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HÂR KULÂDE OLAYLAR VE HÂNET/ HIZLÂN

Yrd. Doç. Dr. Durmu ÖZBEK*

Abstract
Extraordinary Events and Ihanat-Khidhlan
In the Islamic terminology, “adatullah” or “sunnatullah” that governs the
material world and according to al-Qur’an, forms the social life and also seem
contiuning and repeated are the rules of Allah. The extraordinary events
happen as a result of changes in these rules made by Allah. The extraordinary
events are divided into two parts: the first part is the unreligious ones such as
s#hr (magic), sha’badha and kahana. The second part is the religious ones such
as mu’jiza(miracle), irkhas(a marvellous event created by God to indicate the
prophethood of the prophets), karamat(a marveellous event showed by a
saint”wali” with the permisson of God), istidraj/makr(a marvellous event
created by God to increase the punishment of the sinners or the unbelievers on
their requests), and ihanat/khidhlan( a marvellous event created by God to
punish the sinners and the unbelievers on the cont rary of their requests).
Ihanat (khidhlan) has the meaning that Allah leaves one humanbeing
without help, honour, mercy and puts him in a position of unpowerful, weak
and contemtible person and also creates the power of commiting the sin in
him. In the science of theology, ihanat (khidhlan) means the extraordinary
event that Allah has created in the hands of the persons who are openly known
as the infidels and commit the sins just as the opposite of what they desire.
These events aim to disgrace and deny them as it has been seen in the
example of Musaylama al-Kadhdhab.

*
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21. yüzy#lda hergün o kadar de7i:ik olaylar ve bulu:lar oluyor ki, yeti:mek adetâ imkâns#z. Ça7#m#z bilgi ça7#d#r. Çünkü her gün yeni olaylarla, yepyeni bulu:larla kar:# kar:#ya gelmekteyiz. Bilgisayardaki, telefondaki hele uzaydaki geli:meleri bir dü:ünelim. Ne hârika :eyler! Bu hârika kelimesi dilimizden
dü:müyor. Hârika insan, hârika elbise, hârika makine, hârika, hârika, hârika,...gibi. Bazan da bu “ hârika” kelimesi, “ âdet” kelimesiye birlikte “ hârikulâde” diye birle:ik ve tamlama olarak kullan#lmaktad#r. Bu kelimeler, güzel, çok
güzel, fevkâlâde güzel, enfes, hayret, :a:#lacak :ey...gibi manalara gelmektedir.
Elbette buradaki “hârikalar”, dînî anlamdaki “Hârika” manas#na gelmiyor. Zira
“hârika” n#n sözlük ve terim manalar# ba:ka ba:kad#r. Bu sebeple “Hârika” ve
“Hârikulâde” kelimelerinin kelâm ilminde özel bir yeri vard#r. Zira bu kelimelerin ihtiva etti7i manalar irhâs, mu’cize, kerâmet, meûnet, istidrâc/mekr ve ihânet/h#zlân nübüvvet inanc# ile yakinen ve dolayl# olarak da ilgilidir.
Nübüvvet makam#na eri:meden önce Allah taraf#ndan kendisine lütfedilen baz# “hârikulâde olaylar” verilmesi manas#na gelen “irhâs” olmaks#z#n bir
“peygamber”; peygamberlik iddias#nda bulunan bir zât#n do7rulu7unun Allah
taraf#ndan tasdik edilmesi olan “mu’cize” olmaks#z#n bir “resûl ve nebî”; Allah’#n emir ve yasaklar#n# tam olarak yerine getiren takvâ sahibi insanlar#n elinde meydana gelen hârikalar olan “kerâmet” olmaks#z#n bir “velî” ; Allah’#n baz#
mecnûn (deli), ebdâl (abdâl), saf olarak bilinen müslümanlar#n r#zk#n# temin
edebilmeleri do7rultusunda kendilerinin elinde meydana getirdi7i hârikalar
olan “meûnet” olmaks#z#n bir “mecnûn”, “ebdâl” dü:ünülemez. Yine isteklerine uygun olarak nimetler verdi7i halde Allah’# inkâr eden baz# insanlar#n elinde
meydana gelen hârikalar manas#na gelen “istidrâc” #n Allah’#n bir lütfu ve ihsan# olmay#p onlara süre verdi7i fakat asla ihmal etmedi7i, sadece onlara
azablar#n# art#rmaya yönelik olarak meydana getirdi7i hârikalar olan
“istidrâc/mekr” olmaks#z#n bir “ günahkâr “ veya “ kâfir” asla dü:ünülemez.
Ayn# :ekilde Allah’#n emir ve yasaklar#n# aç#kca yerine getirmeyip küfrü ve f#sk#
aç#k oldu7u bilinen insanlardan baz#lar# peygamberlik iddialar#nda bulunmu:lar, bunu isbat ekmek için de kendilerinden “mu’cize” göstermesi istenilmi:tir.
Allah Teâlâ da bunlar#n yalanc# ve rezil olduklar#n# insanlara göstermek için
onlar#n elinde, isteklerinin tam z#dd# olarak meydana getirdi7i hârikalar manas#na gelen “ihânet/h#zlân” olmaks#z#n bir “yalanc# kâfir” ve “ yalanc# günahkâr
insanlar” elbette dü:ünülemez. Bu bak#mdan bu terimlerin ve kavramlar#n bilinmesi akâid ve kelâm aç#s#ndan önemlidir, gereklidir. Bir insan dü:ünün ki,
hayat# boyunca Allah’# inkâr etmi:, O’nun emir ve yasaklar#n# yerine getirmemi:; insanlar# aldatm#:, soymu:, onlara yalan söylemi:, i:kence yapm#:, zul-
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metmi:, onlar#n hakk#n# yemi:, mal mülk edinmi: bolluklar içinde ya:ay#p gitmi:tir. Böyle bir insan#n yapt#klar# yan#na kâr m# kalacakt#r? 2nsanlar# aldatt#7#,
soydu7u, onlara yalan söyledi7i, zulmetti7i, yapt#7# haks#zl#klar# ortaya ç#kmayacak, yapt#klar#n#n hesab#n# vermeyecek midir? Elbette böyle bir insan yapt#klar#n hesab#n# verecek, cezas#n# çekecektir. Böyle bir insan#n hesap vermemesi,
cezas#n# çekmemesi Allah’#n adil olmamas#, adaletsiz olmas# manas#na gelir ki,
bu Allah Teâlâ hakk#nda muhaldir, dü:ünülemez. Allah böyle insanlar#n hak
ettikleri cezay# mutlaka verecektir. Zira Allah adildir.
2:te bu nedenlerle “Hârikulâde Olaylar” insan#n kendini psikolojik ve
sosyolojik olarak tan#mas#na vesile olmas# ve yarat#l#: amac#na uymas# gerekti7i
bak#m#ndan, kelâm aç#s#ndan önemlidir, bilinmesi faydal#d#r. “Hârikulâde olaylar” ile “2hânet/H#zlân” aras#ndaki ili:kiyi ve “ sihir” den fark#n# belirtmek için
makaleye “Hârikulâde Olaylar ve 2hânet/H#zlân” ba:l#7#n# koyduk.
Okuyucular#n anlayabilece7i bir üslûp takip edece7iz. Biz önce “Hârikulâde
Olaylar”#n sözlük ve terim manalar#n# sonra da k#s#mlar#n# aç#klayaca7#z. Kelimelerin manalar#n# verirken de yazarlar#n#n ölümlerini vererek ilk kaynaklar ile
ellerinde bulunan sözlükleri de gözönünde tutarak fayda sa7lamay# benimsedik. Ayr#ca bu konuyu “Hârikulâde Olaylar ve Mu’cize” ile “Hârikulâde Olaylar
ve 2stidrâc/Mekr” ve “Hârikulâde Olaylar ve 2hânet/H#zlân” olarak makaleler
halinde vererek faydal# olmay# dü:ündü7ümüzü söylemeliyiz. Ayr#ca bu makalenin ayr# bir konu ve ayr# bir dergide yay#nlanmas# zarureti sebebiyle baz# bilgiler tekrar edilerek ve baz# de7i:ikliklerle verdi7imizi de belirtmeliyiz.
Önce “ Hârikulâde Olaylar” ve ihtiva etti7i manalar#, sihir ve çe:itlerinden farklar#n# k#saca sonra da as#l konu olan “ihânet/h#zlân”#, örne7ini ve ba:ta
kelamc#lar olmak üzere önemli gördü7ümüz baz# âlimlerin konu ile ilgili
görü:lerni ve son olarak da neticeyi verece7iz.
Jimdi k#saca metodik çerçevesini belirtti7imiz üzere aç#klamaya çal#:aca7#z.
Sözlükte hârika: Hârika (
): Arapça bir kelimedir. H-R-K (
)
fiilinden türemi: olup ism-i fâildir. H-R-K (
) fiili birinci babtan: Bozmak,
y#rtmak, yarmak, delmek, katetmek, a:mak...demektir. Dördüncü babtan ise:
Ja:#rmak, hayrete dü:mek, deh:ete dü:mek...gibi manalara gelmektedir1.
Dinde: Dördüncü babtan gelen :ekliyle kullan#lmakta; birle:ti7i ikinci kelime
1

el-Ezherî(v. 370/980), Ebu Mansur Muhammed. b. Ahmed, Tehzîbü’l-Lüga, Tahkik:
Abdüsselâm Serhan, Muracaa: M. Ali en-Neccâr, Kahire, 1967, c. VII, s. 21-25; Fâris b.
Zekeriyyâ er-Râzî (395/1004-v. ?), Ebu’l-Hüseyn Ahmed b. , Tahkik ve zabt: Abdusselâm M.
Hârun, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, 2. bask#, (I-VI c. 1969-1972), Kahire, 1970, c. II, s. 172-173
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Dördüncü babtan gelen :ekliyle kullan#lmakta; birle:ti7i ikinci kelime olan âdet
(
): Tabiat, do7a, âdet, görenek, gelenek, al#:kanl#k...gibi manalara gelmek2
)” olarak tamlamad#r.
tedir . 2kisi birlikte “ hârikulâde (
Terim olarak hârikulâde: Tabiat kanunlar#n#n delinmesi, bozulmas#, y#rt#lmas#, a:#lmas#...gibi manalara gelmektedir.
Genel anlamda hârikulâde ise: Tabiat üstü, do7aüstü, ola7anüstü, ola7and#:#, fevkalâde haller ve olaylar...demektir3 .
Ba:ka bir ifadeyle hârikulâde: “Al#:#lm#:#n d#:#nda tabiattaki i:leyi:i belirli
zamanlarda bozan tabiat üstü olaylar için kullan#lan terimdir4.

