını 

reddedemeyeceğini belirtmektedir.70 Zira şöyle fıkhî bir kaide bulunmaktadır: “Kim, kurduğu 

akdi tek taraflı olarak bozmaya çabalarsa onun bu çabasına itibar edilmez.”71  

2.4. Akdin Tarafları Kapsaması 

Evlilik akdi, medenî hukukta belirtildiği gibi taraflara sorumluklar yükler. Yargıyla ilgili 

hüküm, genellikle eşlerden birinin talebi üzere gerçekleşir. 

Taraflardan biri tek taraflı olarak karşı tarafın rızası olmadan iradesini karşı tarafa dikte ederse 

bu akdin tabiatına aykırı olup akdin iptal edilmesine yol açar. Akit ise bilindiği gibi akdi kuran 

 
66 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
67 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
68 Ra‘d 13/20,21. 

ُ بِٖه ا ْن يُوص ل ( ر  ّٰللاه ا ا م  الَّٖذين  ي ِصلُون  م  َل  ي ْنقُُضون  اْلٖميث اق  و  ِ و   ) ا لَّٖذين  يُوفُون  بِع ْهِد ّٰللاه
69 Ebü’l-Abbâs Takıyyüddîn Ahmed b. Abdilhalîm b. Mecdiddîn Abdisselâm b. Teymiyye el-Harrânî (ö. 

728/1328), Mecmû‘u Fetâvâ 1-35, Mecme‘ el-Melik Fehd li tibâ‘atı’l-Mushafi Şerif, el-Medinetü’n-Nebeviyye 

el-Memleketü’l-Arabiyyeti’s-Su‘ûdiyye 1416/1995, c. 29, s. 341. 
70 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
71 Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, mad. 100. 

 ) إن  من سعى في نقض ما تم  من جهته، فسعيه مردودعليه (

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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tarafların şeriatıdır. Bu da tarafların iradelerinin bütünleşmesidir. Evlilik akdindeki irade 

bütünleşmesi belirli bir kanun etrafında gerçekleşir. Dolayısıyla taraflardan biri bu kanunlara 

uymayı reddedemez reddederse tek taraflı olarak karşı tarafa iradesini dikte etmiş olur. Bu da 

akde ters düşmektedir.72 

Kadının talebi üzere hâkim, boşamaya hükmederse kocanın bu boşamanın şer‘î olmadığını 

iddia etmesi caiz değildir. Bu durumda evliliğin kurulduğu akitle çatışmış olur.73 

2.5. Kadının Zarar Görmesi 

Kocanın yargıcın boşamasını şer‘î olmadığı gerekçesiyle reddetmesi tehlikeli bir çelişki olup 

ne şeriat ne de akıl kabul eder. Çünkü evlilik akdi koca tarafından devam ediyor iken kadın 

açısından evlilik birliği bitmiş olur. Koca, talâk hakkını kullanmayarak kadını zorla alıkoyarak 

kadının zarar görmesine neden olur ki Kur’ân nassı bunu açık bir şekilde yasaklamıştır.74 

“Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın.”75 Öte yandan böyle bir 

evlilik, şeriatın özüne aykırıdır. Zira şeriat, evliliği şöyle tanımlamıştır: “Evlilik akdi (bağı), 

asıl itibariyle sonsuz olmasına rağmen çözülmeye (son bulmaya) kabil (elverişli)dir.”76 Avrupa 

kanununa göre evliliklerini yapan çiftleri boşamaya hükmedecek şer‘î bir yönü olmadığı zaman 

erkek, kadına rağmen kadını, ölümüne kadar zorla alıkoyma durumu söz konusu olur. 

Şayet Avrupa yargısının boşama kararı erkeğe göre makbul değilse ve konunun çözümü için 

şer‘î bir hüküm de yok dersek çiftlerden biri ölmedikçe böyle bir evlilik feshedilemez demektir. 

Bu durum evlilik ve akitlerle ilgili şer‘î hükümlere aynı zamanda aklın gerektirdikleri ve işlerin 

apaçık maslahatlarına aykırılık arz eder. Bu da kadının büyük zarar görmesine yol açar. Şeriat 

ise zarar vermeyi yasaklamıştır.77 Konuyla ilgili şöyle bir fıkhî kaide bulunmaktadır: “İslâm’da 

ne zarar ne de zarara zararla karşılık vermek vardır.”78 Bu lafız, hasen hadis metni olup İbn 

Mâce ve Darekutnî rivayet etmiştir. Şeyh Ahmed Zerkâ “Şerhü’l-kavâ‘idi’l-fıkhiyye” adlı 

eserinde şöyle demiştir: “Şeriat, kadının zarar görmesine müsaade etmediği gibi kadın, evliliğin 

 
72 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
73 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
74 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
75 Talak, 65/6. 

ل ْيِهنَّ   ( ي ِقُوا ع  وهُنَّ ِلتُض  ار  َل  تُض   )و 
76 

 ) لاألصل عقد مؤب د ولكن ه قابل لالنحال الزواج في (
77 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
78 Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî (ö. 273/887), Sünenu İbn Mâce 1-2, Dâru ihyâi’l-kütübi’l-

Arabiyye/Faysal Îsâ el-Bâbî el-Halebî, Y.Y.T.Y. “Ahkâm” 13/17-2340(c. 3, s. 430); Mecelle, mad.19. 

 ) َل ضرر وَل ضرار (

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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gerekliliklerini yerine getiremediği vakit, kadının böyle bir evlilik hayatına bağlı kalmasına da 

müsaade etmez.”79 

2.6. Zaruret İlkesi 

İslâm şeriatında asıl itibariyle haram olan bazı hükümler var ki zaruret ilkesine binaen mubah 

kılınmıştır.  

Şeyh Faysal Mevlevi fetvasında kadının başvuracağı şer‘î bir merci bulunamaması halinde 

kadın kendisinden zararı savmak için Avrupa hukukuna başvurmasını şer‘î açıdan vâcip 

olduğunu söylemiştir. Fetvanın konumuzla ilgili kısmında şöyle yer verilmiştir: “Avrupa 

kanunlarına göre evlenen bir kadının kocası, kadına zarar vererek kendisini zorla alıkoyarak 

nikâhında tutmaktadır. Kadının evlilik hayatına devam etmesi mümkün olmayıp kocası da, 

boşamayı reddetmesi durumunda kadının başvuracağı müeyyidesi olan şer‘î bir merci de 

bulunamamaktadır. Dolayısıyla bu şartlarda yukarıda zikrettiğimiz diğer sebepler bulunmasa 

bile zararı savma kabilinden olarak kadının Avrupa yargısına başvurması şer‘î açıdan vâcip 

olur.”80 

Bu fetvada yukarıda açıklamaya çalıştığımız zaruret ilkesine işaret eden altı durum 

bulunmaktadır: 

1.Kocasının kendisini zorla nikâh altında tutması. 

2.Kadının evlilik hayatını devam etmesinin mümkün olmaması. 

3.Kocanın boşamayı reddetmesi. 

4. Şer‘î merciinin bulunmaması. 

5. Kadının zararı kendisinden savma zorunluluğu. 

6. Kadının önünde Avrupa hukuku dışında bir çözüm gözükmemesi. 

Yukarıda yer verdiğimiz üzere Amerika Şeriat Fakihleri Kurulu ise fetvasında, Avrupa Fetva 

ve Araştırmalar Meclisinin sözcüsü Mevlevî’nin bu görüşlerini şöyle reddetmektedir: “Şayet 

bir kadın, medenî kanuna göre boşanmışsa, İslâmî merkezlere giderek boşanmayı şer‘î açıdan 

 
79 

ة المرأة وبقائها مقي دة بزواج لم تعد تستطيع الوفاء بالتزاماته (  ) والشرع لم يأذن بمضار 
80 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 

جت وفق قانون أوروبي  –فإذا كان رفع الضرر عن المرأة  ( ولم تستطع إكمال حياتها الزوجية، وتعس ف زوجها   –التي تزو 

فرفض طالقها، وليس لها جهة شرعية إلزامية تشتكي لديها، ولم يعد ممكنا  دفع هذا الضرر عنها إَل  باعتبار الحكم  

 ) قبيل إزالة الضرر حت ى ولو لم نأخذ باألسباب األخرى المذكورة آنفا . القضائي األوروبي، لكان ذلك واجبا  شرعا  من

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
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gerçekleştirmek için bu tür hukukî meselelerde ehil âlimlere başvurur. Çeşitli bölgelerdeki 

İslâmî merkezlerin çokluğu ve kolaylıkla bu merkezlere ulaşılabilmesinden dolayı bu durumda 

zaruret ilkesi bahane edilemez.”81 

2.7. Resmî Boşamaların Tevkîl ve Tefvîd Açısından Değerlendirilmesi 

İslâm hukuku esas olarak boşanma yetkisini kocaya vermiştir. Fakat koca boşanma yetkisini 

eşine veya başka üçüncü bir şahsa devredebilir. Fıkıh literatüründe bu işleme “tefvîdî talâk” 

denir. Bu görüş, İslâm âlimlerinin çoğunluğunun düşüncesi olup Zahirîlerden başka hiç kimse 

bu görüşe muhalif olmamıştır.82 Avrupa ve Türkiye kanunları, genel olarak boşama yetkisini 

hâkime tanımıştır. Bir Müslüman, evlilik akdini beşerî kanunlara göre yaptığı zaman açıkça bu 

kanunların kendileri için bağlayıcı olduğunu ilan etmiş olur. Bu kanunlardan biri de boşamayı 

hâkimin eline verme hususudur. Bu da caiz olup koca tarafından boşama yetkisini hâkime 

devretme yani “tefvîdî talâk” olarak değerlendirilmesi mümkündür.83 

Hayrettin Karaman, boşama davasını erkek açmışsa boşama hususunda erkek tarafından 

hâkime vekâlet verme olarak değerlendirmektedir. “Boşama davasını erkek açmış ise bu, 

hâkime boşaması için vekâlet verme yerine geçer, o da boşayınca talâk gerçekleşir”84 

Hayrettin Karaman, resmî boşamaların “tefvîdî talâk” prosedürü içinde 

değerlendirilmesine ilişkin olarak bir çekincesi bulunmaktadır. “Resmî olarak evlenen çiftlerin 

daha başta (bu evlilik akdini yaparken), üstü kapalı da olsa boşama hakkını mahkemeye 

devretmiş oldukları, bu sebeple kocanın kendi başına boşamasının geçerli olmayacağı 

şeklindeki görüşe katılmam mümkün değildir. Çünkü bazı Batı ülkelerinde bulunmasına 

rağmen, Türkiye’de Müslümanların önünde ‘ister imam nikâhı ile ister resmî nikâhla evlenme’ 

şeklinde bir seçenek yoktur. Kanuna göre evli sayılmak isteyenler tek yol olarak resmî nikâha 

mecbur edilmişlerdir. Bu yüzden ‘hür irade ile bir yetki devri’ söz konusu değildir.”85 

Şeyh Abdullah b. Beyyeh, tefvîdî talâkın açık bir şekilde olmasına ilişkin olarak, batılı 

yargı sistemine göre nikâh kıyan kimselerin boşanma yetkisinin mahkemelere ait olduğu 

 
81 https://islamqa.info/ar/127179 (05.08.2020). 

المؤهلين في هذه القضايا من )فإذا حصلت المرأة على الطالق المدني فإنها تتوجه به إلى المراكز اإلسالمية وذلك على يد  

المراكز اإلسالمية  لتوافر  الحالة  الشرعية ، وَل وجه لالحتجاج بالضرورة في هذه  الناحية  العلم إلتمام األمر من  أهل 

 وسهولة الرجوع إليها في مختلف المناطق ( 
82 İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, c. 2, s. 600; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, c. 4, s. 465,466; Ebû 

Muhammed Muvaffakuddîn Abdullâh b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Makdisî ed’Dımaşkî (ö. 

620/1223), el-Muğnî li İbn Kudâme 1-10, Mektebetü’l-Kâhire, Yayın yeri yok 1388/1968, c. 7, s. 403; 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (08.03.2021). 
83 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 
84 http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00504.htm (05.08.2020). 
85 http://www.yenisafak.com/yazarlar/detayscroll/7996?n=1 (05.08.2020). 

https://islamqa.info/ar/127179
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00504.htm
http://www.yenisafak.com/yazarlar/detayscroll/7996?n=1
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hususunda gafil olduklarını söylemektedir. Bir başka deyişle batılı ülkelerde resmî yoldan 

evlenenler, boşama konusunda bırakın yetkiyi yargıca devrederek akdi kuran taraf olmasını, 

boşama hususundaki yetkili mercii akıllarına bile getirmezler. Zira “Dul bir kadın, kendisini 

evlendirme hususunda yetkilidir”86 hadisine binaen şöyle bir kural formüle edilmiştir: “İzne 

bağlı olan tüm hukukî işler, açık olmasına ihtiyaç duyar.”87 Dolayısıyla Şeyh Abdullah, kocanın 

boşama yetkisini açık bir şekilde devretmesi gerektiğine dikkat çekerek Şeyh Mevlevî’nin 

beşerî hukuk sistemindeki boşamaların “tefvîdî talâk” prosedürü içinde değerlendirmesine karşı 

çıkmaktadır. 

Şeyh Abdullah’ın bu mülahazasına cevap niteliğini taşıyacak şekilde Şeyh Mevlevî, zaten 

değerlendirmiştir. Eğer “buradaki boşama yetkisini devretme/tefvîdî talâk, açık olmayıp 

bununla amel etmek caiz değildir” şeklinde bir soru akla gelirse cevaben deriz ki; “bu durum 

en azında Avrupa toplumlarında örf olarak itibar edilir.” Zira şöyle usûlî bir kaide 

bulunmaktadır: “Örf olarak bilinen şey, koşulan şart gibidir.”88 

Mahkemelerin boşamalarını “tefvîdî talâk” olarak değerlendirilmesini sağlayan sevk 

edici temel unsur, toplum tarafından bilinen örf olup açık olarak koşulan şart yerine 

değerlendirilir. Şeyh Ahmed Zerkâ, “Şerhü’l-kava‘idi’l-fıkhiyye” adlı eserde şöyle demiştir: 

“Nasla çakışan özel bir delil bulunmadığı müddetçe insanlar tarafından bilinen açık bir şart, 

şer‘î açıdan gözetilir ve itibar edilir.  

İnsanlar arasında amel edilerek mutat hale gelen bir şey, bilinir bir konuma gelmişse 

açıktan şart koşulmasa bile, o şart gözetilir ve açık bir şart gibi değerlendirilir.”89 

2.8. Şer‘î Olmayan Mahkemenin Kararlarını Uygulamanın Hükmü 

Şer‘î olmayan mahkemenin kararlarını uygulayabilmek için İslâm hukuk tarihinde konuya 

benzer fetvaları tespit etmemizin önemli olduğunu düşünüyoruz.  

 
86 İbn Mâce, “Nikâh” 9/11-1872 (c. 1, s. 1872); Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel b. Hilâl b. Esed eş-

Şeybânî el-Mervezî (ö. 241/855), Müsnedü’l-İmam Ahmed b. Hanbel 1-45, Müessesetü’r-risâle, 

Y.Y.1421/2000, 17722 (c. 29, s. 260); Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyn b. ‘Alî b. Mûsâ el-Hüsrevcirdî el-Beyhakî 

el-Horâsânî (ö. 458/1066), es-Sünenü’l-kübrâ 1-10, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Lübnan/Beyrut 1424/2003, 

“Nikâh” 39/1375 (c. 7, s. 199). 

