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Kur'an'da Çocuk Sosyolojisine Bir bakış: Lokman 
Suresi Örneği 

Youcef Samah* 
Özet 

İnsan hayatında geçirdiği en önemli aşama çocukluktur. Çünkü çocukluk, 
insanın kişiliğini oluşturmanın ana esasıdır. Modern çağımızda, çocukluk 
çalışmalarına psikologlar ve eğitimciler tarafından büyük önem veriliyor. 
Çocukluğu insanı inşa etmenin temeli olarak görüyorlar çünkü o (İnsan), 
toplumu inşa eden ve gelecekteki yönünü belirleyen kişidir. İslami eğitim, 
bireylerin kişiliğini tüm yönleriyle entegre bir biçimde oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Kuran Kerim'de, çocuğun doğru ve uygun bir şekilde inşa 
etme sorumluluğunun ebeveynlere ait olduğunu görünmektedir. Allah, 
ebeveynlerin çocuk yetiştirme sorumluluğunu almasını kolaylaştırmak için 
Kuran Kerim’i gönderdi. Allah buyuruyor ki: Biz Kur’an sana mutsuz olasın 
diye indirmedik. Ancak Allah hatırlatmak isteyenler için öğüt olsun diye 
indirdik (Taha suresi 02/03). Ayrıca buyuruyor ki:(]İnsanlara indirdiklerimizi 
kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünüler diye sana da uyarıcı 
kitabı indirdik (Nahl suresi 44. Kuran’ın çocuk yetiştirme yöntemi diğer tüm 
yaklaşımlardan farklı çünkü Kuran ilahi bir kitaptır. Allah şöyle söylüyor ki: 
Eğer Allah’tan başka birinden gelmiş olsaydı onda birçok tutarsızlık ve çelişki 
bulurlardı (Nisa suresi 82). Kur'an Kerim çocukların sorunlarına tüm 
çözümleri içerir ve Allah, Kuran’ın talimatlarını izlemenin, çocukların ve 
toplumun yaşadığı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yol açacağını belirtti.  

Bu çalışmada, Lokman suresinde ebeveyn-çocuk ilişkisi gerek sorumluluklar 
gerekse temel ilkeler bakımından ele alınmaktadır. Bu bağlamda çalışma, söz 
konusu Kur'an'ın bakışını göstermeyi amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeleri: Kur’an Kerim, Hz. Lokman, Çocuk, Terbiye 

* Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsü, Din Sosyolojisi Bilim
Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, joseph18london@gmail.com
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Çocukluk Kavramı ve Önemi 

Öncelikle not olarak şunu belirtelim ki, çocuk alakalı meseleler, kur'an-ı 
kerim'de, her seferinde "çocuk" kelimesi kullanılarak ele alınmaz. Hatta 
Türkçe dilinde "çocuk" kelimesinin Arapça tam karşılığı olan "tıfl" ve "sabiy" 
kelimeleri Kuran'da çok geçmez. (Canan, 2007, s. 20).  

"Çocuk, Toplumu oluşturan bireydir. Çocuklar da toplumun en küçük 
bireylerini teşkil etmektedir. Aynı zamanda çocuk, bir toplumun geleceği ve 
hayatta kalma sebebini ifade eder. Ulusların hayatta kalması kültürel 
değerlerinin ve onları diğer uluslardan farklı kılan niteliklerinin kuşaktan 
kuşağa aktarılması ve yaşatılması ancak genç nesil ile mümkündür. Bu 
nedenle toplumlar için çocuk önemli bir yere sahiptir. Gelişmiş ülkelere 
bakıldığında çocuğa yapılan yatırımın hiç de azımsanmayacak oranda olduğu 
görülür. Günlük yaşamda çocuğa verilen önemin somut kanıtlarını her alanda 
görmek mümkündür. Çocuk yuvaları, çocuk parkları, çocuk kütüphaneleri, 
çocuk edebiyatı, çocuk tiyatrosu, kreşler, okul, kitap, oyun, oyuncak, oyuncak 
müzeleri gibi çocuğa hitap eden alanların sayısının bir hayli fazla olması göze 
çarpmaktadır" (Koyuncu, 2019, s. 30). 

Çocukluk, değişikliğin çok hızlı ve durmaksızın gerçekleştiği bir tür 
olgunlaşma evresi olarak ifade edilmektedir. Bu süreç tüm insanlar için yaşam 
zincirinin doğal ve değişmez kabul edilen halkalarından bir tanesine karşılık 
gelmektedir. Bebeklik, doğal ilerleyen bir gerçeklik kabul edilirken, çocukluk 
ise sosyo-kültürel olgu içinde değerlendirilmektedir. Çocukluk bu açıdan 
incelendiğinde çocukluğun tek bir dönem içinde yer alan evrensel deneyim 
olmadığı açıktır. Literatürdeki pek çok kavram gibi çocukluk kavramı için de 
farklı, göreceli bakış açıları bulunmaktadır. 

Her çocuk kendisinden önce dünyaya gelen insanlardan ve kendisinden sonra 
doğacak insanlara hiçbir yönden benzemeyen, kendine ait özellikler taşıyan 
bir canlıdır. Bir çocuk her ne kadar ailesinden, atalarından gelen genleri ve 
karakteristik özellikleri taşıyor olsa bile dünyaya gelen her çocuk büyük 
insanın küçüğü değildir. Bu bağlamda her çocuk farklı tek bireydir (Koyuncu, 
2019, s. 6-7-8). 

Hz. Lokman ve Hikmet 

Çocuk yetiştirme ve Kuran arasında büyük bir ilişki vardır. Çocuk yetiştirme, 
Kuran'ın emrettiği önemli işlerden biridir. Allah buyuruyor ki: Allah size 
çocuklarınıza tavsiye eder (Nisa suresi 12). Kur'an-ı Kerim, çocuk 
yetiştirmede bize büyük kişiliklerden örnekler sunar. Bu örneklerden biri Hz. 
Lokman. 

Allah Hz. Lokman’a hikmet verdi. Allah buyuruyor ki: Andolsun ki vaktiyle 
Lokman’a şu hikmeti vermiştik Allah’a şükret, O’na şükreden kendi iyiliği 
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için şükretmiş olur, nakörluk eden de bilmelidir ki Allah’ın hiçbir şeye 
ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır (Lokman sursi 12). 

Hikmet, ulema örfünde “teorik bilgileri öğrenerek insanın ruhunun kemâle 
ermesi ve gücü yettiğince faziletli fiilleri noksansız yapacak şekilde meleke 
hâline getirmesidir” (Eren, 2014) İbn Manzûr, hikmetin özellikle Allah'a 
nisbeti halinde "en değerli varlıkları en üstün bilgiyle bilmek" mânasına 
geldiğini belirtir (Sabah, tarih yok). 

Allah Lokman'a hikmet verdikten sonra, ona büyük nimetleri için şükür 
etmesini emretti. Allah bize Hz. Lokman gibi olmamız için bu kıssayı 
anlatmıştır. Allah, Kur'an-ı Kerim’de aynı şey bütün insanlara emretti. Allah 
buyuruyor ki: Ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından 
yiyin ve Allah’a şükredin (Bakara suresi 172). Ayrıca buyuruyor ki: Hani 
rabbiniz, Eğer şükredersiniz size (nimetimi) daha çok vereceğim, nankörlük 
ederseniz hiç şüphesiz pek şiddetlidir diye bildirmişti. Yine Musa, Siz ve bitin 
yeryüzündekiler nankörlük etseniz dahi bilin ki Allah kimseye muhtaç 
değildir, övgüye layıktır demişti (İbrahim suresi 07). 

Lokman'a hikmet yerilmiş ve şükretmesi için hikmet yerilmiştir. Her 
halükarda hakim bir insanın aynı zamanda şükreden bir kul oldugu 
muhakkaktrr. Sükür, nimetin artması ve bekası için bir sebep olarak tarif 
edilmiştir. Kişinin her şükrü ve senası neticede kendisine dönecektir. Zira bir 
kudsi hadiste:  

"Ey kullarım! Sizin bana zarar vermeye asla gücünüz yetmez ki zarar 
veresiniz. Bana fayda vermeye de gücünüz yetmez ki fayda veresiniz. Ey 
kullarım! Sizin ilkiniz ve sonuncunuz insiniz ve cinniniz sizden en takva 
sahibi bir adamzn kalbi gibi kalbe sahip olsa bu benim mülkümden bir şey 
artzrmaz. Ey kullarım! Sizin ilkiniz ve sonuncunuz, insiniz ve cinniniz en 
giünahkar adamzn kalbi gibi bir kalbe sahip olsa bu benim mülkümden bir şey 
eksiltmez. fine aynz şekilde hepiniz aym yerde toplamp benden isteseniz, ben 
de her isteyene dilediğini versem bu benim yanzmda olandan, iğnenin denize 
batırıldığı zaman azalttığı kadar azaltzr. Ey kullarım! Bütün yaptıklarınızı 
kaydediyorum sonra size tastamam vereceğim. Her kim neticede bir hayırla 
karşılaşırsa Allah'a hamdetsin. Kim de bunun dışında bir şey bulursa ancak 
kendini kınasın." buyurulmaktadır (Müslim, 1994, s. 2577).  

Hadis-i kudsiden de anlaşıllacağı üzere Allah hirçbir kulun şükrüne muhtarç 
olmadıgı gibi yine hirçbir kulun nankörlügünden de zarar görmez. 0, hiçbir 
kul O'na hamdetmese de kainattaki diğer varlıklar tarafından lisan-ı hal ile 
övülen şükredilendir (Şavkani, 1964, s. 17). 

Şükür, sadece  “şükürler olsun” dememektir.  Makbûl bir şükür, yalnızca sözle 
ifâde edilen şükür değildir. Gerçek bir şükür, birbirine bağlı üç unsurdan 
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oluşur. Bunlar; ilim, hâl ve ameldir. 

–İlim; bütün nîmetlerin Hak’tan geldiğini bilmektir. 

–Hâl; nîmetlerin gerçek sahibine karşı tâzim, hürmet ve muhabbet duymaktır. 

–Amel ise; bu duyguların gerektirdiği minvâl üzere yaşayıp şükrü kavlen ve 
fiilen ifâde  

Şirkten Uzak Durmak 

Allah buyuruyor ki: Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle dedi: Sevgili 
oğlum Allah’a ortak koşma çünkü O’na ortak koşmak kesinlikle çok büyük 
bir haksızlıktır (Lokman suresi 13). 

Lokma’a verilen hikmetin çerçevesi çizilirken tevhid inancının başta geldiği 
görülmektedir. Esasen bu, şükrün de birinci şartıdır, bu sebeple Lokman, 
kendisi Allah’ın birliğine inandığı gibi oğluna da şirkten uzak durmayı 
öğütlemiş. Adil olmayan hakim olamaz, adalet, Her şeyi yerli yerince 
yapmak, herkese hakkını vermek’tir. Herhangi bir şeyi Allh’a ortak koşan 
yani Allah’tan başkasına tanrılık nitelikleri yükleyen kişi, Allah’ın hakkı olan 
tanrılığı başkasına vermiş, böylece haksızlık (zulüm) yapmış demektir, üstelik 
bu tutum, haksızlıkların en büyüğüdür. Bu sebeple ayette Ona ortak koşmak 
çok büyük bir haksızlıktır buyurulmuştur. Esasen İslam’ın en başta şirki 
ortadan kaldırmayı hedeflemesi de Allh’a ortak koşmanın, bütün kötülüklerin 
başında geldiği ve diğer birçok kötülülüğün temel sebebi olduğu anlayışına 
dayanır. (Karaman , Çağrıcı , Kafi , & Gümüş , 2017, s. 336-337)  

Çocuklarını şirke zorlayan kureyş için ise: Sizin de bildiğiniz, hikmet sahibi 
bir baba oğluna şirki yasaklarken siz aksini mi yapıyorsunuz? Ma’nasını bu 
ayetten anlayabiliriz. Allah, Kur'an-ı Kerim'de şirk en büyük günah olguğunu 
defalarca söylemektedir. Allah buyuruyor ki: (Allah kendisine ortak 
koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını dilediği kimse hakkında 
bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş 
olur) Nisa suresi 48. Aynı surete (116 ayeti) aynı ayet tekrar edildi. Allah’ın 
amacı insanları cezalandırmak değildir. Allah insanlara tövbelerini kabul 
etmek ister. Allah buyuruyor ki: (Allah haramları ve helalleri açıklayarak sizi 
günahlardan, yanlış yollara gitmekten koruyup affına ve rahmetine yöneltmek 
diliyor (Nisa suresi 27. Dolaysıyla; Allah, Kuran Kerim’de insanlara şirkten 
uzak durmaya defalarca çağırmaktadır. Allah buyuruyor ki: (Allah’a kulluk 
edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın) Nisa suresi 36. Unutmayalım ki 
Kuran’da müşrikler kıyamet gününde kaybetmiş olup cehennemde olacağını 
söylemektedir. Allah buyuruyor ki: (Ehl-i kitap’tan ve müşriklerden hakkı 
inkar edenler, içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte 
halkın en kötüleri onlardır) Beyyine suresi 06.  
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Ayrıca onları bu dünyada pisliğiyle tanımladı, Allah buyuruyor ki: (Ey iman 
edenler! Bilin ki Allah’a koşanlar pisliğe batmışlardır) Tevbe suresi 28. 
Ayrıca, onlarla evlenmemizi ve bezimle evlenmeleri yasakladı, Allah 
buyuruyor ki: (İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla 
evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye, sizin hoşunuza gitse de 
müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedileri sürece Allah’a ortak koşan 
erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da olun ki imanli bir köle, 
sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları 
ateşe çağırırlar. Allah ise izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe 
hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar) Bakara suresi 221. 

Ebeveynler İle Başa Çıkma Etiği 

Allah buyuruyor ki: (Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, 
güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır; çocuğun sütten kesilmesi 
iki yıl içinde olur. Bunun için (ey insan), hem bana hem anne babana minnet 
duymalısın; sonunda dönüş yalnız babadır. Eğer anne baban, hakkında 
olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda onlara 
uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran; yüzünü ve özünü bana 
çevirenlerin yolunu izle; dönüşnüz yalnız banadır, O zaman yapıp 
ettiklerinizin sonucunu size bildireceğim) Nisa suresi 14-15.  

Allah, Kuran kerim’de şirkten uzak durmaya çağırdıkça hep ebeveynler 
bahsediyor ve onlara da saygı ve minnet duymaya çağırıyor.  Bu, Allah'ın 
ailede ve toplumda ebeveynlere verdiği büyük rütbe gösterir. Allah buyuruyor 
ki: (Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi 
davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yasalanırsa 
onlara öf bile deme! Zarlama! İkisine de gönül alici güzel sözler söyle. Onlara 
merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. ‘Rabbim! Onlar nasıl 
küçüklükte beni şefkatle eğitip yatiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet 
göster’ diyerek dua et) İsra suresi 12-24. 

'Ebeveynler kelimesine ayetlerde baktığımızda ebeveynler hep Allah’tan 
sonra ve akrabalardan önce basedildiğini buluruz. Konu ile ilgili olarak: De 
ki Gelin, rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O’na hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin (Enam suresi 151). Bu, Ebeveynlerin 
rütbesi kardeş, amca ve diğerleri gibi akrabalardan daha büyük olduğunu ifade 
edilir. Ama Ebeveynlerin rütbesi Allah'ın rütbesinden daha büyük değildir, 
Tanrı'nın rütbesi çok daha büyüktür. Ebeveynlerin rütbesi akrabalrın rütbesi 
ile Allah’ın rütbesi arasındadır. Dolayısıyla, Allah (şirk hariç) insanlara 
babalarına ölünceye kadar iyi bir şekilde davranmaya tavsiye edip emretti.   

İyiliği Emretmek, Kötülükten Alıkoymak, Sabırlı Olmak   

Allah buyuruyor ki: (Lokman, Sevgili oğlum (dedi), Yaptığın iş bir hardal 
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tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut 
yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Kuşkusuz Allah her 
şeyi bütün gizlilikleriyle bilir, O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum, 
namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene 
sabret. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir) Lokman suresi 16-17. 

Lokmân’ın oğluna yönelttiği bu öğütler de Allah’ın ona verdiği hikmetin 
meyveleridir. Kuşkusuz insanın yaptığı her şey ne kadar saklanırsa saklansın– 
Allah’ın mutlaka onu bildiği, dolayısıyla onun hesabını soracağı inancı ve 
bilinci ile bundan doğan sorumluluk duygusu ve kaygısı ahlâkî hayatın 
temelidir. (Karaman , Çağrıcı , Kafi , & Gümüş , 2017, s. 338). İslam, herkesi 
bireycilikten ve bencilikten uzak durmaya ve herkesi tek vücut olarak 
yardımlaşmaya çağırıyor. Allah buyuruyor ki: (İyilik ve takva üzerinde 
yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah’tan 
korkun; çünkü Allah’ın cezası çetindir) Maide suresi 02. 

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Alıkoymak, bir topluluğun dik olabileceği en 
önemli eylemden ve ahlaklardan biridir. Kur'an, toplumumuzu daha iyi hale 
getirmek için çocuklarımıza Lokman'ın hikmetinden gelen bu değerleri ve 
ilkeleri öğretmemiz gerektiğini görmektedir. Bu anlamda,  Hz. Lokman’ın 
değerleri ve ilkeleri toplumda uyguladıktan sonra toplumun maruz kaldığı 
olumsuz olgular hırsızlık, Öldürme, yalan söyleme gibi azalacak ve sevme ve 
kardeşlik toplumun üyeleri arasında olacak. Bu, bu ilkeleri ve değerleri 
çocuklarımıza öğretmemizin öneminin bir göstergesidir. 

İyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymak için sabır ve namaz kılmak çok 
önemlidir. Allah buyuruyor ki: (Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara 
iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Sabır ve namazla Allah’tan 
yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a huşu ile boyun eğenlerden başkasına 
ağır gelir) Bakara suresi 44-45.  

Kuran, bu amel (İyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak)başarabilmesi için 
hikmetle ve güzel öğütle yapılması gerektiğini göstemektedir. Allah 
buyuruyor ki: ] Rabbinin yolunda hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla 
en güzel yöntemle tartış) Nahl suresi 125. 

Kibirden ve Gururdan Uzak Durmak 

Allah buyuruyor ki: (Lokman, Sevgili oğlum (dedi), Gurura kaılarak insanlara 
hurun kıvırma, ortalıkta çalım satarak yürüme; unutma ki Allah gurura kapılıp 
kendini beğenen hiç kimeyi semez. Yürüyüşünde ölçülü ol, sesini yükseltme; 
çünkü seslerin en çirkin eşeğin anırmasıdır) Lokman suresi 18-19. 

İnsanın yüzünün bir tarafa doğru eğrilmesi, dönük olmasıdrr. Yüzünün bir 
tarafı için de söylenir. Aynca develere isabet eden bir hastahktır ki deve 
boynunu bir tarafa doğru eğriltir, döndürür. Hikmet yüklü ifadelerin tertip ve 
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üslubundaki bir inceliği daha burada görrnekteyiz. Üst taraflarda Kur' an 
ahlaIayla şekillenen bir portre çizildi. Çile ve sıkıntı içinde yapılan bir kulluk 
oğretildi. İnsanm bunlarla erdiği kemali ve üstün kişiliğini koruyabilmesi ise 
ayrı bir çaba ister. Bu sebeple bu ahlak-ı hasenenin en büyük tehlikeleri bu 
ayetlerde sayılmaktadrr. İlk ve en önemli olan şeytanın da ayağının kaydığı 
husus kibir, başlanğıçta yasaklanmaktadır. 

İnsan yürüdüğünde mu'tedil olmalıdır. Ne çok süratli ne de çok yavaş, tabii 
bir seyir takip etmelidir. Telaşlı bir yürüyüş insanm vakar ve sekinesini 
bozduğu gibi hasta olmağı halde hastalar gibi siüklüm-püklüm veya zillet 
ifade eden yürüyüş de tevazu degildir. (İbn Kesir , 1948, s. 342) Kuran,  
kibirden ve gururdan uzak durmaya çağırmaktadır. Allah Kuran’da Buyurmak 
sürtiyle kibrin çirkinliğine işaret etmişlerdir. 

Hz. Muhammed sakin bir sesle konuşuyordu, Allah, sesimiz onun sesinden 
daha fazla yükseltmemeliz bizi emretti. Allah buyuruyor ki: ]Ey iman edenler! 
Seslerinizi peygamberin sesinden fazla çıkarmayın) Hucuret suresi 02. 

Sonuç 

Sonuç olarak: İnsan hayatında ailenin (çocukları, evebeynleri) çok büyük bir 
önemi vardır. Allah bize Hz. Lokman oğluna yaptığı gibi çocuklarımıza 
yapmamız için bu kıssayı bahsetmiştir. Kuran kerim, ailenin mutlu olabilmesi 
evebeynler ve çocukları arasında güçlü bir ilişki olması gerektiğine işaret etti.  
Bu ilişki, ebeveynler tarafından çocuklara iyi eğitime dayanmaktadır. Ayrıca, 
Aile çocukları düzgün bir şekilde yetiştirerek toplumun inşasında çok büyük 
bir rol oynamaktadır.  

Bu sonuçlara dayanarak bunları uygulamak gerekir: 

-Çocukluğun sosyolojik yöntem ve teknik bağlamında ele alınması ve 
incelenmesi gerekir. 

-Çocukluk ve çocuklara odaklanan çalışmalar genişletilöesi ve 
desteklenmelidir. 

- Çocuklara iyi bakılmaları gerekir çünkü çocuklar toplumdaki en önemli 
faktördür. Çocuklar gelecektir ve gelecek bizim elimizde. 
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Rahmetullah El-Hindî’nin Kurduğu Savletiyye 
Medresesi’nde Osmanlı Devleti’nin Rolü 

Abdul Rehman* 
Özet 

Muhammed Rahmetullah b. Halilu’rahman El-Hindi (v. 1891) dünyada 
Hıristiyanlarla Hind Alt kıtasında yaptığı münazara ile meşhur olmuş Hind 
ulemasındandır. İzharü’l-Hak adlı eseriyle İslam polemik geleneği ve Dinler 
Tarihi alanında ün kazanmıştır. Aynı zamanda Hind Alt Kıtasını işgal etmiş 
İngiliz devletine karşı 1857 yılında yapılan Sipahi ayaklanmasında da yer 
almıştır. Bu yüzden dolayı İngilizler tarafından idam cezasıyla yargılanmıştır. 
Rahmetullah Efendi bunun üzerine Hicaz’a hicret etmiştir. Osmanlı sultanı, 
Sultan Abdülaziz Han’ın (v. 1876) döneminde Türkiye topraklarında ve 
özellikle de İstanbul’daki Hıristiyan misyonerlerin yaptığı propagandası 
zirveye ulaşır. Bundan rahatsızlık duyan sultan Rahmetullah Efendi’yi 
Hicaz’dan İstanbul’a çağırır. Rahmetullah Efendi 1860 yılında İstanbul’a 
ulaştığında Sultan Abdülaziz kendisinden misyonerlere karşı yaptığı 
çalışmalarını Arapça olarak bir esere toplamasını ister. Bunun üzerine 
Rahmetullah Efendi İzharü’l-Hak adında iki ciltlik bir eser telif eder. İzharü’l-
Hak adlı eser daha sonra Sultan II. Abdülhamid Han’ın (v. 1918) emriyle 
Türkçe olarak tercüme edilir. Rahmetullah Efendi Hıristiyan misyonerliğin 
önüne geçmek için Hicaz’da Savletiyye adında bir medrese inşa eder. Bu 
medresenin inşası ve idamesinde Osmanlı’nın büyük rolü olduğu bir 
gerçektir. Sultan Abdülaziz Han (v. 1876) ve Sultan II. Abdülhamid Han (v. 
1918) dönemlerinde Rahmetullah Efendi üç kez İstanbul'a çağırılmıştır. 
Osmanlı’nın İslam dünyasına yaptığı maddi ve manevi desteklerin birçok 
örnekleri vardır. Bunlardan sadece biri Hicaz’daki Hind Müslümanları 
tarafından kurulan Savletiyye medresesine yapılan nakdi ve ayni 
yardımlarıdır. Medreseye yapılan yardımları dışında medresedeki 
müderrislerinin maaşlarının ödenmesi ve medresenin talebelerine iki öğün 
yemek verilmesi de Osmanlı Devleti tarafından temin edilmiştir. Aynı 
zamanda Rahmetullah Efendi'nin şahsına yönelik göz ameliyatı, maaş 
verilmesi gibi yardımları da vardır. Rahmetullah Efendi’nin yeğini Bedrü’l-
İslam Efendi Sultan II. Abdülhamid tarafından Meclise Maarife tayin 
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edilmiştir. Rahmetullah Efendi ve diğer Hind ulanın talebi üzerine Hind Alt 
Kıtasında haç vazifesi için Hicaz’a gelen misafirlerin kalması için misafirhane 
inşa ettirmesi için izin verilmiştir.  

Bu çalışmada Osmanlı devleti tarafından Rahmetullah Efendi’nin şahsına ve 
Savletiyye medresesine yapılan yardımlarından bahsedilmektedir. Çalışmanın 
temel kaynakları Osmanlı arşiv belgelerden oluşmaktadır. Rahmetullah 
Efendi’nin hayatı ve çalışmalar hakkında ise genel olarak Hind Alt Kıtasında 
kaleme alınmış Urduca eserlerden istifade edilmiştir.        

Anahtar Kelimeler: Hicaz, Savletiyye Medresesi, İstanbul, Osmanlı 

 

Giriş 

Hind Alt kıtasını tarih boyunca birçok medeniyettin beşiği olmuştur. Yaklaşık 
bin sene Müslümanların iktidarında kalan Hind Alt Kıtası dünyaya bir 
medeniyet olarak felsefe, tarih, sanat ve ticaret alanında ciddi katkıları 
sunmuştur. Birçok din, millet, ırk, dil, coğrafyaya sahip olan Hind Alt 
Kıtasında yüz yıllar boyunca insanlar barış, birliktelik ve huzur içinde 
yaşamışlardır. Özellikle Müslüman ve Hinduların birlikte yaşama 
tecrübesinde örnek teşkil eden bir geçmişe sahiptir.  18. Yüzyılda Hind Alt 
Kıtasını ticaret için gelen İngilizler zamanla işgala dönüşen dönem ile birlikte 
Müslümanlar kıtada güçlerini kaybetmişlerdir. İşgal ile birlikte misyonerlerin 
gelmesiyle Hind Alt Kıtasındaki insanların dini, örfi ve kültürel değerlere de 
saldırılar başlatılmıştır. Birçok İslam âlimleri bu durumdan dolayı işgal eden 
İngilizlere karşı hem savaş cephesinde hem de misyonerlere karşı ilmi 
meydanda mücadele etmişlerdir. Zamanla Hind Alt Kıtasının tamamını işgal 
edip hüküm süren İngilizlere karşı 1857’yılındaki ‘Sipahi Ayaklanması’ 
olarak bilinen Kurtuluş Savaşı başlatılmıştır. Bu isyana müdahil olan herkes 
hakkında İngiliz devleti tarafından tutuklanma kararları çıkmıştır. 
Hindistan’ın diğer âlimleri gibi misyonerlere karşı mücadelede hem İslam 
dünyasında hem de Batı’da ün kazanan Rahmetullah Efendi’nin de İngilizlere 
karşı yapılan ayaklanmaya destek vermesinden dolayı idam cezasına 
çarpılmıştır. İngiliz askerler tarafından her taraftan aranan diğer İslam âlimleri 
gibi Rahmetullah Efendi de Hicaz’a hicret etmek zorunda kalmıştır.    

Rahmetullah b. Halilu’rahman El-Hindi 

Rahmetullah Efendi Hicri 1233, (09, Mart, 1818) yılında Hindistan’ın 
Keyrane bölgesinde dünyaya gelir. On iki yaşlarına kadar Kur’an Kerim ile 
birlikte temel dini ilimleri ailesinden öğrendi. (Keyranevi, çev. 1996) İslami 
ilimleri tahsil etmek için Delhi’ye gider. Babası Halilullah Efendi da 
Delhi’deki bir devlet dairesinde baş danışmanı olarak görev yapar. Gündüzleri 
medresede akşamları ise babasının yanında bulunur. Bir süre babasının baş 
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müşavirlik görevinde yardımcı olur. Daha sonra da ilim tahsili için dönemin 
en ünlü âlimlerin bulunduğu “Leknev’a gidiyor. İslami ilimlerle birlikte, 
Farsça, Tıp ve Fen bilimleri gibi birçok derslerini de dönemin en iyi 
hocalardan alır. (Keyranevi, çev. 1996)   

1853’yılında eğitimini bitirdikten sonra Rahmetullah Efendi, doğduğu 
Keyrane kasabasında bir medrese açıyor. Açtığı bu medreseden geleceğin 
yüzlerde ünlü âlim mezun olur. Hayatını İslam ve Müslümanların istikbali için 
vakfeden Rahmetullah Efendi hakkında Mehmet Âkif Ersoy, “Sülemaniye 
Kürsüsün”nde övgüyle söz eder:  

“Besliyormuş, bereket versin o iklim-i kadîm, 

Rahmetullah’a muâdik daha yüzlerce hakîm, 

Rûh-i edyânı görür, hikmet-i Kur’an’ı bilir, 

Ulemâ var ki huzurunda bugün Garp eğilir” (Ersoy, 1987) 

Âgra Münazarası 

Hind Alt kıtasında Hıristiyan misyonerlerin çalışmaları had safhasına 
çıkmıştı. Hıristiyanlığın propagandasını yapmakla kalmadan doğrudan 
İslam’ın kutsallarını saldırmaya başlamışlardı. Dönemin birçok İslam âlimi 
gibi Rahmetullah Efendi de hem eser telif ederek hem de münazara yaparak 
misyonerlere karşılık verir. Rahmetullah Efendi’nin Agra’da Papaz Carl 
Gottalib Pfander (ö. 1865) ile 1854 senesinde yaptığı münazara ise hem İslam 
dünyasında hem de batı dünyasında meşhur olmuştu. Agra münazarasında 
Rahmetullah Efendi’nin galibiyeti ve Papaz Pfander’in cevapsız bırakıp 
münazaranın yapıldığı yeri münazara bitmeden terk etmek zorunda kalmıştı. 
Bu münazaradan sonra Papaz Pfander Hind Alt kıtasından başka bir yere 
gönderildi. (Saleem, çev. 1957)  

Hicaz’a Hicret 

Rahmetullah Efendi de diğer Müslümanlar gibi 1857 senesinde İngilizlere 
karşı Kurtuluş Savaşında yer alır. Sipahi Ayaklanması olarak da bilinen bu 
ayaklanma Hindistanlıların aleyhine sonuçlanınca, ayaklanmaya katılan 
bütün kişiler hakkında İngiliz devleti tutuklanma kararı çıkarır. 
Müslümanların Hindistan’daki hüküm süreci resmi olarak ilga edildi. 
İngilizler resmi olarak Hindistan’da kendi iktidarını ilan ettiler. Birçok İslam 
âlimleri adına da idam cezası kararları çıkartılır. Birçok Hint âlimleri gibi 
Rahmetullah Efendi de Hicaz’a hicret etmeye niyetlenir. Rahmetullah 
Efendi’nin bütün mal varlıklarına İngilizler el koydular. Hicaz’dayken 
Rahmetullah Efendi Mekke’de ders halkalarında dersler vermeye başlar. 
(Saleem, çev. 1957) 
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İstanbul’a İlk Ziyareti: 

Papaz Carl Gottalib Pfander (1865) Hind Alt kıtasındaki görev 
sonlandırıldıktan sonra bir süre İngiltere’de kalır. İngiltere’den İstanbul’a 
görevlendirilir. Dönemin Osmanlı Halifesi Sultan Abdülaziz Han (v. 1876)’ın 
huzuruna çıkıp Hind Alt kıtasında Hıristiyanlığın hızlı bir şekilde yayıldığını 
ve İslam âlimlerine mağlubiyette uğrattığını haber verir. (Aydın, 2007) Sultan 
Abdülaziz Han durumu araştırmak için Hicaz’daki Mekke şerifi Abdullah 
Paşa haber gönderiyor. Hind Alt kıtasından Hicaz’a hicret eden ve Hac için 
gelen âlimlerden durumun gerçekliğini araştırır. (Keyranevi, çev. 2010) 
Rahmetullah Efendi’nin Hicaz’da olduğunu öğrenince sultanın daveti üzerine 
İstanbul’a çağırılır. Rahmetullah Efendi 1864 yılında İstanbul’a varır. 
(Keyranevi, 2010) Sultan Abdülaziz kendisine ikinci derece Mecidiye Nişanı 
takdim eder ve maaş bağlar. Rahmetullah Efendi’den Agra’da yer alan 
münazarayı bir eser haline getirmesini ister. (Sabiri, 1979) Rahmetullah 
Efendi İzharü’l-Hakk adında Arapça bir eser kaleme alır ve 1280 hicri (1864 
miladi) ilk kez İstanbul’da bastırılır. Rahmetullah Efendi bundan sonra 
İstanbul’dan Hicaz’a gitmek için Sultandan müsaade alıp ayrılır. 