ve 229; Râg#b el-2sfehânî(v. 502/1108), Ebu’l-Kâs#m Hüseyn Ahmed b. M., el-Müfredât fi Garîbi’l-Kur’an, Tahkik: M. S. Kîlânî, Kahire, 1961, s. 146; 2bn Manzûr (v. 711/1311), Ebu’l-Fadl
Cemâlü’d-Din, M. b. Mükerrem, Lisânü’l-Arab, 1. bask#, bulak, M#s#r, 1301/1883, c. XI, s. 359363; ez-Zebîdî (v. 1205/1790), Ebu’l-Feyz M. b. M. b. Abdirrezzâk el-Murtezâ el-Hüseynî elVâs#tî el-Hanefî, Jerhu’l-Kâmûs (Tâcu’l-Arus min Cevâhiri’l-Kâmûs), Dâru’l-Fikr, Beyrut,
1307/1890, c. VI, s. 327-331; As#m Efendi (v. 1235/1819), Ebu’l-Kemâl es-Seyyid Ahmed, elOkyânûsu’l-Besît fi Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît ve’l-Kâbûsi’l-Vesît, el-Matbaatü’l-Bahriyye, 2stanbul, 1305/1887, c. IV, s. 826; Yazar# yok, el-Müncid fi’l-Lüga ve’l-A’lâm, Dâru’l-Me:r#k, 20.
bask#, Beyrut, 1969, s.175; Cübrân Mesûd, er-Râid (Mu’cemün Lügaviyyün Asriyyün), 2. bask#, Beyrut, 1967, s. 603: Hârik, 620: H-R-K; 2brahim Mustafa ve di7erleri, el-Mu’cemu’l-Vasît,
Ça7r# Yay#nlar#, 2stanbul, 1989, c. I, s. 229; Ahmed el-Âyed ve di7erleri, el-Mu’cemü’lArabiyyü’l-Esâsiyyü (Lârûs), Tunus, 1988, s. 391-392; Mutçal#, Serdar, el-Mu’cemu’lArabiyyü’l-Hadîs: Arapça-Türkçe Sözlük, Da7arc#k, 2stanbul, ts, s. 222-223: H-R-K ve Hârik;
Sar#, Mevlüt, el-Mevârid, Araça-Türkçe Lügat, 2stanbul, 1970, s. 396-397; Devellio7lu, Ferit,
Osmanl#ca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1970, s. 395; D. Mehmet Do7an, Büyük Türkçe Sözlük, Ankara, 1981, s. 397; Bilgi için bkz: Özervarl#, M. Sait, Hârikulâde, D2A(Türkiye Diyanet Vakf# 2slâm Ansiklopedisi, 2stanbul, 1997, c. XVI, s. 181-182: Burada “Hârikulâde” ad#
alt#nda Mu’cize, 2rhâs, Kerâmet, Maûnet, 2stidrâc, 2hânet konular#nda iki sayfada k#sa k#sa bilgiler verlmektedir;Özbek , Durmu:, Hârikulâde Olaylar (geni: olarak Mu’cize), S. Ü. 2lâhiyât Fakültesi Dergisi, Konya, 1997, Say#, VII, s. 168-230.
NOT:”2stidrâc” ve “2hânet” daha önce taraf#mdan D2A’ ya madde olarak yaz#lm#: fakat ayr#
maddeler olarak yay#nlanmad#7# için bu makaleler yaz#lm#:t#r.
2
As#m Efendi, Kâmus Tercemesi, c. I, s. 1225-1226; Cübrân Mesûd, er-Râid, s. 991; 2brahim
Mustafa ve di7erleri, Mu’cemu’l-Vasît, c. II, s. 634-635; Ahmed el-Âyed ve di7erleri,
Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsiyyü, s. 876; Mutçal#, Arapça-Türkçe Sözlük, s. 607; Sar#, Mevârid,
s. 1062; Devellio7lu, Osmanl#ca -Türkçe Ansiklopedik Lügat, s. 11; Do7an, Büyük Türkçe Sözlük, s. 7.
3
el-Ezherî,Tehzîbü’l-Lüga, c. VII, s. 21-25; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga,
c. II, s. 229; Râg#b, el-Müfredât, s. 146; 2bn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c. XI, s. 359-363; ez-Zebîdî,
Jerhu’l-Kâmûs, c. VI, s. 327-331; As#m Efendi, Kâmûs Tercemesi, c. IV, s. 826; el-Müncid, s.
175; Cübrân Mes’ûd, er-Râid, s. 620; “Âdet” için bk.: Cübrân Mes’ûd, a. g. e. s. 991; 2brahim
Mustafa ve di7erleri, Mu’cemu’l-Vasît, c. II, s. 634-635; Ahmed el-Âyed ve di7erleri,
Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsiyyü, s. 876; Sar#, Mevârid, s. 1062; Devellio7lu, a. g. e. s. 11; Do7an, a. g. e. , s. 7.
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Burada dikkat edilecek en önemli husus, tabiat kanunlar# ile âdetleri birbirine kar#:t#rma olmamal#d#r. Zira “âdetler” de her zaman de7i:iklikler olabilir,
yap#labilir. Fakat tabiat, do7a kanunlar#nda böyle istenildi7i zaman de7i:iklikler
olmaz, yap#lamaz. Jayet olursa, yap#labilinirse bu “hârika, hârikulâde” olur.
Netice olarak “hârika” veya “hârikulâde”: Ola7anüstü, âdetin üstündedir. Peygamberlere veya sâlih ve velî ki:ilere nisbet edilen ola7and#:# haller
demektir5.
2slâm inanc#nda, özellikle “ Kelâm” da “ hârikulâde (ola7anüstü) olaylar”
iki k#s#md#r:
I-Dinî yönü bulunan hârikalar: Mu’cize, 2rhâs, Kerâmet, Meûnet(Maûnet),
2stidrâc, 2hânet / H#zlân’d#r.
II-Dini yönü bulunmayan hârikalar: Bunlar “sihir ve çe:itleri” olup, “ hârikulâde olaylar” a girmez6.
Önce her iki k#sm# k#saca, sonra da “h#zlân/ihânet” i geni:çe aç#klayaca7#z.
I-Dinî yönü bulunan hârikulâde olaylar :unlard#r:
1-Mu’cize7: Peygamberler elinde meydana gelen hârikalard#r8.

4

Bkz: Özervarl#, Hârikulâde, D2A, c. XVI, s. 181; Özbek, a. g. dergideki makale, S. VII, s. 167168.
5
et-Tehânevî(v.1158/1745), M. b. Ali, Kitabü Ke::âf# Ist#lâhâti’l-Fünûn, Tashih: el-Mevlevî M.
Vecîh ve di7erleri, Ofset bask#, 2stanbul, 1984, c. I, s. 444; Devellio7lu, a. g. e. s. 395; Sar#, a.
g. e. s. 215, 353; M. Sai Jim:ek-Tacettin Uzun, arapça-türkçe(Deyimler, Kal#p 2fadeler, Atasözleri) Sözlü7ü, 2stanbul, 1991, s. 133.
6
Bkz. Özervarl#, Hârikulâde, c. XVI, s. 181-182; Özbek, a. g. dergideki makale, S. VII, s. 168230.
7
Mu’cize’nin sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. Tahkik ve takdim: Abdusselâm M. Hârûn,
Dâru’l-M#sriyye, M#s#r, 1964, c. I, s. 340-341: A-C-Z ve A’-C-Z; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s.
322: AC-Z, A’-C-Z; 2bn Manzur, a. g. e. c. VII, s. 236-237; el-Fîrûzâbâdî (v. 817/1414),
Mecdü’d-Dîn Ebu Tahir, M. b. Ya’kûb b. M. b. Ömer e:-Jîrâzî e:-Jâfiî, el-Kâmûsu’l-Muhît ve’lKâbûsü’l-Vesît fi’l-Lüga, Dâru’l-2lm, Beyrut, ts. c. II, s. 180-181: A-C-Z; el-Cevherî (v.
1005?/1596?), Ebu Nasr 2smâil b. Hammâd, Tahkik: Ahmed Abdul7afûr Attâr, es-S#hâh
(Tâcu’l-Lügati ve S#hâhu’l-Arabiyyeti), I-VI c. Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Ne:r: es-Seyyid Hasen Jerbetlî, M#s#r, ts. c. I, s. 880: A-C-Z. s. 881: A’-C-Z (el-Cevherî, a. g. e. I-II c. 2stanbul, 1282/1865
c. I, s. 431: A-C-Z); et-Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 975; ez-Zebîdî, Jerhu’l-Kâmûs (Tâcu’l-Arûs
min Cevâhiri’l-Kâmûs), c. IV, s. 48-53: A-C-Z (5. babtan gelir), A’-C-Z: s. 52-53; As#m Efendi,
a. g. e. c. II, s. 819-821; 2brahim Mustafa ve di7erleri, el-Mu’cemu’l-Vesît, c. II, s. 585; Ahmed
el-Ayed ve di7erleri, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Esâsiyyü, s. 822; Mutçal#, a. g. e. s. 550-551;
Gölcük, Jerafeddin-Toprak, Süleyman, Kelâm, Tarih-Ekoller-Problemler, Tekin Da7#t#m, 5.
bask#, Konya, 2001, s. 370-385; Geni: bilgi için bk. Özbek, Hârikulâde Olaylar, a. g. dergideki
makale, Say#, 7, s. 167-230 (Mu’cize: 174-230).
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2-2rhâs9: Peygamberlerin peygamber olmadan önceki dönemlerinde
meydana gelen hârikalard#r10.
3-Kerâmet11: Peygamber olmayan velîlerin ellerinde meydana gelen
hârikalard#r 12. Kerâmet, velîlerin elinde meydana gelir13.
8