االثَّ  (  ) ي ُِب تُْعِرُب ع ْن ن ْفِسه 
87 http://binbayyah.net/arabic/archives/144 (05.08.2020). 
88 Mecelle, mad. 43. 

 )المعروف عرفا  كالمشروط شرطا(
89 Ahmed b. Muhammed b. Osmân Zerkâ el-Halebî (1357/1938), Şerhü’l-kavâ‘idi’l-fıkhiyye, Dârü’l-kalem, 

Dımaşk 1409/1989, s. 237. 

)في كل محل يعتبر ويراعى فيه شرعا  صريح الشرط المتعارف، وذلك بأن َل يكون مصادما  للنص بخصوصه، إذا تعارف 

 )بدون اشتراط صريح فهو مرعي، ويعتبر بمنزلة اَلشتراط الصريح الناس واعتادوا التعامل عليه

http://binbayyah.net/arabic/archives/144
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Şer‘î olmayan mahkemenin kararlarını uygulamak “Yararları sağlamak zararları savmak”90 

usûlî ilkesine ve zarurete91 binaen caizdir. 

İzz Bin Abdisselam şöyle diyor: “Şayet kâfirler büyük bir İslâm ülkesini istila ederler ve onların 

yargı işlerine bakmak için genel manada Müslümanların maslahatlarını/yararlarını bilen birini 

görevlendirirlerse bu durumda gözüken şey şudur: ‘Yararları sağlamak, zararları 

savmak/defetmek’ kuralına binaen kişi tüm bu görevleri uygulayıp yerine getirmelidir. Aksi 

halde, ehil olana görevin verilmemesi durumunda ortada görevin mükemmel olarak yerine 

getirilmesi kaçırılmış olur. Kamunun maslahatları işlemez hale gelmesi ve yaygın manada 

bozulmanın meydana gelmesi Şari‘in merhameti ve kulların maslahatlarını/yararlarını 

gözetmesinden uzaklaşılmış olunur.”92 

Yusuf el-Karâdâvî de “Fetâvâ Muâsire” isimli kitabında, İslâmî olmayan bir hükümet 

sisteminde yer almanın hükmünü açıklarken az önceki fetvaya yer vermiştir. Bu fetvaya 

Karâdâvî’nin yorumu şöyledir: “Şeyhin burada vurguladığı şey; açık bir şekilde akla ve hikmete 

uygun düşmektedir. Bu fetva, maslahatın gerçekleşmesini ve imkân ölçüsünde mefsedetin de 

önüne geçilmesini sağlamaktadır.”93 

İbn Hacer el-Heytemî, gayri müslim hâkimin vereceği hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 

“Tuhfetü’l-muhtâc” adlı eserinde şöyle görüş belirtmektedir: “el-Bulkînî; kadın ve düzgün bir 

şekilde yargı işini yerine getiren görme engelli kimse ile köle ve gayri müslim birinin yargı için 

görevlendirilmeleri geçerli olmaktadır.”94 Bu görüşü şerh eden Şirvânî, İbn Hacer’in bu 

görüşünün kadın ve “gayri müslim” olan kimse, yargı görevlerine bir otorite tarafından 

atanmışsalar yargı hususundaki verdikleri hükümlerinin uygulanmasının gerekli olduğunu 

söylemektedir.95 

 
90 

 )جلب المصالح ودفع المفاسد(
91 https://www.facebook.com/m.alhamedi/posts/793327307406011 (05.08.2020). 
92 Ebû Muhammed İzzüddîn Abdülazîz b. Abdisselâm b. Ebi’l-Kāsım b. el-Hasan es-Sülemî ed-Dımaşkî (ö. 

660/1262), Kavâ‘idü’l-ahkâm fi mesâlihi’l-enâm 1-2, Mektebetü’l-külliyâti’l Ezheriyye, Kahire 1414/1991. c. 

1, s. 85. 

ة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كل ه، جلبا  للمصالح  )ولو استولى الكف ار على إقليم، فولوا القضاء لمن يقوم بمصال ح المسلمين العام 

ة ودفعا  للمفاسد الشاملة ل المفاسد .العام  ة وتحم  إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح العباد تعطيل المصالح العام 

ن هو أهل لها  وفي ذلك احتمال بعيد( .الشاملة، لفوات الكمال فيمن يتعاطى توليتها مم 
93 Yusuf el-Kârâdâvî, Fetâvâ Muâsira 1-3, el-Mektebu’l-İslâmiyye, Beyrut/Dımaşk/Ammân 1421/2000, c. 3, s. 

442. 
94 Ebü’l-Abbâs Şihâbüddîn Ahmed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali b. Hacer el-Heytemî (ö. 974/1567), 

Tuhfetü’l-muhtâc bi şerhi’l-Minhâc 1-10, el- Mektebetü’t-ticâriyyeti’l-kübrâ, Mısır 1357/1983, c. 10, s. 114. 

ك افِرٍ  ( قِن ٍ و  ا ي ْضبُِطهُ و  ى فِيم  أ ْعم  أ ةٍ و  ح  اْلبُْلِقينِي  نُفُوذ  ت ْوِلي ِة اْمر  جَّ ر   ) و 
95 Abdulhamîd b. Hüseyin ed-Dâğıstânî (ö. 1300/1882), Hâşiyetü’ş-Şirvânî 1-10, el- Mektebetü’t-ticâriyyeti’l-

kübrâ, Mısır 1357/1983.c. 10, s. 114. 

https://www.facebook.com/m.alhamedi/posts/793327307406011
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Üstat Abdullâh Muhammed Abdullâh, Hanefî İmamı Muhammed b. Hasan eş-Şeybanî’nin “es-

Siyerü’l-kebîr” adlı eserini uzun bir şekilde tetkik ettikten sonra şu sonuca vardı: “Delil olarak, 

Habeş’e hicret eden ilk Müslümanların örneğinde olduğu gibi, küfür ülkesindeki bir 

Müslümanın davasının çözümü için gayri müslim sultana başvurmasından alıkonulmaz. Şayet 

kâfirler, Müslümanlara galip gelirlerse Müslümanların yöneticisi, Müslümanlarla kâfirler 

arasındaki çekişmeli davaların çözümü hususunda olduğu gibi, Müslümanların hakları alaşağı 

edilmesi şartları karşılığında, onlarla ateşkes yapmak zorunda kalırsa bu caiz olmaktadır.”96 

2.9. Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisinin Fetvası 

Gayri müslim bir hâkimin veya Müslüman olan yargıcın gayri İslâmî bir hukuk 

sistemiyle boşamaya karar vermesi Müslümanlar için de bağlayıcıdır. 

Beşerî yargı sistemindeki boşanmaların cevazı konusunda, anlatmaya çalıştığımız 

hususları kapsayacak şekilde “Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisinin/ ( المجلس األوربي لإلفتاء

 .Şer‘î olmayan mahkemenin boşamasını geçerli olduğuna dair fetvasına yer vereceğiz ”والبحوث(

 “Avrupa Fetva ve Araştırmalar Meclisinin” Fetvası 

Beşinci Dönem, (30 Muharrem-3 safer 1421/4-7 Mayıs 2000) 

Müslüman Olmayan (veya Beşerî Hukuk Sistemindeki) Hâkimin Boşamasının 

Hükmüne İlişkin Karar:3/5. 

Şüphesiz bir Müslüman için asıl olan, yargı işlerinde Müslüman kâdıya, yokluğu halinde 

ise şer‘î kâdı yerine geçecek İslâmî mercie97 müracaat etmesidir. Ancak gayri müslim ülkelerde 

(ve Türkiye’de) yaşayan insanlar için İslâmî yargı bulunamamaktadır. Bu takdirde, evliliklerini 

bu ülkelerin kanunlarına göre yapanlar Müslüman olmayan hâkimin boşama ile ilgili kararını 

uygulaması gerekir. Çünkü bir Müslümanın evlilik akdini İslâmî olmayan bu kanuna göre 

yapınca böyle bir evliliğin sonuçlarını zımnen/dolaylı olarak kabul etmiş olur. Böyle bir 

evliliğin sonuçlarından biri de bir evliliği sona erdirme ancak hâkimin yetkisindedir. Bu durum, 

koca açıkça ifade etmese bile İslâm fukahasının cumhuruna göre şer‘i açıdan kocanın boşama 

 

ك   ( ِلي ا بِالشَّْوك  و  اْلك افِِر إذ ا و  ْرأ ةِ، و  اء  ي ْنفُذُ ع ْن اْلم  ن ِِف ك أ ْصِلِه ق دْ ي ْقت ِضي أ نَّ اْلق ض  ُم اْلُمص   ) ةِ ال 
96 Minyâvî, “Mebdeü’t-tahkîm fî’l-fıkhi’l-İslâmî”, Mecelletu Mecme‘i’l-fıkhi’l-İslâmî, c. 4, s. 368. 

الكفر بدليل ما وقع للمسلمين األوائل عند الهجرة إلى   ( الكافر في بالد  أن المسلم لم يمنع من رفع خصومته إلى السلطان 

الحبشة، وأنه لو تغلب الكفار على المسلمين واضطر ولي األمر إلى مهادنتهم على شروط فيها حط من شأن المسلمين 

 ) فإن ذلك جائز كحق الفصل في الخصومات بين الكفار والمسلمين
97 Biz bu fetvayı tercüme ederken veya parantez içindeki eklemelerimiz, konunun siyak ve sibakındaki bütünlüğü 

göz önüne alarak ve Şeyh Mevlevi’nin daha önceki verdiğimiz açıklamalarına uygun olarak tercümede 

bulunduk. Burada (من) kelimesini de “kişi” olarak değil “merci” olarak tercüme ettik. Zira daha önce de geçtiği 

üzere “hâkim” yerine geçecek merci, İslâmî bir cemaat, merkez, kuruluş olabileceği gibi Şirbinî’nin dediği gibi 

bulunduğu muhitte en fazla ilme sahip olan kişi de olabilir. Öte yandan (من) kelimesi, İsm-i Mevsul olup 

umum ifade eder. Yani Müfred, ikil, cemi‘müzekker ve müennes kısımlarının bütününü kapsamına alır. 

Dolayısıyla (الذي) gibi has /özel bir manaya hasredilmediği için “kişi” olarak tercüme etmedik. 
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yetkisini hâkime devretme olarak değerlendirilebilir. Zira şöyle fıkhî bir kural vardır: (  المعروف

 ’.örf olarak bilinen şey, koşulan şart gibidir‘ / (عرفا  كالمشروط شرطا  

Nitekim İzz b.Abdisselam, İbn Teymiyye ve Şatıbî gibi pek çok ünlü âlimlerin ifade 

ettiği gibi, ‘maslahatları/yararları sağlamak, zararları savmak’ ve ‘sosyal ve hukuk alanında 

karmaşayı önlemek için’, İslâmî olmasa bile yargı kararlarını uygulamak caizdir.98 

Şer‘î olmayan mahkemenin boşamasını zaruret halinde geçerli görenler bu konuyla ilgili 

ilmî çalışmalarında bu fetvayı esas almaktadırlar. Böylelikle şer‘î olmayan mahkemenin 

boşamasını zaruret halinde geçerli görenlerin görüşlerini burada tamamlamış bulunmaktayız. 

B. Resmî Mahkeme Yoluyla Boşanmaların Talâk Sayısı Açısından Gerçekleşmesi  

    Resmî mahkeme yoluyla boşanmaların talâk sayısı açısından değerlendirilmesi, resmî 

mahkemenin boşamasını geçerli gören ve geçerli görmeyen âlimlerin görüşlerine göre 

şekillenmektedir. 

Kadının sadece şer‘î mahkeme yoluyla boşanmasını caiz gören âlimlere göre kâdı, evlilik 

birliğine son vermesi halinde, kadın kocasından bir bâin talâk ile boşanır. Söz konusu âlimlere 

göre resmî mahkemenin boşaması geçersiz olduğu için boşamanın herhangi bir talâk sayısı da 

gerçekleşmez.99 Beşerî yargının boşamasını geçerli gören âlimlere göre de kadın, kocasından 

bâin talâkla boşanır.100 

 
98 http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658 (05.08.2020). 

 نص قرار المجلس األوروبي لإلفتاء في هذا الموضوع

( هـ1421صفر 3-محرم30م[ )2000مايو  7-4الدورة الخامسة ] ) 

المسلم حكم تطليق القاضي غير  3/5القرار   

األصل أن المسلم َل يرجع في قضائه إَل إلى قاض مسلم أو من يقوم مقامه، غير أنه بسبب غياب قضاء إسالمي حتى اْلن  

يتحاكم إليه المسلمون في غير البالد اإلسالمية، فإنه يتعين على المسلم الذي أجرى عقد زواجه وفق قوانين هذه البالد، 

ا عقد زواجه وفق هذا القانون غير اإلسالمي، فقد رضي ضمنا  تنفيذ قرار القاضي غير المسلم با لطالق، ألن هذا المسلم لم 

بنتائجه، ومنها أن هذا العقد َل يحل عروته إَل القاضي. وهو ما يمكن اعتباره تفويضا  من الزوج جائزا  له شرعا  عند  

 كالمشروط شرطا ( وتنفيذ أحكام القضاء ولو  الجمهور، ولو لم يصرح بذلك؛ ألن القاعدة الفقهية تقول )المعروف عرفا  

كان غير إسالمي جائز في باب جلب المصالح ودفع المفاسد وحسما  للفوضى، كما أفاده غير واحد من حذاق العلماء كالعز 

 بن عبد السالم وابن تيمية والشاطبي.
99 İbn Nüceym, el-Bahrü’r-râ’ik, c. 6, s. 298; Sirâcüddîn İbn Nüceym, en-Nehrü’l-fâ’ik, c. 3, s. 604; İbn Âbidîn, 

Reddü’l-muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, c. 4, s. 175; Halîl, Muhtasarü’l-allâme Halîl, s. 131; Mevvâk, et-Tâc 

ve’l-iklîl, c. 5, s. 498; Venşerîsî, el-Mi‘yârü’l-mu‘rib, c. 10, s. 102; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, c. 4, s. 199; 

Zürkânî, Şerhü’z-Zürkânî ‘alâ Muhtasari Halîl, c. 4, s. 376; Ebû Abdillâh Muhammed b. Abdillâh b. ‘Alî el-

Haraşî el-Mâlikî (ö. 1101/1690), Şerhu Muhtasari Halîl li’l-Haraşî 1-8, Dârü’l-Fikr li’t-Tibâ‘a, Beyrut T.Y, c. 

4, s. 16; Desûkî, Haşiyetü’d-Desûkî ‘ale’ş-Şerhi’l-kebîr, c. 2, s. 519; Sâvî, Hâşiyetü’s-Sâvî ‘ale’ş-Şerhi’s-sağîr, 

c. 2, s. 694; Ebü’l-Hasen ‘Alî b. Muhammed b. Muhammed b. Habîb el-Basrî el-Bağdâdî el-Mâverdî (ö. 

450/1058), el-Hâvi’l-kebîr fî fıkhi mezhebi’l-İmâmi’ş-Şâfiî 1-19, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Lübnan/Beyrut 

1419/1999, c. 16, s. 8; Cüveynî, Gıyâsü’l-ümem, s. 389-391; İbn Hacer el-Heytemî, el-Fetâva’l-kübrâ, c. 4, s. 