Belge 1: “Ulema-yı muhakkikinden Rahmetullah Efendi merhumun akaid-i 
diniyyeye dair yazmıs oldugu İzharü'l-hak adlı kitabın tabı.” (Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, Tarih: 1283, Ş, 26) 
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 Belge 2: “Dersaadet'e gelmis olan ve simdi Hicaz'a gitmek isteyen Şeyh 
Rahmetullah Efendi'ye Atiyye-i Seniyye verilmesi.” (Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, Tarih: h. 1281, L, 25) 

Mekke’de Bir Medresesin Kurulma Fikri 

Mekke tarih boyunca İslâm dünyasının dört köşesinden gelen hacılar için ve 
özellikle de ulema için bir merkez olma özelliği sürdürmüştür. Şehirde İslami 
kültürü ve ilmî canlılığı korumak için Mescid-i Haram’da faklı ilmi halkalar 
devam etmiştir. Bunu da Mekke’ye hicret etmiş birçok nesiller boyu ilimle 
meşgul olan âlimler tarafından devam ettirilmiştir. Osmanlı döneminde ise, 
Mekke’ye mücavir olarak yerleşen Mısır, Şam, Anadolu, Orta Asaya, Afrika 
ve Hind Alt kıtası ve İslam dünyasının dört yanında gelen âlimlerin ciddi 
katkıları vardır. (Küçükbaşı, 2003)  

Rahmetullah Efendi İstanbul’dan Hicaz’a geri döndükten sonra Mekke’de 
devam eden ders halklarında müderrislik görevini yapmaya devam eder. O 
dönemlerde Harem’de Osmanlı Halifeliğin himayesinde birçok âlim farklı 
halkalarda farklı derslerin olmasına rağmen eğitim için bazı eksiklikler vardı. 
Bu eksikler arasında biri düzgün bir eğitim nizamının olmaması idi. Bir diğeri 
ise eğitim için düzenli bir programı eksikliği idi. Verilen dersler de talebeler 
tarafından vaaz tarzında dinlenirdi. Böylece talebelerin bir çalışma yapma 
veya kendilerini bir düzen çizme konusunda da fikri yoktu. Müderris derste 
metini kendi oku kendisi açıklardı. Böyle öğrenciler tarafından derste 
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herhangi bir katkı olmazdı. Dünya’nın birçok yerden İslam ilimleri tahsil 
etmek için geliyordu fakat eğitimleri için bir nizam yoktu. Rahmetullah 
Efendi bu durumları göz önünde bulundurarak İslam dünyasına hizmet edecek 
talebe yetiştirmek için bir medresenin kurulması zorunlu hale geldiğini 
düşünür. İslami ilimler ile birlikte fen bilimleri, sanat, el becerisi gibi 
alanlarda talebe yetiştirecek bir kurum inşa etmeye karar verir. Rahmetullah 
Efendi bunun için Hind Alt kıtasından Hicaz’a hicret eden ve orada ikamet 
eden hayırsevere bu projeyi sunar. (Keyranevi, 2009)          

Hicaz’da çok basiretli ve gayretli âlimlerin yetiştirilmesi için bir medresenin 
gerektiğini düşünenlerden Hindistanlı hayırsever kişilerden 1873 yıllarında 
ilk olarak, Hindistan’ın Ali Gar bölgesinden olan Navab Faiz Ahmad Han’ın 
Hicaz’daki evinin bir kısmını medrese için vakfeder. (Keyranevi, çev. 1996) 

Savlettü’n-Nisa Hatun 

1874 yılında Hindistan’ın Kalküta (Rizvî, 2001) şehrinden Hac için 
Savlettü’n-Nisa Begüm adındaki bir Bayan Mekke’ye gelir. Savlettü’n-Nisa 
Hanım Mekke’de bir otel inşa ettirmek isterdi. Fakat yanında gelen oğlu ve 
damadı da Rahmetullah Efendi’nin Harem’deki ders halkalarına katıdıkları 
için Rahmetullah Efendi’nin medrese inşa ettirmek istediklerini öğrenirler. Bu 
haber Savlettü’n-Nisa’ya ulaşınca Rahmetullah Efendi ile şahsen görüşür. 
Mekke’de medresenin acil bir ihtiyaç olduğunu öğrenince Savlettü’n-Nisa 
otel inşa ettirmek yerine servetini medrese inşa ettirmek için sunar. (Sabiri, 
1967)  

Savletiyye Medresesi 

1874 yılında medresenin binası hazır durma gelir. Medrese Medresetü’-
Savletiyye olarak servetini medreseye vakfeden hayırsever Savlettü’n-Nisa 
hanımın adını verir. Medrese 1875 yılında faaliyete geçer. Medresenin inşası 
sırasında ve sonrası hep engel çıkaran oldu. Birincisi Cidde’deki İngiliz 
Konsolosluğu Rahmetullah Efendi’nin Hindistan’da olduğu gibi Hicaz’da da 
İngilizlere karşı isyanlar başlatacağından korkardı. Bu yüzden sürekli engel 
teşkil ederlerdi. Bir diğer ise Hicaz’daki (Mekke’deki) Osmanlı Halifeliğin 
görevlendirdiği idareciler de medreseyi bir tehlike olarak görürdü. Çünkü 
onlara göre Hindistanlıların inşa ettirdiği bir medresenin yarın öbür gün bir 
Osmanlı düşman ülkeye hizmet edecek olasılığı da vardı. Türklerin bu 
zanlarında gerçeklik payı da vardı. Çünkü onlar daha önce de Hıristiyan 
misyonerlerin bu gibi acı tecrübeye şahit olmuşlardır. Fakat bütün her şeye 
rağmen Rahmetullah Efendi gayesinden vaz geçmemiştir. (Sabiri, 1967) 

İstanbul’a İkinci Ziyareti 

1299 Hicri yılında Osman Nuri Paşa (v. 1906) Hicaz’ın valisi tayin edilir. 
Hicaz’a gelen vali Savletiyye Medresesinin yabancı kaynaklardan beslenen 
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bir harekete ait olduğunu zan ederek medresenin işleri engellenmeye çalışılır. 
Bu mesele İstanbul’a kadar duyurulur. O dönemde iktidarda olan Sultan 
Abdülhamid Han (v. 1918) Rahmetullah Efendi’yi İstanbul’a davet eder.  

 
Belge 3: “Hintli Hoca Rahmetullah Efendi'nin bir ailesiyle birlikte Der 
Saadet’e gönderildiğine dairi.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 
1301,Ra, 20) 

Yanına yeğeni Mevlana Bedru’l-İslam’ı da alarak İstanbul’a varılır. 
İstanbul’da Sultan Abdülhamid tarafından saygı ve ihtiramla karşılanır. 
Sultan Abdülhamid Han ile birçok defa görüşür ve faklı konularda müzakere 
eder. Sultan Abdülhamid Han Savletiyye medresesine aylık yardım 
göndereceğini dair sözde bulunur. Rahmetullah Efendi’nin yeğeni Bedrü’l-
İslam efendiyi Hamidiye Kütüphanesinde başmüdür muavini olarak görev 
verir. (Keyranevi, 2010) Ayrıca Meclis-i Maarif azalığına atanır.  
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Belge 4: “Rahmetullah Efendi'nin biraderzadesi Bedrü’l-İslam Efendi'nin 
Meclis-i Maarif Azalığına tayini.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 1301, 
L, 27)  

Sultan Abdülhamid’in tahttan indirmesi döneminde hizmetinde kalan üç kişi 
arasında Rahmetullah Efendi’nin yeğeni Bedrü’l-İslam da yer almaktadır. Bir 
süreliğine göz hapsinde kaldıktan sonra memleketine avdet eder. İstanbul’dan 
Hicaz’a dönerken Sultan tarafından Rahmetullah Efendi’ye tarihi bir kılıç 
hediye eder. Rahmetullah Efendi Sultan Abdülhamid Han’ın kendisine 
söylediği, “kılıç Allah yolunda cihat edenin süsüdür” sözlerini nakleder. 
Rahmetullah Efendi İstanbul’dan Hicaz’a vardığında kendisini karşılamaya 
gelenler arasında Hicaz valisi Osman Nuri Paşa vardı. Olan anlaşmazlıklar 
konusunda kendisinden helallik ister. (Keyranevi, 2010) 

Medresenin Amacı 

Rahmetullah Efendi İslam dünyasında hızla gelişen misyoner hareketlerine 
karşı hem İslam’a hem de diğer dinlerine vakıf âlimler yetiştirmek amacıyla 
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bu medresenin temellerini atar. Medresede okuyan öğrencilere ilmi anlamda 
faydalanmasıyla birlikte el işleri, sanat işlerini de öğretmeye gaye edinir. 
Çünkü yetişen öğrencilerin din için hizmet ederken kendi geçimini de sanat 
yetenekleriyle elde etmesi gerektiğini istiyordu. Bunun için Savletiyye 
medresesinin tamamlamasından iki sene sonra sanat ve fen okulunun da 
inşaatını başlar. Medreseden mezun olduktan sonra hem ilmi anlamda hem de 
el beceri konusunda iyi seviyeye gelmiş bir şekilde İslam’a ve millete hizmet 
etmeye başlar. Rahmetullah Efendi’nin vefatından sonra Mevlana 
Muhammed Selim Efendi tarafından tamamlanan sanat ve fen okulunda 
birçok öğrenci tespih yapma, deri ürünleri üretme, tezhip sanatları, hat 
sanatları vesaire gibi el sanatları öğreniyorlardı. Ziraat şubesi olarak açılan ve 
ziraat ile ilgili eğitim veren bir şubesi da vardı. Medreseye bağlı Savletiyye 
Daru’l-Şifa adında bir hastane da açıldı. Hastanede bir senede yaklaşık 34 bin 
hasta tedavi gördü. ((Keyranevi, 2018) Muhammed Hamidullah (v. 2002) 
“İslam âleminde ben birçok din kurumları görme imkânım oldu ve bunlar 
arasında hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki en çok umut veren kurum 
Savletiyye Medresedir. Burada beş kıtadan öğrenciler gelmekle birlikte, dini 
ilimlerin tedrisi yapılan medrese ile beraber sanat ilimlerini öğrenen okulun 
zirveye çıkması gün yüzünü görmektedir. Ziraat okulu olarak büyük bir arazı 
alarak bir nevi ziraat fakültesi de övgüye laiktir. Medresenin artık mahalleler 
çapında kampüsleri açılmıştır. Hastanesi de övgüye değer işler başarıyor.” 
der. (Hamidullah, 1947) 

Rahmetullah Efendinin medresede olmaması gereken üç kurala önem 
veriyordu.  

1. Kesinlikle hiçbir şekilde öğrencilerin ve medrese idaresinin siyaset ve 

siyasi olaylara herhangi bağı olmaması gerekmektedir. 

2. İhtilaflı ve ayrıştırıcı konulardan tamamen uzak durulması 

gerekmektedir.  

3. Bölüştürücü ve mezhepçilik (meşrepçilik)’ten sakınmak 

gerekmektedir. 

Tecrübe gösterdi ki Rahmetullah Efendi’nin koyduğu bu kurallar son derece 
önemsenmesi gereken kurallardı. Onun iyi niyeti ve gayretlerin semeresi 
olarak medresenin bütün öğrencilerin ve hocaların fikirlerinde ne ifrat vardı 
ne tefrit (aşırılıklardan uzaktı). Ne cidal vardır ne de husumet vardı. Ne bir 
Müslümana tekfir etme ve ne de fasıklıkla itham etme arzuları vardı.  

Osmanlıların Medreseye Yardımları 
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Savletiyye Medresesinin inşası ve idamesi tamamen Hind Alt kıtasının 
halkının yardımlarıyla olmuştu. Fakat Rahmetullah Efendi’ye Osmanlı 
Padişahları birçok defa medreseye nakdi ve ayni yardımlar etme arzusunda 
bulunmuşlardır. Rahmetullah Efendi onlardan gelen yardımlarını kabul 
etmemekte ısrar ederek güzel bir üslupla geri çevirmiştir. Bunun sebebi ise 
Rahmetullah Efendi Savletiyye Medresesinin siyasetten ve siyasi olaylardan 
uzak tutmasından dolayıdır. Fakat bütün bunlara rağmen de Osmanlı 
Padişahların yardımları medreseye dokunmuştur. Sultan Abdülhamid Han 
kendi hesabından medrese için aylık beş bin kuruş ve on bin kuruş bir 
seferliğine tahsis edildi. (Edrevi, 2004)  Savletiye Medresesinde ilim 
tahsilinde bulunan öğrencilere Osmanlı Padişahlar tarafından tahsis edilmiş 
ayni yardımları olmuştur. Bu yardımları Rahmetullah Efendi’nin vefatından 
sonra da devam etmiştir.  

 

Belge 5: “Mekke-i Mükerreme'de oturan Rahmetullah Efendi'nin ailesine 
ihsan olunan maaş muamelesinin ikmal edildiğine dair Hazine-i Hassa'nın 
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tahriratı.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 1302, S, 12) 

 
Belge 6: “Şeyh Rahmetullah Efendi Medresesi'ne Padişah tarafından vakf 
olunacak ta'am (yiyecek) işine dair evrak.” (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 
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Tarih: 1308, Ş, 28) 

Aynı zamanda medresenin hocaların aylık maaşları da Osmanlı Padişahları 
tarafından ödenmiştir.               

 

Belge 7: “Şeyh Rahmetullah Efendi'nin Mekke-i Mükerreme'de kâin 
medresesine sabah aksam ekmek, pilav vakıf ve tahsis ile medrese nazırı 
Mehmed Sait ve müderrisin Şeyh Hazreti Nur, Abdüssübhan, Abdullah ve 
Bevvab Mahmut Efendilere birer miktar maaş tahsisi hakkında.” 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 1308, Ş, 01) 

Rahmetullah Efendi İstanbul’un ikinci ziyaretin ardından iki senen Mekke’de 
geçirir. Mekke’deyken Osmanlı vezirleri ve Padişah ile mektuplaşmalarını 
devam ettirir. Fakat bu iki senende gözleri çok zayıflar hatta okuma yazmadan 
mahrum kalır. Bu haberi alan Abdülhamid Han Rahmetullah Efendi’yi 
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İstanbul’a gözlerinin ameliyatı yapılması için çağırır. Rahmetullah Efendi 
hayatın son yıllarını saniyelerine kadar Hicaz’da geçirmek ister. Ameliyat için 
beş tabip çağırıldı onlar ameliyat için kendisine iki ay süre verdiler. Bu 
durumdan dolayı Rahmetullah Efendi göz ameliyatı yapmaktan çekindi ve 
Hicaz’a geri dönme arzusunda bulunur. (Edrevi, 2014)           

 
Belge 8: “ Rahmetullah Efendi'nin gözlerine ait doktorların teşhisi.” 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tarih: 1304, N, 04) 

Rahmetullah Efendi Hicaz’a geri döndükten bir sene sonra arkadaşlarının 
ısrarı üzerine Mekke’deki yerli tabiplerden ameliyat yaptırdı fakat başarılı 
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olmadı ve gözleri tamamen görünmez oldu. Rahmetullah Efendi ondan sonra 
üç sene hayatta kaldı ve 75 yaşındayken vefat etti. (Edrevi, 2004)     

Sonuç 

1857 yılında İngilizlere karşı Hind Alt Kıtasında başlatılan Sipahi 
Ayaklanması olarak da bilinen Hind Alt Kıtasının Kurtuluş Savaşının 
Hindistanlıların aleyhine sonuçlanınca birçok İslâm âlimlerinin idam cezasına 
karar vermişlerdi. Rahmetullah Efendi hem İslam âleminde hem de Batı’da 
misyonerlere karşı yapılan mücadelesinde bilinmekteydi. Onun hem ilim 
meydanında hem de Cihat meydanında gösterdiği azminden dolayı kendisini 
de idam cezası verilecekti. Rahmetullah Efendi misyonerlere karşı mücadele 
etmek için Hicaz’a hicret ederek İslam âleminde hızla gelişen misyoner 
hareketlerine karşı âlimler yetiştirmek için bir medrese inşa ediyor. Bu 
medresenin amacı İslam âleminde birlik beraberlik tahsis etmek, İslam’a 
atılan iftiralarına müdellel cevaplar verebilecek âlimler yetiştirmek, İslami 
ilimleriyle birlikte sanat ilimlerine de vakıf millet-i İslam’a hizmet etmektir. 
Osmanlı Padişahları Savletiyye Medresesindeki başarısından ve Hind 
ulemasının azimlerinden dolayı medreseye yardımlarını esirgememişlerdir. 
Osmanlı Padişahları desteklerini hem nakdi hem de ayni yardımlarıyla 
göstermişlerdir. Savletiyye Medresesi dünyanın dört yana Müslümanlara 
sömürgeleştirip dini değerlerine saldırılarda bulunan Hıristiyan misyonerlere 
karşı mücadele eden âlimler yetiştirmiştir. Hem sahada hem de ilmi eserler 
olarak ciddi katkıları sunmuştur.  
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Abstract: 

This research aims to explore the effectiveness of Taqwa (God-Fearing) based 
ethics in the engineering sectors. The research focuses on how Islamic ethical 
values play a central role in removing the disorders that appear in this sector 
today. The study found that every professional should follow some code of 
conduct according to his/her appointment. Especially the Engineers have 
some defined mandatory professional codes of conduct by authorized bodies 
and employers’. Islam is the ultimate religion; therefore, the Muslim also has 
direct guidelines about his/her professional activities. Accordingly, A Muslim 
engineer must have a direct path from Shariah. The paper contains the pros 
and cons of Islamic Ethical codes as well as it has focused on the topics which 
are the centre of achieving all the requirement of professional Ethics, and that 
is Taqwa or God-fearing. Also, the paper has discussed the main difference 
between secular and Islamic ethical principles. The Islamic ethical boundary 
is exceeded by an engineer without any enforcement by someone as it is 
correlated with God-fearing. This paper relies on an analytical analysis that 
follows qualitative methods and the data collected from primary such are the 
Quran and Hadith and secondary sources which are the related books and 
journals to ethics that are available online and offline. The analysis follows 
content analysis, interpretation, and explanation of the qualitative information 
from primary and secondary sources. The suggested ethical guidelines for 
professional engineers from the Islamic perspective will show more effective 
way to develop best professionalism than secular ethical codes of conduct in 
the engineering sectors. 
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 Introduction  

In recent times, research on ethical issues and related theories had become a 
significant concern among the academicians as many organizations were 
collapsed because of the staff's ethical problems. Building and Bridges were 
collapsed around the world including flyover collapse at Bangladesh and 
India, toy bridge destruction in USA can be good example to present here. 
After toy bridge destruction 1879, lack of the practice of professional ethics 
is partially counted as a factor of disaster.  From those onward, different 
institutes like the American Institute of Electrical Engineers, American 
Institute of Mining Engineers, Royal Academy of Engineers, U.K., as well as 
Engineers of Australia, defined some code of conduct for the Engineers. 
Accordingly, Developing countries, Bangladesh also introduced some ethical 
principles by the Engineers Institute of Bangladesh (I.E.B.). But it is a matter 
of sorrow that Muslim-majority counties follow the conventional guidelines 
of professional Ethics based on materialist principles. 

Besides, very few types of research have done mainly based on Islamic Ethical 
principles. Some papers are compared, which is related to the conventional 
institute's defined ethics and Islamic ethics. Such as Institution of Engineers, 
Bangladesh (I.E.B.), and Board of Engineers, Malaysia; aforesaid societies 
have their codes of ethics. Islam as a religion also has presented numerous 
ethics to be followed by the engineers or other professionals (Adibah, 2012). 
Another paper addressed training and educating the Muslim engineer's ethical 
code and explained the necessity of training the ethical behaviours [Muslim 
engineer]. Besides, I.T. engineering ethical conventional code was compared 
with Islamic principles. Also, the Islamic Ethical principle was compared at 
the preliminary stage for software Engineering(S. A. Hameed, 2008). Ethical 
terms are expressed as a mathematical model to evaluate a software 
engineering institute's internal ethical situation as a branch of Engineering (A. 
S. Hameed, 2013). Above mentioned research deals with the comparison 
between conventional secular ethics with Islamic teaching as well as focused 
on the training of that principle with Islamic moral sense. However, the papers 
mentioned above could not mention the critical point of the Islamic Ethical 
principle, which is Tawqa(God-Fearing). In this paper, Taqwa was addressed 
as a centre point of Islamic ethical principles. Also, the paper discussed the 
fundamental difference between the ethical approach of secular and Islamic 
ethics.       

The paper has inspected and compared the shortcomings of secular ethical 
code of conduct. Finally it pointed out the superiority of Islamic ethical 
guidelines over secular codes originated by different organizations nationally 
and internationally. The paper concluded with a recommendation to reform 
the engineering education to incorporate the divine ethical guideline.  
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Research Questions 

Building and Bridges were collapsed around the world including flyover 
collapse at Bangladesh and India, toy bridge destruction in USA can be good 
example to present here. After toy bridge destruction 1879, lack of the practice 
of professional ethics is partially counted as a factor of disaster. Therefore, 
this study attempts to answers the questions: 

1) What are the professional ethics of professional Muslim Engineers?  

2) Does Tawqa (God-Fearing) based ethics useful to combat 

demoralization in the engineering sectors? 

3) What are the influential factors of Islamic ethics to maintain 

professionalism in the engineering areas?  

Objective of the Study 

The objective of the study is to inspect the effectiveness of Tawqa (God-
Fearing) based ethics in the engineering sectors. This research focuses on how 
Islamic ethical values play a central role in removing the disorders that appear 
in this sector today. 

 

Methodology of the Study 

Research Design: This study is an analytical study that follows qualitative 
methods.   

Data: Data came from two basics sources such are called as primary and 
secondary sources. Primary sources consist of the Quran and Hadith.  The 
secondary sources are the related books and journals to ethics that are 
available online and offline. Analytical tools: The analysis follows content 
analysis, interpretation, and explanation of the qualitative information 
gathered from primary and secondary sources.    

 Literature Review  

In terms of ethics, still today, a minimal number of research works have been 
carried out. Rosli (2002) scrutinizes the level of competence based on five 
significant measures: stakeholder roles, knowledge of information and skills, 
ethics practice, communication skills, and leadership style from conventional 
perspectives. The study's result was that 4 essential fundamental factors, 
which are integrity, Sincerity, justice, and transparency, contribute to persons' 
professional lives. Therefore the article uses the four essential elements for 
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their meaning. Francisco et al. (2008) carried out a study on deontological 
ethics and teaching and communication professionals. The ultimate purpose 
of the research was to inspect the impact of ethical and moral values in tertiary 
level financial demesnes. The study showed that graduates unfamiliar with 
ethical rules almost get muddled with the principles and moral values of 
ethics. The work proposed introducing courses in the syllabus relating to 
ethics and morality and technical deontology. Wan Sabri (2001) underlines 
the degree of Islamic ethics from a Malaysian viewpoint by Islamic traders as 
well as non-Islamic traders. The findings illustrate that the fundamental 
components are the practice of Islamic ethics, such as uprightness, 
seriousness, transparency, impartiality, and gratitude. 

Moreover, Reamer (2009) studied ethics and integrity in the field of technical 
communication. The research looks at how ethics and professionalism can 
play a principal role in the model of technical communication. The findings 
show that non-humanities students recognize ethics and integrity for their 
future careers in the technical communication services. Hence, stressing the 
significance of swotting ethics and professionalism. The outcomes of the 
study also listed traditional ethics, morale, and professionalism in many fields. 
However, also researches over professional ethics that have been surveyed are 
often based on traditional theories. Similarly, Research on Islam and it’s 
guideline regarding ethics on professionalism are rare, particularly in the 
engineering fields. Hence, given the theses, ideally, this theoretical study will 
block the void in professional Islamic ethics.  

 Ethical Concepts: Islamic and Secular Perspectives 

The study is based on Takwa or 'God Fearing' and the absolute belief in Allah. 
This theory can be implanted in the professional life, especially in the 
professional engineering sectors. The Quranic Ethics can play an important 
role during professional works in maintaining the ethical fundamentals. Now, 
together with conventional ethical theories, we would like to analyse some 
definitions of Islamic ethics. Ethics associated with several Arabic 
expressions, from the Islamic point of view, these are ma'ruf (approved), 
khayr (goodness), haqq (right and true), birr (righteousness), qist (equity), 'adl 
(equilibrium and justice), and Taqwa (piety). Good actions were defined as 
salihat, and misdeeds were described as sayyi'at. Though, the term in the Holy 
Quran, which is closely interconnected with ethics is Akhlaq (Beekun, 1996). 
While ethics is defined as what's right and wrong (Velasquez 2006). 
According to Al-Ghazali (2007), akhlak is a replication of human inner nature, 
which springs special meaning in harmony with its position as made beings. 
Through their moral or immoral characters and conduct, the belongings of 
these core individualities will be articulated. Teoh (2007) and Ibrahim (2008) 
discuss to professionalism as people's abilities, attitudes, behaviour, and 
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professional life expertise and training. Instead, from a secular perspective, 
morality covers a set of behaviours and standards that a society considers 
acceptable. Deontology is an ethical discipline applied to the practice of each 
profession. The notion of morality is broader than the perception of ethics, as 
it submits to a value established by society's rules, regulations, and customs. 
Regulations include a norm or collection of legal norms formed by the 
processes proper to the normative act and defined by the competent authorities 
and customs, consisting of public rules arising from a systematic and 
prolonged repeated practice, arising in a certain conviction of duty as to 
society and culture. The concept "deontology" is derived from the Greek terms 
don and donts, and translated corresponds to duty and logos, meaning science. 
Deontology is a professional-oriented ethics discipline that defines the ethics 
applied to a professional activity (Gonçalves, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engineer’s Professional Ethics 

Engineering ethics are the applied form of ethics and moral principle at the 
time of practicing engineering. It can be defined into different terms as the 
philosophy of science, the philosophy of engineering, and the ethics of 
technology. Different countries and organizations defined engineering ethics 
such as our code of ethics by Engineers Australia, statement of ethical 
principles by Engineering Council of U.K., Code of ethics by the National 
Society of Professional Engineers, engineering ethics by Royal Academy of 
Engineering, (U.K.). 
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thinking, impartiality, and objectivity, acting professionally, and so on for any 
wrong happenings. 

2. Competent practice: This includes the maintenance and improvement of 
information and skills, critically working based on appropriate expertise, and 
reflecting areas of competence. 

3. Exercise leadership - aimed at maintaining the integrity and trustworthiness 
of engineering practice, embracing and fostering diversity, efficient and 
truthful communication, considering and contemplating others' reliance on 
engineering knowledge. 

4. Promoting sustainability — which talks respectfully with the community 
and other stakeholders about engagement, practicing engineering to promote 
community health, safety and well-being, and balancing present needs with 
future generations' needs (Australia, 2010). 

Ethical Theory Statement: 

1. Accuracy and rigor-coping with the risks of treatment and integrity, 
recognition, evaluation, quantification, prevention and management, effective 
use of expertise and skills to carry out the function, etc. 

2. Honesty and integrity-which defines the responsibility to maintain the 
utmost standards of ethical behaviour like transparency, equity, honesty as 
well as integrity. 

3. Respect towards life, law, in addition to the public good is to maintain the 
profession's integrity and dignity. 

4. Leadership and communication-addressing efficient and concise contact, 
leadership style and values, etc.  

Statement of the Ethical principle 

1.Accuracy and rigour deal with care and competence, identification, 
evaluation, quantification, mitigation and management risks, appropriate use 
of knowledge and skills to perform the role, etc. 

2. Honesty and integrity - which describes the duty to advocate the uppermost 
standards of professional conduct. Where, the highest standard of dealings 
includes openness, fairness, honesty, and integrity. 

3. Respect for life, local law, and the mass people’s better interest - which 
targets to ensure the reputation and dignity of the profession. 

4. Leadership and communication - which talks about useful and informative 
communication, Leadership style, and standard, and so on (Australia, 2010).  
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N.S.P.E. Code of Ethics to Engineers 

In the sequence of their specialized duties, Engineers should follow: 

1 Retain public safety, health and education paramount. 

2. Works are led only in fields in their skill zone. 

3. File public declarations only in fixed objective and honest way. 

4. Acts as truthful representatives or guardians for any proprietor or company. 

5. Avoid deceptive actions. 

6. Respectably, respectfully, ethically, and legitimately bearing them to 
increase the profession's reputation, credibility, and usefulness (N.S.P.E., 
2019). 

Code of Ethics established by (I.E.B.)  

13 points of code of ethics, some of which are listed below: 

1. Honest and unbiased, with full company loyalty. 

2. Service to one's area of expertise. 

2. Good service Professional credibility. 

3. Avoid deceptive actions. 

5. Will stop contact with politicians. 

The established secular code of ethics for engineers from the aforementioned 
prominent organization addresses on some points: 

1. Public Interest: An engineer will promise to represent the public safely and 
efficiently. 

2. Duty: An engineer should demonstrate his duty to display respect to the 
public, the institutes, and the profession. 

3. Trustworthy: Trustworthy is viewed as a critical point for ensuring the 
profession's ability to please clients and employers. 

4. Practitioner leadership: An engineer will be of assistance to his junior 
practitioner in ensuring organizational diversity and the environment (I.E.B., 
2003). 

IEEE Code of Conduct 

The IEEE acknowledged the following moral responsibility towards their 
profession, their members, and the societies aimed at the highest ethical and 
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professional behaviour: 

1. Maintaining public safety, health and welfare supreme, have to draw design 
and sustainable development practices with full ethics, and punctually should 
be shown to report any causes that could endanger the mass safety or the 
environment. 

2. To prevent, whenever possible, actual or potential conflicts of concern, and 
to report those to interested parties when they present; 

3. Must be truthful and reasonable in making statements or assumptions based 
on data available; 

4. Rejecting corruption in all its forms; 

5. Improving awareness of the capacities and social effects of modern and 
emerging technologies, including intelligent devices, by individuals and 
society; 

6. Technical competence should be improved and maintained, technological 
tasks can be performed for others only when trained by training, skill, or full 
disclosure of relevant limits; 

7. Finding, embracing and providing a frank critique of technical work, 
admitting and correcting errors, and adequately crediting others' 
contributions; 

8. To treat all people equally and never do to any discrimination due to  
ethnicity, religion, gender, disability, age, national origin as well as due to 
sexual orientation, gender identity or expression of gender of person; 

9. To avoid harming other people by wrong or malicious act, their properties, 
reputation, or employment; 

10. Support and care colleagues and co-workers in their professional growth 
in upholding this code of ethics (IEEE, 2020). 

Islamic Ethical Codes and Conducts for Muslim Engineers 

Creed and its relationship to Islamic Ethical discourse  

Professional Ethics is interconnected to belief (iman). Belief or Iman is the 
positive emotion what comes out of following the commands of Muslims (Al-
Banna 1940). According to modern scholars, religion is that broadened the 
ethics and protected them (Al-Qaradawi 1994; Mawdudi 1977; Yaken 2006). 
Belief would not, therefore, be acknowledged without relating it to good deeds 
(Al-Ghazali, 2001). The strong creed or religion forms a good character. 
Weak trust, however, leads to a morality's collapse. The Messenger of Allah 
has attached faith (Iman) to morality (peace be upon him). He said, "None of 
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you have faith until you love what you love for your brother" (Yaken, 2006). 
It was told the Prophet about a woman who was always praying and faster, 
but with her words, she had always injured her neighbours. The Prophet said 
the woman would go to hell in the next day, peace and prayer (Al-Ghazali, 
2001). The Prophet Mohammad (SM) also said, "Let everyone who honestly 
believes in Allah speak good or remain silent on the last day" (Al Karadawi, 
1985). "You know who the debtor is?" the Prophet told his companions. The 
Prophet (SM) said, "The true bankruptcy of my Ummah would be that he 
would be resurrected by his much prayer, fasting, and sadaquah." "His 
companions answered," The ruined among us is he who hath neither money 
with him nor any wealth. But he will remain bankrupt that day as he will have 
spilled out the funds of the virtues because he has insulted others, made 
slander against others, illegally consumed other people's wealth, shed others' 
blood, and beat others. If his good deeds are short in clearing up his account, 
his sins are included in his account and thrown into the Hellfire (Yaken, 2006). 
"The full iman (religion) believers are the best in character" (Al Ghazali, 
2001). The Prophet (peace and prayer be upon him) said. 

In the world, without faith, there is no religion. Faith is not only a belief in the 
truth of a particular principle but mostly accepting a principle as the 
foundation for action. A man is without religious confidence like a car without 
a steering wheel over a sea of doubt and misunderstanding. The foundation of 
human life is faith or belief in Islam. The convictions that we are all shaped 
and shaped, no matter which religion and way of life we are assigned to. These 
beliefs determine how we generally think, act, and perceive life. Islam 
believes in the Oneness of the All-Powerful Allah. Allah said in Holy Quran: 
“O you who believe, have faith in Allah and His messenger and the book that 
He revealed to His messenger and the scripture which He revealed before. 
Whoever disbelieves in Allah, His angels, His books, His messengers, and the 
Last Day has certainly gone far astray".( 4:136)  

The Prophet also defines faith as "knowledge in the heart, a voicing with the 
tongue, and activity with the limbs." However, the creed in Allah is the prime 
component of Takwah, and that influences the ethics of believers, and 
definitely what is, obliged to do the right task allowed suggested by the 
Islamic moral principles. So, the faith in Allah or Tawhid as to be the priority 
in Islamic ethical discourse to build up a functional paradigm of Islamic 
professional ethics in this modern time. 

Knowledge: A Core Component of Islamic Ethics  

Islam is the faith of knowledge. The first obligation in Islam is to know a thing 
before doing this. Islam emphasizes the search for knowledge, but the first 
word of the Qur'anic revelation is that the word ‘Iqra’ (read) repeated twice. 
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Acquiring knowledge is an obligatory duty for all Muslims (Bakar, 1998). 
Islam is not just like other religions, but also a comprehensive lifestyle, in 
terms of a secure connection to knowledge (J. B. Yusuf & Abdulsalam, 2011). 
The centre of Islamic knowledge is Tawhid, which is considered the basis of 
Islamic academic ethical discourse (Bakar, 2008). Islamic ethics is ultimately 
based on knowledge and all Islamic issues related, first and foremost, to 
knowledge. Knowledge in the Islamic scholarship is acquired in this way that 
is ultimately alters a person into one with an ethical worldview as knowledge 
is attained with pure, unselfish, and righteous intent. A moral personality that 
encourages ethical behaviour is expressed or personified in intelligent men. 
The Qur' ān, therefore, commends those who aspire to high positions in the 
field of wisdom (Qur' ān, 58:11) for always prejudicing their enjoyment in 
search of it (Ali, 2011). However, there is a solid relationship among 
knowledge and professional ethics. Without proper depth knowledge or 
understanding concerning ethical issues that ought to be well maintained, we 
cannot follow the following verses of the Holy Quran "Read in the name of 
your Lord Who created.  He created man from a clot. Read, and your Lord is 
the most Honourable. Who taught by the pen. Taught man what he knew not.” 
(Qur’an 96:1-5) Islam emphasizes seeking knowledge a religious duty upon 
all Muslims to seek knowledge. To benefit oneself and the people, seeking 
knowledge is accounted to best Ibadah. The Prophet (SM) said: "Seeking 
Knowledge is an obligation on every Muslim." (Ahmed).Whoever seeks 
knowledge for him and teaches other people he is the best people in the 
community. The high status of knowledge has been established very firmly in 
Islam through explicit texts in the Qur'an, and Allah (S.W.T.) will grant him 
extraordinary statuses in this world and the hereafter. "Allah will exalt those 
who believe among you and those who have been granted knowledge to high 
ranks." (Qur'an 58:11) 

Knowledge is more essential than wealth and property. It is no miracle that 
knowledge is among the crucial possessions Allah (S.W.T.) directed Prophet 
Muhammad, peace be upon him, to pray that he will be approved more of it. 
Allah (S.W.T.) says in the Holy Qur'an: "And say: My Lord, increase me in 
knowledge." (Qur'an 20:114). If we want to bring a good outcome from our 
professional life. In that case, it is highly recommended that gathering 
knowledge of the oneness of Allah, the almighty, which is the key source of 
Takwah or God fearing leading to maintain minimum ethics in the 
professional life, in engineering profession in particular, while secular ethics 
and conducts failed to desired outcome in the professionalism.    

Honesty and Islamic Professional Ethics: The Theory of Al-Ghazali 

Al-Sidq or honesty has to do with Sincerity as described by Al-Jurjani (1985) 
that sidq is the source and the commencement, while ikhlas is a sidq division. 
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According to Al-Kashani (2007), the person of the exact Sidq is the one who 
sounds enough in the tasdeeq (acceptance) of all that the Prophet Muhammad 
has given, peace be upon him his wisdom, words, and deeds. Al-Ghazali 
defines sidq through the verses of the Quran and Hadith that contain:  

“Among the believers are men who have been true to their covenant with 
Allah: of them, some have completed their vow through sacrificing their 
lives, and some others are waiting for it, and have not changed their 
determination in the least” 

and the Hadith of the Prophet, peace be upon him, reported by Abdullah, 
saying: 

“You must be truthful, for truthfulness leads to righteousness and 
righteousness leads to Paradise. A man must continue to speak the truth 
and seek to speak the truth until Allah declares him a siddiq (speaker of 
truth). Beware of telling lies, as deception leads to immorality, which leads 
to Hellfire. A man will continue to say lies and aspire to tell lies until Allah 
marks him as a liar "(Muslim & Hajjaj, 2000). 

According to al-Ghazali's theory of ethical integrity, Al-Sidq is involved in 
several different connotations: those who thrive in holding all of them 
should be called al-siddiq (the honest person). The first meaning of it: the 
seriousness of the communication that makes reference and the promises 
that are kept. One who confesses to being Allah's servant but submits to 
his lust is indeed a liar. The second meaning is sidq fin-Niyyah wal-iradah 
(will and purpose Sincerity), which refers to the Sincerity with which Allah 
S.W.T drives every movement and rest. Unless it is motivated by personal 
motives that are not for Allah's sake, then that is a lie. While his words are 
genuine, because of the misguided intent of his heart, which resembles a 
hypocrite (al-Ghazali, 2000), he is still considered a lie. The third meaning 
is sidq fil-'azm (engagement sincerity), i.e., the intense desire to do 
something positive without any other inclination, reservations, or 
deficiencies in doing it. This is a deep determination that was set before 
the operation. Even if he can get killed in a battle, there remains a strong 
determination to sacrifice for battle. The fourth concept is "sidq fil-wafa' 
bil-'azm" (Sincerity of intentionally keeping promises), in which Allah 
S.W.T takes a person's loyalty as a vow. If he gets the conviction, then it is 
accurate, and if not, it is a lie. Al-Sidq is more cumbersome in this section 
than the previous one since often human determination has been set with 
dispassion that leads to a desire to overpower them and thus weaken 
determination (Al-Ghazali, 2000; Hasrul, 2014; Hasrul & Fauzi, 2015) 

The fifth sense is sidq fil-'amal (Sincerity of action), referring to a person 
sincerely attempting to fail to disclose that is not his attribute within his 
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being. Instead, his actions correspond externally to his being. For 
example, a person is praying a khushu '(engrossed humility), and he is not 
doing it for others to see. Although it is true as it does not engage in riya' 
(show off), in practice, it is still not sidq as the inner khushu' is not the 
corresponding outer khushu.' The sixth sense is sidq tahqiq fi maqamat al-
din (Sincerity of religious status), in which, it is stronger and nobler than 
sidq al-Khawf (fear), al-Raja' (hope), al-Ta'zim (glorification), al-Zuhd 
(asceticism), al-Rida (contentment), al-Tawakkal (reliance), al-Hubb 
(affection) and others. Throughout his life, despite not fulfilling all of these 
attributes, one should have these attributes. Indeed, someone who hates 
Allah S.W.T has no real fear of Him compared to his fear of meeting an 
unkind king or thief (Al-Ghazali, 2000; Hasrul, 2014; Hasrul & Fauzi, 
2015). 