Mu’cize’nin terim manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. I, s. 340; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 322;
Teftâzânî (v. 793/1391, Mes’ûd b. Ömer b. Abdillah Sa’du’d-Dîn, Jerhu’l-Makâs#d, Matbaatu
el-Hâc# Muharrem Efendi, I-II, 2stanbul, 1305/1887, c. II, s. 176; Teftâzânî, Jerhu’l-Akâid, 2stanbul, 1317/1899, s. 72; Cürcânî (v. 816/1413), es-Seyyid e:-Jerîf Ali b. M. Ali el-Hüseynî,
Ta’rîfât, Matbaat-# Ahmed Kâmil, 2stanbul, 1327/1909, s. 148; Cürcânî, Jerhu’l-Mevâk#f, I-III c,
2stanbul, 1311/1894, c. III, s. 177; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, c. II, s. 180-181; elCevherî, es-S#hâh, M#s#r, ts, c. I, s. 881; ez-Zebîdî, a. g. e. c. IV, s. 52; e:-Jeyh 2brahim
Celhûm-e:-Jeyh Abdüsselâm Hammâd, Mu’cizâtü’r-Resûl (S. A. V. ) Ve Delâilü S#dk#
Nübüvvetihi, 2. bask#, Nâ:ir: ed-Dârü’l-M#sriyyetü’l- Lübnâniyyetü, Kahire, 1994, s. 7; Geni:
bilgii için bk. Özbek, Hârikulêde Olaylar, a. g. dergideki makale, S. 7, s. 173. Mu’cize’nin ba:ka
tarifleri için bk. s. 179-182.
9
2rhâs’#n kökü olan “R-H-S” n#n sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. Tahkik: M.
Abdulmün’#m Hafacâ-Mahmûd Ferec el-Ukde, Muraca’a: Ali M. el-Becâvî, Kahire, 1967, c. VI,
s. 110-111; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. II, s. 449; Fâris b.
Zekeriyyâ er-Râzî, Kitâbü Mücmeli’l-Lüga, Tahkik: Jehâbüddin Ebu Amr, Beyrut, 1994, s.
302; ez-Zemah:erî (v. 538/1143), Ebu’l-Kâs#m Cârullah Mahmûd b. Ömer el-Havârizmî,
Esâsü’l-Belâ7a, Beyrut, 1992, s. 261; 2bn Manzûr, a. g. e. Beyrut, ts. c. V, s. 44; el-Fîrûzâbâdî,
el-Kâmûsu’l-Muhît, c.II, s. 305; as#m efendi, a. g. e. c. II, s. 1181; Bekir Topalo7lu- Hayreddin
karaman, Arapça-Türkçe Yeni Kâmûs, 2. bask#, 2stanbul, s.155.
2rhhas’#n türedi7i E-R-H-S fiilinin sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. VI, s. 110-111;
ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 261; 2bn Manzûr, a. g. e. Beyrut, ts. c. V, s. 44; Cürcânî, et-Ta’rîfât,
Tahkik ve Ta’lîk: Dr. Abdurrahman Umeyra, Beyrut, 1407/1987, s. 38: 2rhâs; el-Fîrûzâbâdî, elKâmûsu’l-Muhît, c. II, s. 305; et-Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 563; As#m Efendi, a. g. e. c. II,
1181;Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. , s. 554;2brahim Mustafa ve Di7erleri, a. g. e. c. s.
377; Halil el-Cürr, Lârûs, el-Mu’cemü’l-Arabiyyü’l-Hadîs, Paris, 1983, s. 67; Devellio7lu, a. g.
e. s. 533; Ethem Cebecio7lu, Tasavvuf Terimleri Ve Deyimleri Sözlü7ü, Ankara, 1997, s. 399;
Süleyman Uluda7, Tasavvuf Terimleri Sözlü7ü, Marifet Yay#nlar#, 2stanbul, 1991, s. 252;
Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s. 155.
10
2rhâs’#n terim manas# için bkz: Teftâzânî, Jerhu’l-Akâid, Haz#rlayan: Süleyman Uluda7, Kelâm
2lmi Ve 2slâm Akâidi, Dergâh Yay#nlar#, 2stanbul, 1980, s. 297, dpn. 8 ve s. 317, dpn. 14/2;
Cürcânî, et-Ta’rîfât,Beyrut, 1407/1987, s. 38: 2rhâs; el-Bâcûrî (v. 1227/1860), 2brahim b. M. b.
Ahmed el-M#srî e:-Jâfiî, Düzenleyen: M. Edîb el-Keylânî-Abdulkerîm Tettân, Jerhu Cevhereti’tTevhîd, Mektebetü’l-Gazâlî, D#ma:k, 1972, s. 299; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391.
11
Kerâmet’in sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, Tehzîbü’l-Lüga,Tahkik: Ali Hasen, Müraca’a: M.
Ali en-Neccâr, Kahire, 1967, c. X, s. 233-236; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemü Mekâyisi’lLüga, M#s#r, 1972, c. V, s. 171-172; Fâris b. Zekeriyyâ, Kitabü Mücmeli’l-Lüga, s. 620; Rag#b
el-2sfehânî, a. g. e. s. 428-429; Zemah:erî, a. g. e. s. 541; 2bn Manzur, Lisânü’l-Arab, Bulak,
M#s#r, 1303/1885, c. XV, s. 414-419: KERÂMET: KERUME
den, 5. babtan gelmektedir;
el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-Muhît, Beyrut, ts. c. IV, s. 170; el-Fîrûzâbâdî, Besâiru Zevi’t-Temyîzi
fi Letâifi’l-Kitabi’l-Azîz, Tahkik: M. Ali en-Neccâr, el-Mektebetü’l- 2lmiyye, Beyrut, ts. c. IV, s.
343; Abdülkâdir er-Râzî, M. b. Ebî Bekr b.: 2zahu Muhtasâr#’s-S#hâh, tahkik: Nedim Mara:l#Üsâme Mara:l#-Adil Mara:l#, Ne:reden: Vehbe ez-Züceylî, D#ma:k, 1997, s. 386; As#m Efendi,
a. g. e. c. IV, s. 463-465; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. s. 784; Ahmed el-Ayed ve di7er-

Yrd. Doç. Dr. Durmu Özbek

95

leri, a. g. e. s. 1037; Sar#, a. g. e. s. 1302-1303; el-Müncid, s. 6820; Cübrân Mes’ûd, er-Râid, s.
1237; Devellio7lu, a. g. e. s. 609; Mutçal#, a. g. e. s. 756-757.
12
Kerâmet’in terim manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. X, s. 236-238; en-Nesefî (v. 508/1114),
Ebu’l-Mu’în Meymûn b. M. : Tebsîretü’l-Edille fi Usûli’d-Dîn, tahkîk ve ta’lîk: Claude Selame, III c. D#me:k, 1993, c. I, s. 436 (el-Kelâmü fi 2sbâti Kerâmâti’l-Evliyâi); es-Sâbûnî (v.
580/1184)Ahmed b. Mahmûd Nureddin, el-Bidâye fi Usûli’d-Din, Terceme Eden: Bekir
Topalo7lu, Mâturidiyye Akâidi, Diyanet 2:leri Ba:kanl#7# Yay#nlar#, 183, Bask# yeri ve tarihi
yok, s. 124, dpn. no 50 ve s. 204; Fahrü’d-Din er-Râzî (v. 606/1210), Ebu Abdillah M. b. Ömer, et-Tefsirü’l-Kebîr, 2. bask#, Dârü’l-Kütübi’l-2lmiyye, Tahran, ts. c. XIV, s. 173; 2bn Manzur,
a. g. e. c. XV, s. 414, 415, 416, 419; Teftâzânî, Jerhu’ l-Makâs#d, c. II, s. 203; Teftâzânî,
Jerhu’l-Akâid, Haz: Uluda7, a. g. e. s. 297, dpn. 8 ve s. 317, dpn. 3; Cürcânî, Ta’rîfât, 2stanbul, 1909, s. 123; Lekkânî (v. 1047/1637), Abdüsselâm b. 2brahim, Jerhu Cevhereti’t-Tevhîd
(2thâfü’l-Mürîd bi Cevhereti’t-Tevhîd), Müellif: M. Muhyiddin Abdülhamid: en-Nizâmü’l-Ferîd,
bi Tahkiki Cevhereti’t-Tevhîd, Kahire, 1955, s. 205; Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 1266; Girîdî (Giritli) S#rr# Pa:a (v. 1895), Nakdü’l-Kelâm fi Akâidi’l-2slâm, 2stanbul, 1310/1893, s. 311; GölcükToprak, a. g. e. s. 386, 389; e:-Jeyh 2brahim Celhûm-e:-Jeyh Abdüsselâm Hammâd,
Mu’cizâtü’r-Resûl ve Delâilü S##tk# Nübüvvetihi, s. 13; Selvi, Dilaver, 2slâm’da Velâyet Ve Kerâmet, Umran Yay#nlar#, 2stanbul, 1990, s. 212-213; Ayhan, Bekir, Tasavvufta Mu’cize Ve Kerâmet, Yüksek Lisans Tezi (Bas#lmam#:), Dan#:man: 2brahim Düzen, Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Janl# Urfa, 1995, s. 24; Cebecio7lu, a. g. e. s. 446; Uluda7, Tasavvuf
Terimleri Sözlü7ü, s. 283; el-Bâcûrî, a. g. e. s. 298; Özbek, a. g. dergideki makale, S. 7, s. 173.
13
Velî’nin sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. XV, s. 447-454 (Özellikle s. 449-450); Fâris
b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. VI, s. 141-142; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî,
Kitabü Mücmeli’l-Lüga, s. 762; Rag#b el-isfehânî, a. g. e. s. 533-535 (Özellikle s. 535: 2sm-i fail
ve 2sm-i meful manas#na geldi7ine ayetler verilmi:tir); ez-Zemah:erî, Esâsü’l-Belâ7a, s. 689;
Fahrü’d-Din er-Râzî, a. g. e. c. XXI, s. 84 (el-Mukaddimetü’l-ûlâ): Fail ve meful manas#n# hakk#nda geni: bilgi var; 2bn Manzur, a. g. e. c. XV, s. 406-415 (Özellikle s. 411); el-Fîrûzâbâdî,
Besâir, c. V, s. 280-284; et-Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 1528; As#m Efendi, a. g. e. c. IV, s. 12231224; Abdülkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 486; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. s. 1057; Ahmed
el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s. 1333; Yazar# yok, el-Müncidü’l-Ebcedi, Dârü’l-Me:rik, Beyrut,
1967, s. 1166: On taneden fazla manas# var. ; Mutçal#, a. g. e. s. 1012: Otuzdan fazla manas#
var; Gündo7du, a. g. tez, bas#lmam#:, s.1-2; Selvi, a. g. e. s. 11; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 386.
Velî’nin terim manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. XV, s. 447-454 (Özellikle s. 449-450); Fâris
b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. VI, s. 141-142; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî,
Kitabü Mücmeli’l-Lüga, s. 762; Rag#b el-isfehânî, a. g. e. s. 533-535 (Özellikle s. 535: 2sm-i fail
ve 2sm-i meful manas#na geldi7ine dair ayetler verilmi:tir); ez-Zemah:erî, Esâsü’l-Belâ7a, s.
689; Fahrü’d-Din er-Râzî, a. g. e. c. XXI, s. 84 (el-Mukaddimetü’l-ûlâ): Fail ve meful manas#n#
hakk#nda geni: bilgi var; 2bn Manzur, a. g. e. c. XV, s. 406-415 (Özellikle s. 411); Teftâzânî,
Jerhu’l-Makâs#d, c. II, s. 20; Cürcânî, Ta’rîfât, 2stanbul, 1909, s. 172; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c.
V, s. 280-284; et-Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 1528; As#m Efendi, a. g. e. c. IV, s. 1223-1224; enNebhânî (1350/1931), Yusuf b. 2smâil, Câmiu Kerâmâti’l-Evliyâ, tahkik: 2brahim Atve, I-II c. 1.
bask#, M#s#r, 1381/1962, Önsöz, s. 7; Abdülkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 486; 2brahim Mustafa ve
di7erleri, a. g. e. s. 1057; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s. 1333; Yazar# yok, elMüncidü’l-Ebcedi, Dârü’l-Me:rik, Beyrut, 1967, s. 1166: On taneden fazla manas# var; Mutçal#,
a. g. e. s. 1012: Otuzdan fazla manas# var; Gündo7du, a. g. tez, bas#lmam#:, s. 1-2; Selvi, a. g.
e. s. 11; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 386, 390.
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HÂR KULÂDE OLAYLAR VE HÂNET / HIZLÂN

4-Meûnet14: Velîlik mertebesine ula:mam#:, salih amel sahibi ki:ilerin ihtiyaçlar#n#n giderilmesi için meydana gelen hârikalard#r 15.
5-2stidrâc16: Günah# ve küfrü aç#k olan ki:ilerin elinde azaplar#n# art#rmak
için istediklerinin kabul edilmesiyle meydana gelen hârikalard#r17. 2stidrâc’#n:
mekr18, keyd19, hud’a ve muhâdaa20, imlâ ve imhâl21 gibi çe:itleri vard#r.