297,298; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, c. 4, s. 499; 

https://islamqa.info/ar/(08.03.2021);http://www.masress.chttp://binbayyah.net/arabic/archives/144 om 

(05.08.2020); http://binbayyah.net/arabic/archives/144 (05.08.2020).. 
100 Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara 2015, s. 446. 

http://main.islammessage.com/newspage.aspx?id=4658
https://islamqa.info/ar/194467
http://www.masress.com/akidaty/1312240405
http://www.masress.com/akidaty/1312240405
http://binbayyah.net/arabic/archives/144
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Din İşleri Yüksek Kurulu, resmî mahkemelerdeki yargıç kararıyla gerçekleştirilen 

boşanmaların “bir bâin talâk” olduğu görüşündedir.101 “Mahkeme yoluyla boşanan eşler, dinî 

hükümlere göre bir bâin talâkla boşanmış olurlar. Zira hâkimin boşaması bâin talâk kabul 

edilmektedir. Buna göre mahkeme yoluyla boşanan bir kadının –eğer başka bir erkekle 

evlenmek niyeti varsa-önce iddetini tamamlaması gerekir. İddetini tamamlayan bu kadın, 

dilerse bir başkası ile evlenebileceği gibi, eski eşinin de istemesi durumunda, yeniden nikâh 

kıymak suretiyle aile kurabilir. Bu takdirde daha önce başka bir boşama olmamış ise evliliği iki 

nikâh bağı ile devam eder.”102 Din İşleri Yüksek Kurulu’nun bu fetvasında resmî mahkemenin 

gerçekleştirdiği boşamaların, şer‘î mahkemenin gerçekleştirdiği boşamalardan hiçbir farkı 

olmadığı görülmektedir. Zira resmî mahkemenin gerçekleştirdiği boşamaları sonuç açısından 

değerlendirirken resmî mahkemenin beşerî ya da şer‘i yönüne değinmeden şer’î mahkeme ile 

eşdeğer görülmektedir. 

Bizim bu konuda elde ettiğimiz delillere göre; -daha önce detaylı bir şekilde yer verdiğimiz 

gibi- şer‘î mahkemenin yokluğunda İslâmî mercilerin şer‘î mahkeme yerine geçmesi tercihe 

değer olduğu kanaatini taşıyoruz.103 Erkeğin “ila”da bulunması/dört ay veya daha fazla karısına 

yaklaşmayacağına dair yemin etmesi ve nafakayı temin etmede zorluk çekmesi nedenleri 

dışında hâkim veya onun vekilinin gerçekleştirdiği tüm boşamaların, bir bâin talâk olarak 

gerçekleşmektedir. Bahsi geçen iki nedenden dolayı hâkim veya onun vekilinin gerçekleştirdiği 

boşama türünde ise ric‘î talâk meydana gelmektedir.104 Buna göre, şer‘î kâdının yokluğunda 

şer‘î kâdı yerine geçen mercilerin gerçekleştirdiği talâk, bâin talâk olarak gerçekleşmektedir.  

SONUÇ                                                                                            

Günümüzde Müslümanlar ister istemez beşerî mahkemeler ile münasebete geçmekte ve bazı 

sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Bu sorunların başında da beşerî hukuk sistemindeki boşamaların 

İslâm hukukuna göre hükmü meselesi gelmektedir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde evlilik 

 
101 M. Akif Aydın, İlmihal 1-2, TDV Yay. Ankara 2010, c. 2, s. 233. 
102 Din İşleri Yüksek Kurulu, Fetvalar, s. 446. 
103 İbn Nüceym, el-Bahrü’r-râ’ik, c. 6, s. 298; İbn Nüceym, en-Nehrü’l-fâ’ik, c. 3, s. 604; İbn Âbidîn, Reddü’l-

muhtâr ‘ale’d-Dürri’l-muhtâr, c. 4, s. 175; Halîl, Muhtasarü’l-allâme Halîl, s. 131; Mevvâk, et-Tâc ve’l-iklîl, 

c. 5, s. 498; Venşerîsî, el-Mi‘yârü’l-mu‘rib, c. 10, s. 102; Hattâb, Mevâhibü’l-celîl, c. 4, s. 199; Zürkânî, 

Şerhü’z-Zürkânî ‘alâ Muhtasari Halîl, c. 4, s. 376; Haraşî, Şerhu Muhtasari Halîl li’l-Haraşî, c. 4, s. 16; 

Desûkî, Haşiyetü’d-Desûkî ‘ale’ş-Şerhi’l-kebîr, c. 2, s. 519; Sâvî, Hâşiyetü’s-Sâvî ‘ale’ş-Şerhi’s-sağîr, c. 2, s. 

694; Mâverdî, el-Hâvi’l-kebîr, c. 16, s. 8; Cüveynî, Gıyâsü’l-ümem, s. 389-391; İbn Hacer el-Heytemî, el-

Fetâva’l-kübrâ, c. 4, s. 297,298; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, c. 4, s. 499; 

https://islamqa.info/ar/ (05.08.2020); http://www.masress.com (05.08.2020);  

http://binbayyah.net/arabic/archives/144  (05.08.2020). 
104 Haraşî, Şerhu Muhtasari Halîl li’l-Haraşî, c. 4, s. 16. 

ق  ع ل ى اْلُمولِ   ( اِكُم أ ْو ن ائِبُهُ بِإِْنش ائِِه ف إِنَّهُ ي ُكوُن ب ائِن ا إَلَّ الطَّال  ك م  اْلح  ٍق ح  ْجِعي  أ نَّ ُكلَّ ط ال  ا ر  ل ْيِهم  ق  ع  اْلُمْعِسِر بِالنَّف ق ِة ف إِنَّ الطَّال   ي و 

( 

https://islamqa.info/ar/
http://www.masress.com/akidaty/1312240405
http://binbayyah.net/arabic/archives/144
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birliği içinde fena muamele ve şiddetli geçimsizlik baş gösterdiğinde evli çiftlerin 

başvurabilecekleri çözüm için iki farklı görüş tespit edilmiştir.  

Birinci görüş: Beşerî hukuk sistemindeki boşamaların İslâm hukukuna göre geçersiz olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bu görüşün savunanları, Kur’ân naslarıyla ve başka herkesin aşina 

olduğu deliller ile bu tür şer‘î olmayan boşamaların bir Müslümanı bağlamadığını rahatlıkla 

ifade etmekte oldukları görülmüştür.  

İkinci görüş: Beşerî mahkemenin boşama hususunda verdiği kararın “zaruret” ilkesi ve “kadının 

zarar görmesi” vs. dolaylı bir şekilde konuya teması sağlanan delillere binaen geçerli 

görülmüştür. Resmî mahkemelerin boşamalarını caiz gören kesim, görüşlerini ispat edebilmek 

için açık bir şekilde zorlandıkları tespit edilmiştir.  

Bizim bu konuda tercihe değer gördüğümüz görüş, beşerî yargı sisteminin boşama hakkında 

verdiği kararın geçerli olmadığı yönündeki birinci görüştür. Söz konusu görüşün temsilcileri, 

evlilik birliği içinde geçimsizlik baş gösterdiğinde, tarafları çözüm için kâdı yerine geçecek 

İslâmî mercilere yönlendirdikleri tespit edilmiştir. İslâmî merciler; kolektif olarak ehil 

âlimlerden oluşan fıkhî kurumlar, İslâmî merkezler, Müslümanların cemaati, ülkenin salih 

kimseleri vb. olabildiği gibi, bireysel olarak yörenin en âlim olan kimsenin olabileceğinin 

sonucuna varılmıştır.  

Şunu da ifade etmeliyiz ki; İslâm hukuk sistemine göre hâkimin bulunamaması halinde beşerî 

mahkemenin boşama kararını caiz gören ikinci görüş ile de amel edilebileceği sonucuna 

varılmıştır. Nihayet konumuzun kapsamı ictihadî olduğu için “zaruret-maslahat” dengesi içinde 

nisbeten daha zayıf olan görüş ile de amel edilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Zaten ikinci 

görüşü savunanlar da bu meselede asıl olanın şer‘î kâdıya başvurmaları, kâdının yokluğu 

halinde ise şer‘î hâkim yerine geçecek İslâmî mercie müracaat etmek olduğunu fetvalarında 

açıkça dile getirmiş olmaları bizi, tercih ettiğimiz görüşün daha güçlü olduğu sonucuna 

götürmektedir. 

Öte yandan bir mahkemenin beşerî olması için hâkimin Müslüman veya gayri müslim olmasına 

bakılmaksızın bu konuda temel ölçüt İslâm hukuk sistemi dışındaki kanunlara göre hükmetmesi 

olduğu tespit edilmiştir.  
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  Özet  

Erken dönemlerden itibaren Kürtler, İslam devletinin esas unsurları olmuşlardır. Arap tarih 

eserlerinde Kürtlerle ilgili bir çok bilgiye yer verilmiştir. Arap coğrafya eserlerinde de Kürtlerle 

ilgili malumatlar vardır. Coğrafyacı Müslümanlar, mensubu oldukları İslamî (Müslüman) 

halkları ve Müslüman coğrafyayı tarif ve tanıtmaya özel önem vermiştir. Müslüman 

coğrafyacılar, Arapların kültürü açısından bu halkları, İslam ile tanışmadan önceki dillerinin, 

menşeinin ve asıllarının farklılığı açısından ele alırdı. Böylece onlar, farklı bir medeniyet olma 

açısından söz konusu halkların adetlerini, kültürlerini ve kökenini tanıtmak istiyorlardı. 

Müslüman halklar içinde Kürtler, Müslüman coğrafyacıların ilgisini çekerek, ilk yazılan 

eserlerde yerlerini alma şansına sahip olmuşlardır. Memlüklüler dönemindeki (648/1250-

922/1517) coğrafya eserleri bu konuda eski görüşleri ihtiva etme açısından önemli bir rol 

oynamıştır. Bu eserlerde Kürtler ve onların menşei hakkında farklı görüşler yer almıştır. Bu 

konudaki birinci görüş, Kürtlerin Hz. Nuh'un çocukları olmaları ile ve tufan kıssasıyla ilgilidir. 

İkinci bir görüş, Hz. Süleyman kıssasından yola çıkarak, onları cinlere nisbet etmektedir. 

Üçünkü görüş Kürtlerin Arap asıllı olması yönündedir. Dördüncü görüş Kürtleri, Farisîlere 

nisbet etmektedir. Başka bir görüşe göre Kürtler, kendi başına bir halktır. Onlar, ayrı bir nesil 

olup, onların ifade edilen görüşler ile bir ilgileri yoktur. 
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 المصنّفات الجغرافية خالل العصر المملوكي في  آراء في أصل الكرد

 م( 1517 – 1250هـ / 648-922)

 د. إبراهيم إبراهيم 

   ملخص

يعتبر الكرد من المكونات األساسية للدولة اإلسالمية منذ نشأتها األولى، وقد ورد عنهم  

كان   حيث  الجغرافية،  المصنفات  في  ورد  ما  ومنها  العربية،  التاريخية  الكتابات  في  الكثير 

وجغرافية العالم اإلسالمي التي    اإلسالمية للجغرافيين المسلمين اهتمام خاص بتعريف الشعوب  

إليها، مدركين اختالف لغة وأصول ونشأة العديد من تلك الشعوب عن الثقافة العربية  ينتمون  

سالم إلى ديارهم، فأرادت التعريف بها وبأصولها وبعاداتها وتقاليدها وغير ذلك  قبل مجيء اإل

باهتمام   الشعوب  تلك  بين  الكرد من  المختلفة. حظي  الحضارية  الجوانب  بهم من  يرتبط  مما 

الجغراف في  هؤالء  الجغرافية  للمصنفات  كانت  أّنه  كما  األولى،  الجغرافية  الكتابات  ومنذ  يين 

( المملوكي  بهذا  1517–1250هـ/922-648العصر  القديمة  اآلراء  تبني  في  أيضاً  دور  م( 

الخصوص، إضافة إلى طرح وجهات نظر عديدة بخصوص الكرد وأصولهم، والرأي األول  

ان، أما الرأي الثاني فقد نسبهم إلى الجن من خالل  يتحدث عن صلتهم بأبناء نوح وقصة الطوف

إلى   نسبهم  والرابع  العربي،  األصل  إلى  نسبهم  الثالث  والرأي  سليمان،  النبي  بقصة  ربطهم 

 األصل الفارسي، ورأي رأى فيهم شعب بحد ذاته، وهم نسل ال عالقة لهم بكل ما سبق. 

 المملوكيالعصر  –الجغرافية المصّنفات  –أصل الكرد  الكلمات المفتاحية:

 

 

VIEWS ABOUT THE ORIGINS OF KURDS IN GEOGRAPHICAL WORKS OF THE 

MAMLUK PERIOD (648 / 1250-922 / 1517) 
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DR. IBRAHIM IBRAHIM 

       Abstract       

             Since the early ages, Kurds have been the main factors of Islamic states. A great deal 

of data about the Kurds is available in Arab historical works. There is also data about the Kurds 

in Arab geography works. Geographer Muslims indicated significant attention to describing 

and introducing the Islamic (Muslim) peoples they belong to, and the Muslim geography. 

Muslim geographers would deal with these peoples in terms of the culture of the Arabs based 

on the differences in their languages, origin and provenance before they met Islam. Thus, they 

wanted to promote the aforementioned customs, cultures and origins of the peoples in terms of 

being a different civilization. Among the Muslim peoples, Kurds had the chance to take their 

place in the first written works by attracting the attention of Muslim geographers. Geography 

works in the Mamluk period (648 / 1250-922 / 1517) acted a crucial role in containing old views 

on this issue. In these works, there are various views about the Kurds and their origins. One of 

them says that Kurds are the children of Noah and the story of the flood. Another opinion 

attributes the Kurds to jinn, as it came in the story of the Solomon. According to another 

opinion, The Kurds are of Arab origin. One more view is that the Kurds are compared to the 

Persians. On the other hand, there is a completely different point of view concerning this issue 

says; the Kurds are a community on their own. They are a separate generation and have nothing 

to do with the views expressed. 

         Keywords: Origin of the Kurds, Geographical Classifiers, Mamluk Period.   
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 مدخل

– 1250هـ /  922-648)  ألقت المصنفات الجغرافية التي ُكتبت خالل العصر المملوكي 

م( الضوء على الكرد وأصولهم، وبّينت التعدد في اآلراء حول ذلك، ولم ينكروا أنهم  1517

العهود   في  والجغرافيين  المؤرخين  سبقوهم من  الذين  مؤلفات غيرهم  اعتمدوا على  بدورهم 

األ المضمومة، وراء ساكنة، ودال مهملة، وبلفظ واحد  بالكاف  يُلفظ  والُكرد  كراد،  المختلفة، 

مؤلفه   في  البغدادي  أوردها  االطالع" هكذا  المؤرخين  1" مراصد  معظم  عند  وردت  وهكذا   ،

 والجغرافيين خالل العصور اإلسالمية المختلفة الذين جاؤوا على ذكر الُكرد.  