Honesty means saying the truth in every case, in every circumstance. It also 
means the fulfilment of the promises, whether written or verbally given. 
Honesty is the first human capital. Allah commands the Muslims that they be 
honest to themselves and others. This command comes several times in the 
Holy Qur'an and Prophet Muhammad's Hadith. Islam orders us to be frank 
with others and ourselves, as Muslims. Allah commands a Muslim to be 
authentic in his words and deeds in private and the public. Islam even orders 
the Muslim to say the truth even though it's against himself. Islam bans not 
stealing or betraying with either himself or someone else. Allah also 
commands Muslims to be correct in His words and deeds. 

Honesty also means doing one's work, most sincerely and flawlessly possible. 
Honesty also indicates fulfilling the duties to the fullest extent possible, 
whether the person is under supervision or not. Honesty means giving each 
individual his due and earned rights without inquiring for those rights. 

We now go on to examine a number of the relevant Quranic verses and 
traditions:  

A verse of the Quran says: “Oh ye who believe! Eat not up to each other’s 
property by unfair and dishonest means.” (4:29). 

 On the other hand, Islam insisted on the truthfulness. Truth is reality, and 
reality is God. Besides that, faithfulness is one of the essential things for the 
establishment of mutual social relations. Therefore, Islam has attached much 
importance to truthfulness as a moral value, and the Holy Qur'an, as well as 
Hadith, has mentioned it on various occasions. It is the way of ultimate 
success. Allah says: “man is surely in loss, except those who believe and do 
good, and exhort one another to Truth, and exhort one another to patience." 
(103:1-3). 
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In another verse, Allah says: "O you who believe! Keep your duty to Allah 
and speak straight, true words." (Holy Quran 33:70)Also said, "O you who 
believe, keep your duty to Allah, and be with the truthful people." (9:119), in 
another ayiat Allah said "Be maintainers of justice and bearers of true witness 
for Allah, even if it (the truth) goes against yourself or parents or relatives or 
someone rich or poor." (4:135) at the same time, in a hadith, Abdullah ibn 
Mas’ud reported: The Messenger of Allah(SM), said, "Verily, truthfulness 
leads to righteousness and righteousness leads to Paradise. A man may speak 
the truth until he is recorded with Allah as truthful. Verily, falsehood leads to 
wickedness, and wickedness leads to the Hellfire. A man may tell lies until he 
is recorded with Allah as a liar." (Source: Ṣaḥīḥ Muslim 2607) 

In the same way, the undermentioned verse urges Muslims to be very precise 
about their tie and other people's rights. "Allah doth command you to render 
back your trust to those to whom they are due.”(4:58).   From above- 
mentioned Qur'anic and prophetic instructions gave us an idea that every 
professional, particularly the professional Muslim engineers, should abide by 
the code conduct of honest offered by the Islamic ethical values.    

 Commitment and Sincerity: Islamic Work Ethics Perspective 

To keep a promise means to fulfill, and never break it. In Islam, breaking a 
promise is condemned and considered as a great sin. Breaking a promise can 
trigger Hellfire. Allah and messenger command us to deliver on our promises. 
It is an essential aspect of Islam, and if promises are not kept, it is considered 
a sin. According to the Quran and Hadith, maintaining promises is important, 
and Muslims are directed to have their promises. Promises are being 
questioned on Judgment Day. We are currently witnessing in the Muslim 
world that most Muslims fail to keep their promise and commitment in their 
personal and professional lives. Allah says in the Holy Qur’an: “And fulfill 
(every) engagement, for (every) engagement, will be enquired into (on the 
Day of Reckoning). “(Qur’an, 17:34). According to Syukurriah, Fauziah, 
Yusrina, Nadia, & Azmahani (2011), the keeping commitment from an 
Islamic perspective, “it is more likely that those who have faith in Islam and 
practice it tends to be committed to their organization and presumably more 
satisfied with their jobs." 

An engineer (Muslim) in the engineering sector must be perfect and honest in 
keeping the agreement and commitment. It also affects the social and 
professional aspects positively. As a Muslim, an engineer should fear Allah 
for the good of society and his own, in his / her personal and professional 
terms. In the verse of a surah, it says that Allah loves them who fulfil their 
undertakings and fear Him. Muslims should always remember that a believer 
is bound to keep the promises. "Yes, whoever satisfies his pledge and fear 
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Allah much; verily, then Allah loves those who are Al-Muttaqun." (3:76)  

Accordingly, Sincerity is the soul of work. Allah, the almighty, judges the 
actions of humanity according to determine whether they are sincere. So, a 
Muslim Engineer believes in life hereafter, where all humans will remain in 
the ground for final judgment. On that day, an account will be given of each 
individual’s deeds, both good and bad. If the deeds have been completed in 
the Sincerity of intent, they will appear as good actions in the sanctifying list. 
God will then decide if the good deeds outweigh the bad. When they do, they 
will spend eternity in Paradise; if not, they will be sentenced to hell. 

Forgiveness and Professional Ethics in Islam  

The Muslims firmly believe that Allah is Merciful and Forgiving. There are 
two types of forgiveness in Islam: the grace of God and divine grace. Human 
beings need both because they make mistakes both in their relationship with 
God and their relationship with each other. Allah said in the Holy Quran: 
"Pardon (people) and overlook (their faults). Don't you love that Allah should 
forgive you." (24:22) “(The dutiful are) . . . those who restrain their anger and 
pardon people. Allah loves those who do well to others." (3:134) "Whenever 
they (true believers) are angry, they forgive." (42:37). The term unselfishness 
also related to the topic of forgiveness in the discussion of professional issues.  
Allah Almighty has created the human soul with a tendency to selfishness as 
a test. Unless he survives by the moral values of the Qur'an and overcomes 
his earthly desires, this feeling will come to dictate his whole moral 
framework. 

In the holy Quran, several verses indicate the unselfishness: "You cannot 
attain righteousness unless you spend (in charity) out of those things you 
love." (3:91) in another ayat Allah says: "They (the true believers) give food, 
out of love for Allah, to the poor, the orphan and the slave, saying: We feed 
you only for Allah's pleasure - we desire from you neither reward nor thanks." 
(76:8-9) and Allah mentioned in another Ayah "Do not favour seeking gain." 
(74:6) 

Now we can see the importance of unselfishness in Islam from those verses. 
So, as a Muslim, we have to purify our hearts accordingly in the Islamic way 
because only Islam is the religion of peace.  

 Ibn Hazm considers the features of forgiveness as the height of virtue. As he 
said, "Do not deliver your enemy to an oppressed and do not oppress him 
yourself. Treat him as you would treat your friend, except for trusting him . . 
. The greatest of good deeds is to refrain from punishing your enemy and from 
handing him over to an oppressor . . . Magnanimity consists not of mingling 
with our enemies but of showing mercy to them while still not trusting 
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them(Ibnhazam, 1990).” 

Al-Mawardi has a little different stance in introducing nobility as an sovereign 
virtue within Islamic ethics(Mawardi, 1973). Forgiveness is part of preference 
in linking to others. Adequately is a component of nobility parallel to latitude 
and has two aspects, spontaneous and pre-emptive. The component, like, 
forgiveness, is considered a vital issue in the Islamic ethical discussion. In 
contrast, the secular ethical dimension does not deal with the forgiveness that 
is a crucial element from the Islamic perspective. It eases the relation among 
the job professionals working in the engineering sectors. Once compared the 
Islamic professional ethics and conventional ethics, we will find the 
traditional ethical organization did not include forgiveness, ever, by their 
consideration. Thus, many unexpected incidents happened due to the absence 
of this, forgiveness, ethical element.  

God Fearing (Taqwa) and Islamic Professional Ethics 

 Maham found that God-fearing or Taqwah has an influential impact on 
ethical concerns in the professional life. As he states: “To that extent, one 
would expect a positive relationship between an employee's level of Taqwa 
and their orientation towards ethical decision making as reflected in their 
preference for ethical actions "( Maham,2016)  

God-fearing means self-guarding against something that brings harm to 
anyone- in the professional life for instance- it is the extreme level of the 
believers. It is seen as a believer’s essential efficiency. Besides that Taqwa is 
described as fearing Allah, holding the constant awe and reverence for Him 
in the heart the prevents a person from doing deeds that are forbidden by 
divine law. Taqwa is the shield between a person and what can harm his or 
her spirituality. A believer's Taqwa should lighten all features of his / her life, 
just as a sunny light would sparkle through all the openings of an vacant house 
in a dark night's empty field. 

Taqwa and its derivatives appear "more than 250 times" in the Qur'an. - “O 
you who have believed, persevere and endure and remain stationed and fear 
Allah that you may be successful.” [Qur’an 3:200] Also, Prophet said, "all 
people are equal; there is no difference between Arabic and non-Arabic except 
in Taqwa” (Piety).  

 So, there is a strong correlation between Taqwah and professionalism and 
Islamic ethics. Because ethical issues originate from according to the level of 
Taqwa, if Taqwah increases, the more noble deeds will be reflected in a 
Muslim engineer's professional life while having less Taqwah results in less 
professionalism in the job sector. From the Islamic point of view, every deed, 
word, or intent will be rewarded, if it is good or bad in the day resurrection. 
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The actions also will not only measure a celestial calling but the obligatory 
phase of human life and the basis of communal happiness (Ali & Al-Owaihan, 
2008). 

Consequently, from the Islamic worldview, this real-world is nothing but a 
stage to go through the ultimate terminus of humans that is called Akhirah 
(life after death). For Muslims, Islam is a ample way of life (Ahmad, 2003), 
valid for every time and place (Aldulaimi, 2016). Those who obey Allah’s 
direction, who is the creator of all, will be undertaken a joyful life in Zannah. 
All ethical and unethical actions made by the people in the world be ruled 
relatively on the Day of Judgment, which leads to happiness or sadness in the 
eternal life (Endress, 1998; Smith, 1986; Rice, 1999; Rizk, 2008). Above 
mentioned factors connected to Takwah and influence the ethics of the human 
life.  

 To sum up, it is can be said that Taqwa is the vital to happiness and 
achievement in this life and the hereafter too. Taqwa acts as a passage through 
which Muslims connect to one another in civilization and also a path to link 
their own actions(Adibah, 2012). 

Conclusion & Recommendation  

Engineers, if they are Muslims or not, have some codes of conduct which have 
to obey and follow at the workplace, made by particular authorities. The 
person who believes in Allah, the almighty, and addresses himself as Muslim 
have also some unique characteristics, definitely, distinguished him from the 
secular professional work thought and phenomena. Those are what will be 
reflected through his professional activities, being concerned about the Day 
of Judgment, fearing his creator during professional duties to perform his 
responsibility with fairness, not engaging with any kind of corruption, etc. He, 
in terms of Islamic professional work ethics, must not violate any kind of the 
ethical guidelines, sound taqwa or god-fearing in performing his duty in 
particular, provided by the Islamic professional ethics. Throughout the paper, 
the researchers put their best to illustrate that Taqwa or god-fearing is the best 
concept or system that could terminate any corruption and unlawful work in 
the professional life.  

 Likewise, the paper will, hopefully, help to solve many of the current ethics-
related problems for Muslim Engineers. It will also guide a Muslim engineer 
and other professionals to be more ethical and honest in all aspects, showing 
professionalism. To create this opportunity available in the society, which is 
making of God-fearing persons, we need to regulate the current educational 
system according to the guidance of the Quranic and Prophetic philosophy, 
the ultimate solution for the humanity. Besides, that can be the subject of 
discussions or seminars that will help people to understand better about the 
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massage of the Quranic ethical discourse. To attain this purpose, there is no 
alternative way without creating awareness among Muslim leaders to 
understand the importance of implementing the model Islamic education 
system, competing with secular educational design that occupied most 
educational institutions all over the world.  
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Helal Yönetimi Uygulaması (Malezya Örneği) 
Rabiatul Adawiyah Mohd Ramzan* 

Özet 

Son yıllarda helal üzerine yapılan çalışmalar, sektördeki uygulayıcıların yanı 
sıra akademisyenlerin de dikkatini çekmiştir. 2010 yılında dünya çapında 
Müslüman nüfus 1.8 milyar. 2030 yılına kadar küresel nüfusun % 27'sini 
temsil eden oranın iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Müslümanlar için 
dindar olmak, gıda tüketimlerinin helal olduğundan emin olmak da dahil 
olmak üzere İslam dininin tüm gereklerini yerine getirmek zorunda olduğu 
anlamına gelmektedir. Müslüman toplum arasında büyüyen farkındalık, 
gayrimüslim tüketicilerin kabul görmesi, helal’in bir marka olarak ortaya 
çıkması ve helal gıda pazarının gelişimi ile, helal alanında helal yönetim 
sistemlerini geliştirmek için paydaşlar arasında çalışmıştır. Bunlardan birisi 
Malezyadaki helal yönetimi sistemi geliştirmeye çalışanlar ve bu nedenle 
"Helal yönetimi uygulamasi (Malezya örneği)" konusu gelmektedir. 
Çalışmada ilk olarak islam hukukunda helal anlamı tanııtılması, daha sonra 
islamiyette helal ve haram kavramları yer almaktadır. Sonra, helal yönetimi 
tanıtımı ve helal yönetiminin altındakı en önemli olan konular mesela helal 
belgesi, helal gıda gibi anlatılır ve sonuçta örnek olarak Malezya'daki helal 
yönetimi uygulaması yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Helal, Helal Yönetimi, Helal Yönetimi Uygulaması, 
Malezya’da Helal Yönetimi Uygulaması 

 

İslam Hukukunda Helal : Helal ve Haram  Tanımı 

Helal ve haram kelimeleri, menşe itibariyle, Arapça'dır. Türkçe'de "yasak" ve 
"yasak olmayan" kelimeleriyle karşılanmaktadır. Ancak muhteva ve anlam 
farklılıkları sebebiyle tüm dinlerde ve dillerde helal ve haram kelimelerini 
bulmak oldukça güçtür. Bununla birlikte yaklaşık aynı anlamları ifade 
edebilen bazı tabirler bulunmaktadır. Mesela Fransızca' da "licite", Ingilizce' 
de "lawful", ıbranice "tahur" kelimeleri genelde helal karşılığında ; Fransızca' 
da "illicite", Ingilizce'de "prohibition forbidden, unlawful", Ibranice'de 
"tame" kelimeleri haram karşılığında kullanılmaktadır (Mustafa. E, 1997: 
151). 

 
* Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya 
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Din kavramının farklı açılardan izahları olmasıyla birlikte en genel 
tanımlaması ile din; inanç ve düzendir. Bu iki kavramın izahı Kur‘an-ı 
Kerim‘de şöyle buyrulmuştur;  

"Firavun, bırakın beni dedi, Musa'yı öldüreyim de, Rabbine yalvarsın 
(bakalım O, Musa'yı kurtaracak mı?). Çünkü ben onun, dininizi (düzeninizi) 
değiştireceğinden yahut memlekette bozgunculuk çıkaracağından 
korkuyorum." (Mü'min süresi: 40). 

İslamiyet’te Helâl Ve Haram 

Tarihsel süreç içinde bireylerin inanış biçimleri ve inançlarına olan bağlılık 
düzeyleri incelendiğinde; dinin; toplumsal yaşayışın bir getirisi olarak 
görülmüş; bireyler toplumsal düzen ve beraberliği korumak adına bazı 
kurallara bağlı kalmayı bir yükümlülük olarak görmüşlerdir. Bu kurallara 
uyum adına öncelikle bireye olan saygı, fikir ve davranışlarda bağımsızlık gibi 
kavramlara koşulsuz hoşgörü benimsenmiştir. Bireyler birbirilerinin 
isteklerine, inanışlarına saygı duymuş, her konuda olmasa da toplumsal 
kurallarda birleşmeyi yeğlemişlerdir (İ. Füsün ve E. Gül, 2017: 27). 

Mevcut hoşgörü ve saygı kavramlarına ek olarak; bağlı oldukları toplumun 
örf, adet ve geleneklerine, milli değerlerine bağlı kalmayı önemli gördükleri 
kadar; Allah‘ın buyurduğu yasakları ve emirleri yaşamlarının büyük bir 
kısmına yansıtmayı da aynı düzeyde önemli görmüşlerdir. Bu süreç 
beraberinde Allah-Birey ilişkileri ile Birey-birey ilişkileri gibi iki farklı 
kaynak oluşmuştur. Fakat Allah hükümler, bireylerin birbiriyle olan 
ilişkilerinde ve Allah ve kul arasındaki ilişkilerde sağlam bir altyapı 
oluşturmuştur. Helal ve haram kavramları ise bu noktada başlamış; Allah‘a 
olan kul olabilme görevleri olarak tanımlanmıştır (Mustafa.E , 1997: 157). 

Halalen Tayyiben, Helal, Haram Ve Şübhe Kavramları 

“Allah’ın size helal ve tayyip olarak verdiği rızıklardan yeyin ve kendisine 
iman etmiş olduğunuz Allah’tan korkun ” (Maide süresi: 88). 

Halalen Tayyiben 

Bu terim, şeriat hukukuna ve İslami ilkelere göre izin verilen ve sağlıklı olan 
mal veya eylemleri tanımlamaktadır. Güvenli ve zararlı olmadığı sürece, 
şeriat yasasıyla ilgili olarak tüketim için izin verilen anlamına gelir (Ahmad. 
J, 2016: 7) 

Gerçekte, iyi ve saf manasına gelen Tayyip kelimesinin, helal kelimesinin 
hemen ardında yer alması, helal kavramının önemli bir ön şartı olmakta ve 
onu desteklemektedir. Aslında tayyip kelimesi ihsan ve itkan kavramlarının 
bir açıklamasıdır. Bu nedenle, bir maddenin kalitesi veya haram-helal sınır 
değerleri yalnız başına birbirinden izole olarak değerlendirilemez. Fakat 
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üretim prosesi, davranışları, tüketim yolları ve etkileri göz önünde 
tutulmalıdır. Örneğin bir şeyin yalansız, hilesiz, faize bulaşmamış, rüşvetsiz 
ve diğer benzer çirkinliklerden arınmış olması, temiz ve helal bir yaşam 
oluşturmanın temelini oluşturduğu kabul edilir (Hüseyin. B, 2012: 6). 

Helal 

Helal, izin verilen veya yasal anlamına gelen Arapça bir kelimedir. şeriat 
yasasının izin verdiği şeyler veya eylemler, yapan kişiye herhangi bir ceza 
verilmez. 

Haram 

Haram arapça bir kelime yasak veya yasadışı anlamına gelir. Herhangi bir 
müslümanın haram yapması yasaktır. 

Şüphe 

Ne helal ne de haram olan, aksi takdirde şüphe olarak sınıflandırılan yiyecek 
ve içeceklerden, resmi olarak helal ilan edilene kadar kaçınılmalıdır.  

Helali Bilme Yolları 

1. Kur’an ve Sünnet’te o şeyin helâl kılındığının “helâl” lafzı ve 

türevleriyle açıkça bildirilmesiyle. 

2. Kur’an ve Sunnet’te belli bir yanlış anlayışı ve kaygıyı gidermek icin 

bir şeyin helal olduğu, yapılmasında bir gunah ve sakıncanın bulunmadığının 

bildirilmesiyle. 

3. Herhangi bir dini yasaktan sonra gelen emirler vasıtasıyla.  

4. Vucuba değil de ibahaya delalet ettiğine dair delil bulunan emir 

sıygası yoluyla. “Allah’ın rızkından yiyin-icin…” (Bakara süresi: 60) ayeti 

boyledir. 

5. Bir şey hakkında herhangi bir yasağın bulunmamasıyla. Herhangi bir 

şey yasaklayıcı bir delil yoksa “eşyada aslolan mubahlıktır” kuralından 

hareketle onun helal olduğu sonucuna ulaşılır (Abdullah. K, 2012: 48) 

Müslümanların helal yiyecek tüketmeleri ve sadece helal ürünler kullanmaları 
zorunludur, çünkü yalnızca tüketici uğruna tüketmek için değil, aynı zamanda 
bu dünyadaki sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmek için kullanırlar. 
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İslami öğretilere göre gıda ile ilgili genel ilke, zararlı ve sarhoş edici olmayan 
her şeyin helal olmasıdır. Bu nedenle Müslümanların iyi ve sağlıklı 
beslenmeleri ve Allah'ın Kuran'da söylediği gibi yasak olan her şeyden 
kaçınmaları zorunludur. 

Helal Yönetimi Kavramları 

Günümüzde her şey çok hızlı şekilde gelişmekte ve değişmekte olup pek tabii 
ki ticari alanda da, üretim/hizmet ve diğer tüm kurum/kuruluşlarımız bundan 
birinci derece etkilenmektedir. Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken; 
müşterilerimizi, çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi, ürün ve hizmet 
gerçekleştirmelerimizi, çevreyi, iş ve işçi sağlığını, hijyen ve temizliği, 
stoklarımızı, çalışma ortamımızı, ekipmanlarımızı, süreçlerimizi, sorumluluk 
ve görev dağılımlarını, satışlarımızı, satış sonrası hizmetlerimizi, 
pazarlamamızı, hedeflerimizi, maliyetlerimizi ve verimlilik çalışmalarımızı, 
personellerimizi planlamalı, uygulamalı, kontrol edip ölçebilmeli ve sürekli 
iyileştirebilmeliyiz. 

Helal kavramı ve simgesi artık dünyaca kabul edilen bir olgu haline gelmiştir. 
Özellikle gıdalarda alınan “helal etiketi” ve sertifikası Müslümanların bir 
kısıtlama olmadan içebileceği veya yiyebileceği gıdalar anlamına 
gelmektedir. Helal kavramı özetle “Allah’ın kullarına müsaade ettiği her türlü 
davranış kalıplarını ifade eder” . Yani Allah’ın ; müsaade ettiği her şey helal 
: yasakladığı her türlü davranış kalıpları haram anlamına gelir (Batman. O, 
2016: 50). 

Helal kavramı sadece içecek ve yiyeceklerin İslami ilkelere uygunluğunu 
ifade etmek için kullanılan bir kavram değildir. Bununla beraber, helal 
kavramı müslümanların tüm yaşam alanlarında etkiye sahip olan önemli bir 
kavramdır. Bir ürünün helal olarak nitelendirilebilmesi Müslümanların kutsal 
kitabı olan Kuran-ı Kerimden alırken, Sünneti Seniyye ise kaynağını Hz. 
Muhammed’in yapmış olduğu, öğrettiği ya da tavsiye ettiği şeylerden 
almaktadır (Boğan. E, Batman. O ve Sarıışık. M, 2016: 3). 

İslam kanun'a uymadan yemeğin helal olduğunu iddia edebilecek kimse yok. 
Helal ve helal olmayanlar, yalnızca yaşam ve içeceklerle sınırlı kalmamakta, 
aynı zamanda güvenlik, hayvan refahı, sosyal adalet ve sürdürülebilir çevre 
için de, müslüman yaşamının tüm kapsamını kapsar. Temiz ve sağlıklı olan, 
müslümanların tükettiği gıdaların hijyene, güvenliğe ve kaliteye karşı 
hoşgörüsüzlüğün simgesidir (Kasmarini. B, Norliya. A, Siti Khairiyah. N, Siti 
Zahrah. B, 2015: 17) 

Yurt içinde ve yurt dışında gıda alıp satmak gerçekten zor koşullarda 
sağlanmaktadır. Gerek tedarikçiler gerekse müslüman müşteri, tükettiği 
gıdanın helal olup olmadığını merak eder ve satın alırken helal belgesi olan 
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ürünleri tercih etmektedir. Yurt dışına gıda ürünleri satan üreticilerin artık 
karşısına Helal sertifikası olması şartı getirilmeye başlanmıştır. Bu sertifika 
artık güvenilir helal gıda olmanın yanında üreticinin pazarlama metod olarak 
kullanılmaktadır. Yurt içinden ve yurt dışından gıda alan firmalarda artık 
üreticinin helal sertifikası yada belgesi olmasını zorunlu koşmaya başlamıştır. 

Helal belgesi mezhep ayırmamaksızın İslami kurallar ve insani gerekler 
bakımından uygun olan şartları belirlemek için hazırlanmış bir ürün 
belgelendirme standartıdır. Helal sertifikası belgelendirme kapsamında henüz 
dünyada ortak bir standart dili henüz oturmamıştır. Helal sertfikası genel 
amacı üretilen gıda veya insana temas eden temizlik kozmetik ürünlerinin ilk 
üretim süreçi olan ham madde girişinden başlayarak imalat sonuna kadar 
bütün süreçlerin, helal belgelendirmesi yapılacak ürün bileşiminde bulunan 
bütün maddelerin ve katkı maddelerinin menşei, temin biçimi, temin yolları, 
ve temin kaynağı bakımından islami kriterlere ve insan gereklere uygun 
olması olarak tanımlanabilmektedir. 

Helal Sertifikasının Önemi: 

Müslüman Olmayan Tüketici 

Tüketiciler veya gayrimüslim tüketiciler, İslam'ı anlamayan ve onları İslam'da 
helal ürün ve ürünleri benimsemeye zorlayan hiçbir inanca bağlı olmayan 
tüketicilerdir. Helal Sertifika Belgesi ile kalite, temizlik ve güvenlik garantisi 
etkili olması nedeniyle pek çok müslüman olmayan tüketicinin helal ürün ve 
ürün tercih edilir. 

Aslında, et üretimi açısından, daha insancıl olarak görülen helal kesim 
yöntemleri de bu seçimde bir faktördür. Ek olarak, güvenlik sorunları da ürün 
ve sarf malzemesi seçiminde önemli bir endişe konusudur. Bunun nedeni, 
günümüzde piyasada çok fazla ürün ve ürünün zararlı maddeler içermesidir. 
Sadece gıdada değil, diğer ürünlerde de kozmetik, ilaç, lojistik ve daha 
fazlasıyla aynı sorunlardan muzdariptir (Orbanus. S, 2017: 12). 

Müslüman Tüketici 

Müslüman tüketiciler Müslümanlardır ve helal ürünleri günlük kullanımları 
olarak seçme eğilimindedirler. Müslüman tüketiciler için, helal ürün ve 
malların seçimi şeriat tarafından talep edilen bir zorunluluktur. Helal 
kavramının temelini oluşturan hadislere uyarlar. Ayetlerden birisi : 

"Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin! 
Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır." 
(Bakara süresi : 168) 
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Endüstri  

Değişen zamanlar ve halkın sağlık bilinciyle, Müslüman olmayan tüccarlar, 
helal endüstrisinde büyük fırsatlar elde etmeye başlıyor. Daha fazla alıcı 
çekmek için pazarda pazarlanan ürün ve ürünlere helal destek başvurusunda 
bulunmaya başladılar. Aynı şekilde Asya, Japonya ve Tayland da helal 
sanayiye büyük yatırımlar yapıyor. Hatta helal logosunu, tüketicilerin kalbini 
kazanmak ve pazarı genişletmek için bir pazarlama aracı olarak kullanmayı 
seçtiler. 

Helal Gıda 

İnsanoğlunun varlığını sürdürebilmek için en önemli ihtiyaçlardan biri de gıda 
ihtiyacıdır. Bu gerekenlere gidermek amacıyla helal ve temiz olarak nitelenen 
gıda maddeleri insanın istifadesine sunulmuştur. 

Haram ve helal sınırına riayet etmek, özellikle gıdalar konusunda özel bir 
önem taşımaktadır. Böylece peygamberlere yönelik olan hitapta önce 
akabinde salih amel işlenmesi , helal gıda ile beslenilmesi emredilmiştir. 
Gerek gıdasında gerek kazandığında helal ve haram ölçüsüne riayet 
etmeyenin, ibadetlerinde çok titiz olsa bile dualarının kabul olunmayacağı, 
Allah katında bir kıymet taşıyamayacağı da vurgulanmıştır.  

Bu verilerden de anlaşılmak üzere dindar bir yaşayışın olmazsa olmaz, helal 
gıda ile beslenmek şartıdır (Kâşif Hamdi. O, 2009: 8). Kur'an ve sünnete göre 
içecekler ve yiyeceklerde haram ve helallığın kriteri onların zararlı, pis (habis) 
ve faydalı, temiz (tayyip) olmasıdır. Kur’anda helal ve haram yiyecek ve 
içeceklerin bazısı zikredilmiştir, diğerleri ise alimler tarafından tespit 
edilmiştir (Yüksel. M, 2002: 271). 

Helal Gıda Kriterler 

Haram ve helal gıdalar ta'lil edilirken dikkat alınan bir takım kriterler 
belirlenmiştir. Bunlar genellik ve özellik, kaplam ve içlem açısından farklı 
sıralarna tutulabilirse de bunları şöyle bir sırayla rnaddeleştirebiliriz: 

1. Nass kriteri 

2. Taabbudilik kriteri 

3. Fayda-zarar kriteri 

4. Temiz-pis olma kriteri 

5. Tabiatında iğrençlik, tiksindiricilik ve vahşilik olma kriteri 

6. Boğazlama kriteri 

7. Beslenme şekli kriteri 
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8. İstihale kriteri 

9. Örf ve telakki kriteri 

10. İsraf Kamu yararı kriteri (Abdullah. K, 2012: 459) 

Bununla birlikte Yiyecek veya mallar helal olarak tanımlandığında veya 
tanımlandığında herhangi bir başka ifadede, yiyecek veya malların 
olabileceğini belirtmek için bir müslüman tarafından tüketilen veya 
kullanılan, bu ifade yiyecek veya mallar aşağıdaki gibidir: 

1. İslam hukuku ve fetva'ya göre ne bir parça ne de madde içermez olan 

Şeriat yasasıyla yasaklanan bir hayvanın müslüman tüketmek ya da 

katledilmemiştir. 

2. Şeriat hukuku ve fetva'ya göre saf olmayan veya necis bir şey içermez. 

3. Şeriat kanununa ve Fetvaya göre sarhoş edici değildir. 

4. Şeriat yasası ve fetva tarafından izin verilmeyen insanın herhangi bir 

bölümünü veya verimini içermez. 

5. Zehirli veya sağlığa zararlı değildir 

6. Şeriatte necis ile kirlenmiş olan herhangi bir alet kullanılarak hazırlanmış, 

işlenmemiş veya üretilmemiştir (Jakim, 2014: 8). 

Malezya Helal Yönetim Sisteminin Bileşeni 

Aşağıda tablo l'de, Helal güvence sistemlerine dahil edilmesi gereken genel 
şartların vurgularıdır. 
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 Tablo 1 (Jakim, 2014: 4). 

 

Helal Güvence Yönetim Sistemi İlkeleri 

Helal Kritik Noktalarının Belirlenmesi 

İç helal komite (İHC) Komite helal standart gerekliliklerine uyumsuzluk yol 
açabilir tedarik zinciri boyunca bulaşma mümkün olan tüm kaynaklarını (helal 
kritik puan) belirleyecektir. 

Akış Şemasının Geliştirilmesi Ve Doğrulanması 

İHC tüm tedarik zinciri sürecine dahil olan tüm yöntemlerden oluşan uygun 
akış şemaları geliştirecektir. Komite, yerinde teftişler yaparak akış 
şemalarındaki fiili işlemlere karşı yöntemleri doğrulamalıdır. Akış şemaları, 
İHC'nin potansiyel helal tehditleri tanımlaması ve uygun kontrol önlemlerini 
uygulamasının bir yolu olarak kullanılabilir. 

 

 Malezya'nın  

Helal Yönetimi Sistemi 

 
1* Helal Politikası    1* Helal Politikası 

2* Hammadde Kontrolü   2 

* İç Helal Komite 

3* Etkinlik       3* Helal Risk Kontrolü 

      4* Hammadde Kontrolü 

      5* İç Helal Denetim 

      6* Helal Calışma 

      7* Etkinlik 

      8* Özel İnceleme 

      9* Laboratuvar Analizi 

      10*İslami temizlik (dibg) 
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Kontrol Önlemlerinin Uygulanması 

Helal tehditler helal tedarik zinciri sürecinin herhangi bir aşamasında 
bulunursa, İHC alınacak uygun kontrol önlemlerini belirleyecektir. Alınan 
kontrol önlemleri, Malezya standardına veya uygun olan yerlerde ilgili helal 
şartlara uygun olacaktır. 

Düzeltici faaliyetlerin geliştirilmesi 

Monitör, uyumsuzluğun meydana geldiğini gösterdiğinde düzeltici 
eylemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılan düzeltici faaliyetler, 
ürünlerin veya işlemlerin helal bütünlüğünü koruyacaktır. İHC, düzeltici 
faaliyetlerin planlandığı gibi uygulanmasını ve düzeltici faaliyetlerin 
uygulanmadığı sürede üretilen malların belirlenen prosedürlere uygun olarak 
ele alınmasını sağlayacaktır. benzer olayların tekrarını önlemek ve süreci veya 
sistemi tekrar kontrol altına almak için uygun prosedürler oluşturulmalıdır. 

Ürün açıklamasını, uygunluğun açıklamasını ve alınan düzeltici eylemleri / 
kontrol önlemlerini içeren uyumsuzluk vakasını belgelemek için uygun bir 
kayıt tutulmalıdır. Bu kayıt şunları içerecektir : 

1. Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi 

2. Kontrol kaybedilme eğilimini gösterebilecek sonuçları gözlemlemedeki 

eğilimlerin gözden geçirilmesi 

3. Uygunsuzluğun nedenleri 

4. Uygunsuzlukların tekrarlanmayacağından emin olmak için ileriye dönük 

eylem 

5. Düzeltici faaliyetlerin sonucunun kaydı 

6. Düzeltici faaliyetlerin etkinliğinin değerlendirilmesi 

Dokümantasyon Sistemi Ve Kayıt Yönetimi 

Komitenin, helal yönetim sisteminin gerekliliklerine ve etkin bir şekilde 
uygulanmasına uygunluk kanıtı sağlamak için etkili bir dokümantasyon ve 
kayıt tutma sistemi oluşturması ve sürdürmesi önemlidir. 

Geçmiş tüm kayıtlar inceleme ve denetim amacıyla en az bir yıl saklanacak 
ve okunaklı, tanımlanabilir ve geri alınabilir durumda kalacaktır. Tüm kayıt 
ve belgeler sorumlu personel tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış 
olmalıdır. Helal yönetim sisteminin yönetimine ilişkin temel belge ve kayıtlar 
aşağıdakileri içerecektir : 

1. Helal güvence sistemi kılavuzu. 
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2. Komitenin rolleri ve sorumlulukları ve helal kritik noktadan (HCP) 

sorumlu olan tüm personelin görevleri. 

3. IHC toplantılarının tutanakları. 

4. Helal tehditler ve HCP parametrelerinin listesi. 

5. Gözlem prosedürleri ve düzeltici eylemler hakkında talimatlar.  

Süreç Doğrulama 

İHC tarafından yapılan işlem doğrulaması kayıtların kontrolünü ve 
aşağıdakilerin operasyonel uygunluğunu içerecektir:  

1. İzleme sistemleri 

2. hcp operasyonlarına personel uyumu. 