14

Meûnet’in kökü olan A-V-N ve E-Â-N’ in sözlük manas# için bkz: ez-Zemah:erî, Esâsu’l-Belâ7a,
s. 440; 2bn Manzur, a. g. e. c. XIII, s. 298; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, c. IV, s. 255; As#m
Efendi, a. g. e. c. IV, s. 698; Abdulkâdir er-Râzî, 2zâhu Muhtâr#’s-S#hâh, s. 305.
Meûnet’in sözlük manas# çin bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. III, s. 202; 2bn Manzur, a. g. e. c. XIII, s.
298-299; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. IV, s. 113; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s. 880; elMüncid, s. 539; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. c. II, s. 638; Sar#, a. g. e. s. 1069; Mutçal#,
a. g. e. s. 611-612; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391.
15
Meûnet’in terim manas# için bkz: Sâbûnî, el-Bidâye, Tercüme eden: Bekir Topalo7lu,
Mâturîdiyye Akâidi, s. 124, dpn. 50; Cürcânî, a. g. e. s. 148; Teftâzânî, Jerhu’l-Akâid, Haz:
Uluda7,, a. g. e. s. 317, dpn. 14/4: Meûnet; et-Tehânevî, a. g. e. c. II, s. 1073; el-Bâcûrî, a. g.
e. s. 298; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391.
16
2stidrâc’#n kökü D-R-C ‘nin sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. X, s. 646; Fâris b.
Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. II, s. 275; Râg#b el-2sfehânî, s. 167; 2bn
Manzur, a. g. e. c. II, s. 266; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhit, c. I, s. 187; el-Fîrûzâbâdî,
Besâir, c. II, s. 592; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. s. 277; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a.
g. e. s. 444; Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s. 98. 2stidrac, 2-S-T-D-R-C fiilinden gelir. Mastard#r,
isimdir.
2stidrâc’#n sözlük manas# için bkz: Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 167; ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 185;
2bn Manzur, a. g. g. e. c. II, s. 268 ve c. III, s. 90-92; Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut, 1987, s. 4142; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l- Muhît, c. I, s. 188; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. II, s. 592-593; As#m
Efendi, a. g. e. c. IV, s. 746-747; Alûsî(1270/1854), Seyyid Mahmûd, Rûhu’l-Meânî fi Tefsîri’lKur’ani’l-Azîm, I- XXV c. Beyrut, ts. c. IX, s. 126-127; Abdülkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 133; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a.g. e. s. 277; Ahmed el-Ayed ve digerleri, a. g. e. s. 444; Topalo7luKaraman, a. g. e. s. 98;Gölcük-toprak, a. g. e. s.391.
17
2stidrâc#’#n terim manas# için bkz: Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 167; ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 185;
2bn Manzur, a. g. g. e. c. II, s. 268 ve c. III, s. 90-92; Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut, 1987, s. 4142; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l- Muhît, c. I, s. 188; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. II, s. 592-593; As#m
Efendi, a. g. e. c. IV, s. 746-747; Alûsî, Rûhu’l-Meânî, c. IX, s. 126-127; Abdülkâdir er-Râzî, a.
g. e. s. 133; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a.g. e. s. 277; Ahmed el-Ayed ve digerleri, a. g. e. s.
444; Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s. 98; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391.
18
Mekr içir bkz: el-Ezheri, a. g. e. c. X, s. 240-242; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 471; Cürcânî, etTa’rîfât, Beyrut, 1987, s. 283; Mutçal#, a. g. e. s. 842; Topaloglu-Karaman, a. g. e. s. 414; Sar#,
a. g. e. s. 1454. Mutçal#, a. g. e. s. 842; Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s. 414.
19
Keyd için bkz: Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 443; Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut, 1987, s. 240; elFîrûzâbâdî, Besâir, c. IV, s. 399-400; Mutçal#, a. g. e. s. 780; Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s.
380; Sar#, a. g. e. s. 1339.
20
Hud’a ve Muhâdaa için bkz: Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. V, s. 345;
Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Kitabu Mücmeli’l-Lüga, a. g. e. s. 672; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s.
143-144; Abdulkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 112; Mutçal#, a. g. e. s. 216; Topalo7lu-Karaman, a. g.
e. s. 77; Sar#, a. g. e. s. 383.
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6-2hânet-H#zlân22: Günah# ve küfrü aç#k olan ki:ilerin küçük ve zelîl duruma dü:melerini sa7lamak için isteklerinin tam tersinin meydana gelmesiyle
ortaya ç#kan hârikalard#r.
II-Dinî yönü bulunmayan hârikulâde olaylar :öyledir:
1-Sihir(büyü) 23: Aletli, aletsiz, sebebi gizli, gerçe7e uymayan hile, desise
ve :arlatanl#k gibi bir tak#m yollarla meydana gelen olaylard#r. Kendini güçlü
gösterecek :eyler yaparak yarar sa7lamak amac#na yöneliktir. Sihir hârika de7ildir. Olsa olsa pek az bir k#sm#, istidrâc ve ihânet tarz#nda meydana gelen
hârikalard#r24.
2-Ja’beze25: Gözba7c#l#k, illizyonistlik, hokkabazl#k...gibi bir :eyi oldu7undan ba:ka türlü göstermek sureyle yani el çabuklu7u ile yap#lan i:lerdir26.
3-Kehânet27: Kâhinlerin, falc#lar#n, sabiîlerin (y#ld#zc#lar#n)...bir tak#m :ekiller yard#m#yla gelecekten, geçmi:ten ve bir tak#m özelliklerden haber ve bilgi
vererek yapt#klar# hokkabazl#klard#r28.
21

2mlâ ve 2mhal için bkz: Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. V, s. 345; Fâris
b. Zekeriyyâ er-Râzî, Kitabu Mücmeli’l-Lüga, a. g. e. s. 672; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 143144; Abdulkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 112; Mutçal#, a. g. e. s. 216; Topalo7lu-Karaman, a. g. e. s.
77; Sar#, a. g. e. s. 383.
22
Bu konuda ilerde geni: olarak bilgi verilecektir. Bu “Hârikulâde Olaylar”dan sadece “Hârikulâde Olaylar (Mu’cize)” ile “Hârikulâde Olaylar ve 2stidrâc/Mekr” makaleler halinde verilmi:tir. Di7e7rleri de ayr# makaleler halinde verilmeye çal#:#lacakt#r.
23
Sihir ve Sâhir’in sözlük manas# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. IV, s. 290-293; Fâris b. Zekeriyyâ
er-Râzî, Kitabü Mücmeli’l-Lüga, s. 370; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 225-226; ez-Zemah:erî,
Esâsü’l-Belâ7a, s. 287; 2bn Manzur, a. g. e. c. IV, s. 348-350; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. III, s.
197-200; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, c. II, s. 45; As#m Efendi, a. g. e. c. II, s. 382-383;
Abdülkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 191; Ayr#ca bkz.2brahim Akgün, Kur’an’da sihir Kavram#, Yüksek
lisans Tezi, Dan#:man: Doç.Dr.Ahmet Co:kun, Kayseri, 1993; Yusuf Özbek, 2slâm Aç#s#ndan
Sihir - Manfered Ullmann, Natur und Geheimwissenschaften im Islm: Türkçesi: Yusuf Özbek:
2slâm Kültür Tarihinde Maji, 2z yay#nc#l#k, 2stanbul, 1994.
24
Sihir’in terim manas# için bkz: Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 225-226; Ate:, Ali Osman, Kur’an ve
Hadislere Göre Cinler-Büyü, 2. bask# Beyan Yay#nlar#, 2stanbul, 1995, s. 211; Co:kun, Arif:
2slâm’a Göre Sihir, Cin Çarpmas# , Selam. n3. net; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 392.
25
Ja’beze’nin sözlük manas# için bkz: As#m Efendi, a. g. e. c. II, s. 91; Sar#, a. g. e. s. 824; elHarbûtî (1842-1914), Abdullatîf, Tenkîhu’l-Kelâm fi Akâidi’l-2slâm, 2. bask#, Necm 2stikbâl
Matbaas#, 2stanbul, 1330/1911, s. 275 ve dpn. 3: Ja’beze: El çabuklu7u ile yap#lan hokkabazl#7a denir, diyor ve sihrin :a’beze gibi hayali bir i: olmad#7#n# bildirerek: “nazar hak, sihir vaki”
diyor ve s. 276, dpn. 4, ve 277, dpn. 5 ve 278: “sihir” hakk#nda bilgi veriyor.
26
Ja’beze’nin terim manas# için bkz: es-Sâbûnî, el-Bidâye, Terceme eden: Bekir Topalo7lu, a. g.
e. s. 213; Özbek, a. g. dergideki makale, s. 7, s. 169.
27
Kehânet’in sözlük ve terim manalar# için bkz: el-Ezherî, a. g. e. c. VI, s. 241; Fâris b. Zekeriyyâ,
Kitabü Mücmeli’l-Lüga, s. 613; Fâris b. Zekeriyyâ, Mu’cemu Mekâyisi’l-Lüga, c. V, s. 145;
Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 442; ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 416; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-
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4-Fâl: Sözlükte fâl29: Baht, :ans, kader, k#smet, talih,...demektir.
Terim olarak fâl: Çe:itli tekniklerle gelecekten ve bilinmeyenden haber
verme, gizli ki:ilik özelliklerini ortaya ç#karma sanat#d#r30.
) fiilinden gelir: Sihirbazl#k, sihir
5-T#ls#m31: Arapçad#r, (TLSM =
yapmak, sihir yazmak demektir. Yaz#, çizi, rakam, :ekiller ve sözlerle yap#lan
büyü çe:idi ve yöntemidir32.
6-Büyü33: Sihirin Türkçesidir.
7-Rukye34: Büyücülerin ve üfürükçülerin okuduklar# :eylerdir 35.
Sihir ve çe:itleri, “dinî yönü bulunan hârikulâde olaylar’dan hatta “hârikulâde olaylar” dan de7ildir36.” Sihrin hakikat#: Mu’tezile’ye göre, sihir bir aldattmadan ibarettir, asl# yoktur. 2mam Jâfiî’ye göre sihir, bir vesvese ve çe:itli
hastal#klardan ibârettir. Hanefîlere göre, sihrin asl# vard#r, onun vukuu gerçektir
ve bir tak#m özelliklerle elde edilir37. 2slâm’da sihir yasaklanm#:t#r. Ebû Hureyre(v. 58/677)’den rivayet edilmi:tir: “Hz. Peygamber: 2nsan# yok eden yedi