الكرد إلى أصول مختلفة، والبحث في مسألة االختالف بين   إن تقصي مسألة تنسيب 

والنسا والجغرافيين  الكبير  المؤرخين  االختالف  هذا  لماذا  وأولها  تساؤالت عديدة،  يولّد  بين، 

بخصوص الكرد وليس على غيرهم من الشعوب اإلسالمية؟ وهل الكرد يمتلكون خصوصيتهم  

ثنية بعيداً عن كل ما قيل عنهم من أصل عربي أو فارسي أو غير ذلك، أم أّنه ثمة  اللغوية واإل

ا قال  قيل؟ ماذا  فيما  الحقيقة  آراء جزء من  قيل عنهم من  ما  يتطابق  أنفسهم؟ وهل  لكرد عن 

ووجهات النظر في المصنفات الجغرافية التي دونت باللغة العربية خالل العصر المملوكي،  

وما توصل إليه علم األجناس وعلم اللغة من نتائج، وألجل فهم كل ذلك، وإمكانية اإلجابة عن  

راء التي قيلت في األصل الكردي، ومحاولة  كل تلك األسئلة، ال بد من الوقوف على تلك اآل 

 التحليل وتقصي الحقائق والُمراد من كل ما روي عنهم. 

 الكرد وأبناء نوح . 1

الثالثة سام، حام، ويافث، والتي رويت في التوراة من أكثر   تعتبر قصة نوح وأبنائه 

االولوية بين المجتمعات ككل،  القصص شيوعاً بين الناس، الرتباطها بالدين الذي يعتبر ذات  

وال سيما مجتمعات الشرق، ونُّسب البشر والشعوب وفق هذه الرواية إلى أبناء نوح الثالثة؛  

 
محمد البجاوي، ، تحقيق: علي  مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاعصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي،    -1

 .1157، ص 1992، دار الجيل، بيروت 1، ط3ج
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، كما أن قصة نوح والطوفان هذه ترد في القرآن الكريم في سورة نوح، وفي  2سام، حام ويافث

 3.سور أخرى، وآيات عديدة

م( هذه القصة أكثر، ويّبين اآلراء  1373هـ/774سنة    ويوضح المؤرخ ابن كثير )توفي  

حولها وما قيل عنها في القرآن الكريم، وينقل آراء آخرين بهذا الخصوص، كما يأتي على ذكر  

أبناء نوح في حديث نبوي منقول من قبل الرواة عن الصحابي أبي هريرة "َولَدُ نُوحٍ ثاََلثَةٌ َساٌم  

وَم، َوَولَدَ َي وَ  افُِث َيافُِث َوَحاٌم، َوَولَدَ ُكلُّ َواِحٍد ِمْن هذه الثالثة ثاََلثَةً، فََولَدَ َساٌم اْلعََرَب َوفَاِرَس َوالرُّ

 4"َ. رالتُّْرَك َوالسَّقَاِلَبةَ َوَيأُْجوَج َوَمأُْجوَج، َوَولَدَ َحاٌم اْلِقْبَط َوالسُّودَاَن َواْلبَْرَب 

لقد تأثر المؤرخون والجغرافيون المسلمون بهذه القصة، إلى درجة كبيرة، وباتت هذه   

مفتاحاً لبدايات كتبهم عن قصة الخلق ونشأة اإلنسان األول، وتنسيب الشعوب والقبائل ألوالد  

نوح الثالثة، وقد أوردها بعض الجغرافيين بإسهاب واهتمام بالغ، والبعض اآلخر على سبيل  

 ن الدخول في تفاصيل القصة.  التذكير، دو

م( ويقسم الديارات وفق مضمون  1285هـ/  684يصنف عز الدين ابن شداد )توفي سنة  

تلك القصة، وينسب األماكن والدول إلى أبناء نوح، وأوالدهم، ويذكر آراء عديدة في اشتقاق 

صله من سام ابن  أسماء األماكن والديارات، فالشام مثالً ووفق ما يذكره على لسان ابن المقفع أ

   5.نوح، حيث سام بالسريانية هو شام، وان أوالد سام قد سكنوا في هذه البالد 

نخبة الدهر في  م( وفي كتابه  1327هـ /727سنة    كما إن شيخ الربوة الدمشقي )توفي

، وضمن وصف أنساب األمم، يورد هذه القصة، ونّسب الكرد إلى سام بن  عجائب البر والبحر

، ويبدو أنه كان على اطالع بتلك  6شعوب أخرى وهم العرب والفرس والروم نوح، إلى جانب 

 
 . 6، سفر التكوين، االصحاح العهد القديم )التوراة( -2
، سورة األنبياء: اآليات  49-37، سورة هود: اآليات  73، سورة يونس: اآلية  64، سورة األعراف: اآلية  القرآن الكريم  -3

، سورة العنكبوت:  120-119، سورة الشعراء: اآليات  37  اآليةلفرقان:  ، سورة ا28-27، سورة المؤمنون: اآليات  76-77

 . 13-11، سورة القمر: اآليات 76-75، سورة الصافات: اآليات 15-14اآليات 
 . 115، ص 1988، دار المعارف بيروت 7، ط1، جالبداية والنهايةالحافظ الدمشقي ابن كثير،  - 4
ابن ش  -5 إبراهيم  الخطيرةداد،  عزالدين محمد بن علي بن  الشام والجزيرة  األعالق  ، تحقيق: يحيى زكريا  في ذكر أمراء 

 .19-17، ص 1991-1978، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1، ق1عبّارة، ج
، مطبعة األكاديمية  نخبة الدهر في عجائب البر والبحرشمس الدين أبي عبد هللا محمد أبي طالب األنصاري الدمشقي،    -6

 .247-246، ص 1865رسبورغ المحروسة االمبراطورية، بط
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بذلك، ال   نفسه يصّرح  الجغرافيين، وهو  نقلها عن غيره من  إلى وضوح  المرويات، إضافة 

سنة   )توفي  المسعودي  الشهير  الجغرافي  من  هذا 956هـ/345سيما  في  أسهب  والذي  م(، 

 7. الموضوع في مؤلفاته العديدة

للكر سنة  كان  )توفي  الفداء  أبو  القصة عند  هذه  في  - 1273هـ/  732-672د نصيب 

م( الذي ذكر وبإسهاب هذه القصة في كتابه المختصر في أخبار البشر، وأورد أنه عندما  1331

س، وما يلي الهند، وهذا يعني أن ديار  رافترق أبناء نوح صار لولده سام كّل من العراق وفا

  8. الكرد من ضمنه 

القل )توفي سنة  ويذكر  /  821قشندي  بنو  م1418هـ  إيران  بني  الكرد من  بأن  أيضاً   )

آشور بن سام بن نوح، وال يخفي القلقشندي أنه يروي هذا على لسان ابن خلدون )توفي سنة  

، وبالفعل فإن ابن خلدون يذكر تلك الرواية ويأتي على ذكر  9م( في كتابه العبر 1406هـ /  809

الكرد بأنهم من أوالد إيران بن آشوذ حيث ورد عند القلقشندي بآشور، كما أورد مخططاً بأبناء  

 10. سام ذاكراً في هذا المخطط أو ما يعرف بشجرة النسب اسم كرد بن إيران بن سام

سام بن نوح، قيل أن الكرد والكرج ينتمون  وتتمة لهذه الرواية التي تنسب الكرد إلى  

إلى الجد نفسه، وهم من أصل واحد، ويقال في المسلمين منهم الكرد، وفي الكفار أو النصارى  

  11. وفق توصيفهم الكرج، أي الجورجيين الحاليين

استمدّت   أنها  ليس خافياً  نوح،  بن  إلى سام  الكرد  تنسب  التي  الرواية  إلى  العودة  عند 

ججها ومبرراتها من قصة نوح والطوفان، وما يتعلق بها من تفاصيل اخرى، وال  منهجها وح

 
- 67، ص1938، دار الفتاوى للطبع والنشر والتأليف، القاهرة  التنبيه واإلشرافأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي،    -  7

-80، ص  1996، دار األندلس، بيروت  أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران.  74

-23، ص2005، بيروت،  1، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر، ط1، جالذهب ومعادن الجوهرمروج  .  86

36. 
، تحقيق: محمد زينهم محمد عزب ويحيى سيد حسين،  المختصر في أخبار البشرعماد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداء،    -  8

 .26، دار المعارف، القاهرة )ب. ت.(. ص1ج
 .369، ص1922، دار الكتب المصرية، القاهرة 1، جصبح األعشىأبي العباس أحمد القلقشندي،  - 9

ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم    – تاريخ ابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون.    -  10

 .10-9، ص2000، دار الفكر، بيروت 2، جمن ذوي الشأن األكبر
، تحقيق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب التعريف بالمصطلح الشريفالدين أحمد ابن فضل هللا العمري،  شهاب    -  11

القلقشندي،  78، ص1988، بيروت  1العلمية، ط . تحقيق: محمد حسين 27، ص  8، ج369، ص1ج  صبح األعشى،. 

 . 1988، بيروت 1شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط
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انتهاء   بعد  األرض  من  المختلفة  المناطق  على  وانتشارهم  نوح،  وأحفاد  أبناء  توزع  سيما 

الطوفان. ولكن تفصيالت هذه القصة التي رويت في الكتب الدينية وما تلتها من أحداث غير  

يتعلق بالتعدد واالختالف الهائل في اللغات، وبين الشعوب التي    واضحة كما يجب، والسيما ما

تسكن منطقة الشرق وحدها.  وإذا كانت كذلك فيُفهم أن البشر، كل البشر انطلقوا من هذه الرقعة  

الجغرافية التي رست عليها سفينة نوح، وهي إما مناطق جبل آرارات )آراراط( وفق التوراة  

، ولكن تبّين أنه ال يمكن االعتماد عليها  13ودي وفق القرآن الكريم ، أو جبل ج12)العهد القديم( 

بنيتها   في  اللغوية  المجموعات  بين  الكبير  االختالف  حيث  لغوياً،  البشر  تصنيف  ناحية  من 

وتركيبتها، وقد تبّين ذلك مع تطور علوم اللغة ومناهج البحث فيها، عدا عن االختالف إثنياً  

( والذي يهتم بتاريخ التطور البشري،  ااألنثروبولوجي علم األنسنة  )  )عرقياً(، مع ما أثبته تطور

( لفهم آلية  DNAواستخدام الصبغيات الجينية )  Geneticsوعلم السالالت البشرية، والوراثة  

 14.توريث الصفات، بين شعوب العالم المختلفة، وتعدد األنماط الجينية التي ينتسب إليها البشر

فإن   يكن  شلوتزرومهما  النمساوي  الباحث  أطلقه  الذي  )ساميين(  عام   مصطلح  منذ 

الغربية، أي الذين سكنوا ميزوبوتاميا، وسوريا، والجزيرة العربية،  1781 على شعوب آسيا 

وشمال أفريقيا، هو في األساس ذو داللة لغوية وثقافية، وله عالقة إلى حد ما باألنساب أيضاً،  

من المؤرخين الحديثين والمعاصرين. وقد اقترح المستشرق  واستمر العمل به من قبل العديد  

شبايزر اصطالح )اليافثيين( على شعوب كانت تعيش في إيران    –األلماني األصل  -األمريكي 

وأعالي دجلة والفرات أيضاً، ولكن يبقى هذا التقسيم وفق الباحثين تستخدم فقط تسهيالً لعملهم،  

عصبية للسامية أو ضدها سواء بالمعنى الديني ضد  وليس أي شيء آخر، كما ال تمت إلى أي  

 15.اليهود كما شاع، أو اجتماعي وسياسي ضد العرب

اللغة   وبالمقارنة مع واقع  الرواية مهما تكن،  اللغات والشعوب وفق هذه  إن تصنيف 

،  الكردية وتصنيفها، يقودنا إلى النتيجة التي مفادها إن الكرد ال ينتمون إلى سام بن نوح كما قيل 

 
 .4كوين، االصحاح الثامن، اآلية ، سفر التالعهد القديم - 12
 .44. سورة هود، اآلية القرآن الكريم - 13
. السالالت البشرية الحاليةللمزيد عن السالالت البشرية الحديثة بإسهاب انظر: كارلتون اس. كون وإدوارد أ. هنت،    -  14

- 43، ص1975القاهرة  -يوركمكتبة األنجلو المصرية، نيو  –ترجمة: محمد غالب، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر  

70. 
 . 9، ص1990دمشق  –دار الشامية، بيروت  -، دار القلم 2، طالساميون ولغاتهمحسن ظاظا،  - 15
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فلغتهم ال عالقة لها بتلك المجموعة المندرجة تحت مسمى اللغات السامية كالعربية والعبرانية  

واآلرامية والسريانية وغيرها، بل صنفت وفق الدراسات العلمية الحديثة ضمن اللغات التي  

، وتحديداً ضمن المجموعة الشرقية  indo-Europianباتت تعرف باللغات الهندو أوربية  

وا بالهندو منها،  اللغات   16. آرية -لمعروفة  مجموعة  إلى  الكردية  اللغة  نسب  فبطالن  ولذلك 

السامية، بات واضحاً كما أثبته علم اللغات المعاصر، وهذا يقودنا أن ننفي انتماء الكرد إلى  

 سام. 

 . الكرد أبناء الجن  2

والبحث عن أصول وجذور الرواية التي تصف الكرد    اإلسالمي،عند تتبع كتب التراث  

دينية   بقصة  المسعودي وربطها  ما ذكره  أولها  تنبع من مصادر عديدة،  نجدها  الجن،  بأبناء 

نفي حقيقة هذا األصل،   النظر عن  المسلم بغض  أذهان  الوصول والترسيخ في  لتكون سهلة 

زي بما ذكره المسعودي، ونقلها إلى  والخلفيات التاريخية حيال هذه النظرية، وقد تأثر المقري 

مؤلفه حيث يقول" ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود عليهما السالم، حين سلب ملكه  

ووقع على نسائه المنافقات الشيطان الذي يقال له الجسد، وعصم هللا تعالى منه المؤمنات، فعلق  

ووضع هؤالء اإلماء الحوامل   السالم ملكه،  منه المنافقات، فلما ردّ هللا تعالى على سليمان عليه

أكردوهم إلى الجبال واألودية، فربتهم أّمهاتهم وتناكحوا وتناسلوا، فذلك بدء   من الشيطان قال:

  17. نسب األكراد"

ال تختلف هذه عن الرواية التي أوردها المسعودي، بل إنها نقل عنه حرفياً ودون تغيير،  

ولك أخذها عن غيره  بدوره  المصدروالذي  يذكر  لم  البعد    18. نه  ذلك  الرواية  لهذه  تكون  وقد 

على لسان الخليفة     م( 1108هـ/502الراغب األصفهاني )المتوفى:  الديني وارتباطها بما رواه  

الراشدي عمر بن الخطاب حديثاً منسوباً إلى النبي صلى هللا عليه وسلم يقول فيها " األكراد  

وإنما سموا األكراد ألن سليمان عليه السالم لما غزا الهند سبى  جيل الجّن كشف عنهم الغطاء،  

 
  - زبير بالل اسماعيل، تاريخ اللغة الكردية، بغداد 1977، ص7-6. 16

تحقيق: محمد زينهم    )الخطط المقريزية(،المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار  تقي الدين أحمد بن علي المقريزي،    -  17

 .112، ص1998، مكتبة مدبولي، القاهرة 1، ط3ج، ومديحة الشرقاوي
 . 96، ص 2جمروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي.  - 18
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منهم ثمانين جارية، وأسكنهّن جزيرة، فخرجت الجن من البحر فواقعوهّن، فحمل منهم أربعون  

جارية، فأخبر سليمان بذلك، فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى أرض فارس، فولدن أربعين  

وقطع الطرق، فشكوا ذلك إلى سليمان، فقال أكردوهم إلى    غالما، فلما كثروا وأخذوا في الفساد

 19.الجبال فسموا بذلك أكرادا"

سنة   )توفي  العمري  هللا  فضل  ابن  الجغرافي  من  يُفهم  نفسه  السياق  هـ/ 749وفي 

م(، أّنه على اطالع بقصة الكرد وتنسيبهم إلى الجن، وهو ال يذكر تلك القصة كما وردت  1349

أخرى، حيث يسرد بعض أماكن الكرد في مناطق الّزاب ووعورتها، وال   سابقاً، وإنما بطريقة

سيما تلك المناطق الجبلية، ودروبها الضيقة، وصعوبة اجتيازها ليس فقط بسبب تضاريسها،  

وإنما لطباع أهلها القاسيين أيضاً وتعدياتهم، ويقول: " قال الحكيم شمس الدين محمد بن ساعد  

  20. الجن فهم هؤالء حقاً"أن نسب أحد من األكراد إلى 

مهما يكن من شأن هؤالء القائلين بهذا النسب، من المرجح أنها لتشويه صورة الكردي  

بأي شكل من األشكال، وهي خرافة من نسج الخيال ال أكثر، فال يمكن تقبل مثل تلك الروايات  

ات ومنها  في واقع أصبح العلم يطغى على كل شيء وبات التحقق من بعض األمور من البديه

ما يتعلق بالبشر ونسلهم، وال يختلف الكرد عن غيرهم من البشر من الناحية البيولوجية، ال في  

جيناتهم وال خريطتهم الوراثية ضمن اإلطار العام، عدا عن هذا فإن النص نفسه يتناقض مع  

 مضمون تلك الروايات الدينية نفسها. 