3. denetim raporları (Jakim, 2014: 6). 

Helal Güvence Yönetiminin Genel İlkeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELAL KRITIK NOKTALARIN BELIRLENMESI. 

AKIŞ ŞEMASININ GELİŞTİRİLMESİ VE DOĞRULANMASI 

 

KONTROL ÖNLEMLERİNİN UYGULANMASI 

 

 

DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ 

  

DOKÜMANTASYON SİSTEMİ VE KAYIT YÖNETİMİ 

SÜREÇ DOĞRULAMA 
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Tablo 2. 

Tablo 2'de Malezya’nın helal yönetimi sistem 2019'daki genel şartlar, helal 
güvence yönetimi sistemlerinin özüdür. Helal riskini doğrudan 
etkileyebilecek, Helal riskini kontrol edebilecek ve sistemlere kontrol ve 
denge sağlayabilecek etkinlikleri kapsamaktadır (Jais. A, 2019: 2). 

 

Hayvan Ön Kesim Yönetimi 

Helal sistemde insanlar, hayvanlara şeriat kanununda belirtilen şekilde 
dikkatli ve özenli davranmak zorundadır. Helal et üretim tedarik zincirinde 
zulüm ve hayvan istismarı kesinlikle yasaktır. Bu, kesimhaneye hayvan 
geldiğinde kesim öncesi yönetimi de içerir (Fazly. Z, Fadilah. M, Nur 
Sapinah. M, Wan Nabilah. W, Mohd Iswadi. I, 2019: 2). 

 Hayvan araçtan alçakgönüllülükle boşaltılmalı, iyi dinlenmeli ve 
kesim yapılmadan önce tutma alanındaki suya serbestçe erişebilmelidir. 
Kesilmeden en az 12 saat önce hayvanların aç bırakılması, mide bağırsak 
sistemi bakterilerinin ete geçişini en aza indirmek için önemlidir (Grandin. T, 
2019). 

 Ancak, 24 saatten fazla olan yemlerin uzun süre boyunca durması 
insancıl değildir (Ferguson, D.M., Bruce, H.L, 2001: 879; Grandin. T, 2019). 
Kesilmesi amaçlanan hayvanlardan elde edilen etlerin uygun tüketim olmasını 
sağlamak için, yetkili veteriner tarafından ön muayene yapılması çok 
faydalıdır. İzlenebilirlik amacıyla hayvanların tanımlanması, hayvanların 
temizliği, gözle görülür anormallikler ve tehlikeye atılan hayvan refahı 
göstergeleri tespit edilecektir (Lahti. P ve Soini. J, 2014: 19). 

 Hayvanın bulaşıcı veya potansiyel zoonotik hastalıklarının belirtileri, 
hayvanların uygun olmasını ve insan tüketimi için güvenli et üretme 
kabiliyetine sahip olmalarını sağlamak için gözlenecektir. 

 

Malezya'daki Helal Kurumlar 

Halal industry development corporation (HDC) 

Helal sanayi geliştirme kurumu : HDC, helal gündemini standart geliştirme, 
markalaşma geliştirme, ticari ve endüstri geliştirme açısından daha da 
güçlendirmekle görevlendirilmiştir. 
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Department of islamic development malaysia (JAKIM) 

Malezya islami geliştirme bakanlığı : JAKIM, Malezya helal logosu kuran ve 
Helal Sertifikasyon Sistemini uygulayan bir Malezya devlet kurumudur. 
Yerel ve ihracat pazarları için helal sertifikası veriyor. Helal kuralların 
izlenmesi ve uygulanmasıdır. 

Ministry of Domestic Trade, Co-Operatives & Consumerism (MDTCC) 

İç ticaret, işbirliği ve tüketici bakanliği : Etik ticaret uygulamalarını teşvik 
etmek ve tüketici çıkarlarını korumak amacıyla bir bakanlık. 

 

Ministry of Trade and Industry (MITI) 

Ticaret ve sanayi bakanliği : MITI, Helal ürün ve hizmetlerinde ticareti ve 
yatırımı teşvik etmek için stratejiler oluşturur ve teşvikler sağlar. MITI'nin 
odağı sadece Helal ürün ve hizmetlerinin tanımıında değil. Bakanlık bütünsel 
bir görüşe sahiptir ve üretim sürecinin tüm zinciri boyunca teşvik ve destek 
sağlamak için Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışmıştır. Uluslararası düzeyde, 
MITI, Uluslararası Helal Standardı için bir ölçüt olarak kullanılacak Malezya 
Helal Standardının geliştirilmesinde aktif bir rol üstlenmektedir. 

 

Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) 

Malezya dış ticaret geliştirme şirketi : MİTİ kapsamındaki ulusal ticaret 
tanıtım ajansı olarak MATRADE, helal sektörünün tanıtımını da içeren çeşitli 
ihracat tanıtım faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler arasında denizaşırı 
uluslararası ticaret fuarlarına katılım gibidir. 

Malaysia Productivity Corporation (MPC) 

Malezya verimlilik şirketi : Helal endüstrisindeki potansiyelleri belirlemeye 
yardımcı olmakla birlikte, Helal standartlarını ve gereksinimlerini karşılamak 
için endüstrilere eğitim ve danışmanlık sağlar (HDC, 2019) 

Sonuç 

Helal kelimesi son döneminde evrensel bir kavram haline gelmiştir. Helal 
artık sadece alkol, domuz, hayvanların kesimi ile sınırlı kalmayıp, talepkar bir 
küresel pazarda tüketicilerin giderek büyüyen farkındalığını ve ihtiyaçlarını 
karşılamak için en yüksek kaliteye sahip ürün ve hizmetlerin tümünü temsil 
etmektedir.  

Günümüzde ileri teknoloji ile, gıda ürünlerinin içeriğini hızlı ve doğru bir 
şekilde analiz etmek artık mümkün. Ayrıca kalite ve bütünlük konusunda 
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güvence veren helal sertifikası, bu ürünlere olan talebin artmasına neden 
olmaktadır. Helal sertifikası verilmeden önce helal yönetimi altında bir süreç 
konusudur. Süreçte helal kritik noktaların belirlenmesiyle başlar ve 
dokümantasyon sistemi ve kayıt yönetimi yaparak süreç doğrulamayla biter.  

Malezya şu anda küresel helal sektöründe lider olmak için stratejik bir 
konumdadır. Bu doğrultuda, Malezya devleti helal endüstrisinin gelişimini 
desteklemek için önlemler almıştır. Helal marka olarak gıda, finansal ürünler, 
üretilen mallar ve hatta diğer hizmet türleri de, pazardaki farklı ürünlerle 
rekabet edecektir. Bunun için helal yönetimi uygulaması Türkiye gibi diğer 
müslüman ülkelerin de önem vermesi gerekmektedir. 

Temel olarak, helal yönetiminde helal sertifikasyon açısından çok fazla ihlal 
bulunmaktadır. Örneğin, helal logosu kullanılmayan ürünler, süresi geçmiş 
helal sertifikası kullanılan ürünler, denizaşırı belgelendirme kuruluşlarından 
helal logosu kullanan ürünler. Halalen tayyiben kavramı helal ve faydalı konu 
üzerinde durur. bu durumda faydalı sözcük, temizlik ve yüksek kalite 
konusunu kapsayan bütüncül bir yaklaşımdır. Diğer bir deyişle, bir helal 
ürünler sadece helal yönetiminde giren mesela süreçler ve çıktı gibi tüm 
yönleri kapsamakla değil, aynı zamanda kalite ve temizlik alanını da kapsar.  

Aynı zamanda üst yönetim, helal yönetici, şirket çalışanları, tedarikçiler ve 
tüketiciler helal yönetim sisteminin uygulanmasını etkileyen kritik 
faktörlerdir. Benzer şekilde, bilgi, ekip çalışması, destek, politika, prosedür 
ve eğitim de sistemlerin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli 
belirleyicilerdir. Müslüman işgücünün mevcudiyetini sağlamak için etkili işe 
alım, helal personelin helal ve kalite ile ilgili rol oynamalı ve son fetva 
gelişimi ile güncel kalmanın helal bağlam için önemli olduğu bulunmuştur. 
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Bursa Şer‘iyye Sicillerindeki Arapça Kayıt Örnekleri 
(1008-1009/1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa 

Şer‘iyye Sicili Örneği)1 
Habibullah Habib* 

Özet 

Osmanlı şer‘iyye sicillerinin bir kısmı Arapça olarak tutulduğu için söz 
konusu dile hâkim olamayanlar pek yararlanamamaktadırlar. Arapça 
kayıtlardan istifade etme ve bunların tercümesi ek bir uzmanlık gerektirir. Bu 
alanda İstanbul kadı sicilleri dahil birkaç örnek dışında pek çalışılmamıştır. 
Bu makalede, Arapça siciller üzerinde çalışacaklar için Bursa B-18 numaralı 
sicilden nitelikli kayıt örnekleri seçilerek günümüz Türkçesine tercüme 
edilmiştir. Bunun yanında bir kaydın muhteva açısından hangi konuları 
içerdiğine de değinilmiştir. Sicillerde, Arapça kayıtlar belli bir kalıp içerisinde 
tutulduğundan, yapılan tercüme örneklerinin diğer kayıtlardan yararlanmakta 
araştırmacıya kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Arapça, Kayıt, Şer‘iyye Sicilleri 

 

Giriş 

İnsanların haklarını koruyup adaleti tevzi edecek olan “Adli yargı birimi” bir 
devletin en önemli müesseselerinden biri sayılır. Bu sebepten dolayı asr-ı 
saadetten itibaren İslam devletlerinde bu konuya özel önem gösterilerek 
adaletin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bu 
tedbirlerden birisi mahkeme kayıtlarının tutulmasıdır. Osmanlı Devleti’nde 
Şer‘iyye sicilleri2 gayet sağlıklı bir şekilde tutularak adalet düzenin 
sürdürülmesi sağlanmıştır. Osmanlı şer‘iyye sicilleri, genel olarak şer‘î 

 
1 Bu bildiri “h.1008-1009/m.1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicilinin Tasnifi 
Ve Fıkıh İlmi Açısından Tahlili” (Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul 2019) 
başlıklı yüksek lisans tezimden hareketle hazırlanmıştır. 

* Öğr.Gör., Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, 
İslam Tarihi Bilim Dalı - Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam 
Hukuku Bilim Dalı Doktora Öğrencisi. İstanbul, Turkey. habibullah.habib@marmara.edu.tr 
2 Şer‘iyye sicillerine, Sicillât-ı Şer‘iyye, kadı defterleri, Mahkeme defterleri, Sicillat defteri, 
kadı sicilleri, Defâtir-i Şer‘îyye, kadı divanı, Mahkeme kayıtları ve Zapt-ı vakayı sicilleri de 
denilmektedir. 
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mahkemenin verdiği hükümleri, şer‘î mahkemenin kayıtlarını, şer‘î 
mahkemeye ulaşan fermanları ve çeşitli fıkhî konuları içermektedir.  

Döneminin hukuk anlayışına ışık tutan sicillerin, muhteva itibariyle 
konularına göre tahlil edilerek araştırmacılara sunulması gerekmektedir. İlgili 
dönemde Fıkıh ilminin nasıl uygulandığı ve adaleti nasıl tevzi ettiği, ancak 
şer‘iyye sicilleri incelenip tahlil edilerek örneklerle açığa çıkartılabilir. 
Böylece sosyal süreklilik bakımından devamı olduğumuz neslimizin hukuk 
ve adalet sahasındaki tecrübelerinden günümüzde faydalanma imkânları 
araştırılabilir. Şer‘iyye sicillerinde  bir kayıt sadece tek bir konuyu değil, aynı 
zamanda ana konu yanında birkaç yan konuyu da içerebilmektedir. Bu 
makalede farklı örnek kayıtlar gösterilerek bu hususun ortaya konulmasına 
çalışılmıştır. 

Ayrıca şer‘iyye sicillerinin bir kısmı Arapça tutulduğu için her araştırmacı 
onlardan yararlanamamaktadır. Arapça kayıtlardan yararlanma ek bir 
uzmanlık gerektirmektedir. Bu alanda kılavuz eksikliği de barizdir. İstanbul 
kadı sicilleri dahil birkaç örnek dışında pek çalışılmamıştır (Güler, 2005, s. 
113-132; Akman, 2009, s. 7-22). Şu ana kadar ortak bir üslup ve tarz ortaya 
konulmamıştır. Öte yandan Osmanlı diplomatik Arapçasıyla uğraşan Arap 
dili filologları için de bu tür kayıtlar önem arz etmektedir. Bu sebeple, bu 
makalede hem söz konusu filologlara örnek metin olarak hem de Arapça’ya 
hâkim olmayan diğer sosyal bilimler araştırmacılarına, ayrıca alan dışı konu 
meraklılarına yardımcı olmak amacıyla Bursa B-18 numaralı sicilden seçilen 
bazı nitelikli örnek kayıtlar, temel terim ve özelliklerine dikkat edilerek 
günümüz Türkçesine tercüme edilmiştir. Sadece Şuhudü'l -hale yer 
verilmemiştir. 

Talak ve Mehr-i Muaccel 

31328B/. ملس نب دمحم جاحلا وعدملا لجرلا رضحمب ّیرصملا بجر نب دیبع وعدملا لجرلا رقا 
 ةقھارملا رکبلا ھتنبا يل جّوز ناک دق روبزملا دمحم جاحلا ناب دیشر ةبصقب نالا نکاسلا یبرغملا
 رایعلاو نزولا مات ارانید نوسمخ هردق لجعم رھم یلع ةموقرملا ةبصقب نالا ةنکاسلا ةکرابم ةوعدملا
 ھفرصیل ةروطسملا دیشر یف ھیلا موقرملا لجعملا رھملا ملسی نا یلع راصمالاو دالبلا عیمج یف اذفان
 نا طرشب ھتعن اروبزم رانید نوثلث هردق لجؤم رھم یلعو ةمزالا اھحلاصمو ةمھملا اھجیاوح یلا

 ھحاکن تحت تماد ام روبزملا تیبلا نم اھجرخیالو ھیلا یموملا دمحم جاحلا اھیبا تیب یف اھعم نکس
 ثیحب اثالث اقالط اھتقلط دق نآلف نیروبزملا نیرھملا نم ءیشب اھیلاو ھیلا ملسا ملو اھیلع لخدا ملو

 ھجولا نم ھجوب قح یتمذ یف امھل الو اھیلعو ھیلع قح یل ام ثلثلا قالطلاب ینم ةقلطم تراص
 یرج اھافشو اھاجو موقرملا دمحم جاحلا لبق نم اقدصم ایعرش احیحص ارارقا بابسالا نم ببسو
 .1008 یف ررحو کلذ

28B/313. Mısırlı Recep oğlu Ubeyd, şimdi Reşit kasabasında oturan Magripli 
Selem oğlu Hacı Mehmet’in mahzarında ikrar etti: Adı geçen Hacı Mehmet 
mezkûr kasabada sakine olan Mübareke isimli bakire ve ergen kızını benimle 
standart ölçülü ve bütün şehirlerde geçerli olan dinar üzerinden 50 dinar 
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muaccel ve 30 dinar müeccel mehir karşılığında evlendirmişti. Zikredilen 
muaccel mehiri kızın gerekli ihtiyaçları için harcamak maksadıyla, mehri adı 
geçen kasabada ona teslim etmemi ve kızıyla evli olduğum sürece onun 
evinde oturup oradan başka bir yere oturmamamı şart koşmuştu. Adı geçen 
kızla halvet-i sahiheye girmedim ve kıza ve babasına mezkûr mehirlerin 
hiçbirisinden vermemişimdir. Binaenaleyh adı geçen Mübareke’yi üç talak ile 
boşadım. O artık benden üç talak ile boşanmıştır. Mübareke ve babasının 
zimmetinde hiçbir hakkım yoktur ve onların da benim zimmetimde hiçbir 
vecih ve sebeple hakları yoktur. İlgili ikrar sahih ve şer‘î olup adı geçen Hacı 
Mehmet tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Bu ikrar 1008 
yılında gerçekleşip kaleme alındı.  

Muhalea ve İbra 

66160A/. نب یلع اھجوز عم ةسورحملا ةسوربب اشاپ ناحیر ةلحم نم نالسرا تنب ینیع تعلاخ 
 یف جـیار یضف مھرد فالا ةسمخ هردق اغلبم اھحاکن ھیلع دوقعملا اھرھم یلع اعم علاخ وھو دمحا
 ةیعرش ةحیحص ةعلاخم ةیجوزلا قوقحب ةقلعتملا اھیواعد عیمج یلعو اھتدع ةقفن یلعو تقولا
 ةمذ امھنم دحاو لک ءاربا مث فناتسم قادصو دیدج دقعب الا ھل لحتال ثیحب ھنم ةنابم یھ تراصف
 اھقدص وھو ایعرش احیحص ارارقا عازنلل اعطاق اماع ءاربا تاموصخلاو یواعدلا عیمج نع رخالا
 .فلاو عست ةنس رخالا عیبر رھش طساوا یف ررحو کلذ یرج اھافشو اھاجو

60A/661. Bursa vilayetinin Reyhan Paşa mahallesinden Arslan kızı Ayni, 
kocasından nikahta aldığı mehri (mehrin miktarı ilgili dönemde rayiç olan 
gümüş dirhem üzerinden 5000 dirhemdir) kocasına geri verme, iddet nafakası 
ve zevciyet hukukuna müteallik bütün davalardan vazgeçme karşılığında 
muhalea yoluyla kocası Ali oğlu Ahmet'ten boşanmıştır. Bu muhalea yoluyla 
boşanma sahih ve şer‘îdir. Artık Ayni, kocasından ayrılmıştır. Kocasına helal 
değildir. Ancak yeni nikah akdi ve yeni mehir ile helal olur. Sonra her ikisi 
bütün dava ve çekişmelerden husumete son verici ve ortadan kaldırıcı bir 
şekilde birbirlerinin zimmetlerini ibra etmişlerdir. Bu ikrar sahih ve şer‘î olup 
kocası tarafından yüz yüze ve sözlü olarak tasdik edilmiştir. İlgili 1009 yılı 
Rebiülevvel ayının ortalarında gerçekleşip kaleme alındı. 

Mahkeme Tarafından Küçük Çocuğa Nafaka Takdir Edilip Annesine 
Borçlanma İzni Verilmesi 

59954B/. ھجیاوحلو ھتوسکلو دیمح جاحلا نب نیسح وعدملا ریغصلا ةقفنل مکاحلا ردقو ضرف 
 روبزملا دیمح جاحلا ھیبا یلع دومحم تنب ةعبار ھما بلطب مھارد ةتس ھخیرات نم موی لک ةمزاللا
 ةرورضلا تقو ةنادتسالابو روبزملا غلبملا فرصب اھل نذاو نییعرش نیحیحص اریدقتو اضرف
 .ررحو کلذ یرج ایعرش احیحص انذا رفظلا یدل عوجرلابو

54B/599. Hâkim, Hacı Hamid oğlu Hüseyin isimli küçük çocuğun nafaka, 
kisve ve gerekli ihtiyaçları için annesi Mahmut kızı Rabia’nın talebiyle ekteki 
tarihten itibaren günlük 6 dirhem belirleyip babası mezkûr Hacı Hamid’in 
üzerine takdir etti. Bu belirleme ve takdir etme sahih ve şer‘îdir. Akabinde 
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hâkim, Rabia’ya belirlenen meblağı harcamasına, ihtiyaç duyduğunda borç 
almasına ve tahsil imkanını elde ettiği zaman mezkûr Hacı Hamid’e rücu 
etmesine izin verdi. Bu izin sahih ve şer‘îdir. İlgili hüküm gerçekleşip kaleme 
alındı. 

Mahkeme Tarafından İddette Olan Kadına Nafaka Takdir Edilip Ona 
Borçlanma İzni Verilmesi 

4B/35. قشا لزقب ریھشلا دمحم تنب يرخف تارذحملا رخف ةقفنل هالعا عقوملا مکاحلا ّردقو ضرف 
 اھجیاوح ریاسلو يناطلسلا دئاقلا یسیع نبا شواچ نسح دجامالا ةدمع اھقلطم نم لماحلا ةدتعملا
 اھقلطم یلع اھلمح عضی نا یلا تقولا يف ةجـیار ةیضف مھارد ةرشع ھلیذب ھخیرات نم موی لک ةمھملا

 ھیلع عوجرلابو ةرورضلا تقو ةنادتسالاب اھل نذاو ھیلا یموملا ةءرملا بلطب ھیلاراشملا شواچ نسح
 لماح اھنا ربخا نا دعب ریدقتلاو ضرفلا اذھ عقو امناو نییعرش نیحیحص انذاو اضرف رفظلا تقو
 ءادا یلع رداق رسوم موقرملا دئاقلا ناو اھل مزال رادقملا اذھ ناو باتکلا خیرات لبق رھشا ةعبرا ذنم
 .روکذملا خیراتلا يف ررح  ایعرم احیرص ارابخا ضورفملا کلذ

4B/35. Kayıtta imzası bulunan hâkim, boşanma iddetinde olan kızıl Aşk diye 
bilinen hamile kadın Mehmet kızı Fahri’nin talebiyle, onun nafaka vs. önemli 
ihtiyaçları için, onu boşayan ûmdetü’l-emâcid, Kâid-i sultani İsa oğlu Hasan 
Çavuş’un üzerine dirhem belirleyip miktarını takdir etti. Dirhem miktarı, 
ekteki tarihten itibaren ilgili dönemde geçerli olan gümüş dirhem üzerinden 
10 dirhem olup doğumla sona erer. Ayrıca hâkim kadına zaruret duydukta 
borç almasına ve tahsil imkanını elde ettiği zaman boşayan kocasına rücu 
etmesine izin verdi. Bu belirleme ve izin sahih ve şer‘îdir. Bu belirleme ve 
takdir etme, kadının ilgili kayıt tarihinden dört ay önceden itibaren hamile 
olduğu mahkemeye sarih ve mer’i bir haberle haber verildikten sonra 
gerçekleşti. Bu miktar kadın için gereklidir ve adı geçen şahıs takdir edilen 
dirhemi ödemeye kadirdir. Bu karar geçen tarihte kaleme alındı. 

Köle Azadı (Gönüllü Azat)  

10B/99. ررحو قتعا دق ھناب نابعش نب دّمحم جاحلا رافغلا کلملا هللا تیب رئاز راّجتلا رخف رقا 
 يفو باشلا لیوطلا قرزالا رفصالا جلبالا باھولا دبع نب ناوضر باتکلا اذھ ظفاح ھکولممو هدبع
 و میحرلا کلملا m ةبسح يوقساملا يسورلا ةحارجلا ةمالع یرسیلا هذخف يفو حرجلا رثا ھسأر
 قتعا نم راتخملا يبنلا لاق امل ةبغرو میلستلا لمکاو تولصلا لضفا ھیلع میرکلا ھلوسر حورل ةنسح
 راصف نییعرش نیحیحص اریرحتو اقاتعا رانلا نم ھنم اوضع اھنم وضع لکب هللا قتعا ةنمؤم ةبقر
 ءالولا قح یوس قح ھیلع دحال قبی ملف مھیلع ام ھیلعو مھل ام ھل نییلصالا رارحالا ریاسک ارح وھ
 .کلذ یرج ءاقتعلا یلع يلاوملل تباثلا

10B/99. Fahrü’t-Tüccâr Şaban oğlu Hacı Muhammed (zbmğ) ikrar etti: 
Berrak, sarı rengli, mavi gözlü, uzun boylu, genç, başında ve uyluğunda yara 
alameti bulunan Rusiye uyruklu Maskovalı Abdulvehhâb oğlu Rıdvan isimli 
kölesini, Allah rızası ve peygamber efendimizin ruhunu hoşnut etmek için 
efendimizin şu hadisine “Kim ki mü’min bir köleyi âzat ederse o kölenin her 
organına karşılık Allah da onun bir organını cehennem ateşinden âzat eder” 
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uyarak azat etmiştir. Bu azat etme sahih ve şer‘îdir. Artık adı geçen Rıdvan 
da asıl özgürler gibi özgürdür. Onların lehinde ve aleyhinde olan her şey onun 
için de geçerlidir. Bundan sonra Rıdvan’ın üzerinde mevlasının bağlılık hakkı 
dışında (bu hakkı Mevlaların azad ettikleri kölelerin üzerinde olur) kimsenin 
hiçbir hakkı kalmamıştır. Bu ikrar gerçekleşti. 

Mükâtebe Yoluyla Köle Azadı 

62B/688. بتاک دق ھناب ةسورحملا ةسوربب ھیقف یدعس ةلحمب نکاسلا رضخ نبا یبلچ هاشملع رقا 
 طرشب تایلاوتم نینس ةرشع ةمدخ یلع یقالفالا هللا دبع نب ھلایپ باتکلا اذھ لماح ھکولممو هدبع
 مزتلاو ةروبزملا ةباتکلا لبق وھو ةنایخلاو قابالا مدع یلعو ةنامالاو ةعاطالا ھجو یلع ھمدخی نا
 وھو ایعرش احیحص ارارقا نییعرش نیحیحص الوبقو ةباتک ةبوتکملا طورشلا یلع اھرما ةماقاب

 .روبزملا خیراتلا یف ررحو کلذ یرج اھافشو اھاجو ھقدص

62B/688. Bursa vilayetinin Sadi Fakih mahallesinde sakin olan Hızır oğlu 
Alem Şah Çelebi ikrar etti: İşbu kayıt sahibi, Eflaklı Abdullah oğlu Piyale 
isimli kölesini mükatebe yoluyla belirli bir hizmet karşılığında hainlik 
yapmaksızın firar etmeden dürüst bir şekilde boyun eğerek hizmet etmesi 
şartıyla azat etmiştir. Hizmet müddeti, 10 sene ardışıktır. Mezkûr köle de bu 
mükatebe yoluyla azadı kabul edip yukarıdaki şartlara riayet ederek hizmeti 
yerine getirmeyi üstlenmiştir. Bu mükatebe ve kabulün her ikisi sahih ve 
şer‘îdir. Mukırrın ikrarı sahih ve şer‘î olup mukarrun-leh tarafından yüz yüze 
sözlü olarak tasdik edildi. İlgili ikrar geçen tarihte gerçekleşip kaleme alındı. 

Tedbir (Ölüme Bağlı Azat) Yoluyla Köle Azadı 

13714A/. فسوی نب یفطصم جاحلا ماقملاو نکرلا نیب افصلاب يعاسلا مارحلا هللا تیب رئاز رقا 
 ربد دق ھناب ةمایقلا موی یلا تافآلا نع هللا اھامح ةسورب ةنیدم تالحم نم ماسح راطع ةلحم نم
 انیع قرزالا ابجاح نرقالا ةماق طسوالا باھولا دبع نب ناویک باتکلا اذھ لماح ھکولممو هدبع
 یضق یتمف رح تناف تم اذا ھناب الئاق اقلطم اریبدت يسورلا ةحارجلارثا ينمیلا ھلجر يفو باشلا
  .ایعرش احیحص ارارقا روبزملا هالوم لام ثلث نم ارح وھ ریصی ھبر يقلو ھبحن ھیلا یموملا هالوم

14A/137. Bursa mahallelerinden ‘Attâr Hüssâm mahallesinden (hafyke) 
Yusuf oğlu Hacı Mustafa (zbhsrm) ikrar etti: İşbu kayıt sahibi kısa boylu, 
mavi gözlü, bitişik kaşlı, sağ ayağında yara alameti ve genç olan Rusiyalı 
Abdulvehhâb oğlu Keyvan isimli kölesini, tedbir (ölüme bağlı azat etme) 
yoluyla şu cümleyi “Ben ölünce sen hürsün” dile getirerek azat etmiştir. 
Mezkûr mevlası vefat edip rabbine kavuştuğu zaman mevlasının malının üçte 
bir kısmından özgür olur. Bu ikrar sahih ve şer‘îdir. 

Vakfiye (Para Vakfı) 

34431B/. اھنومضم ........ ةجح هذھف دعبو ھبحصو ھلآو دمحم ھیبن یلع ةالصلاو ھیلول دمحلا 
 نم يلو دیسلا نب يبن دیس وعدملا لجرلا يوبنلا فیرشلا عرشلا سلجم يف فرتعاو رقا ام رکذ نع
 فلا هردق نیعم غلبم عیمج میظعلا m ةبسح ةیفاص ةینب سبحو فقو دق ھناب ةسوربب کیب بزع ةلحم
 وھو لیجستلا لجال ھیلع ایلوتم ھبصن نم یلا ملسو تقولا يف جـیار يضف مھرد ةئامسمخو مھرد
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 غلبملا حبرتیو دیفتسی نا طرشو نییعرش نیحیحص املستو امیلست ھنم ملست وھو مامالا دمحم نب رکب
 يف اھرشع مھارد ةرشع لک حبر نوکی نا یلع یعرملا حابرتسالاو يعرشلا لالغتسالاب موقرملا
 ةسورحملا ةسورب ةقرخ ھجالا ةلحم ضراوع یلا فرصی موقرملا غلبملا حبر نم لصح امف ماع لک
 هزع ماد هالعا عقوملا مکاحلا مکح نیبناجلا نم روبزملا فقولا رما مت املف ایعرش احیحص اطرش
 مھیلع هللا ناوضر نییدتھملا ةمئالا نم هاری نم يأر یلع ھموزلو موقرملا غلبملا ةیفقو ةحصب هالعو
 بتک ھیاروب نیکمریو یس ھچقا لجس ھی ھیفقو وب ادبؤم امزال افقو موقرملا غلبملا راصف نیعمجا
 .ردشمنلاو

31B/344. Allah’a hamd olsun ve peygamber efendimiz Muhammed’e (savs), 
aile ve dostlarına selatu selam olsun. Bu …………. bir hüçcet olarak 
muhtevası şundan ibarettir: Bursa vilayetinin Azb Bey mahallesinden Seyyid 
Veli oğlu Seyyid Nebi isimli şahıs meclis-i şer‘-i şerîf-i nebevide şöyle ikrar 
ve itirafda bulundu: Temiz bir niyetle Allah rızası için ilgili dönemde rayiç 
olan dirhem üzerinden toplam 1500 gümüş dirhem vakfedip vakfın tescili için 
mütevellî tayin ettiği cami imamı Mehmet oğlu Bekir’e teslim etmiştir. O da 
teslim almıştır. Bu teslim etme ve teslim alma sahih ve şer‘îdir. Adı geçen 
vâkıf vakfettiği paranın her yıl şer‘î istiğlal yönteminden onu on (satış 
fiyatının %10’una kiraya verilmesini) şeklinde kullanılarak, elde edilen kar 
Alaca Hırka mahallesinin avarızı için harcanmasını şart koşmuştur. Bu şart 
sahih ve şer‘îdir. Zikredilen vakfın işlemi her iki tarftan tamamlandıktan sonra 
kayıtta imzası bulunan hâkim (diva) hidayete eren imamlardan (raaa) 
zikredilen vakfı sahih ve lazım gören imamın görüş ve içtihadına dayanarak 
vakfın sıhhat ve lüzumuna hüküm verdi. Artık zikredilen meblağ lazım ve 
ebedi bir vakıf malıdır. Bu vakfiye, tescil üçreti verildikten sonra sicil 
defterine kaydedilmiştir. 

Vakfiye (Gayri Menkul Vakfı) 

49145B/. ةیعرش ةحیحص ةجح هذھف دعبو ھباحصاو ھلآو دمحم ھیبن یلع ةالصلاو ھیلول دمحلا 
 فیرشلا عرشلا سلجم یف تفرتعاو ترقا امرکذ نع اھنومضم برعی ةیعرم ةحیرص ةقیثوو
 تسبحو تفقو دق اھناب ةسورحملا ةسوربب ھجاوخ رکش ةلحم نم مارھب تنب ھمطاف ةوعدملا ةءارملا

 ةموقرملا ةلحملاب نئاکلا لزنملا عیمج کلذو اھکلمو اھل وھ ام میسجلا ھباوثل ةبغرو میظعلا m ةبسح
 ةطوحمو فینکو ءام یتیباخو نرفو ةفرغ یلعو بادرس اھتحت ةفصو یلفس تیب یلع یواحلا
 هدودح ةلمجب صاخلاو ماعلا قیرطلابو ناضمر نب رفس کلمبو جالحلا یلع موحرملا فقوب دودحملا
 ةرونملا ةنیدملا ءارقف یلع مث ةسینا هدسج یف اھحور تماد ام ةسیفنلا ھسفن یلع الوا ھقوقح ةفاکو
 نارقالا رخف وھو لیجستلا لجال ھیلع ایلوتم ھتبصن نم یلا ھتملس مث نییعرش نیحیحص اسبحو افقو
 اقدصم ارارقا نییعرم نیحیرص املستو امیلست ةیفقولا یلع اھنم اھملست وھو ھناورپ نب کیب دمحا
 مکاحلا مکح نیبناجلا نم روبزملا فقولا رما مت املف اھافشو اھاجو ھیلا یموملا یلوتملا لبق نم
 نا دعب ھموزلو روبزملا لزنملا ةیفقو ةحصب هالعو هزع ماد هالوم هاضر عقوتملا هالعا عقوملا

 مامھلاو مظعالا مامالا دنع موزللا مدعب ةجتحم اھفقو نع عوجرلا یوعد موقرملا فقاولا نم تردص
 نیماقمقلا نیبحاصلاو نیمامالا نیمامھلا دنع موزللاب اکسمتم درلا نع روبزملا یلوتملا عنتماو مدقالا

 ادبؤم امزال افقو موقرملا لزنملا تراصف فارشالا ةمئالا نیب فالخلاب املاع ایعرش احیحص امکح
 .فلاو نامث ةنسل ةفیرشلا ةدعقلا یذ  یف ررحو کلذ یرج
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45B/491. Allah’a hamdolsun ve peygamber efendimiz Hz. Muhammed’e 
(svs), ailesine ve dostlarına selatu selam olsun. Bu kayıt, sahih ve şer‘î bir 
delil ve net ve mer’î bir vesikadır. ….Bursa vilayetinin Şeker Hâce 
mahallesinden Behram kızı Fatma isimli kadın ikrar etti: Mülkiyeti kendine 
ait olan bir yerleşim mekânını Allah rızası için muazzam sevap kazanmak 
arzusuyla vakfetmiştir. Yerleşim mekânı, adı geçen mahallede olup bir alt kat 
oda, sofa altında serdâb, bir özel oda, fırın ve iki su varili içermektedir. 
Yerleşim mekânı, rahmetli Ali el-Hallaç Vakfı’na, Ramazan oğlu Sefer’in 
mülküne, umumi ve özel yola sınırdır. Yerleşim mekânını bütün sınır ve 
haklarıyla birlikte öncelikle ruhu cesedinde olduğu sürece (hayatta olduğu 
müddetçe) kendi kıymetli nefsine sonra Medine-i Münevvere’nin fakirlerine 
vakfetmiştir. Bu vakıf sahih ve şer‘îdir. Sonra tescil için tayin ettiği mütevellî 
fahrü’l-akrân Pervane oğlu Ahmet Bey’e teslim etmiştir. O da vakfiyeyi 
teslim almıştır. Bu teslim etme ve teslim alma net ve mer’îdir. İlgili ikrar adı 
geçen mütevellî tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Mezkûr 
vakfın işlemi her iki taraftan bittikten sonra adı geçen vâkıf ilgili vakfın İmam 
Azam Ebu Hanife’ye göre lazım olmadığına dayanarak ettiği vakfından rucû‘ 
etmek istediğinde ve mezkûr mütevellî Sahibeyn’e (İmam Ebu Yusuf ve 
İmam Muhammed) göre ilgili vakfın lazım olduğuna dayanarak geri 
reddetmek istemeyince, kayıtta imzası bulunan hâkim, ilgili konu hakkında 
imamların arasındaki ihtilaf ile alakalı bilgi sahibi olmasıyla beraber mezkûr 
yerleşim mekânının vakfının sıhhat ve lüzumuna hüküm verdi. Bu hüküm 
sahih ve şer‘îdir. Artık mezkûr bahçe lazım ve ebedi olarak vakıf malıdır. Bu 
vaka 1008 Zilkade ayında gerçekleşip kaleme alındı. 