Muhît, c. IV, s. 264; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, a. g. e. c. IV, s. 57; As#m Efendi, a. g. e. c. IV, s. 742;
Sar#, a. g. e. s. 1334; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s. 1059; 2brahim Mustafa ve di7erleri,
a. g. e. c. II, s. 802; As#m Efendi, a. g. e. c. IV, s. 742; Arslan-Y#lmaz, Kehanet, s. 119: Kehânetin anlam#, Çe:itleri ve Tarihi.
28
Kehânet için bkz: Arif Arslan-Hakan Y#lmaz, Do7u ve Bat# Kaynaklar#na Göre Kehânet, Karizma Yay#nlar#, 2stanbul, 2000; Kâhincilik ve falc#l#ktan daha farkl# olan “Astroloji” ve “Y#ld#zlara
bakarak kehhanette bulunmaktan menedilme” için bkz. Dr. Sevim As#mgil, Do7u Kaynaklar#n#n Bak#: Aç#s#yla Burçlar nedir, Karizma Yay#nlar#, 2stanbul, 2001, s. 47 vd. , s. 179 vd.
29
Fal’#n sözlük ve terim manalar# ile bilgi için bkz: Giovanni Scognamillo-Arif Arslan, Do7u ve
Bat# Kaynaklar#na Göre FAL, Karizma Yay#nlar#, 2stanbul, 2000, s. 93.
30
Fal’#n terim manas# ve bilgi için bkz: Râg#b el-2sfehânî,a. g. e. s. 442-443; Ayd#n Mehmet, D2A,
2stanbul, 1995, c. XII, s. 134 “FAL” maddesi.
31
T#ls#m için bkz: Cebecio7lu, a. g. e. s. 720; Uluda7, Tasavvuf Terimleri Sözlü7ü, s. 492. Sar#, a.
g. e. s. 932; Mutçal#, a. g. e. s. 525; Develio7lu, a. g. e. s. 1333.
32
Sar# , a. g. e. s. 931-932.
33
Büyü için bkz: Cebecio7lu, a. g. e. s. 165; geni: bilgi için bkz. Giovanni Scognamillo-Arif Arslan, Do7u ve Bat# Kaynaklar#na Göre Büyü, Büyünün tarifi, s. 91; Büyü: “Tabiat üstü güçler
yard#m#yla tabiat# etkileyerek ola7an üstü sonuçlar elde etme esas#na dayanan faaliyetler için
kullan#lan bir terim”dir. Bk. Hikmet Tanyu, Büyü, D2A, c. VI, s. 501.
34
Rukye’nin sözlük ve terim manas# için bkz: Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 201; Devellio7lu, a. g. e.
s. 1078.
35
Rukye için bkz: Scognamillo-Arslan, Büyü, s. 167: Rukye Ve Dua 2le Tedavi, Rukyenin çe:itleri
için bk. s. 167-177.
36
Elmal#l#, Muhammed Hamdi Yaz#r, Hak Dini Kur’an Dili,CD ve Tefsiri, I-X, 2stanbul, 1995, c.I,
s. 366-367.
37
Kurtubî, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Ensârî, el-Câmi’ Li Ahkâmi’l-Kur’an, I-XX,
Beyrut, 1985, c. II, s. 44.
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:eyden çekininiz, dedi. Bunun üzerine ashab: Ya Resulallah bu yedi :ey nedir?
diye sorulunca, Resûlüllah: Allah’a :irk ko:mak, sihir yapmak, haks#z yere adam öldürmek, riba yemek, sava:ta cepheden kaçmak, temiz ve iffetli müslüman bir kad#na zina isnad#nda bulunmak, dedi” 38 .
Dinî ve hârikulâde olaylardan olmad#7# ve kabul edilmedi7i39 gibi dinen
de yasak oldu7u40 halde insanlar aras#nda çok yayg#n olup devaml# istismar
edilen bu olaylar#, “sihir, e: anlaml#lar# ve çe:itleri”,” Hârikulâde olaylar ve
Sihir” ad#yla ayr# bir makale olarak sunulmaya çal#:#lacakt#r.
Bize göre: Sihrin hakikat# vard#r, fakat mu’cize ve kerâmet gibi Allah’#n r#zas#na ve ilâhî iradenin tercihine ba7l# de7ildir. Zira sihir ilâhî bir delil de7ildir,daha çok :er kuvvetlerin tesir ve tasallutu ile olan :eytânî, hile dolu, aldatmaca bir olayd#r. Sihrin küfür, haram, mekruh ve mübah k#s#mlar# vard#r.
Bu k#sa aç#klamalardan sonra :imdi dinî olan “Harikulâde olaylar”dan
2hânet(H#zlân)’# aç#klayal#m:
2HÂNET (

)/ HIZLÂN (

)

2HÂNET (

): Arapça bir kelimedir. H-V-N(

)kökünden türemi:tir:

Sözlükte ihânet: Hakîr ve zelîl, zay#f ve sakin, alçak, âdî, dü:ük seviyeli,
kolay ve hafif olmak...demektir. 2hanet, E-H-V-N( ) fiilinden mastard#r,
isimdir.
Sözlükte E-H-V-N( ): Hakir görmek, küçümsemek, a:a7#lamak, k#namak...gibi manalara gelmektedir41.
Terim olarak ihânet (
): Bir insan#, :eytan#n fesada, kötülü7e derece
derece, yava: yava: yakla:t#rmas# sonucunda, o insan#n iste7inin ve arzusunun
tam tersinin meydana gelmesi neticesinde hasret (kavu:amama, üzüntü) ve
nedâmet (pi:manl#k) getirir, “ ihânet” e dönü:ür. Bu duruma dü:en ki:iler,
38

Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi, D. 2. Ba:kanl#7# Yay#nlar#, Ba:bakanl#k bas#mevi, Ankara,1978, c. VIII, s. 224/1172.
39
Geni: bilgi için bk. Elmal#l#, a. g. e. c. I, s. 366-367.
40
Bkz.Ate:, a. g. e. s. 333-334: 2slâm’da Büyünün Hükmü; Giovanni Scognamillo-Arif Arslan,
Do7u ve Bat# Kaynaklar#na Göre Büyü, s. 103-107: 2slâm’da Büyünün Hükmü ve Cezas#.
41
el-Ezherî, a. g. e. c. VI, s. 440-442; Fâris b. Zekeriyyâ, Mu’cemü Mekâyisi’l-Lüga, c. VI, s. 21;
Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 848-849; ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 707; 2bn Manzur, a. g. e. c. XIII,
s. 438-439; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. V, s. 356-357; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, c. IV, s.
278; Abdulkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 464; As#m Efendi, a. g. e. c. IV, s. 785; 2brahim Mustafa ve
digerleri, a. g. e. c. II, s. 1000; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s.1278; Mutçal#, a. g. e. s.
953; Cebecio7lu, a. g. e. s. 385; Devellio7lu, a. g. e. s. 496; Hasan Amîd, Ferheng-i Amîd,
Tahran, 1337/1918, c. I, s. 225: 2hânet.
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küfrü ve f#sk# aç#k olan insanlard#r42. 2hânet, terim olarak “h#zlan” #n e: anlam#d#r. Ba:ka bir deyi:le “ihânet”in di7er ad# “h#zlân” d#r43.
HIZLÂN (
isimdir.

): Arapça bir kelimedir. H-Z-L (

) fiilinden mastard#r,

Sözlükte h#zlân: Yard#m# terketmek ve kesmek, korumamak, uzakla:mak,
kesilmek, hakir ve zelil k#lmak, Allah’#n ma’siyet (günah i:lemek) için insanlara
güç vermesi, gücün hayra uygun olmay#:#, gücün günah i:lemeye harcanmas#,
yard#m# beklenenin yard#m# terketmesi, bir insana yard#m etmeyip onu hakir ve
zelil olarak terketmesi, güç bir zamanda terketmek, b#rakmak, tevfikin z#dd#,
nusretin z#dd#, lütfun z#dd#, meûnetin z#dd#, maddî ve manevî yard#m#
terketmek, karde:ine yard#m etmekten vazgeçmek, Allah’#n bir insan# kötülüklerden korumay#p onu hemen kötülüklere dü:ürüvermesi...gibi manalara gelmektedir44.
Terim olarak h#zlân: Yard#m edece7i san#lan bir ki:inin yard#m#n# çekmesi veya bir peygambere tâbi olmayarak yap#lan hârikulâde bir i: olup yalanc#lar#n yalanc#l#klar#n# peki:tirir 46.
45

42

el-Ezherî, a. g. e. c. VI, s. 440-442; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemü Mekâyisi’l-Lüga, c.VI,
s. 21; Râg#b el-2sfehânî, a. g. e. s. 848-849; ez-Zemah:erî, a. g. e. s. 707; 2bn Manzur, a. g. e. c.
XIII, s. 438-439; el-Fîrûz Abâdî, Besâir, c. V, s. 356; el-Fîrûz Abâdî, el-Kâmûsu’l-Muhît, c. IV, s.
278; Abdulkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 464; et-Tehânevî, a. g. e. c. I, s. 1538; As#m Efendi, a. g. e.
c. IV, s. 785; Hasan Amîd, Ferheng-i Amîd, Tahran, 1337/1918, c. I, s. 225: 2hânet.
43
Özervarl#, Hârikulâde, D2A, c. XVI, s. 181; Özbek, a. g. Dergideki makale, S. 7, s. 169; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391-392.
44
el-Ezherî, a. g. e. c. VII, s. 323-324; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Mu’cemü Mekâyisi’l-Lüga, c. II,
s. 165-166; Fâris b. Zekeriyyâ er-Râzî, Ktabü Mücmeli’l-Lüga, s. 206; Râg#b el-2sfehânî,
Müfredâtü Elfâz#’l-Kur’an, Beyrut,1992, s. 277; ez-Zemah:erî, Esâsü’l-Belâ7a, s. 156; esSâbûnî, el-Bidâye Terceme eden: Bekir Topalo7lu: Mâturidiyye Akâidi, s. 198; 2bn Manzur, a.
g. e. 1. bask#, M#s#r,1303/1885, c. XIII, s. 314-315; el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûsü’l-Muhît, c. III, s.
367; As#m Afendi, a. g. e. c. III, s. 1266; Fîrûzâbâdî, Besâir, c. II, s. 351 ve 531; Abdulkâdir erRâzî, a. g. e. s. 113; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. c. I, s. 222; Devellio7lu, a. g. e. s.
447; Do7an, a. g. e. s. 427; Sar#, a. g. e. s. 386; Mutçal#, a. g. e. s. 218; el-Müncid fi’l-Lüga, s.
171; Topalo7lu- Karaman, a. g. e. s. 78; Ahmed el-Ayed ve di7erleri, a. g. e. s. 385.
45
el-Ezherî, a. g. e. c. VII, s. 323-324; Fâris b. Zekeriyyâ, Mu’cemü Mekâyisi’l-Lüga, 1970, c. II,
s. 165-166; Fâris b. Zekeriyyâ, Ktabü Mücmeli’l-Lüga, s.206; ez-Zemah:erî, Esâsü’l-Belâ7a,
s.156; es-Sâbûnî, el-Bidâye,Terceme eden: Bekir Topalo7lu: Mâturidiyye Akâidi, s. 198; 2bn
Manzur, Lisanü’l-Arab, 1. bask#, M#s#r,1303/1885, c. XIII, s. 314-315; el-Fîrûzâbâdî, elKâmûsü’l-Muhît, c. III, s. 367; As#m Afendi, a. g. e. c. III, s. 1266; el-Fîrûzâbâdî, Besâir, c. II, s.
531; Abdulkâdir er-Râzî, a. g. e. s. 113; 2brahim Mustafa ve di7erleri, a. g. e. c. I, s. 222; Gölcük-Toprak, a. g. e. s. 391.
46
Lekkânî (v. 1047/1637), Abdusselâm b. 2brahim, Jerhu Cevhereti’t-Tevhîd, M#s#r, 1369/1949,
s. 209.
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Ba:ka bir ifadeyle h#zlân: 2nsanda günah i:leme gücünün yarat#lmas#
demektir47.
Akâid ve Kelâm ilminde h#zlân: Küfrü ve f#sk# aç#kca bilinen bir kimsenin
elinde isteginin h#laf#na(tam tersine) meydana gelen hârikalara denir. Allah
taraf#ndan kâfir ve günahkârlar#n elinde yarat#l#r, meydna gelir. Allah’#n, onlar#
yalanlamak ve rezil etmek için kendilerinde meydana getirdi7i hârikalard#r48.
Peygamberlik iddias#nda bulunan Müseylime b. Sümâme, Benî Hanîfe’den
Müseylime b. Habibi’l-Hanefiyyi’l-Kezzâb (v.12/633)’da bu durumlar görülmü:tür. Resûlüllah (S.A.V)’e Benî Hanîfe elçisi ve onlarla beraber gelen
Müseylime, müslüman olmu:, Medine’den ayr#l#p ülkesi Yemâme’ye döndüklerinde; irtidat edip yalanlar söylemi:. Kur’an-# Kerim’e nazireler yazm#:, içki ve
zinay# helâl k#lm#:, namaz# kald#rm#:, kendisine vahiyler geldi7ini bildirerek nebîlik iddias#nda bulunmu:, halk# da onu tasdik etmi:tir. Sonra durumu haber
alan Halife Ebu Bekr (v. 634), Halid b. Velid (v. 642)’i askerleriyle birlikte onlar#n üzerlerine göndermi:tir. Uzun mücadelelerden sonra Hz. Peygamber’in
amcas# Hz. Hamza (v. 625)’y# :ehid eden Ensar’dan Cübeyr b. Mut’im (v.
59/679)’in azadl# kölesi Ebu Desmete Vah:î b. Harb (v. ?), m#zra7# ile
Müseylime’yi vurmu:, Ensar’dan biri de k#l#c# ile vurarak öldürmü:lerdir 49. 2:te
bu Müseylime’ye bir gün bir kad#n gelerek: “ Bizim hurmalar#m#z verimsiz, kuyular#m#z#n da suyu kurumu: bulunuyor. Bu bak#mdan suyumuzun ve hurmalar#m#z#n artmas# için, Muhammed ( S.A.V.) Hezman halk#na nas#l dua ettiyse
sen de öylece dua et” dedi. Aç#kca hurmam#z#n olgunla:#p yeti:mesi uzak (uzun
zaman ister, nerdeyse imkâns#z), kuyumuz da kurumu:tur. Müseylime bu konuda Unfuve b. Nehâr er-Reccâl(v. ?)’a sordu. O da Peygamber (S. A. V.)’in
Hezmah halk#na dua etti7ini, onlar#n kuyular#ndan bir miktar su al#p a7z#nda
çalkalad#ktan sonra kuyulara döktü7ünü, bunun üzerine kuyular#n su ile dolup
ta:t#7#n#, her bir hurman#n dal budak salarak hurma yüklendi7ini anlatt#. Müseylime de ayn# :eyi yap#nca, kuyular#n suyu bütünüyle çekildi. Hurma a7açlar#
da kurudu. Onun ölümünden sonra da her :ey normal haline döndü.