أو استشفاف كلمة األكراد من مقولته    وحول ادعاء بأن لغة النبي سليمان كانت العربية

أكردوهم أو أكردوهن إلى الجبال، وذلك لتوضيح وشرح معنى الكرد وتبيان مدلولها العربي،  

وهذا ليس إال محاولة التفكير بالموضوع عربياً، ومن ثم إيجاد ما يمكن قبوله وفهمه ضمن هذه  

يتكل مجتمع  قبوله ضمن  وبالتالي  العربية،  اللغة  أي  المقدسة  اللغة  لغتها  والعربية  العربية،  م 

والرسمية للدولة أيضاً، وبالتالي فهي وفق الباحث حيدر لشكري تدخل ضمن المحاولة الشمولية  

 
األرقم  ، دار 1، ط1، جمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءأبو القاسم الحسين بن محمد الراغب األصفهاني،  -19

 .426، ص1999بن أبي األرقم، بيروت 
العمري،    -20 الدين أحمد بن فضل هللا  الجبوري ومهدي مسالك األبصار في ممالك األمصارشهاب  ، تحقيق: كامل سلمان 

 .202، ص2010، دار الكتب العلمية، بيروت 3النجم، ج
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أي قولبتها به عربياً  والتفكير  العالم  إلى رؤية  ، وهذا  21)وضعها ضمن قالب محدد(   الرامية 

 مسوغات التي أدت إلى ذلك. يتوافق مع رأي هذا البحث أيضاً في تفسير تلك اآلراء وال

ضد   المتالحقة  وتمرداتهم  الكردية،  للقبائل  العامة  الحالة  تكون  أن  بعيداً  ليس  كما 

مناطق   وفي  العباسي،  العصر  أكبر خالل  وبشكل  األولى،  العهود  منذ  اإلسالمية  الحكومات 

د تشويه  تواجدهم المختلفة والتي استمرت حتى العهود المتأخرة، أودت ببعض الحكام إلى تعم

 . 22صورة الكردي الذي ال يهدأ أبداً، وإعطاء صور تنافي الحقيقة والواقع

 . الكرد واألصل العربي   3

الرحالة  كتب  في  انتشاراً  الكرد  أصل  عن  الروايات  أكثر  من  الرواية  هذه  تعتبر 

حقيقة  والجغرافيين واالنساب، وهي بمجملها تعتمد على روايات نقلت عن أشخاص ال يُعرف  

وجودهم من عدمه، وقد تأثرت المصنفات الجغرافية التي ٌكتبت باللغة العربية خالل العصر  

  إلى  المملوكي، بمؤلفات الذين سبقوهم من الجغرافيين في هذا األمر، وال سيما تلك التي تعود

القرن العاشر الميالدي، وفي مقدمتهم المسعودي، الذي طرح آراء عدّة بخصوص الكرد ومنها  

تلك التي تنسبهم إلى األصل العربي، وفي هذا يقول: "وقد ذهب قوم من متأخري األكراد وذوي  

الدراية منهم من شاهدناهم فيما ذكرنا من البالد إلى أنهم من ولد ُكرد بن مرد بن صعصعة بن  

أنهم من ولد سبيع بن هوازن، ......... ومن األكراد من   حرب بن هوازن، ومنهم من يرى 

وفي مكان آخر وكتاب آخر يذكر المسعودي،    23. ى أنهم من ربيعة ثم بكر بن وائل"يذهب إل

وعند حديثه عن األكراد ونسبهم ومساكنهم يكرر ما قاله بخصوص النسب العربي للكرد فيقول  

" وأما أجناس األكراد وأنواعهم فقد تنازع الناس في بدئهم، فمنهم من رأي أنهم من ربيعة بن  

عدنان، انفردوا في قديم الزمان، وانضافوا إلى الجبال واألودية، ودعتهم إلى  نزار بن معد بن 

ذلك األنفة، وجاوروا من هنالك من االمم الساكنة المدن والعمائر من األعاجم والفرس، فحالو  

عن لسانهم وصارت لغتهم أعجمية، ولكل نوع من األكراد لغة لهم بالكردية، ومن الناس من  

 
 .  60، ص2004للطباعة والنشر، أربيل    Spiresيز  ، دار سبر1، طالكرد في المعرفة التاريخية اإلسالميةحيدر لشكري،    -  21
األكراد من القرن  للمزيد عن الكرد وحركاتهم المعارضة خالل العصور اإلسالمية المختلفة، انظر: أرشاك بوالديان،    -  22

الميالدي العاشر  القرن  إلى    أربيل / بيروت  دارآراس، / الفارابي دار ،1ط المترجمين، من مجموعة  :، ترجمةالسابع 

 .107 – 63، ص2013
 .78، ص التنبيه واإلشرافالمسعودي،  -23
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زن، وأنهم انفردوا  ا ن نزار وأنهم ولد ُكرد بن مرد ابن صعصعة بن هو رأى أنهم من مضر ب 

في قديم الزمان لوقائع ودماء كانت بينهم وبين غسان، ومنهم من رأى أنهم من ربيعة ومضر،  

من   جاورهم  لما  العربية  اللغة  عن  فحالوا  والمراعي  للمياه  طلباً  الجبال  في  اعتصموا  وقد 

مّرة أخرى، وفي موضع آخر رواية النسب العربي للكرد ويذكر  ، كما يؤكد المسعودي  24األمم" 

أن منهم من يُنسب إلى ربيعة بن نزار، أو ربيعة بن نزار بن معد، ومنهم من ينسب إلى مضر  

 25. بن نزار

والبحث أورد تلك اآلراء الواردة إلى المسعودي ألنها كانت مصدراً اعتمد عليه كثيراً  

لمملوكي، إضافة إلى آراء آخرين عاصروه أو سبقوه أو حتى  ن العرب في العصر او الجغرافي 

المملوكي،   العصر  خالل  مؤلفاتهم  في  وذكروه  الرأي  بهذا  تأثروا  الذين  ومن  بعده،  جاؤوا 

المؤرخ والجغرافي أبو الفداء، وذلك في كتابه المختصر في أخبار البشر، فهو يحاول أن يورد  

، عن أصل الكرد، وينقل عن آخرين بأنه قيل،  في سياق حديثه عن أصول الشعوب اإلسالمية 

يدخل في شروحات حول   أن  العجم، ودون  إنهم أعراب  وقيل  العرب،  الكرد من  وأّن أصل 

 26.ذلك

أبدى الجغرافي شيخ الربوة الدمشقي، أهمية بهذا الموضوع وتقصى أصل الكرد بما  

لعرب، أو أنهم طائفة من  فيه األصل العربي، حيث اورد أن الكرد جيل ينسبون بأصولهم إلى ا

العرب وهم أوالد كرد بن صعصعة بن ربيعة، ولكنه يبّين أّنه ثمة خالف في وجهات النظر  

بخصوص هذا الرأي، ويذكر صراحة أنه ينقل روايته هذه عن المسعودي، ويستمر في شرح  

بأنه قيل بأن األكراد أبناء ربيعة بن نزار، وقيل أيضاً أوال د نصر بن  رأيه هذا ويذكر أيضاً 

 27. نزار

لم يكتف شيخ الربوة الدمشقي برأي المسعودي، بل حاول البحث وتقصي اآلراء بهذا  

م( 933هـ/321بكر محمد بن الحسن بن دريد )توفي سنة    و بأالخصوص فهو يورد ما ذكره  

 
 . 96، ص 2ج، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي -24
 .96، ص 2ج، مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي - 25
 .108، ص1، جالمختصر في اخبار البشرأبو الفداء،  - 26
 .255-254ص، 247صنخبة الدهر في عجائب البر والبحر، الدمشقي،  - 27
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في كتابه جمهرة اللغة عن أصل الكرد، الذي أنسبهم بدوره إلى العرب ووفق رأيه ونقالً عن  

دعى أبو اليقظان زعم أن الكرد من ُكرد بن عمر بن عامر بن صعصعة، كما نقل عن  شخص ي 

م(، والذي بدوره زعم  819هـ/204أبو المنذر هشام بن محمد، المعروف بالكلبي )توفي سنة  

أن الكرد من كرد بن عمر بن عامر بن ماء السماء، وأنّهم هاجروا من اليمن إلى المناطق التي  

أن تعرضت اليمن ذات مّرة لفيضانات وسيل عارم على حد وصفه فتفّرق    يسكنونها اآلن بعد 

  28.أهل اليمن بسبب هذا الفيضان

أب عن  نقل  نفسه  أنه  ويبدو  كتابه،  في  هذا  دريد  ابن  محمد،    يذكر  بن  هشام  المنذر 

المعروف بالكلبي، ويتطابق مع ما ذكره شيخ الربوة الدمشقي، بل أن ابن دريد يحاول أن يجد  

يذكره   الذي  بكر  لغويين آخرين كأبي  لسان  اشتقاقه، وعلى  للكُرد، من خالل  اللغوي  المعنى 

المكاردة، وهو مثل    باالسم في كتابه، ويذكر أّنه إذا صّح أن الكلمة عربية "فاشتقاق اسمه من 

، كما يُورد ابن دريد بيتاً شعرياً  29المطاردة في الحرب، تكارد القوم تكارداً وُمكاردة وكرداً" 

على لسان النسابين مفاده أن الكرد ال ينتمون إلى الفرس وليس لهم عالقة بهم وإنما هم من  

 العرب ويعودون بنسبهم إلى ُكرد عمرو بن عامر وفي هذا يقول:  

   30. رك ما األكراد أبناء فارس ...... ولكنه ُكرد بن عمرو بن عامر""لعم

وفي سياق األصل العربي للكرد يذكر أبو فضل العمري رأياً أيضاً في ذلك، وإن لم  

اتفاقهم على   للكرد ووصف حالة تشتتهم وعدم  منهم، فبعد وصفه  الكرد كلهم، فبعضاً  يشمل 

انتشارها، يذكر أن لصاحب جولمرك وهو حاكم مملكة واسعة  رأي، ويذكر عشائرهم وأماكن 

كراد، وأن كالمه مسموع، وذا تقدير بالنسبة  تضم العديد من المدن والقالع، سلطة على بقية األ 

لبقية العشائر، ويذكر أن نسبه يعود إلى ُعتبة بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس  

مناف  كت   .31بن عبد  وفي  آخر  يُعيد  وفي مكان  أيضاً  الحديث عن جولمرك  اآلخر، وعند  ابه 

الفكرة نفسها في األصل العربي لهم وبأن نسبهم يعود إلى العرب، وبالتحديد إلى بني أمية،  

 
 .255، صنخبة الدهر في عجائب البر والبحرالدمشقي،  - 28
، بيروت 1، دار العلم للماليين، ط2، تحقيق: رمزي منير بعلبكي، ججمهرة اللغةأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد،    -  29

  638، ص1987
 .638، ص2، ججمهرة اللغةابن دريد،  - 30
 .58 صالتعريف بالمصطلح الشريف، العمري.  - 31
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ويسميهم بالحكمية، وبأنهم اعتصموا بالجبال عند هزيمة االمويين أمام العباسيين، واحتموا بين  

   32.ن أعدادهم يزيد على ثالثة آالفاألكراد، وعاشوا معهم وأصبحوا مثلهم، وبأ

وينقل القلقشندي هذه الرواية كما هي عن ابن فضل العمري، وهو يصّرح بذلك، ودون  

أن يجري فيها أي تغيير، ويبدو أن كتاب العمري التعريف بالمصطلح الشريف كان مصدر  

ه الكرد في ذلك  الثقة بالنسبة إليه، ومصدراً لكثير من معلوماته، ولذلك فهو ينقل ما وصف ب 

ينتسبون كالجولمركية،   التي  بأسماء األمكنة  يُعرفون  من األكراد  الكتاب، ويوضح أن صنفاً 

ُعتبة بن  نسبة إلى منطقة جولمرك، ويروي عن أصل الجولمركية بأنهم يعودون بنسبهم إلى   

عنوان  ، كما أنه ينقل من كتاب ابن فضل هللا العمري اآلخر أيضاً والذي يحمل  33أبي سفيان 

سلطتها   لها  كبالد  جولمرك  عن  يتحدث  عندما  الرواية  هذه  ثانية  ويروي  األبصار،  مسالك 

ومكانتها، ويعيد بأن نسبهم يعود إلى العرب، وبالتحديد إلى بني أمية، وبأنهم اعتصموا بالجبال  

 34. عند هزيمة االمويين أمام العباسيين، وبأن أعدادهم يزيد على ثالثة آالف 

تأثر الرحالة والجغرافي ابن بطوطة أيضاً بالرأي القائل بالنسب العربي للكرد، وواضح  

أنه انساق وراء رأي المسعودي، أو ابن دريد، ولم يبذل جهداً في تقصي أصل الكرد، وإنما  

تقديم توضيح أو شروحات  يعودون    –أي الكرد    –أورد أنهم   إلى أصل عربي واكتفى دون 

 35. حول ذلك

م( بنسب األكراد، وتعددت الرؤى لديه،  1442هـ /  845م المقريزي )توفي سنة  لقد اهت 

وحاول أن يخبرنا بما جاء في كتب الذين سبقوه فيما يتعلق باآلراء التي قيلت في أصل الكرد 

ومنها ذلك الرأي الذي ينسبهم إلى األصل  العربي، فمنهم من ينسبونهم إلى عرب الشمال، أو  

المعروفين بالعدنانيين نسبة إلى جدهم عدنان، أو أنهم ينسبونهم إلى عرب  العرب المستعربة، و 

الجنوب أي العرب العاربة، والمعروفين بالقحطانيين نسبة إلى جدهم قحطان، وفي هذا يقول  

"وقيل هم ينسبون إلى ُكرد بن مرد بن عمرو بن صعصعة بن معاوية بن بكر، وقيل هم من  

 
 . 268-267، 3، جمسالك األبصار في ممالك األمصارالعمري.  - 32
 .306، ص7جصبح األعشى، القلقشندي،  - 33
 .377، ص4ج صبح األعشى،القلقشندي،  - 34
ابن بطوطة،    -  35 إبراهيم  األمصار وعجائب  محمد بن عبد هللا بن محمد بن  في غرائب  النظار  ابن بطوطة )تحفة  رحلة 

 .202، ص1987، بيروت 1، دار احياء العلوم، ط1تحقيق: محمد عبد المنعم العريان، ج، األسفار(
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اء السماء، وقيل من بني حامد بن طارق، من بقية أوالد حميد  ولد عمرو مزيقيا بن عامر بن م

 36. بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العّزى بن قصي"

إن هذا الرأي أيضاً أصبح من اآلراء غير المقبولة فاختالف الكرد عن العرب من حيث  

ن الذين  و الحديث  ن و اللغة والجذور أّكده علماء اللغات كما أسلف الذكر سابقاً، كما أكده المؤرخ 

اعتمدوا على األبحاث العديدة التاريخية منها والعلمية التي تهتم بسالالت البشر والذين بحثوا  

  37في تاريخ الكرد وأصلهم. 