Bey‘ Bat ve Vekâlet  

75268A/. یعرشلا لیکولا عاجش خیش دمحا وعدملا لجرلا فیرشلا عرشلا سلجم یف فرتعاو رقا 
 ةداھشب اھنع ھتلاکو تباثلا فسوی تنب ةشیاع ةوعدملا ھتجوز لبق نع هرکذ یتالا عیبلاب رارقالاب

 وھو یرپ نب میھاربا جاحلا باتکلا اذھ لماح نم تعاب دق اھناب یدیس نب یسومو یدبع نب نیسح
 ةقیدحلا عیمج کلذو اھنم دقعلا اذھ رودص نیح یلا اھفرصت تحتو اھکلمو اھل وھ ام اھنم یرتشا
 یولع تیبو نییلفس نیتیب یلع ةلمتشملا ّةیمحملا ةسورب عباوت نع اشاب ضوع جاحلا ةیرق یف ةعقاولا
 نب دمحم کلمبو نمحرلا دبع نب دمحم کلمب اھدودح ةیھتنملا ةرمثم ریغو ةرمثم راجشا عیمجو
 نیعم نمثب قوقحلا ةفاکو دودحلا  ةلمجب هللا ء اطع دمحم کلمبو دمحم نب یلع کلمبو نسح
 نیحیحص نیتاب ًءارتشاوً اعیب تقولا جـیار یضف مھرد ةئام ةعبراو مھرد رشع دحا هردق ضوبقم
 میھاربا جاحلا ھقدصف ایعرش احیحص ارارقا نیفرطلا نم لوبقلاو باجیالا یلع نیلمتشم نییعرش
 .فلاو عست ةنس بجرملا بجر رھش طساوا یف ررحو کلذ یرج اھافشو اھاجو اقیدصت روبزملا

68A/752. Aşağıda zikredilecek olan bey‘ akdinin ikrarı için karısı Yusuf kızı 
Ayşe tarafından şer‘î vekil tayin edilen ve vekaleti Abdi oğlu Hüseyin ve 
Seydi oğlu Musa’nın şahitlikleriyle sabit olan Ahmet Şeyh Şica meclis-i şer‘-
i şerîfte ikrar ve itiraf etti: Müvekkilesi, işbu kayıt sahibi Piri oğlu Hacı 
İbrahim’e mülkiyeti kendine ait ve bu akdin gerçekleşmesine kadar 
tasarrufunda olan bir bahçesini satmıştır. Bahçe, Bursa vilayetinin Hacı İvaz 
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Paşa köyünde olup iki alt kat oda, bir üst kat oda, meyveli ve meyvesiz 
ağaçları ihtiva etmektedir. Yerleşim mekânı, Abdurrahman oğlu Mehmet’in 
mülküne, Hasan oğlu Mehmet’in mülküne, Mehmet oğlu Ali’nin mülküne ve 
Muhammed Ataullah’ın mülküne sınırdır. Bahçeyi bütün sınır ve haklarıyla 
birlikte belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı, 
ilgili dönemde rayiç olan gümüş dirhem üzerinden 111 dirhemdir. Bu bey‘ 
kat‘î, sahih ve şer‘î olup icap kabulü içermektedir. Mukırrın ikrarı sahih ve 
şer‘î olup mezkûr Hacı İbrahim tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edildi. 
İlgili ikrar ve tasdik 1009 yılı Recep ayının ortalarında gerçekleşip kaleme 
alındı. 

Bey‘ Mutlak ve Tasdik İçin Vekalet 

32329B/. ناـــــــــــــضمر 25 تــــــــــــــبسلا نم  

 ترتشا يھو زوکالا ةنبا نوتاخ اخیلز باتکلا اذھ ةلماح نم تعاب دق اھناب دمحم تنب ضوع ترقا 
 يواحلا ةسورحملا ةسورب لیذب نسح ھجاوخ ةلحمب عقاولا لزنملا عیمج کلذو اھکلمو اھل وھ ام اھنم
 ریصقلا یلع ةقیدحب دودحملا ةطوحمو فینکو ءام ةیباخو رخآ یلفس تیبو ةفصو یلفس تیب یلع
 ةثلثو مھرد ةئام ةنس لک يف ھضرا ةعطاقمو نیرخآلا نیفرطلا نم صاخلا قیرطلابو نیفرطلا نم
 جـیار يضف مھرد فالآ ةینامث هردق ضوبقم نیعم نمثب قوقحلاو دودحلا ةلمجب ایضف امھرد رشع
 لیکولا دمحا نب دمحم اھجوز لبق نم اقدصم ارارقا نییعرش نیحیحص ءارتشاو اعیب تقولا يف
  .هللا دبع نب دوادو میھاربا نب دومحم ةداھشب ھتلاکو تباثلا اھلبق نع قیدصتلاب

29B/323. Ramazan 25 Cumartesi 

Mehmet kızı İvaz ikrar etti: İşbu kayıt sahibi Alagöz kızı Züleyha Hatun’a 
mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim mekânını satmıştır. Yerleşim mekânı, 
Bursa vilayetinin Hoca Hasan mahallesinde olup bir alt kat oda, sofa, diğer 
bir alt kat oda, su varili, tuvalet ve avluyu içermektedir. Yerleşim mekânının 
iki tarafı Kısa boylu Ali’nin bahçesine ve diğer iki tarafı özel yola sınırdır. 
Yıllık 113 gümüş dirhem mukataası olan yerleşim mekânını bütün sınır ve 
haklarıyla birlikte, belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen 
miktarı, ilgili dönemde rayiç olan dirhem üzerinden 8000 gümüş dirhemdir. 
İlgili satım akdi sahih ve şer‘î bir akittir. Bu ikrar adı geçen mukırrın 
tarafından ilgili ikrarı tasdiki için vekil tayin edilen ve vekaleti İbrahim oğlu 
Mahmut ve Abdullah oğlu Davud’un şehadetleriyle sabit olan kocası Ahmet 
oğlu Mehmet tarafından tasdik edilmiştir. 

Bey‘ bi’l-vefâ 

43240B/. ضر يلع فقو یلع يلوتملا دمحم نب نسح نم افولا عیبب عاب دق ھناب لالب نب لیلخ رقا 
 فقولا لامب وھ ام روبزملا عیبلاب ھنم ىرتشا وھو يداریا ءاضق عباوت نم )؟(سم يداو ةیرق
 ىلفس تیب يلع يواحلا ةسورحملا ةسوربب ھجاوخ ركش ةلحمب نئاكلا لزنملا عیمج كلذو موسرملا
 صاخلا قیرطلابو ماعلا قیرطلابو هللا دبع كلمبو نوتاخ ھیسآ كلمب دودحملا راج ءام و لبطصاو
 .اموی نیثلث ىلا ھخیرات موی نم لجالاو يضف مھرد افلا هردق ضوبقم نیعم نمثب دودحلا ةلمجب
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40B/432. Bilal oğlu Halil ikrar etti: Vadi Mis (?) köyünde bulunan Ali (rs) 
vakfının mütevellîsi Mehmet oğlu Hasan’a mülkiyeti kendine ait olan bir 
yerleşim mekânını bey‘ bi’l-vefâ tarikiyle satmıştır. Müşteri, yerleşim 
mekânını mezkûr vakfın malıyla satın almıştır. Yerleşim mekânı, Bursa 
vilayetinin Şeker Hoca mahallesinde olup bir alt kat oda, ahır ve akar suyu 
içermektedir. İlgili yerleşim mekânı, Asiye Hatun’un mülküne, Abdullah’ın 
mülküne, umumi yola ve özel yola sınırdır. Yerleşim mekânını bütün 
sınırlarıyla belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı, 
2000 gümüş dirhemdir. Müddeti, ekteki tarihten otuz güne kadardır. 

Bey‘ bi’l-istiğlâl ve Kefalet 

49445B/.  قیرطب ھلامب یرتشا وھو يمم نب دمحم باتک لماح نم عاب دق ھناب رکب نب نیسح رقا 
 یلا هدودح یھتنملا ةسوربب رقوچ ةلحم یف عقاولا لزنملا عیمج کلذو ھکلمو ھل وھ ام لالغتسالا
 هردق نمثب ماعلا قیرطلاو يسنالقلا يبلچ دمحم کلمبو باوبلا هللا رما کلمبو هللا دبع نب مارھب کلم
 مامت یلا ھخیرات رھش ةرغ نم ةیلختلا دعبو هایا هرجآ وھو ھنم هرجاتسا مث يضف مھرد فالآ ةثلث

 تلفک مث ھتعن اروبزم امھرد نوعبسو ةسمخو ةئامثلث ةدملا کلت يف اھردق ةنیعم ةرجاب ةلماک ةنس
 .فلاو نامث ةنسل ةجحلا يذ ةرغ یف کلذ یرج لوبقلاو رمالا یلع ةیواح ةلافک فسوی تنب ھمطاف

45B/494. Bekir oğlu Hüseyin ikrar etti: İşbu kayıt sahibi Memi oğlu 
Mehmet’e mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim mekânını bey‘ bi’l-istiğlal 
tarikiyle satmıştır. Adı geçen müşteri kendi malıyla satın almıştır. Yerleşim 
mekânı, Bursa’nın Çukur mahallesinde olup Abdullah oğlu Behram’ın 
mülküyle, Emrullah el-Bevvâb’ın mülküne, Mehmet Çelebi el-Kulansı’nın 
mülküne ve umumi yola sınırdır. Semen miktarı, 3000 gümüş dirhemdir. 
Sonra satıcı sattığı yerleşim mekânını kiralamak istediğinde, alıcı yerleşim 
mekânını tahliye ettikten sonra satıcıya ekteki ayın ilk gününden itibaren tam 
bir seneye kadar belirli üçret karşılığında kiraya vermiştir. Kira miktarı, vasfı 
zikredilen dirhem üzerinden 375 dirhemdir. Sonra Yusuf kızı Fatma kefil 
oldu. Bu kefalet icap kabulü içermektedir. Bu ikrar 1008 yılı Zilhicce ayının 
ilk gününde gerçekleşti. 

Şahsın Mahkemeye Gelmesine Kefil Olma  ve Kefile Kefil Olma 

93483B/. ورسخ نب نیسح سفنب ةسورحملا ةسوربب اشاپ یلع ةلحم نع دمحم نب نیسح لفک 
 لفک مث ةیعرش ةحیحص ةلافک یسیع نب لیعمسا وعدملا ھمیرغ بلطب بلطلا دنع هراضحاب مزتلاو
 بغ هراضحاب مزتلاو دمحم نب نیسح روبزملا لیفک سفنب ةروبزملا ةلحملا نع یدبع نب نامیلس
 .ایعرش احیحص امازتلا روبزملا میرغ بلطب بلطلا

83B/934. Bursa vilayetinin Ali Paşa mahallesinden Mehmet oğlu Hüseyin, 
Hüsrev oğlu Hüseyin’in hasmı İsa oğlu İsmail’in talebiyle, onun nefsine kefil 
olup talep edildiğinde onu mahkemeye ihzar etmeyi üstlendi. Bu kefalet sahih 
ve şer‘îdir. Sonra mezkûr alacaklının talebiyle ismi geçen mahalleden Abdi 
oğlu Süleyman, ismi geçen kefil Mehmet oğlu Hüseyin’in nefsine kefil olup 
talep edildiğinde onu mahkemeye ihzar etmeyi üstlendi. Bu üstlenme sahih ve 
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şer ‘îdir. 

Şahitlik ve Tedbir Yoluyla Köle Azadı 

445B/. شواچ يریپ نایعالاو دجامالا ةدمع فینملا نیدلا لفحمو فیرشلا عرشلا سلجم يف دھش 
 ةیضقلل رکنملا ماریب نم رضحمب هللا دبع نب نیسحو یفطصم نب دمحم جاحلاو هدجم دیز دمحم نبا
 ةروکذملا ةیضقلاب لیکولا ھسفن نع لیصالا دمحم نب یفطصم موحرملا هوبا یفوتملا اھرکذ يتآلا

 موقرملا موحرملا نبا دمحم ّوعدملا ریغصلا اھنبا یلع ّيصولا یھو هللا دبع تنب رمق ھّما لبق نع
 ةحیحصلا یوعدلاب قوبسملا داھشتسالا ّبغ اعرش توبثلا قیرط وھ امب اھنع ھتلاکو توبث دعب
 يسورلا باشلا لیوطلا لھشالا قرفالا باھولا دبع نب ناوضر باتکلا ظفاح نع ةرداصلا ةیعرشلا
 ھتّحص لامکو ھتاویح لاح اندنع فرتعاو انیدل رقا دق یفطصم موسرملا موحرملا هابا ناب لصالا
 تناف تم اذا ھنابً الئاق ھکلم يف وھو اقلطم اریبدت روکذملا يعدملا ناوضر هدبع ربد دق ّھناب ھلقعو
 عقوتملا هالعا عقوملا مکاحلا مکحف ةیعرم اھلوبق طیارش لعج دعب ةلوبقم ةیعرش ةحیحص ةداھش ّرح
 .ایعرش احیحص امکح ھتمیقب فاد وھ و ھیلا یموملا هالوم لام ثلث نم ھقتعب هالوم ءاضر

5B/44. Meclis-i şer‘-i şerîf ve mahfil-i dîn-i münîfte ‘umdetü’l-emâcid ve’l-
a‘yân Mehmet oğlu Piri Çavuş (zm), Mustafa oğlu Mehmet ve Abdullah oğlu 
Hüseyin, aşağıdaki davanın münkiri olan Bayram’ın huzurunda şahitlik 
ettiler: Rahmetli Mehmet oğlu Mustafa kendi tarafından asâleten ve karısı 
(mezkûr rahmetlinin küçük çocuğu Mehmet’in vasisi) Abdullah kızı Kamer 
tarafından vekaleten (ki ilgili dava için vekaleti şer‘î tarikle sabit olmuştur) 
işbu kayıt sahibi seyrek dişli, ela gözlü, uzun boylu, yiğit ve Rusyalı 
Abdülvehhâb oğlu Rıdvan isimli, mülkiyetinde olan kölesini sıhhati ve aklı 
başında ve henüz hayattayken tedbir yoluyla şu cümleyi “ben ölünce sen 
hürsün” azat ettiğini bizim huzurumuzda ikrar ve itirafta bulundu. Bu şahitlik 
sahih, şer‘î, mer‘î ve makbuldür. Şahitlerin şahitliği kabul olduktan sonra 
kayıtta imzası bulunan hâkim (mrm) mezkûr kölenin adı geçen sahibinin 
malının üçte birinden azat olmasına hüküm verdi. Bu hüküm, sahih ve şer‘îdir. 
Rıdvan da o malın kıymetini ödedi. 

Vekâlet, Satım Akdi ve Şahitlik 

40537B/. نمثلا ضبقو عیبلاب رارقالاب لیکولا  هللا راج نبا یدنفا ناضمر انالوم فرتعاو رقا 
 نابعش نب دمحم ةداھشب اھنع ھتلاکو تباثلا دومحم تنب ھمطاف ةوعدملا ھتجوز لبق نع امھرکذ یتآلا
 ترتشا یھو نیسح تنب ھمطاف باتکلا اذھ ةلماح نم تعاب دق ةموقرملا ھتلکؤم ناب دمحا نب دمحمو
 ةسورحملا ةسورب تالحم نم اشاب یلع ةلحمب عقاولا لزنملا عیمج کلذو اھکلمو اھل وھ ام اھنم
 فقوب دودحملا ةرمثم راجشا تاذ ةطوحمو فینکو ءام ةیباخو ةفرغو نییلفس نیتیب یلع یواحلا
 نیعم نمثب قوقحلاو دودحلا ةلمجب ماعلا قیرطلابو لاقبلا کلمبو نب یلاب کلمبو اشاپ یلع موحرملا
 اقدصم ارارقا نییعرش نیحیحص ءارتشاو اعیب تقولا یف جـیار یضف مھرد فالا ةتس هردق ضوبقم
 نیدھاشلا ةداھشب ھتلاکو تباثلا ةموقرملا ةیرتشملا لبق نع قیدصتلاب لیکولا دمحم نب نامیلس لبق نم
 .فلاو نامث ةنس مارحلا ةدعقلا یذ رھش لیاوا یف ررحو کلذ یرج اھافشو اھاجو اقیدصت نیموقرملا

37B/405. Zikredilecek olan bey‘ ve semeni kabzı için zevcesi Mahmut kızı 
Fatma tarafından vekil tayin edilen ve vekaleti Şaban oğlu Mehmet ve Ahmet 
oğlu Mehmet’in şehadetleriyle sabit olan Carullah oğlu Mevlâna Ramazan 
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Efendi ikrar etti: Adı geçen müvekkili, işbu kayıt sahibi Hüseyin kızı 
Fatma’ya mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim mekânını satmıştır. Yerleşim 
mekânı, Bursa mahallelerinden Alipaşa mahallesinde olup iki alt kat oda, bir 
özel oda, su varili, tuvalet ve avluyu içermektedir. Yerleşim mekânı, Ali Paşa 
Vakfı’na, Bali’nin mülküne, Bakkal’ın mülküne ve umumi yola sınırdır. İlgili 
yerleşim mekânını bütün sınır ve haklarıyla birlikte, belirli ve kabzedilen 
semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı, ilgili dönemde rayiç olan dirhem 
üzerinden 6000 gümüş dirhemdir. İlgili bey‘ sahih ve şer‘îdir. Mukırrın ikrarı 
adı geçen müşteri tarafından tasdik için vekil tayin edilen ve vekaleti adları 
geçen şahitlerin şehadetleriyle yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Bu 
ikrar 1008 yılı Zilkade ayının başlarında gerçekleşip kaleme alındı. 

İbra ve Muhâlea 

93784A/. ةسورب تّالحم نم يلغوا دروق ّةلحمب ةنکاّسلا نیسح تنب ھمطاف ةوعدملا ةأرملا تعلاخ 
 لجؤملا اھرھم یلع اھعم علاخ وھو یحم نب میھاربا ّوعدملا اھجوز عم تعلاخ دق اّھناب ةسورحملا
 ھیلع اھیواعد ریاس يلعو اھّتدع ةقفن یلعو ينامثع يضف مھرد فلا وھو اھحاکن ھیلع دوقعملا
 مث فنأتسم قادصو دیدج دقعب الا ھل ّلحت ال ثیحب ھنم ةنابم يھ تراصف ّةیعرش ةحیحص ةعلاخم
ً امومع تامصاخملاو نامیالاو تابلاطملاو يواّعدلا عیمج نع رخآلا ةّمذ امھنم دحاو لک ءاربا

 يرج تامصاخملل اعفارو عاًزنلل اعطاقً اماع ًءاربا روبزملا علخلاب ةّقلعتملا یّوعدملا نعً اصوصخ
 .فلاو عست ةنس مارحلا ةجحلا يذ رشع سماخلا مویلا یف رّرحو کلذ

84A/937. Bursa vilayetinin mahallelerinden Kurtoğlu mahallesine oturan 
Hüseyin kızı Fatma isimli kadın, işbu kocası Muhyi oğlu İbrahim’den nikahta 
belirlenen müeccel mehir (miktarı, Osmanlı gümüş dirhemi üzerinden 1000 
dirhemidir), iddet nafakası ve kocasının üzerinde olan bütün davalardan 
vazgeçme karşılığında muhâlea yoluyla boşandı. Bu muhâlea sahih ve 
şer‘îdir. Artık Fatma kocasından ayrılmıştır. Şöyle ki kocasına helal değildir. 
Ancak yeni nikah akdi ve yeni mehir ile helal olur. Sonra her ikisi, bütün dava, 
husumet, yemin ve taleplerden özellikle mezkûr muhâleaya ilişkin davalardan 
birbirlerinin zimmetlerini çekişmeyi ortadan kaldırıcı ve husumete son verici 
bir şekilde ibra etmişlerdir. İlgili ikrar 25. Zilhicce 1009 tarihinde gerçekleşip 
kaleme alındı. 

Borç, Karz-ı Şer‘î, Rehin ve Kefalet 

44742A/. هردق اغلبم یلع ریپ نب میھاربا باتکلا اذھ لماحل ھتمذ یفو ھیلع ناب دمحم نب یلو رقا 
 فلا وھو یقابلاو یعرشلا نیدلا نم ھنم مھرد فالآ ةینامث تقولا یف جـیار یضف مھرد فالآ عست
 یف ھلزنم ناو ھلیذب ھخیرات رھش ةرغ نم ضرقلا ریغ ھیلع الجوم یرتشملا قوجلا نمث نم مھرد
 ءام ةیباخو لبطصاو ةفصو نییلفس نیتیب یلع یواحلا ةسورحملا ةسوربب یزق یجتسرک ةلحم
 قیرطلابو نوتاخ ھیضار کلمبو هللا دبع نب فسوی جاحلا کلمب دودحملا ةرمثم راجشا تاذ ةطوحمو
 لفکو ایعرش احیحص ارارقا روکذملا نیدلا لجال هدنع ضوبقم نھر دودحلا ةلمجب نیفرطلا نم ماعلا

 .ةیعرش ةحیحص ةلافک هللا دبع نب ناوضر

42A/447. Mehmet oğlu Veli ikrar etti: İşbu kayıt sahibi Pir Ali oğlu İbrahim’e 
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ilgili dönemde rayiç olan dirhem üzerinden 9000 gümüş dirhem olup borcum 
var. 8000’i karz-ı şer‘îden bakiye 1000’i karz dışında ekteki ayın ilk gününden 
itibaren müeccel olarak ince pamuklu kumaş semeninden oluşmaktadır. Bursa 
vilayetinin Keresteci mahallesinde olan yerleşim mekânı ilgili borç için 
İbrahim’in nezdine rehin bırakılmıştır. İlgili yerleşim mekânı, iki alt kat oda, 
sofa, ahır, su varili ve meyveli ağaçları içermektedir. Yerleşim mekânının bir 
tarafı Abdullah oğlu Hacı Yusuf’un mülküne, Raziye Hatun’un mülküne ve 
diğer iki tarafı umumi yola sınırdır. Mukırrın ikrarı sahih ve şer‘îdir. Borcun 
tahsili için Abdullah oğlu Rıdvan kefil oldu. Bu kefalet sahih ve şer‘îdir. 

Şahitlik ve Emanet 

85077A/. فلا و عست ةنسل ةفیرشلا ةدعقلا يذ رھش نم 6 ءاـــــــــــــــــــــــــعبرالا موی 

 يرپ نب يبلچ دمحاو  نب يبلچ ظفاحو دمحم نب ھفیلخ دمحم فیرشلا عرشلا سلجم يف دھش
 ثراوو قیقش وھ يذلا دمحم ينبا دمحم ھیخاو يلع نیوعدملا نم رضحملا دمحم نب یفطصمو
 داھشتسالا بغ ةسورحملا ةسورب نصح لخادب يلقاوق ةلحم يف ةافوتملا نانس تنب ةشئاع ةوعدملل
 ھنایب يتالا صوصخلاب يعرشلا لیکولا رفعج نب يدنفا رمع نیعرشتملا ةاضقلا رخف نع رداصلا

 تفرتعاو اندنع ترقا دق ةروبزملا تافوتملا ناب دمحا جاحلا تنب ةمطاف اھماو ةحلاص اھتخوا لبق نع
 اھفرصت تحتو اھدی یف ام عیمج اماع نیعبس ذنم ھخیرات لبق اعرش اھریراقا ةحص لاح انیدی نیب
 تاوذ نم لاملا مسا ھیلع قلطی ام لکو تاسوبلملاو ةعونتملا ةعتمالاو تالوقنملاو راقعلاو دوقنلا نم
 دی ال ةلاکوو ةناما دی اھیف يدی ناو نیتروبزملا نیتلکوملل فرص قحو ضحم کلم لاثمالاو میقلا
 ةموکحم ةیعرش ةحیحص ةداھش بابسالا نم ببس و هوجولا نم اھجو اھیف يل لخدمالو ةلاصاو کلم
 .روبزملا خیراتلا يف ررحو کلذ یرج اھتاعارم دعب اھبجومب

77A/850. Çarşamba, 6 Zilkade 1009 

Aşağıda zikredilecek olan hususun ikrarı için Bursa kalesindeki Kavaklı 
mahallede vefat eden Sinan kızı Ayşe’nin kardeşi Saliha ve annesi Fatma 
taraflarından şer‘î vekil tayin edilen Fahrü’l-kuddâti’l-muteşeri‘în Cafer oğlu 
Ömer Efendi ikrar etti: Müvekkilelerim şöyle ifade ettiler: Müteveffa, bu 
tarihten 70 sene önce şer‘ açısından ikrarının sahih olduğu zaman bizim 
yanımızda ikrar ve itiraf etti ki; nakit para, gayrimenkul, menkul, farklı metâ‘ 
ve giyecekler gibi elimde ve tasarrufumda olan mal denilen mislî ve kıyemî 
malların hepsi sizin asıl mülkünüz ve halis hakkınızdır. Bu mal üzerindeki 
benim elim (hakimiyetim) emanet ve vekalet elidir. Mülk ve asalet eli 
değildir. Herhangi bir şekilde ve vesileyle o malda benim bir dahlim yoktur. 
Bahsi geçen konuda mezkûr vekilden şahit istendiğinde Mehmet oğlu 
Mehmet Halife, Hafız Çelebi, Piri oğlu Ahmet Çelebi ve Mehmet el-Muhzır 
oğlu Mustafa meclis-i şer‘-i şerîfte, ismi geçen müteveffanın öz kardeşi ve 
varisi Mehmet’in oğulları Ali ve Mehmet isimli şahısların huzurunda şahitlik 
ettiler. Bu şahitlik, sahih ve şer‘î olup riayet edildikten sonra ona göre hüküm 
verildi. Bu hüküm yukarıda geçen tarihte gerçekleşip kaleme alındı. 

 



73 |         6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler 
 
Hibe, Vekalet ve Şahitlik 

677B/. ةرخآلا یدامج دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحالا موی 

 نکرلا نیب افصلاب يعاسلا مارحلا هللا تیب رئاز فینملا نیدلا لفحمو فیرشلا عرشلا سلجم يف ّرقا
 تارذحملا رخف لبق نع هرکذ يتآلا ةبھلاب رارقالاب ھتلاکو تباثلا ماسح نب یفطصم جاحلا ماقملاو
 دق ةروکذملا ھتلکوم ناب ضوع جاحلا نب میھارباو هللا دبع نب نانس جاحلا ةداھشب هللا دبع تنب اقلھم
 اھلزنم نم خبطملا عیمج نسح تنب ناخیمسا تارقوملا رخذ باتکلا اذھ ةلماح اھتنبل تحنمو تبھو
 يبلچ یلع کیبب ریھشلا لجرلا کلمب دودحملا ةسورحملا ةسورب ةنیدمب یلغوا ءایبنا ةلحمب نئاکلا
 عباوتلا ةلمجب ماعلا قیرطلابو یبلچ نامثع کلمبو یسیع جاحلا نبا یبلچ میھاربا انالوم کلمبو
 ّناو اعرش اھتحص طیارش یلع ةلمتشم ةیعرش ةحیحص ةبھ قئارطلاو قفارملا ةفاکو قحاوللاو
 ھقدصو ایعرش احیحص ارارقا الماک امات موقرملا خبطملا تبھتلاو تضبق دق ةروبزملا اھل بوھوملا
 توبث دعب ةروفسملا ناخیمسا فرط نع ةیکحملا ةیضقلا قیدصتب لیکولا یفطصملا نبا یبلچ دمحم
 .ةرخآلا يدامج طساوا يف اریرحت اھافشو اھاجو اقیدصت اعرش توبثلا قیرط وھ امب اھنع ھتلاکو

7B/67. Fahrü’l-muhzerât Abdullah kızı Muhlika tarafından, ileride 
zikredilecek olan hibe konusunu ikrar etmek için vekil tayin edilen Husâm 
oğlu Hacı Mustafa (zbhsrm) Meclis-i şer‘î şerif ve mahfil-i din-i munîfte ikrar 
etti:  Vekilin vekaleti Abdullah oğlu Hacı Sinan ve Hacı İvez oğlu İbrahim 
şehadetleriyle sabit olmaktadır. Mezkûr müvekkili işbu kayıt sahibi olan kızı 
Zuhrü’l-mûkerât Hasan kızı İsmihan’a yerleşim mekânından bir mutfağını 
hibe etti. Yerleşim mekânı Bursa şehrinin Enbiya oğlu mahallesinde olup ünlü 
adam Bey Ali Çelebi, Hacı İsa oğlu Mevlâna İbrahim Çelebi ve Osman 
Çelebi’nin mülklerine ve umumi yola sınırdır. İlgili Mutfağı bütün müştemilat 
ve haklarıyla birlikte hibe etmiştir. Bu hibe sahih ve şer‘î olup hibenin sıhhat 
şartlarını içine almaktadır. Bağışta bulunan kişi de bağışlanan mutfağı 
tamamen kabz etmiştir. Mukırrın bu ikrarı sahih ve şer‘îdir. Bu olayı tasdik 
etmek için Mezkûr İsmihan tarafından vekil tayin edilen Mustafa oğlu 
Mehmet Çelebi vekaleti şer‘î sübut yoluyla sabit olduktan sonra yüz yüze 
sözlü olarak tasdik etti. Bu olay Cemaziülahirin ortalarında kaleme alındı. 

İcare (Kira) Akdi 

52148A/. وھو دمحم نب یسوم نم ةسوربب ریبکلا عماجلاب یلوتملا یفطصم نب یبلچ دمحا رجآ 
 ینغتسملا روبزملا عماجلا برقب عقاولا مامحلا عیمج کلذ و موقرملا فقولا نم وھ ام ھنم رجاتسا

 اھردق ةنیعم ةرجاب ةلماک ةنسل ھلیذب ھخیرات رھش ةرغ نم مولعم لجاب ھناکم یف ھترھشل دیدحتلا نع
 اراجیا ھباسحب ھئاضقنا دنع رھش لک ةرجا ھیلا یدؤی نا یلع امھرد نورشعو انثا موی لک یف
 .نییعرش نیحیحص اراجیتساو

48A/521. Bursa’da bulunan Camii Kebir Vakfı’nın mütevellîsi Mustafa oğlu 
Ahmet Çelebi, Mehmet oğlu Musa’ya mülkiyeti mezkûr vakfa ait olan 
hamamı belirli bir müddet için belirli bir üçret mukabilinde üçreti her ayın 
sonunda ödemesi şartıyla kiraya verdir. Hamam, mezkûr camiin yakınında 
olup kendi bölgesinde bilindiğinden sınırlarını beyan etmeye gerek 
duyulmamıştır. Hamamı, ekteki ayın ilk gününden itibaren tam bir seneye 
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kadardır. Kira miktarı, günlük 22 dirhemdir. Bu kira akdi sahih ve şer‘îdir. 

Vasi Atanması 

32429B/. هرق تنب ھنیما ةریغصلا یلع ایصو لجارلا هللا دبع نب کیب یفطصم مکاحلا بصن 
 .ةموقرملا ةیاصولا لبق وھو روبزملا اھیبا نم اھیلا لقتنملا اھلاوما طبضل نسح

29B/324. Hâkim, Kara Hasan kızı Emine isimli küçük çocuğa onun 
babasından ona intikal eden malının korumak için Abdullah er-Râcil oğlu 
Mustafa’yı vasi tayin etti. O da bu vesayeti kabul etti. 
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Ali El-Amin Mazrui’nin Hayatı ve Faaliyetleri 
Adan Jarso Golole* 

Özet 

1933 yıllında Kenya’nın Mombasa şehrinde dünyaya gelen Ali el-Amin 
Mazrui (Ali Mazrui) eski Doğu Afrika’daki şehir devlet yöneticilerinden olan 
Mazrui ailesinden gelmektedir. Kendisi ve babası dâhil Mazrui ailesinden 
yaklaşık 25 kişinin ilim dünyasında boy gösterdiği bilinmektedir. 
Kariyerlerinde olduğu gibi eğitim hayatında da yabancı ülkelerde eğitim 
gören bu düşünür, İngiltere ve Amerika’da okumuştur. 1966 yılında doktora 
unvanını kazandıktan sonra Doğu Afrika’nın ve Uganda’nın en önemli 
üniversitelerden biri olan Makerere Üniversitesi’nde akademisyen olarak 
görev yapmıştır. 1973 yıllında bazı siyasî nedenlerden dolayı Makerere 
Üniversitesi’ndeki görevini bırakan düşünür daha sonra Amerika’ya 
yerleşmiştir. 2014 yılında dünyaya gözünü kapatmış olan yazar bu zaman 
zarfında Amerika’da akademisyenliğini sürdürmüştür. Doğu Afrika’nın 
gelmiş geçmiş en önemli siyaset bilimcilerinden biri olan Ali Mazrui, Afrika 
siyaseti, İslam Tarihi, Svahili ve Arap şiirlerinin tahlili, sosyal değişimler vs. 
ile ilgili konularla uğraşmıştır. Ali Mazrui’nin göstermiş olduğu başarılardan 
dolayı onun hayatını okumak ve yazmak hem zevkli hem de gururlandırıcıdır. 
Özellikle kendisinin yıllık yazılarında paylaştığı bilgileri okumak inanılmaz 
bir şekilde okuyucu cezbetmektedir. Onun kıtalararasında bir konferanstan 
konferansa, bir sempozyumdan bir başkasına koşması ve yaptığı bu turlarda 
insanların hayatına dokunan konuları işlemesi, zekâsının muazzamlığını 
göstermektedir. Ali Mazrui’nin hayatını araştırırken bizden önce yazılan onun 
biyografisini ele alan yazılar ve Mazrui’nin kendi yıllığında yazdığı bilgilere 
dayandık.  Özellikle 33 bültenden oluşan 1979’ten 2010’a kadar yıllıklarında 
Ali Mazrui hem yıl içinde üstlendiği görevler hem de kendi hayatı hakkında 
birçok konuya açıklık getirmiştir. Yazımızı Ali Mazrui’nin kendi yıllıkları ve 
araştırmacıların onun hakkında yazdığı bilgilerin ışığında ele alacağız. 

Anahtar Kelimeler: Amerika, Afrika, Kenya, Ali Mazrui, Siyaset Bilimi 

 

 

 
* Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları bölümü doktora 
öğrencisi. 
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Kısa Özgeçmişi ve Eğitim Hayatı 

Ali Mazrui, Kenya’nın ikinci en büyük şehri olan Mombasa’da 1933 yıllında 
dünyaya geldi. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York 
eyaletinde bulunan Binghamton bölgesinde 2014 yıllında 81 yaşında dünyaya 
gözünü yumdu (Tamim, 2014, s. 2).  Kendisi Kenya’nın sahil bölgeleri ve 
özellikle de Mombasa şehir devletini 139 yıl yöneten Mazrui kabilesinden 
gelmektedir (Mazrui, 2000, s. 7; Winifred, 2015, s. 65; Freeman-Grenville, 
1986, s. 962). Mazrui kabilesi ise Umman’dan doğu Afrika’nın sahillerine göç 
eden Arap kabilelerinden biridir (Bosworth, n.d., s. 136; Freeman-Grenville, 
1986, s. 961-962). Yıllık hatıralarını yazarken haber bülteninde kendisinin 
Umman’a ziyaretini anlatan Ali Mazrui, kabile fertlerinin hali hazırda 
Umman’da bulunduğunu ifade etmektedir. Kenya’nın büyük düşünürlerinden 
biri olan Ali Mazrui okuryazar âlimler zincirine sahip olan bir aileden 
gelmektedir. Kendisi dışında babası el-Amin b. Ali Mazrui de (1891-1947) 
dahil ailesinden 25 kişi âlim (hoca) ve düşünür niteliği taşımaktadır (Tamim, 
2016, s. 2). Babası el-Amin b. Ali Mazrui bağımsızlığından önceki Kenya’nın 
baş kadısıdır (Mazrui, 1989, s. 5; a.mlf., 1994, s. 15; Freeman-Grenville, 
1986, s. 962) ). Keza akrabalarından birkaç kişi de bu görevde bulunmuştur. 
Örneğin dayısı Süleyman b. Ali Mazrui’de (1861-1937) Kenya İngiliz 
sömürgesi iken baş kadı olarak görevini yapmıştır (Pourwels, 1981, s. 332 ; 
Tamim, n.d., s. 09). Fakat ondan önce aileleri dinî ilimlerde özellikle fıkıh 
ilim dalında (İslam Hukuku) boy gösterirken kendisi medrese eğitim yerine 
laik eğitim sisteminde ders görmüştür (al-Amin, 2006, s. 13 - 14; Mazrui, 
1983, s. 3). 