47

et-Tehânevî, a. g. e. c. I, s. 449.
Bâcûrî, Jerhu Cevhereti’t-Tevhîd, s. 298; Birgivî (v. 981/1573), M. b. Pîr Ali: Ravzâtü’l-Cennât
fi Usûli’l-2’tikâd, Bask# yeri ve tarihi yok, s.15-16; Zihnî Efendi(v. 1929), Mustafa: Savâbü’lKelâm fi Akâidi’l-2slâm, 2stanbul,1327/1909, s. 87, 231.
49
2bn Hi:am (v. 213/ 828 veya 218/833),Ebû Muhammed Abdulmelik b. Eyyêbe’l-Himyerî, esSîretü’n-Nebeviyyetü, Tahkik, zabt ve :erh: Mustfa es-Sekâ-2brahim el-Ebyârî-Abdullatif Jibli,
M#s#r,1936, c. IV, s. 222-223; 2bnu’l-Esîr, Ali b. M. , el-Kâmil fi’t-Târih, Beyrut, 1965, c. II, s.
360-367: Geni: bilgi var.
48
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Ba:ka bir rivayete göre: Bir kad#n Müseylime’ye: Resûlüllah’#n “ Hezman
halk#” için Allah’a yapt#7# dua gibi sen de hurmam#z için dua et, demi:tir. Zira
Hz. peygamber, o zaman, (Allah’#) zikretmi: ve onlara dua etmi:, kuyular#ndan
su alm#:, a7z#nda mazmaza etmi: ve kuyuya püskürtmü:, bunun üzerine kuyu,
su ile dolup ta:m#: böylece bütün hurmalar kurtulmu:, tomurcaklan#p k#sa dallar vermi:ti. Müseylime de Resûlüllah’#n yapt#7# gibi yapm#:; fakat kuyunun
suyu çekilmi:, hurmalar da kurumu:tur.
Yine bir gün Unfuve b. Nehâr er-Reccâl, Müseylime’ye:” Benî Hanîfe’nin
çocuklar#na elini t#pk# Resûlüllah’#n dokundurdu7u gibi dokundur, gezdir” dedi.
O da öyle yapm#:, elini onlar#n ba:lar#na dokundurmu:, gezdirmi: ve çenelerinin alt#n# ok:am#:t#r. Fakat ba:#n# dokundurup ovu:turdu7u her çocuk kel olmu:, çenesinin alt#n# ok:ad#7# her çocuk da pepele:mi:tir. Daha sonra da onun
ölümü üzerine çocuklar normal hallerine döndüler50. Yine Müseylime, bir gün
gözü :a:# bir adam için dua etmi:, sa7lam gözü de gitmi:tir (:a:# olmu:tur).
Daha sonra da onun ölümü üzerine adam normal hale dönmü:tür51.
Ba:ka bir kayna7a göre: Ja:# bir adam#n veya gözü kör olan bir adam#n
kör olan gözünün düzelmesi için kendisine geldi7inde, Müseylime, gözüne düzelmesi için tükürünce adam#n sa7lam olan di7er gözü de kör olmu:tur. Daha
sonra da onun ölümü üzerine adam da normal hale dönmü:tür 52.
H#zlân’#n manas# ve üzerindeki görü:ler ki:ilere, âlimlere ve mezhep imamlar#na göre de7i:mektedir. Zira Allah Teâlâ’n#n fiili, teklifin sonucu olan
h#zlân’#n z#dd# lütuf, ihsan, hidayet ve tevfik’dir. Genellikle bu kelimelerin manalar# birbirine çok yak#n “ e: anlaml#” olup, ilahî yard#m# ifade ederler. 2nsan,
ilahi yard#m olmadan dü:ündüklerini, kendisine emredilen görevleri yerine
getirebilir mi? Bu soru ve cevab# “ iman ve küfür”,” teklif “, “salah ve aslah”, “
istita’a” ve “ kader” konular#yla yak#ndan ilgilidir. Bu konudaki görü:lerden
baz#lar# k#saca :öyledir:
Ebu Hanife (v.150/767)’ye göre h#zlân: Kafir olan, kendi fiili, Hakk’# inkar etmesi ve Allah Teâlâ’n#n yard#m# kesmesi (h#zlân#) ile küfre sapm#:t#r. 2man
50

2bnu’l-Esir, el-Kâmil, c. II, s. 362; 2bn Hi:âm, a. g. e. c. IV, s. 246-247 (Müseylime); Bahçeci,
Muhittin: Ayet Ve Hadîslerle peygamberlik ve Peygamberler, 2stanbul, 1977, s. 49-50
(Müseylime).
51
et-Tûsî (v. 672/1274), M. b. M. b. el-Hasen Ebu Ca’fer Nâs#ruddin, Jerhu’t-Tecrîd, (Jerhu’lMevâk#f, 2stanbul, 1311/ 1893 içindedir), c. III, s. 322.
52
el-Bâcûrî, a. g. e. s. 299; el-Cisr et-Trablusî, Hüseyn b.: er-Risâletü’l-Hâmidiyye fi Hakikati’dDiyâneti’l-2slâmiyye ve Hakikati’:-Jerîati’l-Muhammediyye, Çeviren: Manast#rl# 2smail Hakk#,
sadele:tiren: Ahmed Gül, 2stanbul, ts. s. 512.
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eden de kendi fiili, ikrar#, tasdiki ve Allah Teâlâ’n#n muvaffakiyet ve yard#m#
(tevfiki) ile iman etmi:tir53.
E:’ari (v. 324/936) bu konuda :öyle der: Onlara (Mu’tezile’ye) :öyle denir: “Mü’minlerin imana muvaffakiyeti (tevfik) Allah’tan oluyor da, kafirlerin
buna muvaffakiyetsizli7i (h#zlân#) niçin Allah taraf#ndan olmuyor? Aksi halde
Allah’#n kâfirleri imana muvaffak k#l#p, küfürden korudu7unu iddia etmi: olursunuz. Küfür bizzat kâfirlerin kendilerinden sâd#r oldu7u halde, Allah onlar#
küfürden nas#l korumu: olmaktad#r?” E7er (Mu’tezile) Allah’#n kâfirleri muvaffak k#lmad#7#n#(h#zlân) kabul ederse, onlara denir ki: “ H#zlân Allah’tand#r. Zaten Allah’#n kâfirler için yaratt#7# küfür de bu de7il midir? Evet derlerse mesele
yok. Hay#r derlerse, o zaman Allah’#n yaratt#7# bu h#zlân ne anlama gelmektedir? Diye onlara sorulur”. (Mu’tezile): “H#zlân, onlar# küfür ile ba:ba:a b#rakmakt#r” derler ise, onlara :öyle denir: “Allah’#n mü’minleri küfür ile ba:ba:a
b#rakma sözü size ait de7il mi?” Bize ait derler ise, o zaman onlara: “H#zlân
onlar# küfür ile ba:ba:a b#rakmak olunca, sizin Allah’#n mü’minleri de iman
konusunda muvaffak k#lmad#7#n# iddia etmi: oldu7unuz anla:#l#yor” denir. Bu
da dinden ç#k#: anlam#na gelir. Onlar#n h#zlân#n küfre ait oldu7unu bilmeleri
gerekmektedir54.
Yine bu konuda E:’arî :u bilgiyi vermektedir: 55“ Nusret (yard#m) konusunda Mu’tezile :öyle der: Allah’#n mü’minlere yard#m# bazan onlara delil olarak yard#m etti7i manas#na gelir. Ju ayetlerde oldu7u gibi.” Jüphesiz biz, peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayat#nda hem :ahitlerin dikilece7i gün her halde yard#m edece7iz” 56. Bazan da bu yard#m kafirlerin aya7#n#
kayd#rmak ve kalblerine korku vermek için olur ki, neticede ma7lup olurlar ve
bu durum mü’minler için kafirlere kar:# Allah’#n bir yard#m#, kafirler için ise
Allah’#n onlar#n kalblerine korku vermesi sebebiyle h#zlân#(yard#mn# kesmesi)
olur. E7er mü’minler ma7lup olursa, bu durum Allah’#n h#zlân# sebebiyle de7il
aksine Allah’#n onlar# kafirlere kar:# yenilmelerine ra7men bir hüccetle muzaffer
k#lmas# manas#na gelir.
Ehl-i 2sbât (h#zlan# kabul edenler) bu konuda :öyle demektedir: Nasr
(yard#m) Allah’tand#r. O’nun yapt#7# ve kafirlere kar:# cüretli olmay#