هو: لماذا شاعت ظاهرة   عديدون نو السؤال الذي يطرح نفسه والذي انتبه إليه باحثإن 

 نسب األكراد إلى األصل العربي؟  ويمكن اإلجابة عليه كالتالي:

. لعل ذلك يرتبط بعادة العرب في نسب القبائل إلى أسماء أشخاص، فظنوا أنها لدى 1

الكرد كذلك، فنسبوهم إلى أسماء عربية تتشابه باللفظ مع كلمة )كرد(.  وال تعرف حقيقة تلك  

 ا أسماء خيالية اسطورية، والمؤكد أنه ال عالقة لها بالكرد. األسماء، ولعله

نساب  إلى رأي اثنين من علماء األ  ووفق المعطيات  ،في ذلك  . استند المؤرخون العرب2

العربية، أحدهما من الكوفة من قبيلة كلب اليمانية وهو أبو الّنضر محمد بن السايب بن ِبشر بن  

، واآلخر  38م(763هـ/146عروف بالكلبي )توفي سنة  عمرو بن الحارث بن عبد العربي والم

وكالهما    39.م(786هـ/170)توفي سنة    ُسَحْيمهو أبو اليقظان عامر بن حفص والمعروف بلقب  

 من ديار ال ترتبط بديار الكرد، وليس هناك ما يفيد باحتكاكهما بالكرد. 

والقحطانية سبباً في    . يمكن أن تكون النزاعات الدائمة بين القبائل العربية العدنانية3

محاولة تنسيب الكرد إليهم، لما ُعرف عن الكرد من البأس والقوة فأراد كل منهما االفتخار  

بذلك، فالعدنانيون نسبوا الكرد إليهم على أنهم من نسل ربيعة بن نزار بن بكر بن وائل أو أنهم  

 
 .112، ص3جالخطط المقريزية،  المقريزي،  - 36
،  دراسة سوسيولوجية وتاريخية  -الُكرد  للمزيد عن اآلراء والنظريات الحديثة عن الكرد وأصلهم، انظر؛ باسيلي نيكيتين،    -37

 .66 – 42، ص 2007ؤسسة حمدي للطباعة والنشر، السليمانية، ، م3ترجمة: نوري طالباني، ط
، تحقيق: إبراهيم رمضان، دار المعرفة،  الفهرست  ،ابن النديم  أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي  -  38

 . 124ص ،1997بيروت 
 .123، صالفهرستابن النديم،  - 39
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ولد كرد بن مرد بن    من نسل ربيعة بن نزار بن معد، أو أنهم من نسل مضر بن نزار، أو من

صعصعة بن هوازن، وأنهم تفرقوا بسبب النزاعات والمعارك التي دارت بينهم وأنهم اعتصموا  

بالجبال كما أسلف الذكر من قبل الجغرافيين، والتي تبّين مصدرها األساسي في سياق البحث،  

القب  بوتقتهم  إلى  أخرى  شعوباً  أنسبوا  الذين  القحطانيين  على  ردّاً  هذا  كالفرس  وكان  لية 

     40. واليونانيين

وال يستبعد أن هذه الشجاعة التي وصف بها الكرد، والتي أصبح محل افتخار للعرب   

تقصي ذلك من   ويمكن  العربي الحقاً،  الكردي  الكبيرة من االختالط  بالدرجة  أنفسهم مرتبط 

وحتى في العصور    سالم في ديارهم،خالل متابعة العالقات العربية الكردية، وبدايات انتشار اإل

سالمية الالحقة من أموية وعباسية بمراحلها المختلفة يظهر أن الكرد من أكثر الذين عاندوا  اإل

وانتفضوا ضد الحكومات المختلفة التي كانت تحاول فرض سلطتها على المنطقة، بين الحين  

  41. واآلخر

. ال يمكن للبحث تجاهل ما قام به بعض الكرد من تنسيب أنفسهم للعرب أيضاً، ووجدوا  4

في كتب المؤرخين والنسابة والجغرافيين العرب فرصة في ذلك، ومنهم من جاء المقريزي  

على ذكرهم كالمروانيين الكرد الذين نّسبوا أنفسهم إلى مروان بن الحكم، أحد قادة االمويين  

ً ا أن بعضالمشهورين، كم .  42من قبيلة الهّكارية نّسبوا أنفسهم إلى عتبة بن سفيان بن حرب   ا

وكذلك أفراداً من العائلة األيوبية، نسبوا أنفسهم إلى األصول العربية، وربما يفُهم المراد من  

تدعيم   في  المسلمين  قبل  من  عام  تأييد  على  والحصول  تعزيز سلطتهم وحكمهم،  وهو  ذلك، 

، ويتفق البحث مع هذا الرأي الذي أبداه بعض المؤرخين حيث إن النسب  43وتعزيز تلك السلطة

الدولة  نظام  من  جزءاً  أصبح  السلطوي  الهرم  قمة  في  ووجوده  حكمه  ومشروعية  العربي 

في    ال لم يظهر إ  الرأيالنسب العربي، وال سيما أن هذا    واإلسالمية الذي يتزعمها الخليفة ذ 

 
. وعن القحطانيين والعدنانيين  498، ص  1993، بغداد  2، ط1، جسالمالمفّصل في تاريخ العرب قبل اإلجواد علي،    -  40

. وعن  508  –  493، ص1، جالمفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالموالعرب العاربة والعرب المستعربة انظر؛ علي،  

، ص  التاريخية اإلسالميةالكرد في المعرفة  النزاع بين القحطانيين والعدنانيين على تنسيب الكرد إليهما انظر: لشكري،  

87-88. 
 .107 – 63، صاألكراد من القرن السابع إلى القرن العاشر الميالدي بوالديان،  - 41
 .113، ص 3، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  - 42
القرنين  أرشاك بوالديان،    -  43 العباسية في  الخالفة  دار  كشيشيان، الكسندر  ترجمة:الميالدي،    11-10األكراد في حقبة 

 . 92، ص2013 ،2ط أربيل، /بيروت آراس، دار لفارابي/
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إلماراتهم   وتأسيسهم  الكرد  تحول  العباسي،     أسوةبداية  العصر  خالل  المسلمين  من  بغيرهم 

ناهيك عن مكانة اللغة العربية في نفوس المسلمين بحكم أنها لغة القرآن الكريم، ولغة طقوس  

المشروعية   وكسب  التفاخر  من  نوع  هو  العربي  فالنسب  أمور،  من  بها  يرتبط  وما  العبادة 

التباهي والتقرب مما هو مقدس    الحاكمة،  العربي، ونوع من  النسب  ادّعوا  الذين  بين هؤالء 

وذات مكانة عليا في المجتمع اإلسالمي ككل، وكان هذا له تأثيره في آراء بعض المؤرخين  

 44. الكرد أنفسهم، وتبنيه الحقاً كشرف خان البدليسي، ومحمود البيازيدي 

 .  الكرد واألصل الفارسي4

نظر أخرى وردت عن أصل الكرد في المؤلفات الجغرافية التي دونت باللغة  ثمة وجهة  

الرواية   هذه  المقريزي  نقل  وقد  الفارسي،  األصل  وهو  المملوكي،  العصر  خالل  العربية 

وأوردها في مؤلفه عند طرحه اآلراء العديدة في أصل الكرد، حيث ذكر على لسان العجم بأن  

ي  الذين  إال هؤالء  ليسوا  يتغذى  االكراد  والذي كان  بيوراسف  الفارسي  الملك  بقصة  رتبطون 

بلحم انسانين اثنين، وكان لهذا الملك وزير يدعى آرماييل، أو آرمائيل، وهو المشرف   يومياً 

واحد   بذبح  فاكتفى  بذلك  يرضى  ولم  بالموقف  كثيراً  تأثر  أّنه  يبدوا  ولكنه  هؤالء،  ذبح  على 

األن  عن  بعيداً  الجبال  إلى  اآلخر  الشبان وتزوجوا  وارسال  كبير من  تجمع عدد  ظار، وهناك 

 45.وتوالدوا، وكثر عددهم يوماً بعد يوم، وهم األكراد

المؤرخين   من  الرأي  وهذا  الرواية  هذه  نقل  قد  المقريزي  أن  واضحاً  ويظهر 

م( الذي أورد 889هـ/276أوالجغرافيين الذين سبقوه، وأولهم ابن قتيبة الدينوري )توفي سنة  

ه مّرة  تذكرألول   " ذلك  في  ويقول  المعارف،  كتاب  في  القصة  فضل   أن العجم ذه  األكراد، 

من  بيوراسف ماطع طعامه  ويتخذ  إنسانان،  يوم  كل  له  يذبح  أن  يأمر  كان  أنه  وذلك   ،

 
 - للمزيد عن هذه اآلراء التي تخص األصل العربي للكرد، ومدي تأثيرها على المؤرخ العربي والمؤرخ الكردي انظر؛ 44

. 95-83ص لميالدي ا  11-10، األكراد في حقبة الخالفة العباسية في القرنين بوالديان  
 .112، ص3جالخطط المقريزية،  المقريزي،  - 45
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ويبعث به إلى   ويستحيى واحداً، ، وكان يذبح واحداً،أرمائيلوكان له وزير يقال له   لحومهما،

  46. الجبال وكثروا"فارس، فتوالدوا في  جبال 

عن هذا الرأي أيضاً ، بل يبدو جلّياً أنه نقلها منه، حتى  شيخ الربوة الدمشقي  وال يبتعد  

يذكر ذلك صراحة،    لم  بأن  وإن  فيقول  أو كما سمعها،  القصة كما قرأها  يسرد  ويحاول أن 

كانت قد خرج في ك   بيوراسف تفه  وهو نفسه الضحاك كما تسميه العرب، أو الدهاك، أيضاً 

سلعتان، وأن كل واحدة منها كثعبان، تتحركان تحت ثيابه إذا اشتد غضبه، أو كلما جاع، وهذا  

يسبب ألما كبيراً له، وال يمكن ازالة األلم إال بدهن كتفيه بدماغ انسانين، وقد أصدر بأن يذبح  

يذبح  من مملكته كل يوم رجلين ألجل هذا الغرض، ولكن وزيره كان قد خالفه دون علمه فكان  

رجالً واحداً ويرسل اآلخر إلى الجبل ووفق ما يذكره شيخ الربوة الدمشقي فقد كان جبل دماوند  

في إيران، وعندما تمكن أفريدون من القضاء على الضحاك، كانت بالنسبة لهؤالء الفارين إلى  

التي  الكلمة  أما   ، ألنفسهم  حرة  حياة  عن  يبحثون  الجبل  من  ونزلوا  عارم،  فرح  يوم    الجبل 

استخدمها شيخ الربوة الدمشقي فهي "كّردوا من الجبل" أي نزلوا سريعاً فكّردوا وفق شرحه  

  47.يعني المشي السريع، أو الركض، ولذلك أصبحوا يعرفون بالكرد أو األكراد

كما يذكر المقريزي رواية أخرى يربط الكرد باألصل الفارسي، وبأن الكرد يعودون  

ج  إلى  الفرس  نظرة  وفق  منوشهر بنسبهم  بن  أسفندام  بن  جاء  48دهم كرد  الذي  الرأي  وهو   ،

يدخل في الحيثيات وتفاصيل ذلك، وقد اختلف في كتابة االسم    أن  المسعودي على ذكره دون

 49. فهو يذكر أن الكرد عند الفرس هم من ولد كرد بن إسفنديار بن منوشهر 

وهو أكراد فارس، وأحياناً    أال كما أنه ثمة مصطلح آخر تم تداوله في كتب الجغرافيين  

المراد هنا هو أن ا البدو، وكأن  بها  الديلم، ويقصد  الديلم،  أكراد  بدو  أو  الفرس  بدو  لكرد هم 

صاحب كتاب الروض  م(  1495/هـ900محمد بن عبد المنعم الحميري )توفي سنة  فالجغرافي  

المعطار في خبر األقطار يذكر أكراد فارس عند حديثه عن جيوش المسلمين وفتوحاتهم في  

 
-  أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري،  المعارف، تحقيق: ثروت عكاشة، ط2، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  46

.618، ص1992القاهرة   
 .255صنخبة الدهر في عجائب البر والبحر، الدمشقي،  - 47
 . 113ص ،3جالخطط المقريزية،  المقريزي،  - 48
 .78صالتنبيه واإلشراف، المسعودي،  - 49
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عن المؤرخ أبو    ، ويبدو أنه أخذها50الجبل، في زمن الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب   إقليم

سنة  جعفر   )توفي  الطبري  جرير  ذكره  م923هـ/310بن  ما  مع  ويتوافق  ذلك،  ذكر  الذي   )

كان   عندما  الخطاب،  بن  عمر  الراشدي  الخليفة  زمن  في  ذلك  كان  بأنه  تاريخياً  الحميري 

المسلمون في بدايات فتوحاتهم، ويبدوا انهم عقدوا صلحاً واتفاقاً مع أحد أمراء األهواز الذي 

وأقام    الهرمزان يدعى   إليهم،  أسند  ما  على  األهواز  أمراء  "أقام  ذلك  في  الطبري  ويقول 

 51. الهرمزان على صلحة يجبى إليهم ويمنعونه، وإن غاوره أكراد فارس أعانوه وذبوا عنه"

كما أن الحميري نفسه يتحدث عن مدينة كالرا في طبرستان، ويمدح في فروسية أهلها،  

. كما ثمة مصطلح آخر عدا عن هذا أن الفرس كانوا يسمون الديلم  52أكراد الديلمويذكر أنهم من  

   53.أكراد طبرستان، وكانت تسمي العرب أكراد سورستان

أبو الفداء،  كما أنه قيل في األكراد أعراب العجم كما سبق ذكر ذلك، وكان ذلك ما أورده  

صود من األعراب هم البدو، وليس  ويظهر جلياً أن المق  54. فهو يصّرح بأنه ينقل عن آخرين 

ولذلك فليس مستبعداً أن يكون هذا الرأي منقوالً عن رواية الطبري، عندما سرد حكاية    العرب.