Ali Mazrui ilk okul ve lise eğitimini Kenya’da bitirdikten sonra lisans ve 
lisansüstü eğitimi için 1955 yıllında yurt dışına gitti. Bu dönemin en etkin 
ailelerden birinden gelen Ali Mazrui, lise eğitimini bitirdikten sonra 
Mombasa’da bulunan Müslüman öğrencilerin eğitimi için kurulan Mombasa 
Teknik Enstitüsü’nde alt kademeli bir evrak memuru olarak çalışmıştır 
(Winifed, 2015, s. 65). 1952 yıllında bu enstitüde yapılan, sömürge altında 
olan Kenya’nın yöneticisi (lideri) Sir Philip Mitchell’in de katıldığı bir 
kutlamada, Ali Mazrui bir yazı okumuştur. Onun okuduğu yazı herkesi ve 
özellikle Sir Philip’in dikkati çekmiştir. Ali Mazrui’nin konuşmasını 
dinledikten sonra onun içindeki parlak cevheri gören Sir Philip Mazrui’nin 
İngiltere’ye gidip okumasını önermiştir (Musambi, 2014, s. 3).  Böylece 
devlet yöneticisinin ilgisi çeken Mazrui devlet bursu kazanarak eğitimi için 
1955 yıllında İngiltere’nin yolunu tutmuştur (Mazrui, 2005, s. 18 ). Lisans 
eğitimine başlamadan önce lise eğitimini İngiltere’de tekrar okumak zorunda 
olan Ali Mazrui, Hundersfield Teknik Koleji’nde liseyi bitirdi (Mazrui, 1987, 
s. 5). Sonra lisans için İngiltere’nin Manchester Üniversitesi’ne katıldı. 1960 
yıllında üniversitenin siyaset bilimleri bölümünden üstün bir başarı elde 
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ederek, birincilikle mezun oldu. Daha sonra yüksek lisans eğitimi için 
Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek Columbia Üniversitesi’nde eğitimine 
devam etti. 1961 yılında yüksek lisansını tamamlayan Ali Mazrui Doktora 
eğitimi için tekrar İngiltere’ye geri döndü. Ali Mazrui 1966 yıllında Oxford 
Üniversitesi’nin siyaset bilimleri bölümünde doktorasını savundu. Doktorası 
devam ettiği sırada yazdığı makalelerle özellikle Pan-Afrika ve sömürge 
karşıtı düşünceleriyle basın kuruluşlarının dikkatlerini çekti. Daha önce lise 
mezunuyken medya kuruluşlarından Mombasa Times, Arab Gardian ve Sauti 
ya Mvita’da tecrübe kazanan Ali Mazrui (Musambi, 2014, s. 2), 1962’de 
doktora eğitimini sürdürdüğü esnada İngiliz yayın kuruluşu BBC’de siyasî 
analiz yapmaya başladı. Böylece Ali Mazrui, büyük bir ustalıkla hem 
Akademik hayatını hem de medya hayatını sürdürdü. 

İş Hayatı ve Üstlendiği Görevler 

Ali Mazrui 1963 yıllında Oxford’da doktorasını yaparken dönemin ve Doğu 
Afrika’nın en büyük üniversitelerden biri olan Uganda’nın başkenti 
Kampala’daki Makerere Üniversitesi’nin siyaset bilimleri bölümüne tayin 
edilerek akademik hayatına başlamış oldu. Gelir gelmez kendisini belli eden 
düşünür hem üniversite yönetiminin dikkatini üzerine çekmiş hem de 
öğrencilerin ilgi odağı olmuştur. Yıllık bültenlerinde anlattığına göre 
öğrenciler onun derslerine ve konuşmalarına katılmak için yemek vakitleri de 
olsa yemeklerinden vazgeçip üniversitenin en büyük salonlarını doldurup 
taşırarak kendisini dinlediğini ifade etmektedir. Ali Mazrui Makerere’de 
çalıştığı 1963-1973 yılları arasında Profesörlüğe kadar yükseldiği gibi 
üniversitede de önemli görevleri başarıyla yerine getirmiştir (Cambell, 2014, 
s. 1). Üniversitenin Siyaset Bilimleri bölüm başkanı, Hukuk fakültesinin 
dekanı ve sosyal bilimler fakültesinin dekanı olarak çeşitli görevler 
üstelenmiştir. Uganda askeri darbeyle İdi Amin’in eline geçtikten sonra 
ülkesine geri dönen Ali Mazrui’ye burada çalışma izni verilmemiştir. 
Kenya’da üniversitede çalışma fırsatı bulamayınca ABD’ye giderek hocalık 
hayatını Michigan Üniversitesi’nde devam etmiştir.1 Ali Mazrui, 1973-1991 
yılları arasında Michigan Üniversitesi’nde birçok önemli görev üstlenmiştir. 
Michigan’da bulunduğu on sekiz yılda siyaset bilimi profesörü olmak dışında 
1978-1981 yıllar arasında da üniversitedeki Afro-Amerikan ve Afrika 
çalışmaları merkezi müdürü olarak da görev yapmıştır (Mazrui, 1979, s. 1 - 
2). Keza bu üniversitede görevini sürdürürken Afrika’dan Nijerya’nın Jos 
Üniversitesi’nden araştırma teklifi almıştır. İki üniversitenin kendisine 

 
1 Ali Mazrui yayımladığı bültenlerde hem Kenya birinci Cumhurbaşkanı Jomo 
Kenyatta hem de İkinci Cumhurbaşkanı Daniel Arap Moi tarafından ele aldığı konular 
sakıncalı bulunduğu için Kenya üniversitelerinde kendisine iş verilmediğini anlatır. 
Detaylar için bk. Ali Mazrui, 29. Bülten, 2005, s. 16. 
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sağladığı çalışma esnekliği sayesinde bu teklifi kabul ederek 1982-1986 yıllar 
arasında hem Michigan’da hem de Jos Üniversitesi’nde Araştırmacı Profesör 
olarak çalışmıştır (Mazrui, 1983, s. 2). 

Ali Mazrui’nin 1986 yıllında Afrika’nın Üçlü Mirası konusu altında yazdığı 
ve İngiliz yayın kuruluşu BBC ile beraber çekip yayınladığı dokuz bölümlük 
program dizisinde anlattığı konular onun akademik hayatındaki başarısını 
daha da meşhur hale getirmiştir. Afrika’da yaşayan insanların yaşamını 
etkileyen Batı, İslâm ve Afrika kültürü ile ilgili konularda savunduğu bazı 
cesur tartışmalı siyasî ve tarihî yorumlar, birçok insanın ona ilgi veya öfke 
duymasına neden olmuştur (Karioki, 1974, s. 55-63; Adem, 2014, s. 138 ; 
Mazrui, 1987). Ali Mazrui bu programları çekmek için İngiliz yayın kuruluşu 
BBC ve Amerika’nın Washington kamu yayıncılığı sistemi (WETA) ile 
beraber Afrika kıtasını karış karış gezerek büyük bir özenle anlatırken, bu 
çekim sırasında üniversite derslerinden de nasıl uzaklaştırdığını üzüntü ile 
ifade etmektedir (Mazrui, 1985, s. 1; a.mlf, 1987, 5).1 

Sürekli artan yurt içi ve yurt dışı görevleri, konferansalar veya sempozyumlar 
nedeniyle kendi ifadesiyle daha küçük üniversiteye geçmek isteyen Ali 
Mazrui 1991 yıllında Michigan Üniversitesi’ni bırakarak New York’taki 
Binghamton Üniversitesi’ne geçmiştir. Hayatının sonuna kadar Binghamton 
Üniversitesi’nde kalan düşünür bu üniversitedeyken de birçok faaliyete imza 
atmıştır. Kendisi üniversitede bulunan Albert Schweitzer İnsan Bilimleri 
Uluslararası Küresel ve Kültürel Çalışmalar Okulu’nun müdürü, siyaset 
bilimleri, Afrika çalışmaları ve felsefe, çeviri ve kültür profesörü olarak 
çalışmıştır. 2003 yıllında Kenya’daki Jomo Kenyatta Ziraat ve Teknoloji 
Üniversitesi’nin rektörü olarak göreve başlayan Ali Mazrui 2003-2009 yıllar 
arasında Kenya’nın tek sivil rektörü oldu (Kimenyi, 2014, s. 1 ; Mazrui,  2005, 
s. 15). 

Buna ilave olarak Ali Mazrui, New York’ta bulunan Cornell Üniversitesi’nin 
1986–1992 yılları arasında Andrew D. White Profesörü (Professor-at-Large) 
(Mazrui, 1987, s. 10), 1992’den sonra üniversitenin onursal profesörü ve 
Africana çalışmalarının üst düzey bilim adamı olmuştur. Keza 1997-1998 
yılları arası Guyana’da bulunan Guyana Üniversitesi’nin Walter Rodney 
Profesörü (Cambell, 2014, s. 01), 1997-2000 yıllar arası Virginia’nın 
Leesburg bölgesinde bulunan İslâm ve Sosyal Bilimler Lisansüstü Okulu İbn 
Haldun profesörü (Professor-at-Large), Nijerya’nın Jos Üniversitesi’nin 
Albert Luthuli profesörü (Professor-at-Large), olarak görev yapmıştır. Ali 
Mazrui zikrettiğimiz bu üniversiteler dışında birçok üniversitenin misafir 

 
1 Bu program ile ilgili çekimleri 1984 -1985 arasında yapıldığı için Ali Mazrui 
bununla ilgili konuları 1984 ve 1985 yıllık bültenlerinde paylaşmaktadır. 
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öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Bunlar Stanford, Chicago, Colgate, 
Singapur, Avustralya, Malaysiya, Oxford, Harvard, Bridgewater, Cairo, 
Leeds, Nairobi, Tahran, Denver, London, Ohio State, Bağdad, McGill, Sussex 
vs.’dir. 

Başarı ve Ödüller 

Ali Mazrui’nin gösterdiği parlak akademik hayat ve çözüm odaklı eleştirel 
yaklaşımlarıyla birçok insan, kurum ve kuruluşlar tarafından takdir 
görmüştür. Eğitim hayatında Kenya’nın devlet bursları, Rockefeller kuruluş 
bursu vs. gibi başarı bursları kazanan Ali Mazrui, Kenya’nın Cumhurbaşkanı 
Uhuru Kenyatta tarafından Kenya’ya ve dünyaya değer katan insanlara 
verilen en değerli ödüllerden Yanan Mizrak Düzeni Komutanı Ulusal Onuru 
ona armağan edildi (Mazrui, 2005, s. 15). Güney Afrika Cumhurbaşkanı 2007 
yıllında ona “Oliver Tambo’nun Büyük Arkadaşı” ödülünü verdi. 2007’de 
Batı Afrika Devletleri Topluluğu ve Afrika İletişim birliği ona yaşayan efsane 
ödülünü verdi. 1995 yıllında Lesotho’nun ulusal Üniversitesi ona “Ellinci 
Yıldönümü Üstün Hizmet Ödülünü” armağan etti. Londra’daki Yeni Afrika 
Dergisi onu tüm zamanların muhteşem 100 Afrikalı adam arasında 
zikretmiştir. 2005’te Washington’da bulunan Amerika Dış Politika Dergisi 
Föreign Affairs ve Londra’da bulunan İngiliz Ümit Dergisi Prospect ortak 
değerlendirme sonucunda Ali Mazrui dünyadaki 100 entelektüel insandan biri 
olarak seçilmiştir ( Winifred, 2015, s. 67 - 68; Kayapınar A., 2014, s. 1-2). 
Keza Amerika’daki Lincoln Üniversitesi de onu 20. yüzyılın idolü olarak 
tanımıştır. Bunlar dışında Ali Mazrui birçok ödüle layık görüldü.  

Eserleri ve Akademik Dünyaya Etkileri 

Afrika’nın siyaseti, Uluslararası siyasi kültürü, Siyasal İslam ve Kuzey-
Güney ilişkileri gibi konularla uğraşan Ali Mazrui otuzdan fazla eser kaleme 
almıştır (Winifed , 2015, s. 66). 1967’de yazdığı Toward A Pax Africana: A 
Study of Ideology and Ambition, 1975’te yazdığı The Political Sociology of 
English Language: An African Perspective, en kapsamlı kitaplardan biri olan 
Cultural Forces in World Politics (1990), A world Federation of Cultures: An 
African Perspective (1976), Islam : Between Globalisation and Counter-
Terorism (2006), Political Culture of Language: Swahili, State and Society 
(1999), Romanlardan 1971’de yazdığı A Trial of Christopher Okigbo, The 
Africans: A Triple Heritage (1986)1 vs. Ali Mazrui’nin yazdığı bu kitaplar 

 
1 Ali Mazrui yıllık bültenlerinde 1998 yılın faaliyetleri anlatırken onun bu yıl İstanbul 
Büyükşehir belediyesinin organize ettiği 2. Uluslararası İslam Düşünce konferansına 
katıldığını söyler. İnsanları ona duyduğu ilgiyi anlatan Ali Mazrui Afrika’nın üçlü 
Miras adılı eseri de haber olmamasına rağmen Türkçeye çevrilirmiş bulunduğunu 
ifade etmektedir. Bknz (Mazrui, 1998, s. 09) 
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dışında yaklaşık yirmi tane monografi ve risalesi daha bulunmaktadır. 
Örneğin: Küreselleşme: kökenleri ve kapsamı (2001), İslam ve Batı değerleri 
(1998) vs. Keza onun başka araştırmacılarla beraber ortak olarak yazdığı 
yaklaşık iki yüz kitap bulunmaktadır. Örneğin: Globalization: Origin and 
Scope (2001), Afro-Arab Crossfire: Between The Flames of Terrorism and 
Forces of Pax-Americana (2002), Conflict-Management and Conflict-
Resolution in The New Milleunium: The African Eperience (2000) vs. Aynı 
zamanda yaklaşık 140 kadar makalesi ve 200’den fazla dergi/gazete yazısı da 
bulunmaktadır.  Ali Mazrui 50’den fazla radyo ve televizyon kurumunda bire 
bir konuşması veya programları bulunmaktadır. Özellikle onun İngiliz yayın 
kuruluşu BBC (Winifed , 2015, s. 66), Uganda yayın kuruluşu,  Voice of 
America (Amerikan sesi) ve Avustralya yayın kuruluşu gibi ve birçok başka 
ülkelerde benzer programlar yapmıştır.  

Üye Olduğu Kurumlar ve Dernekler 

Uluslararası Siyaset Bilimi Derneği, 1967-76 yıllar arasında kurumun 
yürütme komitesi üyesi olarak görev yapmış daha sonra 1970-73 yıllar 
arasında bu kurumun başkan yardımcısı olmuştur. Amerika’daki Afrika 
Çalışmaları Derneği, 1978-1979 yıllar arasında kurumun başkanlığı 
üstelenmiş (Mazrui, 1979, s. 3; Nyang &Sulayman S., 1981, 20). Uluslararası 
Afrika Çalışmaları Kongresi; Uluslararası Afrika Enstitüsü; UNICEF'e Pan-
Afrika Danışma Konseyi; Athenaeum Kulübü (Londra); Birleşik Kenya 
Kulübü vs yaklaşık yirmi kuruma üyeliği bulunmaktadır. 

Sonuç 

Ali Mazrui’nin kendisi bir siyaset bilimcisi olmasına rağmen yazdığı birçok 
eser, yaptığı bir çok televizyon programı ve Tarihi belgesel dizileri sonucunda 
Afrika Tarihi ve İslam ile ilgili konularla da anılmaktadır. Özellikle onun hem 
kitabını yazdığı hem de belgeselini yaptığı Afrika’nın Üçlü Mirası konusu onu 
siyasi tarih alanının zirvesine taşıdı. Ali Mazrui başarılı bir şekilde sürdürdüğü 
akademik hayatı ve her defasında gösterdiği Afrika sevdası olmasına rağmen 
kendi ülkesi Kenya’da hak ettiği ilgiyi görmemiştir. Örneğin onun The 
Africans: A Triple Heritage ile ilgili programı 1986’dan beri birçok ülkede ve 
farklı dillere çevrilip gösterilmesine rağmen Kenya’da 2004’e kadar 
gösterilmemiştir. Bu olumsuzluklarla beraber Ali Mazrui Kenya’nın en 
önemli siyaset bilimi uzmanı, siyasi tarihçisi ve siyasi İslam düşünürü olarak 
tanınmaktadır. 
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Horasân Tasavvuf Ekolüne Mensup Muhammed 
Tebâdekâni’nin Arapça ve Farsça Kasîde-i Bürde 

Tahmisi 
Hayide Işıl* 

Özet 

 İslam coğrafyasında Peygamberimiz Hz Muhammed'in medhine ilişkin 
geçmişten günümüze kadar çeşitli eserler kaleme alınmıştır. Bu eserlerin 
başında Kasîde-i Bürde diye isimlendirilen iki eser İslam ülkelerinde Şöhret 
bulmuştur. İlki Bürde Kasîdesi olup Kasîde-i Bânet Süâd diye anılan Kâ‘b b. 
Züheyr’in (ö.645?) eseridir. Sahabeden olan bu zat Peygamberimize eserini 
sunmuş Peygamberimiz çok beğenip karşılığında kendi hırkasını şaire hediye 
etmiştir. Bu eser Bütün İslam ülkelerinin edebiyatını derinden etkileyip 
hakkında Arapça, farsça, Urduca ve Osmanlıca yüzlerce tercüme, şerh ve 
tahmis yazılmıştır. İkinci eser ise İmam Bûsîrî’nin(ö.1296?) eseridir ki en 
Kâ‘b. Züheyr'in Kasîdesi kadar meşhur olup özellikle ruhsal hastalıklara şifa 
niyetine okunarak İslam âleminde mukaddes bir hüviyet kazanmıştır.  

Bu çalışmamızda, Hicri 9.yüzyılda yaşamış Horasan bölgesi, meşhur 
sufilerinden ve Ali Şîr Nevâi’nin(ö.1501) ilim Meclisi'nde bulunmuş olan 
Mevlana Şemseddin Muhammed Tebâdekânî et-Tûsî'nin, Arapça ve Farsça 
kaleme aldığı Kasîde-i Bürde tahmisini ele alıp şairin hayatı ve eserin içeriği 
hakkında bilgi verilmiştir. Böylelikle Farsça bir tahmis örneğinin tanıtılması 
amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kasîde-i Bürde, Tahmis, Horasan, Ali Şîr Nevâi, 
Muhammed Tebâdekânî 

 

Giriş 

İslâm dini geldikten sonra iman etmeyen kimi şairler Hz. Peygamber’i yeren 
şiirler yazmaya başladı. Buna karşılık iman eden sahâbî şairler de Hz. 
Peygamber’i ve İslâm’ı savunmak maksadıyla övgü şiirleri kaleme aldılar. 

 
* İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Yüksek 
Lisans Öğrencisi, hayide.93@gmail.com. 

Bu çalışmayı İ.Ü.yapmakta olduğum Muhammed b. Muhammed Şemseddin Tebâdekânî’nin 
Tahmisi Kasîde-i Bürde başlıklı yüksek lisans tezinden istifade ederek hazırladım. 
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Böylece Hz. Peygamber’i metheden kasîdeler doğdu. Hz. Peygamber’e 
yaşadığı dönemde Abdullah b. Revâha (ö. 8/629), Ka’b b. Mâlik (ö. 50/670), 
Hassân b. Sâbit (ö. 54/647), Abbâs b. Mirdâs (23–35/644–656 ?) gibi 
sahabeler kasîdeler yazmışlar ve onu methetmişlerdir  

Kasîde-i Bürde ismi, iki şairin şiiri için de kullanılmıştır: İlki, Ka’b b. 
Züheyr’in müslüman olan kardeşini ve Hz. Peygamber’i yermek için yazdığı 
manzûmenin ardından ölüm cezasıyla cezalandırıldıktan sonra, af dilemek 
için kaleme aldığı şiir, ikincisi de Ka’b b. Züheyr’den yaklaşık 670 sene sonra 
yaşamış olan Bûsîrî’nin kasîdesidir. Ka’b b. Züheyr’in kardeşi Büceyr (ö. 
10/631’den sonra), Ka’b’ı müslüman olması konusunda uyarmış ve pişman 
olmasını, böylece Hz. Peygamber’in kendisini affedeceğini söylemiştir. Ka’b, 
Hz. Peygamber’in huzuruna yüzü örtülü bir vaziyette gelip Müslüman olmak 
istediğini belirttikten sonra “Bânet Su’âd (Suâd ayrıldı)” diye başlayan 
kasîdesini okumuştur. Hz. Peygamber de kendi üzerinde bulunan Yemen 
kumaşından yapılmış hırkasını (bürde) Ka’b’a hediye etmiştir Aruzun basit 
bahrinde müstef˘ilün fâ˘ilün müstef˘ilün fâ˘ilün vezniyle yazılan “Bânet 
Su’âd” kasîdesinin 55’le 60 beyit arasında değişen metinleri ve beyitlerinin 
sırasıyla ilgili çeşitli rivayetler bulunmaktadır. İlk Kasîde-i Bürde Ka’b b. 
Züheyr’e ait olmasına rağmen, makalenin asıl konusunu teşkil eden Bûsîrî’nin 
kasîdesi, İslâm dünyasında büyük bir şöhrete kavuşmuş, gerek Türk İslâm 
edebiyatında gerekse Arap edebiyatında, geçmişten günümüze kadar üzerinde 
en çok çalışmanın yapıldığı eserlerden biri olmuştur. (Ayçiçeği,2015) 

Rivayete göre imam Bûsîrî hayatının sonlarına doğru felç hastalığına 
yakalandığı bir sırada akşam yatarken, hastalığına şifa vermesi için cenabı 
hakka dua ve niyazda bulunur. Şairin rüyasına Hz peygamber girer ve ondan 
kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. Bunun üzerine Bûsîrî, ya 
Resulullah ben sizin için birçok kaside yazdım, hangisini emredersiniz 
deyince Hz. Peygamber kasidenin ilk beytini okuyarak isteğini belirtir. Şair 
kasidesini okumaya başlar, Resulullah duyduğu memnuniyetten iki yana 
sallanarak sonuna kadar büyük bir zevkle dinler. Bitince de yatmakta olan 
hasta şairi ödüllendirmek üzere hırkasını çıkarıp üstüne örter ve eliyle 
vücudunun felçli kısmını sıvazlar. Bûsîrî heyecanla uykudan uyanır gördüğü 
rüyanın zevki ile toparlanmaya çalışırken vücudunda felçten bir eser 
kalmadığını fark ederek sevincinden ne yapacağını şaşırır. Bu sırada Şafak 
söküp sabah namazı vakti yaklaşmıştır. Şair abdest alıp mescide gitmek üzere 
evden çıkar ve yolda Ebu Reca denilen bir Derviş ile karşılaşır. Derviş ondan 
hazreti peygamber için yazdığı Kaside-i okumasını ister. Bûsîrîde hangi 
kasideyi istediğini sorunca Hani bu gece Resulullah'ın huzurunda okuyordun 
ve o da büyük bir zevkle dinliyordu işte onu der. Nihayet Bu olay Halk 
arasında yayıldıktan sonra kaside büyük üne kavuşur. Her ne kadar bu rivayet 
Menkıbe şeklini almışsa da ilgili bütün kaynaklarda kaside vesilesiyle şifa'ya 



85 |         6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler 
 
kavuşma motifi sürekli tekrarlanmaktadır. Kaside zaman içinde şairin verdiği 
isimle değil rüyada Hazreti Peygamber tarafından üzerine örtülen hırka 
(Bürde) sebebiyle Kasîde-i Bürde diye anılmaya başlar.(Kaya,2011:13-14) 

Bûsîrî’nin yazdığı kasîdenin orijinal ismi ‚el-Kevâkibu’d-Dürriyye fî Medhi 
Hayri’l Beriyye‛dir. Bûsirî’nin bu kasîdeyi vesile kılarak hastalığından 
kurtulması dolayısıyla‚ Bür’e‛ de denilmiştir. Büreyde, Bürdiyye, Mîmiyye, 
Kasîdetü’ş-Şedâ’id, Şifa Kasîdesi diğer kullanılan isimlerdir. Eser 161 
beyitten oluşmakta olup. İlavelerle 174 beyite kadar çıkmaktadır. Bûsîri bu 
şaheserini Hac yolculuğundan sonra 660 senesinden önce yazmıştır. Bu 
kasîdesinden sonra ise başka kasîde yazmamıştır.(Yücel,2016) 

İslâm dünyasında Ḳaṣîdetü’l-Bürde kadar meşhur olan ve çok okunan, üzerine 
şerh, hâşiye, tahmîs, tesdîs, tesbî‘, taştîr ve nazîreler yazılan bir başka kasîde 
yoktur. Bu konuda yazılan eserler başlı başına bir literatür oluşturacak kadar 
büyük bir yekün tutmakta ve bir araştırmaya göre sayıları 330’u bulmaktadır 
İslâm milletlerinin konuştuğu hemen hemen bütün dillere nazım ve nesir 
olarak tercüme edilen Kasîde Grekçe, Latince, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, 
Almancaya, Afrika ve Güney Asya’daki mahallî dillere de çevrilmiştir. 
(Kaya,2001)  

Türkiyedeki yazma eserler kütüphanelerinde yazptığımız araştırmalarda 
görmekteyiz ki Kasîde-i Bürde yazımı bütün İslam milletlerinin edebiyatını 
derinden etkilemiştir. Diğer İslam coğrafyalarında bu şaheser üzerine kendi 
dilleri ile çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yaptığımız araştırmalarda Arapçadan 
sonra en çok Kasîde-i Bürde üzerine yapılan çalışmalar Farsçadır. Ve bu 
çalışmaların çoğunluğu Osmanlı topraklarına ulaşıp dönemin padişahlarının 
himayesine sunulmuş ve günümüze kadar ulaşmıştır.  

Bu çalışmamızda, Hicri 9.yüzyılda yaşamış Horasan bölgesinde yetişmiş, 
meşhur sufilerden olan ve Ali Şîr Nevâi’nin ilim meclisi'nde bulunmuş ve 
dönemin ünlü âlimi Molla Câmi(ö.898/1492) olarak ün kazanan 
Abdurrahman Câmi’in musahibi olan Mevlana Şemseddin Muhammed 
Tebâdekânî et-Tûsî'nin, Arapça ve Farsça dilinde Kaleme aldığı Kasîde-i 
Bürde Tahmisi ele alınıp, şairin hayatı ve eserin içeriği hakkında bilgi 
verilmiştir. Böylelikle günümüze Farsça bir tahmis örneği kazandırılmıştır. 

Muhammed Tebâdekâni’nin Hayatı ve Eserleri 

Mevlana Şemseddin Muhammed Tebâdekânî et-Tûsî eskiden Tûs olarak 
adlandırılan Tebâdekân kasabasındandır. Tebâdekân, bugün ki Meşhedin yedi 
köyünden biri olup yerel Lehçelerinde Tebâdekûh olarak söylenir. Bu köy 
Meşhedin doğusunda Qara Sultan dağının kuzeyinde 176 küçük ve büyük 
yerleşim yerinden oluşur. Bu kasabadaki bütün soylu ve yüksek mertebeye ait 
rical ve ayanlar buraya aittir. (Abadis) 
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Tam adı Mevlana Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. 
Tâhir Kâzî Tebâdekânî Heratta 9.asrın en yetenekli ayanlarından olup Sultan 
Hüseyin Baykara’nın muasırıdır. Dönemin pirlerinden Ebû Bekir Zeynüddîn 
Muhammed b. Muhammed b. Muhammed el-Hâfî’ye (ö.838/1435) intisap 
edip onun ders halkasından eğitim almış ve kendisini geliştirmiştir. Döneme 
feyiz veren Şeyhülislâm Jendepîl Ahmed-i Câm (ö.536/1141) ve hizmet ve 
azamet hakikatlerin savunucusu Abdurrahmân Câmî ve diğer meşâyih ve 
âriflerin tasavvuf anlayışından yararlanıp birçok başarı sağlamıştır. Dönemin 
Emîr-i Ali Şîr Nevaî Mecâlisü’n Nefâis adlı eserinde ondan şöyle 
bahsedilmiştir: Son derece üstün inanca sahip olup dönemin mürşidi idi. 
Fazilet ve kemalat yönünden üstünlüğü anlatılanlardan daha fazlaydı. 
.(Tebâtebaî,1392)   

Buhara’ ya Yolculu 

Mevlana Tebâdekânî, Timur(h.1370-1405) döneminin eziyetlerinden 
muzdarip olmuş müderrislerdendir. O bulunduğu dönemin eziyetlerinden 
dolayı Herat’ı terk edip Buhara’ya göç etmeye mecbur kalmıştır. Tasnim el-
Muqarrabin adlı eserinin hicret babında dönemin zorluklarından bahseder. 
Horasân ve Irak'taki kanlı savaş ve zorluklarından dolayı ailesi ile beraber 
Herat’ı terk etmek zorunda kaldı. O bu yolculukta defalarca yağmacılar 
tarafından öldürülmeye maruz kalmış olsa da Buhara’ya ulaşmayı başarmıştır. 
.(Tebâtebaî,1392) 

Samani uleması ve şeyhlerinin yardımı ile mezun olup yeniden ilim ve İrşada 
başladı. O dönemde Menâzilü’s-Sâirîn üzerine çalışmaya başladı. Bu durum 
ona Menâzilü’s-Sâirîn’i Farsça şerh etme fikri verdi. Ancak onun bu refah 
hayatı pek uzun sürmeyip Buhara’yı da terk etmek zorunda kaldı. Bundan 
dolayı Menâzilü’s-Sâirîn Farsça şerh edip Tasnim el-Muqarrabin adını verdiği 
eserini yolculuğu sırasında bitirdi. .(Tebâtebaî,1392)   

Riyazet ve İbadetleri 

Tezkire yazarlarının çoğunluğu eserlerinde onu yaptığı ibadetleri ve 
riyâzetleri ile övüp takva sahibi olduğunu belirtir. .(Tebâtebaî,1392)   

Kerâmetleri 

Seyyid Asiliddin Vâiz Herevî(ö.481/1089) Maksadu İkbali Sultaniye adlı 
eserinin Kerâmet babında onun hakkında şöyle bahsetmiştir; 

‘‘Kerâmet ve Makamat yönünden üstün bir mertebeye sahipti ki şöyle 
nakledilir. Çok önemli bir işimin olduğu bir dönemde Benim arzımı padişaha 
etmesi için Tebâdekânî'nin huzuruna gitmiştim, ben ona konu ile ilgili bir şey 
söylemeden mübarek, kolunun arasından bir kâğıt çıkarıp bana doğru uzattı, 
kâğıtta benim istediklerim yazılıydı padişahın huzuruna götürüp önemli işimi 
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hallettim.’’ .(Tebâtebaî,1392)   

Muasırları 

Muasırları arasında bir arada yaşayıp dostluk kurduğu sûfi ve alim 
Abdurrahmân Câmî’nin ismi geçer. Muhammed b. Hasan Musa Gavs-ı Şettarî 
Mândevî (ö?) , Gulzar-ı Ebrar adlı eserinin mülakat babında, Tebâdekânî ile 
yaptığı görüşmelerini nakleder: Bir keresinde Abdurrahman Câmi onun gizli 
hakikatlerini görmek için görmeye gitmişti, rafta iki cilt kitap görünce ona 
bunun hangi nüshalar olduğunu sormuştu. Tebâdekânî de ona biri Mushaf-ı 
Mecîd diğeri ise zamanın bozguncularından sakladığım benim Divanımdır, 
diye cevap vermiştir. .(Tebâtebaî,1392) 

Vefatı 

Bütün tezkire yazarları onun(ö891/1486) tarihinde Heratta öldüğüne 
ittifaktırlar. Herat caddesi civarında toprağa verilmiş olup dönemin Emir-i Ali 
Şîr Nevâi Tebâdekânî hakkında sahip olduğu Hüsnü akideden dolayı onun 
anısına mezarının yanına Türbe yaptırmıştır. .(Tebâtebaî,1392) 

Tebâdekânî'nin Çin de ki Nüfuzu 

Tebâdekânî Çin'in Batı bölgesindeki Müslümanlarca tanınıp ve çok muhterem 
olarak bilinmektedir. Tahran Üniversitesi Öğretim üyelerinden Doktor 
Muzaffer Bahtiyar bir müddet Çinde yaşayıp Türkistan Çin yolculuğunda 
tahkik ettiği(Sinkiang adlı çalışmasında ve Fars dili ve mirası üzerine yaptığı 
araştırmada Çinli Müslümanlar arasında Cehriye Hanedanlığında önemli bir 
konuma sahip olduğunu belirtmiştir. Bu hanedan ve mensupları 
Tebâdekânî’yi Hz. Muhammed den sonra en iyi Müslüman olarak kabul 
ederler. Her gün görevliler sabah namazından sonra Bûsirînin Kasîde-i 
Bürdesine Arapça ve Farsça yazılmış olan Tahmisi okuyup ona olan 
bağlılıklarını dile getirirler. Bir rivayete göre Tebâdekâni’nin yüzünün 
resmine sahip olduklarını ancak ne yazık ki ellerine ulaşmadığı nakledilir. 

Yazar Çindeki bu etkinin sebebini onun ve müritlerinin uzun süre burada 
ikamet edip Çin Türkistan bölgesinde yayılmalarına bağlar. .(Tebâtebaî,1392)   

Eserleri 

Erbaîn-i Büldâniyye: Kırk hadis ve Hediyetül Arifin adlı eserin yazarından 
bahseden bir mecmuadan oluşmuştur. .(Tebâtebaî,1392) 

Tesnîm-el-Mukarrebîn : Menâzilü-s Sâîrîn adlı esere yazdığı Farsça şerh 
kitabıdır. .(Tebâtebaî,1392) 

Manzume-i Selâsil-i el-Envar: Sufilerin silsilesi ve senedlerine yazılmış 
Manzum bir eserdir. Onun nüshası Raci Mahmud Abad Likenhu 48.numaralı 
kütüphanede bulunmaktadır. Fihristi hazırlayan kitap tanıtım babında 
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herhangi bir açıklama yapmadan Fihriste yazarına Şeyhülislam Tebâdekânî 
olarak yazmıştır. Büyük ihtimalle Mevlana Muhammed Tebâdekânîdir. 
.(Tebâtebaî,1392) 

Şerhi Kasîde-i Bürde: Bunu Tahmis ten ayrı olarak yazmıştır. Ve bu eserden 
bahseden tek eser Maksudu İkbali Sultaniye dir ki şöyle nakledilir; 
Müteberrik Kasîde-i Bürdeyi Arapça ve Farsça muhammes haline getirip ve 
son kısımda şerh etmiştir. Kemalat sahipleri ona hayran kalmışlardır. 
.(Tebâtebaî,1392) 

Şerhi el-Esmâ-i el-Hüsnâ: Asiliddin Vaiz Maksudu ikbalde şöyle demiştir: 
"Esma ül Hüsna üzerine yapılmış en iyi şerhdir"  Kitap hakkında daha fazla 
bilgiye ulaşılmamıştır. .(Tebâtebaî,1392) 

Divan: Divandan hiçbir bölüme ulaşamadık. Ondan bahseden tek eser Gulzarı 
Ebrardır ki onunla ilgili şöyle atıfta bulunur bir keresinde Abdurrahman Câmi 
onun gizli hakikatlerini görmeye gitmişti, rafta iki cilt kitap vardı. Bunların 
hangi nüshalar olduğunu sordu şöyle cevap verdi biri Mushaf-ı Mecîd diğeri 
ise zamanın bozguncularından saklanmış olan benim Divanımdır. 
.(Tebâtebaî,1392) 

Tahmisi kasîde-i Bürde: Hazreti Hatemül enbiya  medhine Bûsirînin Kasîdei 
Bürdesi’ne yapılmış güzel bir tahmistir. 