53

Ebu Hanife, Numan b. Sâbit, el-F#khu’l-Ekber, Yer ve Tarih yok, s. 3.
E:’arî, Ebu’l-Hasen, el-2bâne an Usûli’d-Diyâne, Medine, 1975, s. 54-55.
55
E:’arî, Ebu’l-Hasen, Kitabü Makâlâti’l-2slâmiyyîn Ve 2htilâfi’l-Musallîn, 3. bask#, Wiesbaden,
1980, s. 264-265(Ehl-i 2sbât’ #n iki görü:ü ile sona eriyor ve tekrar dipnot veriliyor).
56
Mü’min, 40/51.
54
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mü’minlerin kalblerine att#7#(verdi7i) :eydir. Bazan imana güç yetirmek de
“nasr” olarak isimlendirilir.
Baz#lar#na göre “h#zlân” konusunda :u üç görü: var:
1-Baz#lar# dedi ki: H#zlân: Allah’#n (c.c.),”Hidayeti kabul eden mü’minlere
gelince: Allah onlar#n muvaffakiyetini art#rm#:t#r... 57“ sözünde oldu7u gibi
mü’minlere yapm#: oldu7u art#rma ve lütuf ihdâs#n# terketmesidir. Böylece Allah(c.c.) #n lütuf ve art#rmas#n# yapmamas# kafirler için h#zlând#r.(Yani: Allah’#n
mü’minlerden bahsederken onlar# övücü mahiyetteki sözlerini kafirler hakk#nda
terketmesidir.)
2-Baz#lar# da dedi ki: H#zlân: Allah (c.c.) taraf#ndan h#zlân, kafirleri bununla isimlendirmesi ve onlar#n h#zlâna u7ram#: olduklar#na hükmetmesidir.
(Yani: Allah’#n h#zlan etmesi onlar# kafir diye isimlendirmesi, onlara h#zlana
u7ram#:lard#r diye hüküm vermesidir.)
3-Baz#lar# ise :öyle demi:tir: H#zlân: Allah’tan bir cezaland#rmad#r ki kafirlere yapt#7# cezalar#n toplam#d#r. (Yani: H#zlan Allah#n verdi7i bir cezad#r ki
o(h#zlan) onlara Allah’#n verdi7i cezalar demektir).
Bu konuda Ehl-i 2sbât(h#zlân# kabul edenler)’#n iki görü:ü ise :öyledir:
1- Baz#lar# :öyle dedi: H#zlân: Küfre güç yetirmektir, kafirlerdeki küfür gücüdür.
2-Baz#lar# da :öyle dedi: H#zlân: Allah’#n, kafirin küfrünü yaratmas#d#r,
kafirleri terketmesidir (yard#ms#z b#rakmas#d#r). (Yani: Allah onlar# h#zlana
u7ratt#, onlar#n küfrünü yaratt#) 58“ .
Bak#llânî (v. 403/1013)’ ye göre h#zlân: Kendisine muhalefet edeni bozguna u7ratmak ve deste7ini çekmektir 59 .
Mâturîdî (v. 333/944)’nin görü:ünü de aksettiren Ahmed Efendi’ye göre
h#zlân: Bir insanda masiyet gücünün yarat#lmas#d#r. Tevfik ise: Bir insanda taat
gücünün yarat#lmas#d#r60.
57

Muhammed, 47 /17.
E:’arî, a. g. e. s. 264-265.
59
Bak#llânî, Kad# Ebu Bekr M. b. Tayyib, Kitabü’l-Beyân, Beyrut, 1958, s. 43.
60
Ahmed Efendi (v. ? ), Çakar Ahmedzâde, Jârih: JeyhzâdeAbrurrahim b. Ali (v.1282/1865),
Nazmü’l-Ferâid ve Cemu’l-Fevâid, el-Matbaatü’l-Âmira, 2stanbul, 1288/1871, s. 26-27:TevfikH#zlân ve s. 27-28: Teklîf.Ayr#ca bk: Abdurrahman b. Ali Jeyhzâde, Nazmu’l-Ferâid ve
Cem’u’l-Fevâid fî Beyâni’l-Mesâil Elletî Vakaa fîhâ el-2htilâfu Beyne’l-Mâturidiyyeti ve’lE:’ariyyeti fi’l-Akâid, el-Matbaatü’l-Edebiyye, M#s#r, 1317/1899, s. 25: Tevfîk-H#zlân ve s. 2527: Teklîf.
58
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Cüveynî (v. 478/1085) ise bu konuda :u bilgileri vermektedir : 61 “ Tevfik: Kulda itaat etme gücünü yaratmakt#r. H#zlân: Kulda günah i:leme gücünü
yaratmakt#r. Sonra kendisine tevfik verilen ki:i günah i:leyemez. Çünkü onun
i:lemeye kudreti yetmez. Bunun aksinde de söylenecek söz ayn#d#r. Yani kendisine h#zlân verilen ki:i de itaat edemez. Çünkü onun itaat etmeye kudreti
yetmez.
Mu’tezile: “Tevfik” kelimesini, “ lütfun yarat#lmas#” manas#na kullan#r ki;
Allah’a göre: Allah yan#nda o kul mü’min bilindi7i için böyledir. H#zlân ise:
Lütfun o kulda imkâns#z oldu7una hamledilir. O halde Allah’#n ilminde herkes
hakk#nda mutlaka lütuf vaki olmaz. Belki onlardan bir k#sm# vard#r ki, kendisine
lütfedildi7inde Allah onun iman edece7ini biliyor ve lütfediyor. Onlardan bir
k#sm# vard#r ki; Allah Teâlâ, ona nezdindeki iman#n# lütuftan ba:kas#n# art#rmayaca7#n#, ondan ba:kas#n# o kimsede ancak azg#nl#k ve dü:manl#kta #srar#na
devam#n# art#raca7#n# bilir.(Ba:ka bir ifade ile: Mu’tezile’nin görü:üne göre:
Tevfik(muvaffak k#lma), Allah Teâlâ’n#n kendi kat#nda inand#7#na dair bilgisine
dayal# olan lütfunun bir sonucudur. H#zlân ise, sözkonusu lütfunun olmamas#n#n sonucudur. O halde her kul hakk#nda lütfetmesi Allah’#n bilgisinde
gerçekle:memektedir. Bilakis insanlardan öylesi vard#r ki, Allah, o kimseye
lütfetmi:se o kimsenin iman edece7i Allah’#n bilgisinde vard#r.Lütfetmedi7i
kimsenin ise, inanm#yaca7#na dair Allah’#n bilgisi vard#r. Yani Allah o kimseye
lütfetmi: olsayd# bile o kimse azg#nl#7#nda #srarl# olacakt# ve s#n#r# a:maya devam edecekti )
Asl#nda Mu’tezile Mezhebinde olanlar#n dayand#klar#n#n temeli gözönünde bulundurulursa: “ Cenâb-# Hak bütün yarat#klar# muvaffak olmalar# üzerinde
muktedir k#lmakla vas#flanamaz yani Allah bütün insanlar# muvaffak etme gücüyle muttas#f de7ildir “ demeleri gerekirdi. Zira bu, dinin ve Kitab-# Mübîn’in
nasslar#na ayk#r#d#r. Allah Teâlâ :öyle buyuruyor: “ E7er biz dileseydik herkesi
elbette hidâyete erdirirdik62“ . Bu ayeti Medârik, tefsirinde :öyle aç#kl#yor: “
E7er nefis, hidâyet yoluna gitmeye ihtiyar#n#(iradesini) sarfetmi: olsayd# biz de
bunu, bu hidâyeti lütfederdik. “ Allah Teâlâ :öyle buyuruyor: “ E7er Rabbin
dileseydi bütün insanlar# muhakkak ki, bir tek ümmet yapard#. Onlar ihtilaf

61

Cüveynî, 2mâmü’l-Haremeyn Ebu’l-Meâlî Abdulmelik, Kitabü’l-ir:âd, (M. Yusuf),
re,1950, s. 254-255(Bu al#nt# :Hud,11/118 ayetiyle sona eriyor)
62
Secde, 32/13.
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edici bir halde (i:te böylece) devam edip gideceklerdir
durum böyledir.