ذلك:   في  الطبري  قال  حيث  بفارس،  العجم  كلمة  استبدل  وإن  بالنار،  إبراهيم  النبي  حرق 

أشار   :فَقَالَ  ".... الذي  ُمَجاِهدُ، من  َيا  ِبالنَّاِر؟ أَتَْدِري  السالم  عليه  ابراهيم  قُْلُت:   :قَالَ  بتحريق 

فَاِرٍس، :قَالَ  ال، أَْعَراِب  ِمْن  ِلْلفُْرِس   :قَالَ  َرُجٌل  َوَهْل  ْحَمِن،  الرَّ َعْبِد  أََبا  َيا  قُْلُت: 

 ِبتَْحِريِق إِْبَراِهيَم ِبالنَّاِر َنعَْم، اْلُكْردُ ُهْم أَْعَراُب فَاِرَس، فََرُجٌل ِمْنُهْم ُهَو الَِّذي أََشارَ  :قَالَ  أَْعَراٌب؟

يعقوب،  َواْنُصُروا   :قال َحدَّثَنِي  قُوهُ  َحّرِ قوله؛  في  مجاهد  عن  ليث،  عن  علية،  ابن  َحدَّثََنا 

  55. يعني األكراد  -قال: قالها رجل من أعراب فارس  آِلَهتَُكم، 

 
المنعم الحميري،    -  50 ، مكتبة لبنان، بيروت  2، تحقيق: إحسان عبّاس، طالروض المعطار في خبر األقطارمحمد بن عبد 

 .443، ص1984
.  1987بيروت    دار الكتب العلمية،  2، جتاريخ االمم والملوك  - تاريخ الطبري  أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبري،    -  51

 .497ص 
 . 294، صالروض المعطار في خبر األقطارالحميري،  - 52
الحسن األصفهاني،    -  53 الحياة، بيروت، )ب. ت.(،  تاريخ سني ملوك األرض واألنبياءحمزة بن  ، منشورات دار مكتبة 

 .  180ص
 .108، ص1، جالمختصر في اخبار البشرأبو الفداء،  - 54
 .149، ص 1ج، تاريخ الطبريالطبري،  - 55
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يُورد بيتاً شعرياً على  لقد القى األصل الفارسي للكرد اعتراضاً منذ القديم، فابن دريد  

لسان النسابين مفاده أن الكرد ال ينتمون إلى الفرس وليس لهم عالقة بهم ويعيد ويقول وإنما هم  

من العرب ويعودون بنسبهم إلى ُكرد عمرو بن عامر وفي هذا يقول: "لعمرك ما األكراد أبناء  

لى األصل العربي أيضاً  ولكن ثمة اعتراض ع  56. فارس ...... ولكنه ُكرد بن عمرو بن عامر"

كما ذكر سابقاً، وحول تنسيب الكرد للفرس ثمة آراء عديدة جعل هذا الخطأ يشيع بين بعض  

المؤرخين والنسابين، واضح أنه كانت الجذور من قصة الضحاك تلك والتي ال تمت إلى الواقع 

نسج تاريخ  بشيء وإنما نسج من خيال اإلنسان، وكان ذلك من عادة بعض الشعوب قديماً في  

أسطوري سواء على شعوبهم أو شعوب أخرى، كاليونانيين القدماء، والرومان وحتى قبل ذلك  

، أو إيجاد أسباب وجود تلك األشياء،  يء العصر، لقد حاولوا من خالل األسطورة تفسير كل ش

، لذلك  لتقي التاريخ بالدين واألدب والفلسفة وما وراء الطبيعة، أي الميتافيزيقياي وفي األسطورة  

 57. نجدها صيغت بأسلوب أدبي، وفني، ليكون ذات قيمة ثقافية ومعرفية لدى الناس

هذه الرواية عن الكرد وارتباطها بقصة الضحاك، من المؤكد أنها استمدت من كتاب  

م(، والتي تتحدث عن ملوك الفرس  940هـ/329الفرس الشهير الشهنامه للفردوسي )توفي سنة  

ل أدبي ضخم نظمها الفردوسي للسلطان محمود الغزنوي الذي حكم  وإيران القديمة، وهو عم 

لقديمة  منذ عهودها ا تاريخ الفرس  م( شارحاً  فيها1030–  998هـ /    421-388بين الفترة )

منتصف القرن السابع للميالد، وقد ذكر قصة   الدولة الساسانية وسقوط الفتح اإلسالميوحتى  

ملوك عديدين وتوارثهم على العرش، ومنهم الضحاك، وهو لقب ملكهم بيوراسب بن مرداس،  

كل كتف من كتفيه، حيث ذكر  وتحدث عن طغيانه، وظلمه، وما جرى له من ظهور أفعى على  

، هذه الرواية التي آثرت بال العديد من المؤرخين العرب والجغرافيين أيضاً  58سابقاً في البحث  

 فرووها في كتبهم، وتناقلوها عن بعضهم البعض، وإن اختلفت في التفاصيل والجزئيات.  

أساليب الفرس في إطار  وليس بعيداً أن يكون تنسيب الكرد إلى الفرس هو أيضاً من  

الصراع الفارسي العربي على حكم العالم اإلسالمي، خالل الفترة العباسية، ومحاولتهم نسب  

 
 .638، 2، ججمهرة اللغةابن دريد،  - 56
 .26-25، ص1994، دار الفكر اللبناني، بيروت موسوعة ميثولوجيا واساطير الشعوب القديمةحسن نعمة،  - 57
، 2، ترجمة: سمير مالطي، طالشاهنامةللمزيد عن الضحاك والرواية التي نسجت عنه، انظر؛ ابو القاسم الفردوسي،    -  58

 .18-10، ص 1979دار العلم للماليين، بيروت، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
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عدد من الشعوب اإلسالمية إلى األصل الفارسي، ومنهم الكرد، وربما ذلك البيت الشعري الذي 

الفارسي للكرد ليأتي ويقول باألصل العربي للكرد   نموذجاً من ذلك  ذكر سابقاً ونفى األصل 

 59.الصراع

الفارسي زيادة االهتمام باألنساب، فقد بات كل    ت لقد كان  العربي  نتيجة هذا الصراع 

منهما يطعن في نسب اآلخر، أو تفضيل نسبه على اآلخر، فالفرس يقللون من شأن العرب،  

أنساب  في  والطعن  الفرس،  التقليل من شأن  في  العرب  يفعل  وكذا  أنسابهم،  في  هم،  ويطعنون 

بتمعن أكبر، واهتمام أكثر، وكل يحاول بطريقته فالعرب   فتوجه كل منهما لدراسة األنساب 

أنسابهم،   تأكيد مركزهم ودورهم الحضاري، ومكانتهم االجتماعية، من خالل شجرة  تحاول 

وا بوضع شجرات أنساب خاصة حيث نّسبوا أنفسهم لملوكهم القديمين،  ؤوكذلك الفرس الذين بد 

جلية في كتاب الشهنامة، وهذا يدل مدى التنافس الذي كان قائماً حتى في اختالق  والتي كانت  

أكثر،  ال  الشأن  لتعظيم  إليهم  أقوام  وتنسيب  واألصول  النسب  حول  أن    الروايات  درجة  إلى 

األزدهاك كما كان يسمى أيضاً من نسلهم، وال عالقة له بالعجم    دعوا أّن الضحاك أو االعرب  

 60. أو الفرس

ن الكرد ضحية هذا الصراع من خالل محاولة كال الطرفين تأكيد أحقية األصل  لقد كا

والنسب الكردي إليه، وهذا يقود البحث إلى االستنتاج أن الكرد لم يكن لهم يد طائلة فيما حدث  

وإنما قيام الطرف اآلخر، الحاكم األقوى، في خلق تاريخ غير حقيقي لتبرير حججه وأفضليته،  

جتماعي، على حساب الطرف اآلخر، وبالتالي ضياع األصل الكردي بين  وتقوية مركزه اال 

 61. هذا وذاك، وليصبح الكرد قرابين ذلك الصراع

ولكن ثمة شكل آخر من الصراعات، هو الصراع القديم بين الكرد والفرس، ولصراعهم  

، وثمة  62ها تاريخ طويل أيضاً يعود إلى األسالف أيام الميديين واألخمينيين والعصور التي تلت 

 
 . 638، ص2ج جمهرة اللغة،ابن دريد،  - 59
 .121، ص1، جتاريخ الطبريالطبري،  - 60
 . 86، ص ية اإلسالميةالكرد في المعرفة التاريخلشكري،  - 61
تاريخ إيران القديم من البداية حتى نهاية العهد  حول الميديين واألخمينيين الفرس والعالقة بينهما انظر: حسن بيرنيا،    -  62

،  2013، المركز القومي للترجمة، القاهرة  1، ترجمة: محمد نور الدين عبد المنعم والسباعي محمد السباعي، طالساساني

 .158-157ص
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الجبال وما    إقليمحادثة توحي باإلساءة إلى الكرد، والرسالة موجهة من أردوان البهلوي ملك  

يرتبط به، إلى أردشير ملك الساسانيين، الذي حقق انتصارات على بعض القبائل والحكام في  

ببناء مدينة   وباشر  المناطق  قد عدجورتلك  إنك  فيها "  يقول  أردوان  فتلقى رسالة من  وت  ، 

الذي  التاج  في  لك  أذن  األكراد! من  في خيام  المربى  الكردي  أيها  واجتلبت حتفك،  طورك، 

 63. لبسته، والبالد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهلها! ومن أمرك ببناء المدينة" 

وفي مكان آخر يورد الطبري تلك الرواية التي ساقها عن كسرى أبرويز بن هرمز ملك  

لنصف االول من القرن الخامس الميالدي: "... فقال أخ لبهرام يسمى كردي  الساسانيين خالل ا

عمرك هللا! صاحب البرذون األبلق فبدأ كسرى فقال: إنك يا   :لم يزل مطيعا ألبرويز مؤثرا له

بهرام ركن لمملكتنا وسناد لرعيتنا، وقد حسن بالؤك عندنا، وقد رأينا أن نختار لك يوما صالحا  

وازداد من كسرى قربا: لكني أختار    - ذة بالد الفرس جميعا، فقال له بهرام  لنوليك فيه إصبهب 

لك يوما أصلبك فيه، فامتأل كسرى حزنا من غير أن يبدو في وجهه من ذلك شيء، وامتد بينهما  

يا بن الزانية المربى في خيام األكراد! هذا ومثله، ولم يقبل شيئا   فقال بهرام ألبرويز،  الكالم،

 64. عليه...، وكانت لبهرام أخت يقال لها كردية، من أتم النساء وأكملهن، ..."مما عرضه  

الذي  للكرد أكثر ما تكون ألزدشير نفسه  ويستشف مما أورده الطبري أن ذلك إهانة 

عاش وتربى بين األكراد، وكأّن الكرد هنا بدو متنقلين يعيشون في خيم، ويرتحلون متى أرادوا  

، وال عالقة لهم باالستقرار والحضارة. ولكن يبقى لهذين الحدثين  ذلك وفق الطبيعة والمناخ

 أهمية فيما يتعلق بالوجود الكردي في المنطقة، واختالفهم عن العرب كما تم ذكرها سابقاً. 

إن الفرق بين الفرس والكرد بات معروفا، في التاريخ والجغرافيا، رغم انتمائهما إلى  

التي كانت   اللغوية نفسها،  للعرب  الشجرة  بالنسبة  التباس  بينهما، وحدوث  في االختالط  سبباً 

الفتوحات   منذ  الكرد  عرفوا  الذين  والروايات،  األخبار  تناقلوا  الذين  العرب  والمؤرخين 

البشرية لإلمبراطورية الساسانية فإنهم نسبوا  ا  اإلسالمية األولى، ولكنهم ولهذا الجهل بالجغرافي 

 الساسانية. حتى الكرد إلى الفرس حكام الدولة 

 
 . 390، ص 1، جتاريخ الطبريالطبري.  - 63
 .465-464، ص 1، جتاريخ الطبريالطبري،  - 64
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 . خصوصية الكرد واستقاللية األصل5

رغم تعدد اآلراء في األصل الكردي في المصنفات الجغرافية التي دونت باللغة العربية  

خالل العصر المملوكي، فقد قال بعضهم بخصوصية الكرد واستقالليتهم االثنية واللغوية عن  

 الء الذين بّينوا ذلك صراحة: غيرهم من األقوام وال سيما العربية والفارسية، ومن هؤ 

ابن فضل هللا العمري، الذي يعتبر من الذين فصلوا في البحث عن الكرد وديارهم،    -

وقد أورد العديد من اآلراء التي سبق ذكرها، ولكنه يرى أن الكرد جنس بحد ذاته ويقول في  

فإنهم جنس    ذلك: "... أن األكراد، وإن دخل في نوعهم كل جنس أتى ذكره في هذه الفصول، 

 65. ....."  خاص من نوع عام

يوبيين ويصّرح بأنهم من األكراد الروادية،  كما يأتي ابن فضل هللا العمري على ذكر األ

  66. م(، وبالتالي ينفي صفة العروبة عنهم1233هـ / 630وذلك نقالً عن ابن األثير )توفي سنة 

باألكراد، ويُفهم منه أنه  فابن األثير وإن لم يبحث في أصل الكرد، ولكنه كان   يذكرهم دائماً 

تعامل معهم على أنهم نسل بحد ذاته بعيداً عن الفرس والعرب، ويمكن االستدالل على ذلك من  

العمري   فضل  ابن  ذكره  ما  بّين  أّنه  كما  مؤلفه،  من  عدّة  مواضع  في  األكراد  ذكره  خالل 

   67. األكراد وفق توصيفه بخصوص األيوبيين ونّسبهم إلى األصل الكردي، بل إلى أشراف

ذكر المقريزي أيضاً وصراحة عن خصوصية الكرد وبأّن األكراد ذات القبائل العديدة    -

 68. مهما قيل في أصلهم واختلفت اآلراء فهم من العجم، وأّن األيوبيين أكراد

كذلك فعل ابن خلدون عندما تحدث عن صالح الدين األيوبي وأكد أنهم من الكرد ومن    -

بأنها من الروادية وتحدّث عن الدولة المروانية الكردية،    69.عشيرة الهذبانية المعروفة عنها 

وصّرح وبوضوح أن بني مروان ليسوا من العرب، وإنما هم من األكراد، ولذلك فضل أن  

 
 .197، ص3، جمسالك األبصار في ممالك األمصارالعمري،  - 65
 .45، ص27، ج مسالك األبصار في ممالك األمصارالعمري،  - 66
ابن األثير،    -  67 الحسن الجزري  الدين أبي  التاريخعز  الدقاق، جالكامل في  الكتب 1، ط9، تصحيح: محمد يوسف  ، دار 

 .342، ص 1987العلمية، بيروت 
 .113، ص 3، جالخطط المقريزيةالمقريزي،  - 68
.  تاريخ ابن خلدون.  247، ص2004، دار الكتب العلمية، بيروت  رحلة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد ابن خلدون.    -  69

 .692، ص7، ج326، ص5ج
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يدرسهم ويصف في أحوالهم عندما يتحدث عن العجم وفق توصيفه فيقول: " إال أّن بني مروان  

كما   70. من العرب، وإنما هم من األكراد فأّخرنا دولتهم حتى ننسقها مع العجم"   هؤالء ليسوا

وستكية الكردية حيث تعتبر الدولة المروانية امتداداً لها، وكيف  دمؤسس الدولة ال باديذكر عن 

 71. أنه استطاع تأسيس دولة واسعة مترامية األطراف، ويذكر أّنه من الكرد الحميدية 

يذكر الكرد دائماً ضمن األعاجم، وهذا له داللة واضحة عن فهمه    لقد كان ابن خلدون 

ألصل وطبيعة الكرد، وتصريح منه بأنهم جنس خاص ال عالقة له بغيره من األقوام وال سيما  

العرب، فهو يذكر مثالً حادثة اجتمع فيها أهل األهواز وبأّن الجموع كان من األعاجم، وأغلبهم  