Onun Manzum Farsça tercümesi her beytin altına yapılmıştır. 

Üstad Azizullah Atar. Onun bir nüshasını Osmaniye Haydarabad 
Üniversitesinde görmüştür. Hint ve Pakistan kütüphanelerinde Seyir adlı 
kitabında onu tanıtmıştır.  

Diğer iki nüsha ise 21.2 ve 21.9 numaraları ile Genj Behş kütüphanesinde 
mevcuttur.(Tebâtebaî,1392)  

  Ayrıca söz konusu yazma eserin diğer bir nüshası Süleymaniye 
kütüphanesinde bulunup, yüksek lisans tezi olarak tarafımca çalışılmaktadır. 
Eserin tavsifi şöyledir; 

Müellif: et-Tûsî, Muhammed b. Muhammed el-Mevlevî 

Dil: Arapça, Farsça 

Konu/tasnif no:892.7/Arap edebiyatı 

İstinsah tarihi:978 

Müstensih: Katip Ali Rıza 

Fiziksel nitelik: 45yk, 12st. ; 272×178-157×82 mm. 

Alfabe ve yazı türü: Talik 
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Koleksiyon: Ayasofya 

Koleksiyon numarası:04080 

Bibliyografik kayıt numarası:205317 

Eserin içeriğine gelince ilk varaklarda müellif, Arapça mukaddime yazmış ve 
bu bölümde eseri yazma sebebini ve eserini yazarken kullandığı metotları 
açıklamıştır. Daha sonra dualara yer vermiş ardından asıl metne geçmiştir. 
Müellif tahmisini hazırlarken Bûsirî’nin Bürdesini ele alıp Arapça olarak 
tahmise dönüştürmüş ardından dönüştürdüğü bu tahmisi anlamını koruyacak 
şekilde Farsçaya çevirmiştir. 

Eserdeki tahmis metni on bölümden oluşmuştur. Her ne kadar bölüm ismi 
yazılmamışsa da alt alta sıralanan tahmislerden hareketle her bölümün içeriği 
anlaşılmaktadır. Tahmislerin içeriğinden hareketle Tahmis metni: Aşk-ı 
Resul, Nefse Muhalefet, Medh-i Resul, Veladet-i Nebi, Daveti Nebi, Kuran-ı 
Kerim’in Şanı, Miracı Nebi, Cihad-ı Nebi, Mağfiret ve Şefaat Talebi, 
Efendimize İltica olmak üzere on bölümden oluşmuştur. 

   Söz konusu tahmis metnin her bölümünden birere muhammes ele alınıp 
tarafımca günümüz Türkçesine çevirisi yapılıp bu çalışmada yer verilmiştir. 
Böylelikle eserin içeriği tanıtılması amaçlanmaktadır. 

 

Muhammed Tebâdekâni’nin Arapça ve Farsça Kasîde-i Bürde 
Tahmisinden Seçmeler 

 

Aşkı Rasul 

 

 مجسنم عمدلاو ةیکاب نیعلاو

 مرَطْضُم بلقلا و ةیکاش ُسفنلاو

 مدھنم ربصلاو برطضم حورلاو

 ٌمِتَكْنُم َّبُحلا ََّنأ ُّبَّصلا ُبَسَْحَیأ

ِمِرَطْضُمَوُ ھْنِم ٍمِجَسْنُم َنَْیب اَم  

 

 ناود ناود کشرس و ناشنوخ مشچ اب

 ناوتان بلق اب و ھتفرگ نوخ ناج اب

 نارک رب ربص و مغ ز برطضم حور اب
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 نامگ درب یم یلد هداس ز دوخب قشاع

 متکنم تشاد ناوت قلخ ز یقشاع نیک

 

Kanlı gözlerinden yaş akar, sel olur gider. 

Kırılmış kalp, kan dolu gönül ile beraber. 

Gam ve sabırdan muzdarip ruhun, viran olmuş  

Âşık safdillikten aşkın yaratılıştan 

Gizli olduğunu zanneder. 

 

Nefse Muhalefet 

 

 ًَةلطاع بلقلل ةداَع ْتََضتْرِا ْمَک

 ةھلِطَاب ِنّیدلا یِفً ةَعاَط َْتَبتْجا ِمَک

 ةلتَاف نذالِلً َةلْصَخ تلَّصَح مَک

 َةلِتَاق ِءْرَمْلِلَ ةََّذل َْتنَّسَح ْمك

ِمَسَّدلاِ يف َّمُّسلا ََّنأ ِرَْدی َْمل ُثْیَح ْنِم  

 

 تسلطاع و دیزگب وت سفن ھک یتداع سب

 تسلطاب و دیدیم وت سفن ھک تعاط سب

 تسا لتاف وت شوگ ھک هدیزگ یتلصخ سب

 تسا لتاق و دیدنسپ سفن ھک یتذل سب

مسد رگا تسا مس ھک هدیدن رخآ  

 

 

Her ne kadar nefsin kalben huylar edinmişse bozuktur.  

Her ne kadar nefsin dine İtaat etse de batıldır. 

Her ne kadar hasletler kulağına ulaşsa da çarpıktır. 

Nefs çok kere insana öldürücü olan şeyi lezzetli gösterip beğendirmiştir. 

Zira insan yağın içindeki zahiri anlayamamıştır. 
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Medh-i Rasül 

 

 دنس انل یفاعّشلا عفاَّشلا انلوسر

 "دشر انل یفاکلا لفاکلا انبیبح

 ددمَ اَنل یھابلا رھَابلا انُّیفص

 ٌدََحأَ َالف يِھاَّنلا ُرِمآلا َانُّیَِبن

َِمَعنَ الَوُ ھْنِمَ ال ِلَْوقِ يف ََّرَبأ  

 

 دنس و لد یافش و عیفش و ربمغیپ

 دشر یذ یفاک و لفاک و قح بوبحم

 ددم ار قلخ ھمھ و ادخ هدیزگب

 دحا رھ یھان و رمآ دش رش و ریخ رد

معن ین و ال یسک ھتفگن وزا رتھب  

 

Gönüllere Şifa ve şefaatçisin resulullah 

Bizi hidayete götüren Veli ve kâfisin Habibullahı 

Güzeller güzeli güzide i Hüda, Medet ol bütün mahlûkata 

Hayır ve şer de emir ve Neyhi 

Daha doğru kimse söylememiştir Evet ve hayırı 

 

Veladet-i Nebi 

 

 ةعلاط اوضر الاو عملی نیدلا

 ةلاق دا ذقالاو عذفن دفكلاو

 ةعشاخ رارسالاو سنای سنإلاو

 ٌَةعِطاَس ُراَوَْنألاَو ُفِتَْھت ُّنِجلاَو

 ِمِلَكِ يف َو ًىنْعَمِ يف ُرَھَْظی ُقَّحلاَو
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 تفای روھظ نامیاو  عمال تشگ مالسا

 تفای روتف یلکب رفک و ملظ تاملظ

 تفای رورس شرس و دش قح سینا یسنا

 تفای رون نوک ھمھ ھک نانک ناغف ینج

مھزین طفل زاو ینعم ز قح رون دومنب  

 

İslam ışık saçınca, zuhur buldu iman. 

Zulüm yok olunca, ümitsiz oldu küfür. 

Samimiyet hak olunca, sevinç buldu sırlar. 

Kâinat nur buldu diye, cinler feryat eder. 

Lafız ve mana hakkın nuru ile zuhur eder. 

 

Davet-i Nebi 

 

 بھتم ریغ ال ةبھ ھیحوف

 بحطصم ریغ اذ ھلیزنت لیق و

 بتكم و سرد يف نرتقم ریغ و

 بستكمب ىحو ام هللا كرابت

 مھتمب بیغ ىلع یبن ال و

 

 ببس یب بیغ تبھوم تادخ یحو

 بحطصم تسدوبن یحو لوزن زا شیپ

 تبتکم دورقم ھن و سردب نرتقم ین

 بھتم یحو نیا زا کرابت قحلا

 مھتم تیسن یبن  چیھ بیغ ِّرِس رب

 

Hakkın vahyi ona gaipten bir hibe idi. 

Vahyin nüzulünden önce müstehap yok idi. 

Ne derse ilgi vardı ne de yazıya. 
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Hak Teâlâ vahiyle kıldı mübarek seni. 

Gayp ın sırrına şüphe duymadı hiçbir nebi. 

 

Kuranı Kerimin Şanı 

 

 ھثداحم ھیف ام لزنا ھیلع

 ةشبنش بحلا يف ھبلق تبرطاف

 ةثحبم نیبلا يف اھ كداؤف رضحا

 ٌَةَثدْحُم ِنَمْحَّرلا َنِم ٍّقَح ُتَایآ

 َِمدِقْلاِب ِفوُصْوَمْلاُ َةفِصٌ ةَمیَِدق

 

 تفای روھظ قح زا ھملاکم نیا وچ یورب

 تفاب روضح ناج و برط نا زا دیسر ار لد

 تفای رون بلق رگ ھثحابم نیا بای رد

 تفای روشن نامحر ز تانیب تایاک

مدق ھمھ یناعم و ثودح نآ ظفل رد  

 

Bu kelam zira hak teladan zuhur buldu  

Gönlü ise sevinçten bir hayli huzur buldu 

Kalbi ise bu Kelam ile nuru buldu 

Çünkü lafızda sonra, manada kıdem olan açık ayetler 

Rahmandan neşir olundu. 

 

Mirac-ı Nebi 

 

 

 ملقلا ذب يدیس ای مقرا فیكو

 مف ياب ما ناسل يا حرشب

 مدق البق ریس ىلع اریس ترس دق
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 مَرَح َىلِإً الَْیل ٍمَرَح ْنِم َتْیَرَس

 َِملُّظلا َنِمٍ جَادِ يف ُرَْدبلا ىَرَس اَمَك

 

 ملق نیاب مسیون ھنوگ ھچ نم وت حدم

 مف مادک قطن و لیاق مادک لوق

 مدق یب ریس تفص هدبعب یرسا

 مرح نآ یوس یبش وت مرح نیزا یتفر

 ملظ رد رات بشب هدراچ هام نوج

 

Senin medhini bu kalemle nasıl yazayım, ey efendim!  

Hangi dil, hangi ağız ile şerh edeyim 

Kulunu bir gece kademsiz olarak,  

Götürüp bir haremden diğer hareme  

Dolunayın ışığını saçtı, zifiri geceye 

 

Cihad-ı Nebi 

 

مھتحاجا يدبا ىدھلا رون معذم  

 مھتحایس يدنا ىدنلا لظ متذم

 مھتحار لق فیس عرشلا امنأك

ّدلا اَمََّنأَك  مَُھتَحاَس َّلَح ٌفْیَض ُنیِ

 ِمَِرق َادِعلا ِمَْحل َىلِإ ٍمَْرق ِّلُكِب

 

 درک لوفا تلالض و دیسر یدھ رون

 درک لوضف موق تحیضف ادخ لضف

 درک لوسر غیت رس يغ قیرف وحم

 درک لولح اج رھب فْیَض وچ نید ھک ییوگ

 مھب و دع محل ز دیسر شینامھم
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Hidayetin nuru batırdı dalaleti 

Rüsva etti rezil kavmi, Allahın fazileti 

Resûlullah kılıcıyla mahvetti, yoldan çıkmış milleti 

İslam güya küffarın ortasına inen bir misafir misali 

İştiha ile bekliyor yemek için etlerini  

 

Şefaat Ve Marifet Talebi 

 

 ھمثام يیت ای نمل عیفشلا وھ

 ھمراغم ىشخی نمل ثیغملا وھ

 ھمحارم وجری نم میرکلا وھ

 ُھَمِراَكَم يِجاَّرلا َمِرَْحی َْنأُ هاَشاَح

 ِمََرتْحُم َرْیَغُ ھْنِم ُراَجلا َعِجَْری َْوأ

 

 شمثام رد دتف ھک رھ عیفش وا تسھ

 شمراغم زا ار ھبخ لد سر دایرف

 شمحارم دیما تسھ و میرک وا تسھ

 شمراکم زا وا ءیجار تسین مورحم

مرتحم تسھ و زا تسھ ھک وج هراچ رھ  

 

Günahlarından dolayı biçare olana şefaatçidir o 

Borçtan dolayı sıkıntılı gönüllerin imdadına yetişendir o 

Mağfiret ümit edenlere kerimdir o 

Kereminden şefaat isteyenleri mahrum etmemiştir, hâşâ!  

Muhtacım diyen komşusunu mahrum eder mi o 

 

Efendimize İltica 

 

 ين كھلا ایلعلا كتدسب يتا
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 يب كھاج و ىوصقلا كتودع ءاج و

 يب دھافش ىلوملا يف كرحی وجرا

 ِيب َكُھاَجِ 1َّ َلوُسَر َقیَِضی َْنلَو

 ِمَِقتْنُم ِمْساِب ىَّلََجت ُمیِرَكْلا َاذِإ

 

 وت یادخ مھارم وت رد رب هدروآ

 وت یاجب مدیسر ھک يھجوت مدرک

 وت یار ز تعافش فطل دیما مراد

 وت یاعد تما ز گنت ھتشگن زگرھ

مقتنم مساب یلجت میرک دنک ھچرگ  

 

Hak Teâlâ’nın rahmetinden geldim senin kapına. 

Teveccüh edip ulaştım senin yanına 

Lütfündan şefaat umarım senin yolunda  

Kerem sahibi Hak Teâlâ, ism-i Müntakim ile tecelli ettiği gün  

Ümmete şefaat etsen daralmaz ki makamın, asla.  

Sonuç 

Kasîdei Bürde üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Bürde yazımı bütün 
İslam milletlerinin edebiyatını derinden etkilediğini görmekteyiz. Diğer İslam 
coğrafyalarında bu şaheser üzerine kendi dilleri ile çeşitli çalışmalar 
yapılmıştır. Yaptığımız araştırmalarda Arapçadan sonra en çok kasîde-i Bürde 
üzerine yapılan çalışmalar farsçadır. Bu çalışmaların çoğunluğu Osmanlı 
topraklarına ulaşıp dönemin padişahlarının himayesine sunulmuş ve 
günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmalardan biri de Horasan tasavvuf 
ekolüne mensup Mevlana Şemseddin Muhammed Tebâdekanî’nin eseridir 
söz konusu müellif dönemin önemli âlimlerinden Şeyhülislam Jendepîl 
Ahmed-i Câm ve hizmet ve azamet hakikatlerin savunucusu Abdurrahmân 
Câmî ve diğer meşâyih ve âriflerin tasavvuf anlayışından yararlanıp birçok 
başarı sağlamıştır. Dönemin Emîri Ali Şîr Nevaî’nin Mecâlisü’n Nefâis adlı 
eserinde onun hakkında fazilet ve kemalatta üstün bir mertebeye sahip bir 
mürşit olduğunu vurgulamıştır.  

Diğer bir husus farklı İslam coğrafyalarında bile gerek eserin içeriği gerek 
müellifin hayatı peygamber sevgisine kayıtsız kalınmadığını göstermektedir 
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Tebâdekânî’nin eseri tercüme edilirken farsça metni öne alınarak günümüz 
Türkçesine çevirisi yapılmış olsa da Arapça metnine de kayıtsız 
kalınmamıştır. Ve bu aralarındaki nüanslar yüksek lisans tezinde teferruatlı 
bir şekilde açıklanmıştır. 
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Concept and Taxonomy of Entrepreneurship from an 
Islamic Perspective: Principles and Reality 
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Abstract 

Entrepreneurship plays a key role in the overall mainstream of economic 
activities of a nation. Its role is far beyond a phenomenon leading to the 
creation of new opportunities, the establishment of new organizations, or a 
mechanism for job creation and employment but it is a seamless stratagem to 
contribute to the enhancement of individuals, communities, and countries 
standard of living and well-being. As important it may be, its complex nature 
which includes numerous varieties of context and factors has led to confusion 
over its definitions among scholars. This work aims at analyzing the prevalent 
concepts and practices of entrepreneurship from an Islamic perspective with 
the target to unravel the principles and guidelines laid down by Islam, and also 
to scrutinize the status of Muslim nations in the global entrepreneurship index. 
Relevant materials and writings are employed and entrepreneurship theories 
and taxonomy of economic theories are adopted as a theoretical framework 
during this study. It is found out that Islamic entrepreneurship is an 
improvement on conventional entrepreneurship as it is an extension to socio-
religious pillars, and even though Islamic economic system provides a stern 
drive for the amelioration of social entrepreneurship, Muslim nations are not 
faring well in the index of global entrepreneurship due to conceptual 
discrepancies such as misconceptualization of (bid’ah) innovation and 
(tawaakul) fatalism among other factors. Muslims should utilize their unique 
personalities to disrupt and break the barriers and apply the principles of 
Islamic entrepreneurship to rightfully innovate and create opportunities for 
themselves.  

Keywords: Islamic Entrepreneurship, Global Entrepreneurship İndex, Socio-
Religious Pillars. Muslim Entrepreneur 
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Introduction 

There are frantic efforts from many researchers to establish the relationship 
between entrepreneurship and different facets of human endeavors ranging 
from culture to religion. Baumol (1996) concludes that to establish policy 
measures which will immensely inspire and motivate entrepreneurial activity, 
the relationship between cultural diversities and the standard of 
entrepreneurial activity should be well understood. Weber (1905) whose 
seminal work on Protestant ethics, paved the way for the blossoming of 
studies on religion and business, argued that religious and cultural factors are 
the focal exponents of differences in entrepreneurial activity. It is very 
important to conclude here that Weber's (1905) work made it possible for 
subsequent researchers to closely examine the impact of religion on economic 
development, work involvement, and organizational activities(Ali, 2013). 
Some researchers even go deeper to investigate the effect of religion on some 
elements of entrepreneurship such as risk-taking. In that context, Schwarze 
(2008) made bold elocution on the existence of a direct link between religious 
faith and risk propensity. He established that religious faith shows a strong 
impact on risk propensity and that specific religious affiliations exhibit 
different risk attitudes. This submission gives religious factors an absolute 
control over risk propensity which is considered an indispensable pillar of 
entrepreneurship. Similarly, some work also sheds more light on how one 
facet of national culture (an individualist-collectivist orientation) is linked to 
over-all entrepreneurial activity, considering the level of economic 
development, measured by GDP per cap(Pinillos and Reyes, 2011 ).   

In the same vein, Ali (2009) argues that there is a lot of literature underlining 
the influence and effect of religion on behavior and performance. He further 
adds that the contribution of Islam and its spiritual fundamentals was 
unfortunately overlooked even though Islam and other religions share many 
common thoughts while Islam offers a very unique standpoint on balancing 
work and life, and on the nature of organizational work and activities. Islam 
as a comprehensive religion that encompasses all facets of human endeavors, 
looked into the conventional entrepreneurship critically and laid down some 
remarkable principles and guidelines that make it appropriate contrivance for 
achieving both worldly success and eternal happiness in the Hereafter. 
Although, Quran explicitly reiterated that the main purpose of man creation is 
to solely direct their worships and adorations to Allah “And I did not create 
the Jinn and mankind except to worship Me” (Q.51:56). But He made life as 
the major determinant of the Hereafter. As such whatever man gets in the 
Hereafter is as a result of his/her deeds in the world “And there is not for man 
except that [good] for which he strives. And his efforts are going to be seen. 
Then he will be recompensed for it with the fullest recompense”(Q. 53:39-
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41). This made human strives and efforts in this world as significant as what 
he strives for. Thereby, the boundary between spiritual and material ends is 
shattered.  

“ But seek, although that which Allah has given you, the home of the 
Hereafter, and [yet] do not forget your share in this world. And do 
good as Allah has done well to you. And desire not corruption in the 
land. Indeed Allah does not like corrupters” (Q.23:77).  

It is therefore pertinent to ply the worthwhile ways that will enable a 
conducive environment and prosperous society. Undoubtedly, 
entrepreneurship which signifies the overall mainstream of business activities 
of a community plays a leading role in propelling a community towards the 
path of peace and prosperity. In a business setting where the truth, 
trustworthiness and justice reign, automatically uninterrupted prosperity, 
enormous wealth, and long-lasting peace follow. This is what Islamic 
entrepreneurship advocates. Bhuiyan, (1996) explains that Islam mandates the 
entrepreneurial activities to be performed within the context of Islamic ideals 
and within the framework of its philosophical foundations. And when 
entrepreneurs play their designed role in the society has instilled with Islamic 
ideology and principle to develop a prosperous and peaceful society, Islamic 
entrepreneurship emerges. So the job of an Islamic entrepreneur is to initiate, 
plan, guide, and control his business as per Islamic guidelines to ensure justice 
and welfare. His target is not monetary and this-worldly profit only but also 
to contribute his quota to the service of society as directed by Allah. 

 The philosophical foundations provide the principles of his conduct in 
business along among others the faith, fear of and dependency on his God, 
accountability, justice, selflessness, and trustworthiness. In essence, the 
knowledge of the Islamic model of management and financial administration 
provides guidelines to follow Islamic entrepreneurship (Jaziri & Boussaffa, 
2012).  

As significant as entrepreneurial activities may be in the advent of a utopian 
society, there are confusing and overlapping definitions and terms in many 
academic literatures. This leads to difficulty in classification, comparison, and 
description of entrepreneurial endeavors even for a well-experienced 
researcher (Ferguson, 2013). This work, therefore, aims to scrutinize those 
definitions and classifications with the microscope of Islamic viewpoint to 
divulge the principles and guidelines laid by Islamic Shariah. 

The Concept of Entrepreneurship 

The word entrepreneurship is lexically derived from the French word 
“ENTREPRENDRE” which means commitment (Talatappeh & Tavalaee, 
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2016), and from the German word “UNTERNEHMEN” which means to 
“undertake”. This implies that an entrepreneur undertakes endeavors that 
others do not (Gümüsay, 2015). Coming to the technical meaning, even 
though the French economist J. B. Say was recognized as the first scholar who 
defined the entrepreneur in 1800 as a person who “shifts economic resources 
out of an area of lower and into an area of higher productivity and greater 
yield”( Tam, 2009), there are many diverse views of scholars and researchers 
which leads to a stern debate as par the definition of the terms "entrepreneur" 
and "entrepreneurship", as such a longstanding point of confusion emerged 
(Ferguson, 2013). Baumol (1993) states that the concept of entrepreneurship 
and entrepreneur “ is at once one of the most intriguing and one of the most 
elusive in the cast of the subject of economic analysis” (Baumol 1993, p.2). 
Bygrave (1991) also upheld a similar conviction in his comment: "scholars 
have been unable to agree on a definition of an "entrepreneur" in the 75 years 
or thereabouts since Schumpeter produced his seminal work on entrepreneurs. 
He then proposed his definition as follows: "An Entrepreneurial Event 
involves the creation of a new organization to pursue an opportunity, and the 
Entrepreneurial Process involves all the functions, activities, and actions 
associated with the perceiving of opportunities and the creation of 
organizations to pursue them, while An Entrepreneur is someone who 
perceives an opportunity and creates an organization to pursue it (Bygrave & 
Hofer, 1991). Looking into these definitions, it could be easily concluded that 
entrepreneurship revolves around the creation of an organization to pursue an 
opportunity. Sharma (1999) in the other hand, defines entrepreneurship as "the 
process of carrying out new combinations" and Schumpeter defines "an 
entrepreneur [as] a person who carries out new combinations, which may take 
the form of new products, processes, markets, organizational forms, or 
sources of supply." This definition points to another aspect of 
entrepreneurship viz. new combination or in a more explicit expression, 
entrepreneurship activities include all efforts of organizational creation, 
renewal, and transformation of the existing resources, or any form of 
innovation that happen within or outside the latitude of existing 
organizations(Sharma, 1999). This act of innovation and renewal is what 
Schumpeter (1911) refers to as “creative destruction”.  

With these, it can be concluded that there has been no comprehensive and 
acceptable definition by all authorities. All researchers define it from different 
perspectives. However, all definitions point at a common aim and objective 
of entrepreneurship which is to improve economic wellbeing. It is also 
believed that entrepreneurs are thoughtful and ingenious managers who make 
new opportunities to improve economic value with risk-taking, creativity, 
intelligence, and thought of vision breadth. The entrepreneurs can revolute by 
innovations and make a failing company to profitable one or change 
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dissatisfaction to satisfaction (Morrison, 2000). 

In an attempt to divulge the fundamental elements of entrepreneurship, Hébert 
and Link (1989) adopted the taxonomy of economic theories on the concept 
of entrepreneurship, and as such, they arrived at three key intellectual 
traditions namely: the Austrian, Chicago, and German schools. The 
proponents of the purported Austrian school like Kirzner (1973, 1979), 
advocate the importance of opportunity exploitation. The Chicago school 
(Knight 1921) emphasizes on the significance of risk-taking and the bearing 
of uncertainty. The German school, particularly known through the works of 
Schumpeter (1911), concentrates on the role of new combinations and creative 
destruction.  A summary definition may be that an entrepreneur is someone 
who exploits opportunities often through the recombination of existing 
resources while bearing the uncertainty in the undertaking (Gümüsay 2015, 
p.200). 

Islam and Entrepreneurship  

Islam as a comprehensive way of life leaves no stone unturned in all human 
endeavors. It is crystal clear that all means that lead to human happiness and 
prosperity in this world and the hereafter are explicitly elucidated by Shariah 
through its sources, Al-Quran and Sunnah. Entrepreneurship like other spectra 
of human activities is well guided by some principles and guidelines which 
mold it into both worldly and the afterlife work. It is utterly necessary to bring 
to our pensiveness that all human endeavors are measured in Islam with the 
scale of ahkaam shariah (Islamic Rules) which range from halal to haram. As 
such, practicing the Islamic value system that is ‘Following the Islamic way’ 
per the dictates of al-Quran and al-Sunnah in entrepreneurship and business 
guarantees the biggest reward in this world and the hereafter (Abdul-Razaq, 
2017). Undoubtedly, this approach makes the entrepreneur the key actor in 
the system who aligns himself well within the relationship paradigms with 
Allah SWT, nature, and mankind (Abdul-Razaq, 2017). This 3-dimensional 
feature distinguishes Islamic entrepreneurship from conventional 
entrepreneurship. The 3-dimensional feature of Islamic entrepreneurship is 
well elaborated by Gümüsay (2014) when he submits that entrepreneurship 
from the Islamic perspective is far more than a mere summation of Islam and 
entrepreneurship rather is based on three interwoven pillars. The first pillar, 
based on the definition of entrepreneurship which emphasizes the pursuit of 
opportunities. The second pillar is socio-economic or ethical. This 
concentrates on rendering the services to society within the spectrum of some 
norms and values. The third pillar connotes religio-spiritual which links 
people to the supernatural being (Allah) with the ultimate objective of 
pleasing Him and earn rewards from Him.  
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A Muslim entrepreneur is there obliged to use one stone to kill multiple birds. 
He is seen as an individual who seizes any legitimate opportunity to fulfill the 
needs of society and by doing that he successfully betters his economic status 
and that of the society where he lives without compromising the paramount 
course which is the pleasure of Allah and al-Jannah. In a nutshell, the concept 
of Islamic entrepreneurship stresses the incorporation of the spiritual elements 
with worldly life because Islam is ideally functioning in every aspect of life 
(Che Zarina & Solahudin, 2011) in fulfilling the duty as the vicegerent 
(kahlifah) in the world. Hence, it is vital to all Muslim entrepreneurs to look 
at entrepreneurship far beyond the latitude of materialism but a spiritual 
perspective should create a strong basis for motivation. 

How Islam Encourages Entrepreneurship Development 

Entrepreneurship activities determine the level of economy and standard of 
living of a flourishing society. This was absolutely grasped by the early 
Muslims as many of them ventured into various economic endeavors. A good 
example of a successful early Muslim merchant was Abdurrahman ibn Awf 
when he swiftly keyed into business just after the Prophet (S.A.W) made a 
bond of brotherhood between him and Sa'd ibn Ar-Rabi' who was a rich man. 
He explored the available opportunities and made fortune for himself. It is 
reported that Sa'd ibn Ar-Rabi', elucidated how rich he was and offered him 
to apportion him half of his wealth, but rather Abdurrahman ibn Awf opted to 
leverage the opportunities at the Madinah he then went to the market and 
never returned on the first approach except with some gain of dried yogurt 
and ghee. Apart from the business climax that existed in Makkah even before 
the advent of Islam, there are many impetuses and mechanisms which are put 
in place by Islam to gear Muslims' minds towards entrepreneurship and halal 
earnings. These include the following: 

Sense of Being Khalifah (Vicegerent) many verses of the glorious Quran 
distinctly state khilafat (vicegerency) of humans on the earth. This directly 
implies responsibility and purpose including management of the earth and 
executing justice and equity (Reza Kha n d). This role and responsibility are 
not limited to mankind among themselves only but extended to other Allah`s 
creations. It is therefore mandatory upon humans to directly engage in all such 
activities that will actualize development and prosperity on the earth. It is 
necessary to emphasize that the level of entrepreneurial activities determines 
the level of economic development of a particular society. Thus 
entrepreneurship comes on the list of the topmost responsibilities shouldered 
by humans to actualize their khilafah (vicegerency) duty on the earth. The 
glorious Quran stresses the concept of khilafah to generally serve as a driving 
force towards the assumption of leadership and responsibility by humans.  
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Entrepreneurship is Ibadah 

“The term Ibadah, in its comprehensive outlook, is a noun (word) that includes 
everything that Allah (SWT) loves and accepts from sayings and the physical 
acts; the hidden (acts by heart) and the open (acts by limbs). Accordingly, one 
has full scope to spend his whole life even his every breathing from personal 
affairs to political affairs etcetera (NurHosain 2008). Islam, therefore, counts 
entrepreneurial activity as a part and parcel of religion and makes no 
separation between it and rewarding religious activities. This explains why 
Islam has its entrepreneurship characteristic and guiding principles based on 
al-Qur‟an and al-Hadis to guide entrepreneurship operation (M. S. Oukil 
2013).  

Entrepreneurship is Fard Kifayah  

Islam measures all human endeavors through the parameter of Shariah. In that 
context, entrepreneurial activity is regarded as fard kifayah. As such it is a 
collective obligation upon Muslims ummah, of which the discharge by some 
of them absolves the rest of its performance. Besides, the concept of fard 
kifayah (collective obligations) in Islam is based on the ability of society to 
meet the minimum and rudimentary needs from a particular activity or to 
surmount national challenges and obligations. An appropriate share of the 
Muslim population should engage in entrepreneurial activities on their 
initiative and endeavors to guarantee the continuity of the country's economic 
feasibility (Faizal, et al 2013). 

Brotherhood and Collaboration 

Collaboration is essential for entrepreneurs to stem innovative solutions that 
will go beyond the old-fashioned, and in which individuals are the key 
vehicles for such transformation and innovation (J. E. Austin and E. Reficco, 
2009). This explains why Islam encourages Muslims to cooperate in 
righteousness and piety as it forbids them to do so in sin and aggression. 
Undoubtedly entrepreneurship falls within the frame of righteousness and 
goodness which are encouraged by Islam. The aim of brotherhood, 
cooperation, and collaboration among Muslims is to instill and create a bond 
and sense of unity to meritoriously achieve greatness as a strong-willed team. 
The Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) elaborated this in one of his tradition "A believer to another 
believer is like a building whose different parts enforce each other." The 
Prophet (ملسو هيلع هللا ىلص) then clasped his hands with the fingers interlaced (while saying 
that)( Sahih al-Bukhari 2446).  

Placing an Honest Entrepreneur in the Highest Hierarchy   

The prophet of Islam categorically disclosed the way Allah venerates and 
hoists the honest entrepreneur to the highest position among His beloved ones 
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when he said: “An honest and sincere businessman will be placed with the 
prophets, siddiqin, and al-syuhada‟” (Hadith Hasan) (al-Tirmidhi, 1987, no. 
1209, p. 515). This is the highest possible position human can occupy in the 
sight of Allah. And here, apart from Islam and Iman, the only qualifying factor 
is honesty in entrepreneurial activity. This shows how much Islam values and 
encourages Muslims to adorn themselves with the ornament of sincerity and 
honesty while pursuing and undertaking in any entrepreneurial activities.  

General Principles of Islamic Entrepreneurship 

Researchers at a different level have taken cognizance of three major factors 
in entrepreneurship. Some looked at personality factors and argued that the 
personality of the leader is the key determinant in entrepreneurship, others 
emphasized the role played by the structure of the organization, while a final 
group highlighted the significance of strategy making. In a nutshell, it is 
believed that each of the above factors influences the outcome of 
entrepreneurial activities at a diverse magnitude depending on the nature of 
the establishment (Miller, 1983). In that case, we are divulging principles laid 
down by Islam to guide each of the factors in the latitude of entrepreneurship.  

Personality 

Islam enjoins Muslims to always ply noble courses and base their steps upon 
the pristine principles of Sharia. These principles should be strictly adhered 
to in all the dealings to harmonize between spiritual and material without 
sacrificing one for another. It is thereby, vital for a Muslim entrepreneur to set 
his goals and objectives within the framework of the said guidelines and 
principles. Ridhwan (2013), states some of the expected characteristics of a 
Muslim entrepreneur as follows: 

1. Taqwa as a Framework 

2. Halal is a Top Priority  

3. No Waste of Resources 

4. High Moral Values all the way 

5. Ibadah is the Focus 

6. Trustworthiness as a symbol 

7. Knowledge as an illumination  

8. Care for the Society and Environment 
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Practicing within the scope of these principles endorses a Muslimenterpreneur 
to well-nigh incline towards perfection in his dealings and “Allah loves 
someone who when works, he performs it in a perfect manner (itqan)”.  

Organization 

As organizations grow and become more complex, there is a steady need for 
organizational renewal, innovation, constructive risk-taking, and the 
conceptualization and pursuit of new opportunities, a pursuit that often goes 
beyond the efforts of one key manager (Miller, 1983). Unquestionably, a 
successful entrepreneurial activity enjoys a tight organizational structure. 
Lewis (2005) explains that Corporate Government denotes how firms are 
organized, directed, and controlled. However, corporate governance from an 
Islamic perspective implies defined guidelines and principles with define 
duties to inculcate moral and ethical in dealing with all business transactions. 
Abu-Tabanjeh(2009) explicitly states the following as principles guiding the 
organization in Islam: 

Ensuring the basis for an effective corporate governance framework 

• Promotion of business within the ethical framework of ShariahBelieves 

in profit and loss 

• The primacy of Justice and social welfare with social and spiritual 

obligations 

• Prohibition of interest 

The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions 

• Property as a trust from God 

• Sole Authority is God 

• Society as stakeholders 

• Accountability not only to stakeholders but also to God, the ultimate 

owner 

The Equitable Treatment of Shareholders 

● Just and fairness of value 

• Equitable distribution of wealth to all stakeholders and disadvantages 

members in the form of Zakat and Sadqa 
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• Social and individual welfare with both spiritual and moral obligation 

• Sensation of Equality 

The Role of Stakeholders in Corporate Governance 

• Islamic accountability to Falah and social welfare orientation 

• Haram/Halal dichotomy in transaction 

• Social & individual welfare from both spiritual and material 

• Consideration of the whole community. 