63

“. Di7er ayetlerde de

Taftâzânî (v.793/1391)’ye göre lütuf ve tevfik: 2nsanda Allah’#n itaat gücünü yaratmas#d#r. H#zlân: 2nsanda Allah’#n masiyet gücünü yaratmas#d#r 64.
2tikatta mezhep imâm# olan Mâturîdî’nin de görü:ünü aksettiren Beyâzîzâde (v.1097/1686)’ye göre h#zlân: Tevfik’in olmamas#; Allah’#n ki:iyi nefsiyle
yard#ms#z, ba:ar#s#z bir :ekilde b#rakmas#, kendisinde yaratt#7# azmi kullanmas#n#n olmamas#d#r. 2:te bu ilâhî âdete(kanuna) göre fiille beraber yarat#lan küllî
ve mutlak kudretin kapsam#na giren cüz’i bir kudrettir 65.
Kad# Abdulcebbâr (v. 445/1024)’a göre h#zlân: Kafirin kendisinden delilin
çekilmesiyle, al#nmas#yla onun hafife al#nmas#, kötü durumlara dü:mesi ve
müstehak olmas#. Böylece kalbine korku salma ve akl#na korku getirmek suretiyle cezaland#r#lmas#d#r66.
H#zlân ile ilgili âyetlerden bir k#sm#n#n tefsiri :öyledir:
2bn Kesir (v. 774/1373): Âl-i 2mrân, 3/ 160. ayetinin tefsirinde: Allah’#n
yard#m#, tevfik ve izzet, bunlar# kesmesi ise h#zlând#r67.
2srâ,17 / 22. ayetinde ise h#zlân: Jirk ko:ulmas# halinde insan#n zelîl ve
hakîr hale dü:mesi, Allah’#n ona yard#m etmemesi ve insan#n da elinden hiç bir
:eyin gelmemesidir68.
Furkan, 25 / 29. ayetinde h#zlân: 2nsan#n Hak’tan sapmas#, bat#l i:lerde
kullan#lmas#, yard#ms#z, yapayaln#z b#rak#lmas#d#r69.
Leyl, 92 / 7. ve 10. ayetlerin tefsirinde : 7. ayetteki (
) el-Yüsrâ
=Mümin için kolayl#k(tevfik);10. ayetteki (
) el-Usrâ= Kafir için zorluk(h#zlân) oldu7unu birçok ayet ve hadisle aç#klayarak :öyle denmektedir: Kim
hay#r yoluna yönelirse onu “tevfik” ile mükafatland#r#r. Kim ki :er yoluna yöne-
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Hud,11/118.
Teftâzânî, Jehu’l-Makâs#d, c. II, s.159-160.
65
Beyâdî(el-Beyâzî, Beyâzîzâde) (v.1097/1686), Kemâleddin Ahmed b. Hasen b. S#naeddin
Yusuf el Bosnevî, 2:ârâtü’l-Merâm min 2bârâti’l-2mâm, ne:r: Yusuf Abdurrezzâk, Kahire, 1369 /
1949, s. 303.
66
Kad# Abdulhcebbâr, b.Ahmed el-Hemedânî, Müte:âbehü’l-Kur’an, Kahire, 1969, K#s#m, I, s.
726-727.
67
2bn Kesir, Ebu’l-Fida’ 2smail b, Ömer, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azîm, Dâru’l-hadis(Dâru’l-Endelüs),
Beyrut, 1966, c. II, s. 143.
68
2bn Kesir, a. g. e. c. IV, s. 297.
69
2bn Kesir, a. g. e. c. V, s.149.
64
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lirse onu “ h#zlân” ile cezaland#r#r. Bunlar#n her ikisi de ezelde takdir edilmi: bir
kaderdir 70.
Fahru’d-Din er-Râzî(v. 606/1210): Âl-i 2mrân,3 / 160. ayetini: 2bn Abbas
:öyle tefsir etti7ini belirtmektedir.:” Size Bedir gününde yard#m etti7i gibi yard#m ederse, size hiç kimse galip gelemez.Uhud gününde sizi yard#ms#z b#rakt#7#
gibi yard#ms#z b#rak#rsa, size hiç kimse yard#m edemez...” Râzî, bu konuyu dört
mesele halinde sunar. Buralarda Allah’#n isyan edenlere yard#m#n# kesip, yard#ms#z b#rakt#7#n#n(h#zlân#n); Kafirin küfründe de, yard#m#n# kesmesiyle ancak
tahakkuk edece7i; itaat edenlere ise Allah’#n yard#m edip(tevfik), mü’minin
iman#n#n ancak Allah’#n yard#m#yla tahakkuk edece7idir 71 .
2srâ, 17 / 22. ayetin tefsirinde: Allah’a yalan söyleyip :irk ko:anlar#n yard#ms#z ve korumas#z b#rak#l#p (h#zlân); kötülenmeye müstehak olacaklar#; kendisine :ükredip itaat edenlerin nimete mazhar olacaklar#(tevfik) beyan edilmektedir 72.
Furkân, 25 / 29. ayetin tefsirinde Râzî, Allah ve Resûlüne muhalefet ederek sap#tan yard#ms#z kalan(=h#zlân) insan ve cin cinsinden olanlar#n :eytan
gibi olaca7#n# belirtir 73.
Râzî, Leyl, 92 / 7. ve 10. ayetlerini, yedinci ayette geçen (el-yüsrâ), cennet, hayr, kolayl#k ve taata eri:me (tevfik); 10. ayette geçen (el-Usrâ) ise onun
z#dd# olarak: cehennem, :er, zorluk ve masiyete eri:me(h#zlan) manalar# ile
tefsir ediyor 74. Râzî, buradaki Leyl,92/7. ayetinde Allah’#n mümini “ tevfik” e
özgü k#ld#7#n# (çünkü Allah mümin için taat# masiyetten daha râcih k#lm#:t#r),
Leyl, 92/10. ayetinde ise kafiri “h#zlân”a özgü k#ld#7#n# gösterir. Çünkü Allah,
kafir için masiyeti, taattan daha râcih k#lm#:t#r. Bu ayet “ Rüchan=tercih etme”
nin meydana gelmesini gösterince, âlimler: “ vücûbu=kafirin mutlak olarak
h#zlân’da; müminin de tevfik’de kalmas#n#” gerekli görmü:lerdir75. Râzî, bu
Leyl, 92/7. ve 10. ayetlerin tefsirinde el-Keffâl’in görü:ünü, naklî delillerini
zikrederek cevab#n# mezhebi olan E:’arîler’in görü:ünü bildirerek Hz. Ali’nin
Hz. Peygamber’den rivayet etti7i “ çal#:ma-kader” ile ilgili hadîs üzerindeki
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2bn Kesir, a. g. e. c. VII, s. 305-306.
Fahreddin(=Fahru’d-Dîn) er-Râzî, et-Tesîru’l-Kebîr (Mefâtihu’l-Gayb), Tahran, ts, c. IX, s. 6869.
72
Fahreddin er-Râzî, a. g. e. c. XX, s. 182: Özellikle 3. mesele.
73
Fahreddin er-Râzî, a. g. e. c. XXIV, s. 76: 6. mesele.
74
Fahreddin er-Râzî,a. g. e. c. XXXI, s.199: 1. mesele.
75
Fahreddin er-Râzî, a. g. e. c. XXXI, s. 200: 4. mesele.
71
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fikirleri beyan ederek “...amel ediniz. Herkes Allah’#n bilgisine uygun olan :eye
müyesserdir” hadîsinin kendi görü:ünü ortaya koydu7unu söyler... 76.
2bn Kayyim el-Cevziyye (v. 751/1350): Zümer, 39/8. ayetin tefsirinde: Bu
Zümer, 39/8. ayetteki “...=Habîbim de ki: küfrünle e7lenedur”, sözü “h#zlân”
bab#ndan yani “deste7ini çekmek” bab#ndand#r. Sanki, ona “ Benim sana iman ve taatan emretti7imi sen reddettin” demi:tir. Bundan sonra sana onu
terketmeni emretmemiz, onu emretmemen hakk#ndad#r. Bu durum h#zlânda
a:#r# gitmektir... 77.
M. Re:it R#zâ (v.1935) kendisinin ve 2bn Kayyim el-Cevziyye’nin “tevfik”
ve “h#zlân” konusundaki görü:lerini :öyle belirtmi:tir:” Tevfik: Allah’tan özel bir
yard#md#r. Baz# kullar#na fazl# ile verir, ba:ar#s#n# nereye koyaca7#n#, mesaj#n#
kime verece7ini iyi bilir. Tevfik: Allah’#n bir kimsenin kendi gücüyle elde edebilece7i ba:ar#larla, kendi gücüyle elde edemeyece7i ba:ar#lar# lütfetti7i ki:ide
toplamas# demektir. Ki:inin kendisi için hay#r ve maslahat olan :eyleri toplamas# gibi. Böylelikle ikisi de kendisinde toplanm#: olur. H#zlân:”tevfik”in z#dd# ya
da yoklu7udur. Yani o (h#zlân, negatif bir :eydir (olumsuz bir i:tir). Fakat Allah
mahzûl (hor,hakir,zelil,peri:an) olan kula hiç bir :ekilde zulmetmez. Bir :eyin
gerçe7i olumlu oldu7u halde olumsuz bir :ekilde yorum yap#labilir. Yine bir
:eyin mahiyeti olumsuz oldu7u halde olumlu bir :ekilde yorum yap#labilir.
Bu konuda el-Cevziyye ise :öyle der: Allah’# tan#y#p bilenlerin hepsi: “ Allah’#n, ki:iyi kendi nefsine b#rakmamas# “ tevfik” ; ki:iyi kendi nefsine b#rakmas#
“ h#zlân” oldu7u konusunda ittifak etmi:tir. Ki:iyi kendi kendine b#rakmamas#
demek: senin gücünden daha fazla bir güç verip ve kendi nefsin için bilmi:
oldu7un hay#rlara do7ru senin iradenin yöneltilmesi demektir. Ba:ar#n#n ona
ba7l# olmas# kendi kudretinde olmay#p da çal#:manla varamayaca7#n hayr# elde
etmendir. Bunlar#n bir k#sm# psikolojk bir k#sm# da d#: sebeplere ba7l#d#r...” 78.
2bn Hazm (v. 456/1064)’a göre: “H#zlân: Allah’#n ki:inin sap#kl#7#n# yaratmas# ve böylece ki:inin onunla sap#taca7# :eyi yapmas#d#r79“ . “ Ki:inin küfür
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Fahreddin er-Râzî, a. g. e. c. XXXI, s. 200-201, 4. mesele.
2bn Kayyim el-Cevziyye, Jemsü’d-Din Ebu Abdillah b. Ebî Bekr, el-Fevâidü’l-Mü:evvik 2lâ
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ve isyan# onun(h#zlân)la olur ve :eytâna tâbi olur 80“. “ Hidâyet ve hay#r olmayan, günah ve h#zlân olan salih de7ildir81“.
Allah Teâlâ’n#n taat, iyi, güzel ve hay#r için yaratm#: oldu7u mümini;
taata, iyiye, güzele ve hayra haz#rlamas# “ Teysir ve Tevfik” ; Allah Teâlâ’n#n
ma’siyet ve :er için yaratt#7# fâs#k ve kafir; ma’siyet ve :erre haz#rlamas# “ H#zlân” d#r. H#zlân: Tevfik, hidâyet, lütf ve ihsân#n zodd#d#r.
Bu görü:te bana göre, çok incelik var. Zira Allah isterse bir insan# mümin, isterse de bir insan# kafir yapabilir. Elbette bunlara gücü yeter. O kâdirdir.
Fakat ayn# zamanda Allah âdildir, asla zulmetmez. 2nsanlara güçlerinin yetmedi7i bir :eyi de asla yüklemez. Bu duruma göre: Allah, 2nsan istedi7i için onu
hidâyete eri:tirip onun mümin; Allah, insan istedi7i için onu dalâlette b#rak#p
onun kafir olmas#n# m# sa7lam#:t#r. Yoksa, Allah istedi7i için mi bir insan hidâyete erip mümin; Allah istedi7i için mi bir insan dalâlete girip kâfir olmu:tur.
Elbette insan istedi7i için mümin; insan istedi7i için kafir olmu:tur, olmaktad#r.
Ayr#ca burada kaza-kader, ilim, irade, güç ve kesb çok önemlidir. Fakat
öncelikli olarak “hidâyet ve dalâlet”in bilinmesi gereklidir. Hidâyet, do7ru yolu
bulmad#r. Dalâlet ise, do7ru yolu bulmama, sap#tmad#r. Bir insan, Hz. Peygamber’in ve Kur’an’#n ça7r#s#na uyarsa Allah o insanda itaat# ve iman# yarat#r.
O insan da mümin olur. Bu, Allah’#n o insana teysir ve tevfikidir. Fakat bir insan, Hz. Peygamber’in ve Kur’an’#n ça7r#s#na uymazsa Allah o insanda isyan
ve küfrü yarat#r.O insan da kafir olur. Bu, Allah’#n o insana h#zlân#d#r.
Netice: 2hânet (=H#zlân): Allah Teâlâ’n#n bir insan# yard#ms#z, izzetsiz,
ihsans#z b#rakmas#, güçsüz, zay#f, hakîr ve zelîl hale dü:ürmesi ve onda günah
i:leme gücünü yaratmas#d#r. Kelâm’da ihânet(=h#zlân): Küfrü ve f#sk# aç#k olan
bir tak#m insanlar elinde isteklerine ayk#r# olarak meydana gelen hârikalard#r.Bu
hârikalar o insanlar# yalanlamak, rezîl etmek maksat ve hikmetine yöneliktir.
Burada :unu gözden kaç#rmamal#y#z: Bir insan#n istedi7i :ey iyi veya kötü olabilir. Bu seçim kendisine aittir. Önemli olan nokta bu ki:inin istedi7i do7rultuda, arzusuna uygun olarak Allah Teâlâ’n#n, o i:i yaratmas#d#r. Sorumluluk seçim yapan insana aittir, yükümlülükten kaçamaz.
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