األكراد الك  72. من  يذكر  باألكراد  إنه  معرفته  درجة  وواضح  كثيرة  مواضع  في  رد 

وخصوصيتهم، ونفى أن يكونوا من العرب أو من غيره، وبأن ما يقال عن أصلهم أنهم من  

 . العرب غير مرغوب به

ال يمكن للباحث تجاهل خصوصية الكرد، حتى ولو اعتمد على كتب التراث اإلسالمي  

يد من المواضع، خالل حديثه عن الساسانيين  وحدها دون غيرها، والطبري يذكر هذا في العد 

وملوكهم، وعن وجود الكرد وعالقتهم بملوك الفرس، قبل مجيء العرب والمسلمين إلى تلك  

 73. المناطق، وقد ذكر سابقاً ضمن سياق البحث 

من   األولى  العهود  أخبار  إلى  الشعوب    اإلسالم ولو عدنا  بأنهم من  الكرد  ذكر  سنجد 

م جيوش المسلمين في فتوحاتهم، ودخلوا في سجال ومعارك معهم، ويأتي  األولى التي التقت به

العديد من المؤرخون على ذكر ذلك، كالطبري، والذي أورد روايات عديدة حول هذا األمر،  

الكردية للفتح االسالمي وال سيما في منطقة األهواز وفارس خالل   بالمقاومة  وأغلبها تتعلق 

ت، التي تعود إلى عهد خالفة عمر بن الخطاب، والتي تذكر  العهد الراشدي ومن تلك الروايا

أن القائد الفارسي الهرمزان استعان باألكراد أثناء خالف نشب بينه وبين قبائل غالب وكليب  

على مسائل حدودية إضافة إلى روايات أخرى أوردها الطبري في أمكنة عديدة وضمن أحداث  

 
 .410، ص4، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون.  - 70
 .332، ص4، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون.  - 71
 .576، ص2، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون.  - 72
 .465-464، ص 390، ص 149، ص 1، جتاريخ الطبريالطبري،  - 73
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طق مختلفة من األقاليم التي أصبحت جزءاً من  سنوات مختلفة، تؤكد الوجود الكردي في منا 

الدولة اإلسالمية الحقاً، وتعّرف العرب عن قرب بالكرد، واختبروا شجاعتهم وقوتهم، وعنادهم  

 74  .في الدفاع عن ديارهم

هـ،   23كما يذكر ابن األثير بعض من هذه األحداث والتي ضمنها ضمن أحداث سنة  

فََساُروا َحتَّى لَقُوا   :الراشدي عمر بن الخطاب وفي هذا يقول: ".... قَالَ في عهد خالفة الخليفة  

فَقَاتَلُوُهْم   يُِجيبُوا،  فَلَْم  اْلِجْزَيِة،  أَِو  ْساَلِم  اإْلِ إِلَى  فَدََعْوُهْم  اْلُمْشِرِكيَن  اأْلَْكَراِد  ِمَن  ا  فََهَزُموُهْم  َعدُوًّ

الذُّرِّ  َوَسَبُوا  اْلُمقَاِتلَةَ  َعْنهُ  َوقَتَلُوا  فَاْستَْرَضى  َسفٍَط،  فِي  َجْوَهًرا  َسلََمةُ  َوَرأَى  َبْينَُهْم،  فَقَسََّمهُ  يَّةَ، 

 75. اْلُمْسِلِميَن َوبَعََث ِبِه إِلَى ُعَمَر..."

هذا يقودنا إلى أن الكرد كانوا موجودين في المنطقة قبل قدوم العرب المسلمين إليها،  

د الدفاع عن  في  المسؤولين  كانوا  الدولة  وبأنهم  للمركز سواء  تبعيته  ومناطقهم، رغم  يارهم 

كانت لهم خصوصيتهم، ولهذا كانت الجيوش اإلسالمية    وبأنه الساسانية أو الدولة البيزنطية،  

تلتقي بهم وتدخل معهم في معارك أحيانا، وتبرم معهم االتفاقيات أحيانا، وفي مناطق عديدة.  

ال ملوك  وبأقوال  الفرس  عن  مختلفين  أنهم  لدى  كما  االلتباس  ذلك  يكن  ولم  أنفسهم،  فرس 

المؤرخين والجغرافيين العرب المسلمين وخلطهم بين الكرد والفرس، إال نتيجة جهلهم باألقوام  

والشعوب في تلك المناطق قبل مجيء اإلسالم، أو أنهم تأثروا بما حيك عن نسلهم من قصص  

قد ذكرها ابن خلدون عندما تحدث  وال سيما تلك التي تنسبهم هم والفرس إلى أرومة واحدة، و 

عن الفرس وأصلهم وموطنهم، وبأن مواطن الفرس كانت أّول األمر بأرض فارس ولذلك سموا  

النسب من   بالفرس، للفرس في  الكرد والديلم وغيرهم وهم إخوان  يجاورهم  أشوذ بن  وبأنه 

 76. سام

غي  الشعوب  األحيان على  الكثير من  في  )العجم(  تسمية  إطالق  إن  أو  كما  العربية  ر 

األجنبية بالنسبة للعربي، خلق نوع من االلتباس وصعوبة التمييز بين تلك الشعوب أحياناً، حيث  

 
  - الطبري، تاريخ الطبري، ج2، ص 472، ص 497، ص 74.557-553

 .427، ص 2، ج الكامل في التاريخابن األثير،  - 75
 .181، ص 2، جتاريخ ابن خلدون ابن خلدون.  - 76
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المتداخلة لتلك الشعوب وصعوبة الفصل فيها    اتتداخل األحداث التاريخية إضافة إلى الجغرافي 

 في مراحل كثيرة من تاريخ المنطقة. 

 : خاتمة

وتعددت اآلراء بخصوص ذلك في تلك المصّنفات الجغرافية  مهما قيل عن أصل الكرد،  

وكتاباتهم   لنصوصهم  العام  السياق  نستشف ضمن  فإننا  المملوكي،  العصر  دّونت خالل  التي 

مدى الخصوصية التي تحلّى بها الكرد، وقدرتهم على إبراز هذه الخصوصية في صراعاتهم  

ت وحكومات ودول، وإن كان يجمعهم  مع اآلخرين، ولدى تأسيسهم كيانات مستقلة، من إمارا

 الدين اإلسالمي على الغالب وذلك منذ اعتناقهم لهذا الدين ومساهمتهم الفعالة فيه. 

، والتي  الدراسات الحديثة في المجاالت المختلفة  على ما توصلت إليه  التأكيد وال بدّ من  

ّن  أ  والتي بّينتالكردية    إضافة إلى الدراسات التي تناولت اللغة والثقافة  ،الكرد  تاريختناولت  

تخّصه، وبأن كل ما قيل عدا عن ذلك فهي لظروف  الكرد كشعب له خصائصه األثنية التي  

االجتماعي  أو  السياسية  الظروف  سواء  الطويل  تاريخهم  عبر  الكرد  أحاطت  أو    ةمتعددة 

 االقتصادية أو غير ذلك من الظروف. 
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"Endülüs Tefsir Geleneğinde Kıraat: İbn Atiyye Örneği" adlı eser, 2020 yılının temmuz 

ayında ilk baskısı ile siyer yayınları tarafından yayınlanmıştır. Eser, Rıfat Ablay tarafından 

kaleme alınmıştır. Çalışma, bir giriş, üç ana bölüm, sonuç ve kaynakçadan oluşmaktadır. Eserin 

giriş bölümünde, yapılan çalışmanın amacı, yöntemi, kaynakları ve bu araştırma ile ilgili daha 

önce yapılan çalışmalara değinilmiştir (s.13-22). Çalışmada genel hatlarıyla şu kaynaklardan 

yararlandığı tespit edilmektedir: Hadis ilmi alanında; İmam Malik’in el-Muvatta, Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned, Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh, Ebû Dâvud, Tirmizî ve Nesâî’nin Sünen. 

Kıraat ilmi alanında; İbn Ebî Dâvûd’un Kitâbu’l-Mesâhif, Ebubekr b. Mücahid’in Kitabu’s-

Sebʿa fi’l-Kırâât, Mekkî b. Ebî Tâlib’in et-Tebsıra fi’l-Kırâat, İbnü’l-Cezerî’nin en-Neşr fi’l-

Kırâati’l-ʿAşr, Muncidü’l-Mukriîn ve Gāyetü’n-Nihaye. Tefsir ilmi alanında; Taberî Câmiu’l-

Beyân, Zemahşerî el-Keşşâf, Ebû Bekr b. ʿArabî Ahkâmu’l-Kur’ân, Ebû Hayyân Bahrü’l-

Muhît, Semîn el-Halebî ed-Dürrü’l-Masûn. Yazarın zikredilen bu eserlere ilave olarak konuyu 

anlaşılır kılmak için birçok klasik ve modern esere başvurduğu görülmektedir.   

Kitabın birinci bölümünde İbn Atiyye’nin yaşadığı dönemin sosyo-kültürel ve ilmî 

durumuna dair bilgiler verilmiştir. Aynı şekilde bu bölümde müellifin hayatı, ilmî kişiliği, 

eserleri ve müellifin incelenen eserinde faydalandığı kaynaklara değinilmiştir. Musannifin 

Sünnîliği bağlamında, Muʿtezile görüşünü benimsediği gibi ithamlara ilmî zeminde cevap 
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verilmiş ve bu eleştirilerin yersiz olduğu kaynaklardan ve ortaya konulan ilmî delillerden 

anlaşılmıştır (s.57-60). Musannifin yararlandığı kaynaklardan yola çıkılarak; yapmış olduğu 

tefsir çalışmasında kıraatlerin usûlî yönünden ziyade ferşî yönüyle ilgilenildiği ve tefsir-kıraat 

eksenli bir tasavvurun benimsendiği aktarılmıştır. 

İkinci bölümde yazar, el-Muharrerü’l-Vecîz adlı eseri kıraat ilmi açısından ele almış ve 

ilgili eserde kıraatler ile ilgili muhtelif konulara değinilmiştir. Tefsirde kıraat ilmine dair ele 

alınan konuların şunlar olduğu aktarılmıştır: Surelerin tertibinin tevkifî olup olmayışı, 

Kur’ân’ın noktalanması ve harekelenmesi,  kıraat ilminde yedi harf olgusunun ne olduğu ve 

yedi harfin musannif tarafından Hz. Peygamber (s.a.s.) dönemindeki yedi lehçe/yedi lügat olan 

başta Kureyş sonra Benu Saʿd b. Bekr, Kinâne, Hüzeyl, Sakif, Huzaʿa, Esed ve Dabbe 

kabilelerinin lügati-lehçesi olduğu görüşüne yer verilmiştir (s. 89-92). Yine bu bölümde 

kıraatleri ele alış biçimi kıraat ilminin neşeti ile ilgili rivayetler verilmiştir. Yine bu bölümün 

ilerleyen sayfalarında İbn Atiyye’nin tefsirini dayandırdığı deliller sıralanırken birtakım kıraat 

farklılıklarına değinilerek okuyucunun konuya hazırlanması sağlanmıştır. Endülüs kıraat ilmi 

tarihinde önemli yer tutan ve İbn Atiyye’nin tefsirindeki kıraat kaynakları arasında yer alan 

isimlerden Dânî, Mekkî b. Ebî Tâlib vb. isimler ele alınmış ve bu isimlerle ilgili bilgiler özet 

olarak okuyucuya aktarılmıştır (s.141-150). Bu bölümde İbn Atiyye’nin sahih kıraatlerden 

sayılan yedi kıraati ve bazen bu kıraatleri desteklemek ve manayı anlaşılır kılmak için şaz 

kıraatlerden de faydalandığı kaydedilmiştir.  

İlk iki bölüm, tefsirdeki kıraat kaynakları ve ilgili kıraatlerden ne denli yararlanıldığı 

hususuna dair olup üçüncü bölüme girizgâh mesabesindedir. Üçüncü bölümde ise İbn 

Atiyye’nin el-Muharrerü’l-Vecîz adlı eserinden yola çıkılarak söz konusu âlimin kıraat 

tasavvuru etraflıca ele alınmaktadır. İbn Atiyye, kıraatleri değerlendirirken kimi yerlerde sahih 

kıraatler arasında tercihte bulunmakta ve yer yer de bazı kıraatlerin rivayetlerini eleştirmekten 

geri durmadığı görülmektedir. Fakat bu eleştiri reddetme yönünden değil kimi kıraati diğerine 

göre daha fasih, daha güvenilir, daha tercihe şayan bulmasındandır. Ancak bunun bazı 

istisnalarının olduğu görülmektedir. İbn Atiyye, eserinde Basra dil ekolünün etkisinde kalarak 

İbn Âmir ve Hamza’nın bazı kıraat vecihlerini dilsel yönden eleştirmektedir. Yazar, bunun izah 

edilebilir bir durum olmadığını zira bu kıraatler hakkında ümmetin icmâı olduğunu, ilk dönem 

klasik ve çağdaş bazı eserlerden yararlanarak eleştiren İbn Atiyye dışında da ortaya atılan bu 

ve benzeri fikirlerin hakkaniyetten uzak ve yanlış bir tutum olduğunu delilleriyle aktarmıştır 

(s.208-233). Kitap, İbn Atiyye’nin ahkâm ayetlerinde kıraatlerden yararlanması konusu ele 

alınarak nihayete erdirilmiştir. Abdestte uzuvların yıkanması hususu, abdestin ne tür dokunma 
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ile bozulacağı, kadınların aybaşı hâlinden temizlenme durumu ve Makam-ı İbrahim’de namaz 

kılma ile ilgili hususlar musannifin bu konudaki fıkhî görüşlerine kendisinden önce ve sonraki 

âlimlerin bu konulardaki tutumlarına da yer verilerek ele alınmıştır (s. 259-269).  

Sonuç kısmında, eser ve musannif ile ilgili yapılan çalışmanın içeriğine dair birtakım 

bilgiler verilmiştir. Bu kısımda değinildiği üzere musannif, tefsirinde ferşu’l-hurûf bahislerinde 

şaz kıraatlere çokça yer vermiş fakat bunlar sahih yedi kıraati destekleyici mahiyette 

kullanılmıştır. Mensubu bulunduğu Mâlikî mezhebinde olduğu üzere; şaz kıraatlerin 

Kur’ân’dan olmadığını, bunun âhâd haberler hükmünde olduğunu, sahih kıraatleri desteklemek 

için delil olabileceğini ve fıkhî birtakım çıkarımlar yapmak için kullanılabileceğini kabul 

etmiştir (s.275).  

Kitap oldukça yalın ve sade cümlelerle anlaşılır ve akıcı bir şekilde yazılmıştır. Gerekli 

görülen yerlerde ayrıntılara yer verilmiş, konuya farklı kaynaklardan delil getirme yoluna 

gidilmiş, bu durum okuyucunun dikkatini dağıtacak düzeyde olmamıştır. Ülkemizde kıraat ilmi 

ile ilgili yapılan çalışmaların bir dönem inkıtaa uğradığı düşünülürse bu eserin oldukça zahmetli 

ve yoğun bir çalışmanın ürünü olduğu görülür. Elimizdeki bu eser sayesinde bu alanda yazılan 

eserlerin kıymetinin daha iyi anlaşılacağı, bu tarz çalışmaların bundan sonra yapılacak 

çalışmalara örnek olacağı, dahası yol göstereceği şüpheden varestedir.  
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