Disclosure and Transparency 

• Accountability with Shariah compliance 

• Socio-economic objectives related to firms’ control and accountability to 

all its stakeholders 

• Justice, equality, truthfulness transparency 

• Wider accountability with written as well as oral disclosure 

The Responsibilities of the Board 

• Accountability not only to company or board or stakeholders but also to 

Allah the ultimate authority who leads to welfare and success 

• Holistic and integrative guidance 

• Negotiation and co-operation 

• Consultation and consensus-seeking for each decision with related 

stakeholders 

Strategy 

It is said that possession of an entrepreneurial orientation gives rise to some 
"processes, practices, and decision-making activities" associated with 
successful access into new markets (Lumpkin/Dess 1996). This shows the 
importance of strategic planning and management in entrepreneurship. 
Othman (2016) states that strategy relates to the identification of long-term or 
overall aims and interests and ways of achieving them. Consequently, there 
are two key principles and segments on how to go about the strategic conduct 
of an Islamic organization namely sharia and tabi (Sarif et al n d) 
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Sharia: is a divine law derived from the glorious Quran and the Sunnah of the 
prophet Muhammad to guide all facets of human endeavors. There are five 
basic objectives of Sharia namely: protection of religion, protection of human 
life, protection of human offspring, protection of intellect, and protection of 
wealth and resources. Strategy in Islam should be tailored to actualize these 
objectives.  

Tabi: it is an Arabic word which simply means subsidiary or dependant. In 
this context, it signifies non-divine sources such as human faculty to think, 
plan, organize, lead, and control an event. This can be referred to as 
management. When this management process is viewed from an Islamic 
perspective we arrived at Sharia or Islamic management which is defined as 
“integrated activities of thinking, planning, organizing, leading and 
controlling, interconnected with decision involving the use of resources-
human, financial, information and physical, with objectives of attaining goals 
of maqasid of sharia, employing effective and efficient methods“ (Othman 
2016). Thus it is inferred that a successful strategy according to Islamic sharia 
is the one which involves the effective utilization of human faculty to think, 
plan and control entrepreneurial activities so actualize the objectives 
( maqasid) of sharia.  

Conclusion  

Entrepreneurship from an Islamic point of view provides another strong 
impetus and unique dimension to the concept of entrepreneurship. This stems 
from the fact that Muslims are prepared to strive for excellence in the sphere 
of both spiritual and material worlds. As such entrepreneurship in Islam 
enjoys 3-dimensional features namely: the concept of entrepreneurship with 
emphasis on the exploitation of opportunities and employment of creativity 
while bearing the risk; ethical and spiritual dimensions. Islam encourages 
Muslims to undertake a noble course through entrepreneurship to fulfill the 
hefty responsibility of Khilafa (vicegerency) on the earth. To accomplish this, 
Islam put the necessary guidelines and principles in place to regulate and 
checkmate personalities, organizations, and strategies of entrepreneurship. 
These principles expose Muslimentrepreneur to the real phase of business, as 
such a firm adherence to it projects Muslim nations to the rightful place in the 
league of elite countries in the index of entrepreneurship globally.  
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The Role Of Zakat Fund On Helping Of Poor & Needy 
(A Field Study Of The Displaced Libyan Citizens Case 

Within Libya in Year Of 2016) 
Osama Hamza* 

Abstract 

Zakat is a basic duty and a one of five main pillars of Islamic religion. Several 
verses of the Qur’an deal with money spending via Zakat or Sadaqa (charity), 
as well as trade, social classes and other forms of Economic transactions. 
Islamic Economic practices are diverse and have distinct roles to play in the 
welfare of the society when aligned with requisite institutions such as Zakat 
Funds. However, limited research conducted on the role of Zakat Funds in 
helping Internally Displaced People (IDPs) from both theoretical and practical 
sides. My paper investigates the role of the Libyan Zakat Fund (LZF) in 
helping those in need of assistance and in particular, the Libyan displaced 
families within Libya. In the theoretical part, the paper highlights the role of 
religions especially Islam in the case of those in need IDPs. In the practical 
part paper discusses the role of LZF as an independent authority in helping 
IDPs who from Tawirgha and Benghazi cities during Summer 2016 as a case 
of study, and the impact of LZF activities on them, which made by collecting 
information through questionnaires then analysing data by using SPSS 
analysing program. The paper findings indicate that from the role of LZF is a 
modest role and does not reflect the role which should be for IDPs. 

Keywords: Zakat, Zakat Fund, Displaced People, Libya 

 

Introduction  

Due to the continuing armed conflict in many provinces within Libya since 
summer 2014, the number of displaced individuals increased, the conflict led 
to sever security situation, several UN mission and the international relief 
organizations left the country, this in turn led to reduction in volume and 
frequency of international humanitarian aid provided to the displaced. In the 
other hand, lack of a unified government with functional ministries, led to 
successive economic and financial problems to both displaced Libyans and all 
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Libyans. All of these reasons with the severe consequences of the war of 2011 
made an acute hard situation for most layers of the Libyan society, especially 
the category of displaced people, who needs an independent institution that 
gain the trust of the community from a religious and moral perspectives to 
effectively alleviate some of their daily hardship. That is why displacement is 
a serious problem in Libya, based on available statistics numbers of displaced 
people were gradually risen particularly after the events of 2014 to reach 
500,000 including displaced population from Sirte as ISIS controlled the city, 
and several tens of thousands displaced abroad in neighbouring countries. 
Despite the political, economic and security crises today in Libya, the Libyan 
Zakat Fund (LZF) can play an important role in assisting the displaced in 
Libya as it is a socio-economic institution with a religious background that 
enjoys the confidence of Libyan society.  

In the theoretical part, the paper highlights the role of religions especially 
Islam in the case of those in need (displaced) and reflects the religious texts 
on the present livelihood of displaced people. 

In the practical part, the paper discusses the role of Libyan Zakat fund (LZF) 
as an independent authority in helping displaced Libyans from Tawirgha and 
Benghazi as a case of study, then what the impact of the fund activities have 
on them. 

The Caring of the Religions for the Poor and Needy 

It well known that all the heavenly religions and ancient civilizations before 
that have paid particular attention to the poor and the needy, as evidenced by 
the verses in the divine books; The Old and New Testaments and the Holy 
Qur'an, as well as through the documented commandments of the prophets 
and their followers. We find many recommendations and directives to have 
mercy for the poor and to care about the widow, the orphans and the weak. 

Charity in Judaism “The Old Testament” 

“He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to 
the poor.” (The Book of Proverbs, p. 67) (22:09). “He that giveth unto the 
poor shall not lack: but he that hideth his eyes shall have many curse.” (The 
Book of Proverbs, p. 80) (28:27). “If one of thy brethren with thee be poor 
within any of thy gates in thy land, which the LORD thy God giveth thee, thou 
shalt not harden thy heart, nor shut thy hand from thy poor brother; But thou 
shalt open thy hand unto him, and shalt lend him sufficient for his need which 
he hath.” (Deuteronomy, p. 19) (15:07-08). 

However, we note that charities are almost exclusively limited to the Jewish 
community, although reference made to foreigners “who have no holding or 
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patrimony, orphans and widows …” 

Charity in Christianity “The New Testament” 

“The person who has two tunics should give away to the one who has none, 
and the person who has foodstuffs should do the same.” (Luke, p. 10) (03:11). 
“Sell your possessions, and give to the poor…” (Luke, p. 38) (12:33). “Give to 
the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to 
borrow from you” (Matthew, p. 11) (05:42). “Truly I tell you, whoever gives 
even just a cup of cold water to one of these little ones because of the title of 
disciple, will certainly not lose his reward” (Matthew, p. 20) (10:42). 

We note that the verses mentioned several kinds of people who needed help 
such as the poor, the beggars, the debtors, the widows and the children, and 
did not overlook the relatives and neighbours, brothers and friends to those 
with disabilities such as blind and lame and recommended the verses by 
looking at them with mercy and sacrifice for them. In addition, the biblical 
verses have presented a reward of those who do this will be for them the 
blessed and the reward in the resurrection of the righteous. 

Charity (Sadaqa & Zakat) in Islam “Qur’an and Sunnah” 

Islam gives a special place to protect the poor and the needy. The Qur'an 
addresses the issue of poverty in two distinct historical stages: 

Before Al-Hejra1 and after Al-Hejra, specifying the conditions of Zakat and 
the amounts in 
which Zakat is due. In order to understand the philosophy of Islam in 
protecting the poor and 
needy we must know that Zakat is one of the five pillars of Islam, not to help 
those who need 
help as a voluntary deed “the concept of Sadaqa” but as a basic pillar of the 
five pillars of Islam religion which is built upon it. Therefore, Zakat is 
obligatory for every Muslim, who cannot be a Muslim if he/she does not 
believe that Zakat has imposed on him/her to help the poor, needy and the 
other categories of people who mentioned in the Holy Qur'an. 

However, before talk more about Zakat, is necessary to clarify the meaning 
of term of Zakat and the term of Sadaqa “Charity”. 

Zakat and Sadaqa “The Concept of Language and Terminology” 

 
1. The migration of the Prophet Muhammad and his companions from Mecca to 
Medina, 620 AD. 
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Zakat:  ةاكزلا Out of the five pillars of Islam, Zakat   ةاكز is the socio-financial 
and economic one. Zakat in Language “is an infinitive of the verb Zaka1 اكز 
Zakat means to grow and to increase. When it said about a person, it means to 
improve to become better. Consequently Zakat is blessing, growth, 
cleanliness, and betterment” (Al-Najar, 1982). Growth and cleanliness are not 
restricted to the Zakat assets themselves, but reach out to the person who pays 
Zakat, in accordance to the Ayah “verse” "out of their wealth take Zakat that 
so thou mightiest purify and sanctify them" (The Holy Qur'an) (09-103), (Al-
Qaradawi, 1973). Actually several Muslim scholars discussed the concept of 
Zakat, and one of the most beautiful description which Al-Zahrawi2 wrote 
about the relation of the meaning between Zakat and development in the 
tangible and intangible sense. When he said: “it makes the poor grow too, 
meaning that Zakat creates psychological and material growth for the rich in 
his soul and wealth (Al-Qaradawi, 1973) 

Zakat Terminology 

As a term, Zakat is defined in Fiqh as “a due right on specific items of assets 
\ properties, in specific percentage with consideration of the passage of a year 
and satisfaction of the condition of Nisab3 (Ahmed, 2004). 

Sadaqa: " ةقدص " In the linguistic sense; the root of the word of Sadaqa is the 
word infinitive of Sidq " قدص ". Sadaqa “Charity” as a term means that should 
be given for the sake of God, is not for the purpose of the boasting (Al-Najar, 
1982). Judge Abu Bakr ibn al 'Arabi4 says 
commenting on naming Zakat Sadaqa, states that "It is derived from Sidq 
which is truthfulness 
in realizing declared belief by action. The root Sidq means realizing and 
supporting something by another (Al-Qaradawi, 1973). Zakat in Islamic law 
is sometimes called in the Qur'an and Sunnah "sadaqa", "Sadaqa is Zakat, and 
Zakat is sadaqa. They are two names for the same thing. (Al-Mawardi).  

Macca’s Period (Before Al-Hejra). 

 
1. Zaka: The root of the word zakat. 
2. Abu Mansur Mohammed bin Ahmed bin al-Azhar ibn Talha al-Azhari al-harawi Shafi'i 
Linguistic, nicknamed 
Azhari (282 - 370 AH = 895 - 981 AD) 
3 . Nisab of Zakat: refers to the minimum amount of Zakatable assets, which is subject to paying 
Zakat. “If an asset reaches the Nisab it becomes Zakatable.  
4 . Abu Bakr ibn al-Arabi or, in full Muḥammad b.ʿAbdallāh, Ibn al-ʿArabī al-Maʿāfirī, al-Išbīlī, 
Abū Bakr (Arabic: يبرعلا نب ركب وبأ born in Sevilla in 1076 and died in Fez in 1148). 
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Zakat has been mentioned in the Holy Qur’an about thirty times, and it has 
been linked to prayer in eighty-two places; this indicates the great status of 
Zakat and that it is connected to a close bond of prayer, Sadaqa and its plural, 
sadaqat تاقدص it is mentioned in the Qur'an twelve times. During this period 
Zakat was not imposed in a mandatory and direct manner, Therefore, the 
Qur’an verses of Mecca that refer to Zakat and Sadaqa “charity” sometimes 
describe the believers, the devout and the benevolent who give the alms, and 
those who are described in the Holy Qur’an as Almuflihin  

نیحلفملا “successful”, “These are verses of the wise Book, As guidance and 
mercy for the doers of good, Who establish prayer and give Zakat, and they, 
of the Hereafter, are certain [in faith], Those are on [right] guidance from 
their Lord, and it is those who are the successful”. (The Holy Qur'an, p. 120) 
(31:02-05). Rerarding the Sadaqa “Charity” in the verses of Mecca “before 
the immigration” is the right of the poor” (Brahimi, 1997). “And those within 
whose wealth is a known right, for the petitioner and the deprived. But My 
mercy encompasses all things. So I will decree it [especially] for those who 
fear me and give Zakat and those who believe in our verses.” (The Holy 
Qur'an, p. 169) (07:156). on the other hand, those who Non- payer of Zakat, 
Non-believers, the oppressors and the stingy will be severely punished. “No! 
But you do not honor the orphan. And you do not encourage one another to 
feed the poor. And you consume inheritance, devouring [it] altogether, and 
you love wealth with immense love.” (The Holy Qur'an, p. 593) (89:17-20). 
“Indeed, he did not used to believe in Allah, the Most Great, nor did he 
encourage the feeding of the poor, so there is not for him here this Day any 
devoted friend, nor any food except from the discharge of wounds; None will 
eat it except the sinners” (The Holy Qur'an, p. 566) (69:33-37). We note from 
the previous verses of Holy Qur’an which were revealed in Mecca are 
showing that Zakat has coupled with the faith and purity of people, and it was 
according to their appreciation and recognition of the duty of brotherhood and 
help the poor. “Also there were no Quotes by the Prophet Mohammed "Peace 
be upon him" accurately specifying the conditions of Zakat and how to apply 
them, as was the case in Medina after Al-Hejra "the immigration". (Al-
Qaradawi, 1973).  

Medina’s Period (After Al-Hejra). 

“Zakat was imposed in a specific and clear legislative framework between the 
second and fifth years after the immigration” (Al-Qaradawi, 1973, pp. 71-72). 
Since that date, the various types of wealth in which Zakat is due have been 
determined, as well as the rates of deduction and the conditions of work and 
organizing of the collection along with the beneficiary groups. In Qur’an 
verses revealed on the Prophet the Medina there is a very clear directive for 
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the payment of Zakat which is emphasized in different styles such as “And 
establish prayer and give Zakat,”. This verse refers to the categories and 
entities to whom Zakat funds should be given “Zakat expenditures are only 
for the poor and for the needy and for those employed to collect [Zakat] and 
for bringing hearts together [for Islam] and for freeing captives [or slaves] 
and for those in debt and for the cause of Allah and for the [stranded] traveller 
- an obligation [imposed] by Allah. And Allah is Knowing and Wise.” (The 
Holy Qur'an, p. 195) (09:60). And in the next verse from Holy Qur’an is an 
explicit command of Allah to His Messenger Muhammad and to all who 
comes after him from the responsibility of the affairs of Muslims “Take, [O, 
Muhammad], from their wealth a charity by which you purify them and cause 
them increase, and invoke [ Allah 's blessings] upon them. Indeed, your 
invocations are reassurance for them. And Allah is Hearing and Knowing.” 
(The Holy Qur'an, p. 202) (09:103). 

From this, we understand that Zakat after the immigration (Al-Hejra) of 
Prophet Mohammed (pbuh) to Madina has become an obligation of Islam and 
it is compulsory for everyone who is able to pay it. 

In Sunnah has been confirmed in the Qur'an and its teachings have been 
applied in practice. There are many prophetic traditions about Zakat, One of 
the most famous Hadiths on the five pillars of Islam, of which Zakat is one of 
them, that (when Jibril came to teach Muslims their religion by politely 
questioning the Prophet: He asked the Prophet (pbuh) "What is Islam? The 
Prophet (pbuh), answered, "Islam is to testify that there is no diety but God 
and Muhammad is the messenger of God, to establish prayer, perform Zakat, 
fast Ramadan, and make pilgrimage to the House if you can go there.") 
(Agreed upon)1 and there are many other Hadiths from Sunnah that support 
the verses of Qur'an which mentioned Zakat as a pillar of the five pillars of 
Islam religion. 

Conditions for Zakat ability of Al-mal 

Because the main subject of this research and the study objective to 
understand the role of the Zakat Fund on helping the poor and the needy, I 
will avoid entering into the details that regarding Zakat and the dispute of Fiqh 
“Jurisprudence” in this subject. We will mention to conditions for Zakat 
ability of a Mal as a briefly only as following: 

a) Undivided and absolute right of ownership, 

b) Growth, Reaching the minimum for Zakat ability, 

 
1. i.e. reported by Bukhari as well as by Muslim 
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c) Freedom from debt, 

d) Excess above essential needs “Al-Nisab”. 

e) The passage of a year “Al-Haul” 

Zakat Rates & How can calculate it. 

 

Zakat is calculated on the total amount of the asset including the Al-Nisab 
باصنلا   amount. Zakat due on certain items after the passage of Al-Hawl لوحلا 

“Lunar year”, while for some other items this condition does not apply. The 
former items include livestock, cash, gold, silver and goods for trade. The 
latter type includes agricultural products on which Zakat is not due annually 
but at their harvest time. 

“The rate of deduction applies depending of the type of assets. Zakat rate fixed 
at 2.5% on cash, gold, silver, debts (receivables) and goods for trade. While 
the rate of Zakat is 10% on agricultural products that are rain fed or by rivers 
and springs. It becomes 5% in the case of the crops irrigated by water 
extracted from wells by animal power” (Ahmed, 2004). As well as the Zakat 
of the Livestock. 

Zakat Distribution 

As mentioned earlier that with the emergence of Islam, Zakat was imposed as 
a relief to the poor and weak categories, but it was necessary to specify the 
deserving categories with words of God Himself. Therefore, according to 
Qur’an verse of (Al-Tawbah 09-60) which specified the eight categories of 
Zakat “The poor and needy, Zakat workers, those hearts are being reconciled, 
liberating slaves, persons under debt, for the sake of God and the wayfarer”. 

Is it Possible to Drop the Category of the Wayfarer on the Displaced? 

In this research, we will study one category from the eight categories that we 
mentioned above (the wayfarer لیبسلا نبإ “Ibn al-Sabil”). The scholars 
explained the concept of Ibn al-Sibl with similar definitions where in the in 
“Hanafi school says that Ibn al-Sabil: He is the stranger who is cannot reach 
his wealth, even though he is rich in his homeland.” (Al-kasani, 1999). Maliki 
school says “He is the stranger who needs to a tool which bring him to his 
homeland but if his travel is not for a sin.” (Al-Baghdadi, 1999). Shafii School 
says, “He is a traveler or who prepares to travel and his situation as a needy 
in his homeland.” (Al-Umrani, 2000), in general “According to the majority 
of scholars, the wayfarer “Ibn al-Sabil” is the traveler on the way from one 
locale to another. Literally, the term means "son of the road" (Al-Qaradawi, 
1973). 
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Ibn al-Sabil “Wayfarer” category can be dropped on the situation of the 
displaced persons that left their own homeland because of political, security, 
social or economic reasons, “The displacement of people refers to the forced 
movement of people from their locality or environment and occupational 
activities. It is a form of social change caused by a number of factors, the most 
common being armed conflict. Natural disasters, famine, development and 
economic changes may also be a cause of displacement.” (UNESCO, 2017). 
Therefore, this situation could apply as well on Ibn al-Sabil as several jurists 
and scholars have pointed out. 

Zakat Funds 

“All Islamic jurists agree that the government is responsible for the 
implementation of Zakat in Muslim society. The government of prophet 
Mohamed (pbuh) took charge of Zakat management in his time and Zakat 
collectors \ distributors were appointed to implement it” (Al-Qaradawi, 1973). 
On the ground, Zakat fund should be an independent entity but subject to 
government supervision through the Ministry of Religious Affairs, the 
Ministry of Finance and the Administrative Control Authority represented by 
the Audit Bureau to ensure a good level of transparency and governance, 
especially considering the situation of the study community "Libya", if we 
considered through the indicators of high corruption in institutions. Despite 
the relative improvement in the corruption index in 2016 compared to 
previous years. Where “Libya scored 14 points out of 100 on the 2016 
Corruption Perceptions Index reported by Transparency International. 
Corruption Index in Libya averaged 21.54 Points from 2003 until 2016, 
reaching an all-time high of 27 Points in 2006 and a record low of 14 Points 
in 2016.” (Economics, 2017). 

Libyan Zakat Funds 

An independent body under the auspices of the “Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs” and has the necessary legal authority to carry out all its 
activities and actions to achieve that. The Fund was established by a decision 
of the Presidency of the Council of Ministers under No. 49 of 2012 to carry 
out all its activities in order to enhance its role of managing the Zakat funds 
and collecting them and spending them to the categories that deserve it in 
accordance with the provisions of the Islamic law. Libyan Zakat Fund has a 
chairman who manages its affairs outlines general policies, and supervises 
plans and projects, and its own independent annual budget. 

The Duties and Objectives of Libyan Zakat Fund Institution: 

The administration of the Libyan Zakat Fund assumes its duties and objectives 
in the framework of determining its general policies. The duties of Libyan 
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Zakat Fund are summarized in three stages: (Report, 2015) 

- Collection Zakat funds "cash and in-kind" in accordance with Islamic 

law. 

- Distribution of Zakat funds to the Zakat categories that specified in 

the Holy Qur’an. 

- Working on the management and development of Zakat funds. 

These are the tasks and the general objectives set by the Management Board 
of the Libyan Zakat Fund when it was established, “we will test the 
commitment of the Fund's management to these tasks and objectives, and the 
ability of the Fund to achieve these tasks and objectives on the ground in the 
case of internally displaced persons (IDPs)”. 

Financial Resources of Zakat Fund 

As in the case of Zakat funds in other countries, the Libyan Zakat Fund 
depends on the support of the State Treasury through the budget allocated to 
the Fund, which is paid on the salaries of Fund staff and everything related to 
the administrative matters that are necessary for the work of the Fund. In 
addition, the Zakat funds which paying by of individuals and companies in 
addition to the funds of Sadaqa, expiation and vows…. Moreover, the 
methods of collecting Zakat funds are either through the collection officers or 
the Zakat fund offices or its bank accounts. (Report, 2015). 

How to Spend Zakat Funds (The Mechanism) 

Figure (I) below shows the method and stages of the work of the departments 
and sections of the Zakat Fund Foundation. 
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Figure (I) 1 

The Issue of Displaced Persons (IDPs) in Libya 

In Libya, the displacement of people from their home regions has begun as 
soon as armed clashes started during the revolution of February 2011. “Where 
the displacement of some families from "Benghazi" and its western suburbs 
lasted for a short time, and was mainly during the war or until the Gaddafi 
regime forces left these areas, such as the case in “Ajdabiya”, “Aljufra”, “Bani 
Walid”, “Al-Ryayna”, “Kikla”, and other areas which underwent main 
military operations in the western region. However, displacement movements 
have continued for a longer period of time in some areas”. (Tantosh, 2017). 
Under the pretext of involving the youth of those areas in the war with Gaddafi 
forces. Therefore, displacement has continued in some areas especially some 
residents of Nafusa Mountain, also the people of “Tawergha” moved to 
Tripoli, Benghazi and other areas since 2011 but their tragedy is still 
continuing till the moment, although in August 2016 representatives of 
Misrata city and Tawergha town have  reached a reconciliation agreement to 
facilitate their return to the town. In the field study, I considered the displaced 
persons of Tawergha as a "case study" because of the length of their 
displacement compared to those from other cities.    

In 2014, After outbreak of military operations in eastern Libya whichn called 
Al-Karama operation "Dignity" under the leadership of General Khalifa 
Haftar, in the other hand the military operations of Fajer Libya "Libya dawn" 
by his opponents in western Libya, moreover in the same time ISIS became 
stronger of the in Darna and Sirte, all of these conflicts led to increase of the 
number of people displaced in 2014-2015. “An estimated 435,000 people 
have fled their homes in search of safety and security due to armed conflict 
and escalating violence since mid-2014. (Tantosh, 2017).  

Most of the displaced are living in urban centres within host communities, 
with just over 100,000 living in collective centres in the open or in makeshift 
buildings such as schools and empty warehouses. The displaced are 
particularly vulnerable due to limited coping capacities and loss of assets, 
particularly displaced women, children, the elderly and those who are 
impoverished. 175,000 IDPs are food insecure. The largest number of 
displaced are located in Benghazi, Al Jabal Al Ghabi (Nafusa Mountain), Al 
Zawiya, Tripoli and Misrata” (OCHA, 2015). 

Displaced People Distribution Map.  

Through the following map “Figure II”, we notice that since the 17th February 

 
1. Libyan Zakat Fund annual report 2015. 
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revolution in 2011 and until 2015, the annual numbers of displaced persons 
reached its peak. We also notice through the map, the areas of displacement 
and the estimated numbers of displaced people. 

Figure (II): IDMC "Internal displacement monitoring center"1 

● Numbers of Displaced People in Libya 2011-2015. 

 

 
1. https://www.internal-displacement.org/ 
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Figure (III): IDMC “Internal displacement monitoring center 1 

 

● IDPs and Returnees “Jan 2017” 

 
Figure (IV): IDPs and Returnees “Jan 2017”2 

It can be seen from the graph Figure (IV) that the number of IDPs in Libya 
has decreased to approximately 300,000 displaced person in January 2017, 
compared with approximately 500,000 displaced in December 2015, means 
about 40% according to Displacement Tracking Matrix (DTM) website. 
Where Sirte city witnessed the displacing of majority of its inhabitants due to 
the control of the ISIS on it and the military operations which called "Al-
Bunian Al-Marsus" that carried out by the government of national 
reconciliation (United Nations recognized Government) in 2016 against the 
ISIS, after the end of military operations at the end of 2016, the city's 
population began in December of 2016 to return gradually and that 
contributed significantly to the decline in the number of displaced persons at 
the beginning of 2017 although the great destruction that the city witnessed 
because of the last war against ISIS “as noted in the figure (IV). But because 
of the armed conflict in Benghazi, which started in 2014, large numbers of the 
city's inhabitants who are opposed to the Al-Karama military operation, were 
forced to flee to the cities of the Libyan West, especially Tripoli and Misrata 
that because of political and tribal relationships. In addition, I have selected 

 
1. Previous source. 
2 . http://www.globaldtm.info/libya/. 
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the displaced persons of Benghazi who fled during 2014-2015 to Tripoli as a 
case study, similar to the case of displaced persons of Tawergha who fled to 
Tripoli too since 2011. To become two case studies a case from the western 
region and another from the eastern region of Libya. 

Methodology of Field Research 

The field study was conducted in Tripoli, which includes the largest gathering 
of IDPs in Libya; Questionnaires were distributed “by hand” at three IDPs 
camps in Tripoli during the last quarter of 2016, which included: 

IDPs of Tawergha Town in Tripoli: 

(Al-Fallah Camp 1), (Al-Fallah Camp 2): in Al-Fallah area “southern 
neighborhood of Tripoli”, that considered one of the largest gatherings of 
displaced people of “Tawergha” town since 2011, it is accommodate more 
than 1,200 displaced persons since 2011. I had a great cooperation from the 
director in charge of the Ministry of Awqaf and Religious Affairs, , he 
provided all the necessary information about the situation of displaced people 
in the camp and which was clear on the ground as well. 50 person of Tawergha 
displaced individuals had answered the questionnaire questions. 

 

b. IDPs of Benghazi city in Tripoli: 

 

Because of the different conditions of most of the displaced of Benghazi in 
Tripoli, where they live in apartments with their relatives or semi-finished 
buildings near the Tripoli airport road, I have contacted and met with 
Benghazi committee of displaced people, who have fled from Benghazi in 
2014 to help me to communicate with the displaced individuals. 54 person of 
Benghazi displaced individuals had answered the questionnaire questions. 

c. IDPs of Sirte city in Tripoli: 

“Al-Kashafah ‘Scouts’ Camp”: in Tajorah area “east of Tripoli”, that includes 
the largest gatherings of displaced people from “Sirte” because of the war 
against ISIS in Sirte in that period mentioned above. I tried to communicate 
regularly with the people responsible for the IDPs camp from Sirte but 
unfortunately, I did not get any response from the camp administration. Due 
to lack of the response from Sirte camp administrators and because of the 
limited time of study, Therefore I decided to take the samples of the IDPs of 
“Tawergha and Benghazi” in Tripoli only, and canceled the sample of Sirte 
displaced people from the field study. 

Statistical Analysis 
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SPSS ver.21 have been used to sort and analyze results of the study. 

1- Variables of the questionnaire: The questionnaire after excluding the 

constants such as “age, gender, school qualification, and work place”, 

included the following variables:  

a. Independent variable: is Libyan Zakat Fund.  

b. Dependent variable: is the study case is "a sample of the IDPs of 

Tawergha and Benghazi cities in Tripoli city".  

2- Statistical processes that used:  

a. Duplicates and Percentages. 

b. Arithmetic mean. 

c. Standard deviation. 

3- To know the direction of the opinions of the displaced "sample study", 

prepared a simple estimated balance of three options has been adopted: 

The response Mean Overall orientation 

Don’t agree 0 - 1 Unapproved 

Indifferent 1,001 - 2 Neutral 

Agree 2,001 - more Approved  

                                                       Table (I) Simplified scale 
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4- Data Analysis 

a. Distribution of the total questionnaires to the study population                                                  

 

 Scale: all variables 

Case Processing Summary 

 N % 

                  
Cases 

Valid 104 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 104 100.0 

Table (II) a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

The total number of questionnaires is 104, about 48% for IDPs of Tawergha 
and about 52% for IDPs of Benghazi.  
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Figure (V) Responses of IDPs of Tawergha and Bengahzi for study 
questionnaire 

 

b. Reliability Statistics 

      

Cronbach’s Alpha N of Items 

.756 22 

Table (III) 

 

Note: The Cronbach’s Alpha of the Reliability Statistics got quite good 
stability, so that is reliable to continue the analysis process.  

c. Testing the Hypotheses: 

 

In order to test the hypothesis of the study, IN distributed each hypothesis to 
the questions to be tested. 
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The First Hypothesis: Zakat Fund has important and effective role in helping 
the displaced. 

DESCRIPTIVES VARIABLES= V1 V2 V3 V4 V7 V9 V10 
/STATISTICS=MEAN STDDEV. 

 

 Descriptive Statistics 

  N Mean Std. 
Deviation 

The Zakat Fund provides the basic needs 
of the displaced 104 1.8365 0.87145 

The Zakat Fund contacts displaced people 
to meet their needs 104 1.6827 0.85064 

The Zakat Fund is managed and provided 
with the necessary services to the 
displaced 

104 1.7308 0.76616 

The assistance provided by the Zakat Fund 
fills a great deal of the needs of the 
displaced 

104 1.6827 0.70041 

In the event that the IDP requests specific 
assistance from the Zakat Fund, he / she 
receives the response in time the 
appropriate 

104 1.7500 0.82144 

The Zakat Fund has demonstrated many 
difficulties during my stay 104 1.6635 0.74535 

The Zakat Fund has a major role in 
assisting the displaced 104 1.7692 0.76616 

Valid N (listwise) 104 1.7308   

Table (IV) 
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Note that all the results of “MEAN” for the seven questions for testing the 
first hypothesis less than 2 and more than1 "the average of “MEAN” is 
1.7308" , which  means the overall orientation of study population is different 
from person to the another with the first hypothesis. That leads us to say the 
answers are opposite. Therefore, we do not accept and do not refuse the first 
hypothesis. 

The Second Hypothesis: Zakat Fund has modest and weak role in helping 
the displaced. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=V11 V12 /STATISTICS=MEAN 
STDDEV. 

Descriptive Statistics 

 N Mea
n 

Std. 
Devia
tion 

The Zakat Fund has a modest role in assisting 
displaced people 104 2.12

50 
0.844
03 

The Zakat Fund has a weak role in assisting the 
displaced 104 2.00

00 
0.824
39 

Valid N (listwise) 104 2.06
25  

Table (V) 

 

Note that the result of “MEAN” for the question number “11” is 2.125 and 
question number”12” is 2.000 “"the average of “MEAN” is 2.0625" which 
means the overall orientation of study population is slightly more likely to 
accept the second hypothesis. Therefore, the second hypothesis has approved.  

The Third Hypothesis: Zakat Fund is transparent and has the confidence of 
the IDPs. 

DESCRIPTIVES VARIABLES=V6 V8/STATISTICS=MEAN STDDEV. 
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Descriptive Statistics 

 N Mean 
Std. 
Deviation 

The Zakat Fund is transparent and 
clear in dealing with IDPs 

104 1.9327 .88421 

I feel confident when dealing with 
the Zakat Fund 

104 2.1346 .84827 

Valid N (listwise) 104 2.0337  

Table (VI) 

Note that the result of “MEAN” for the question number “6” is 1.9327 and 
question number”8” is 2.1346 "the average of “MEAN” is 2.0337" which 
means the overall orientation of study population is slightly more likely to 
accept the third hypothesis. Therefore, the third hypothesis has approved, 
although the transparency rate of Zakat Fund is not ideal according the study 
sample.  

The Fourth Hypothesis:  

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 
Deviatio
n 

The Zakat Fund is considered to be the 
most continuous official agency to 
support the needs of the displaced 

104 1.7500 .83317 

I deal with the Zakat Fund because I did 
not find another party to help me during 
my period of decline 

104 1.7885 .84386 

I deal with the Zakat Fund because the 
other agencies that support the displaced 
do not meet my needs which is 
sufficiently necessary 

104 1.8846 .85113 
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 The Zakat Fund is the best official authority, which deal with the displaced. 

DESCRIPTIVES VARIABLES= V5 V13 V14 V15 /STATISTICS=MEAN 
STDDEV. 

Table (VII) 

Note that the result of “MEAN” for the question number “5” is 1.7500 , the 
question number”13” is 1.7885, the question number “14” is 1.8846, the 
question number”15” is 1.9038 and "the average of “MEAN” is 1.8317" 
which  means the overall orientation of study population is different from 
person to the another with the forth hypothesis. That leads us to say the 
answers are opposite. Therefore, we do not accept and do not refuse the first 
hypothesis.  

I. Facts and Results: 

● Facts: 

Through the theoretical study of the concepts of charity and zakat in the 
heaven religions laws, especially in Islam, and study the concept of the Zakat 
Fund and its work as an idea and as an institution based on the ground. Also 
in the practical section we studied, the role of the Fund to support and assist 
displaced persons was examined through a field study involving a sample of 
Tawergha and Benghazi IDPs in Tripoli. Libyan Zakat Fund is an independent 
body under the auspices of the “Ministry of Awqaf and Islamic Affairs” and 
has the necessary legal authority to carry out all its activities and actions to 
achieve that. 

● Results: 

Through the results of the survey, monitoring and interviews, we found the 
following results: 

1. Although the assistance that provided and still providing by Libyan 

Zakat Fund but it considers modest role and does not reflect the role which 

assigned for IDPs. 

2. The Libyan Zakat Fund has trusted by a large segment of the 

I deal with the Zakat Fund for additional 
assistance 

104 1.9038 .89789 

Valid N (listwise) 104 1.8317  
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displaced, despite sometimes there is not a direct contact between Zakat fund 

and the displaced, because of the presence of charities and civil society 

institutions as well as armed militias which acting as intermediaries between 

the Fund and IDPs. 

3. There is no serious cooperation and harmony between the Zakat Fund 

and other bodies concerned with the relief of displaced persons such as the 

Ministry of Social Affairs, the Red Crescent and the relief societies, which led 

to the dispersion of efforts. 

4. Due to the difficult circumstances experienced by Libya due to the 

political and security crises, in addition to the difficult economic crisis which 

led to the collapse of the services sector, especially the banking sector, which 

is characterized by severe shortage of liquidity and inflation, all these factors 

and other economic factors led to weakening the role of the Libyan Zakat 

Fund in supporting the IDPs. 

Recommendations 

1. Must arriving to a political solution leading to solutions in the economic 

and security sector, and allows to the displaced to return to their cities and 

villages. 

2. Must there is a genuine cooperation between the Zakat Fund, official 

bodies and civil society in the issue of relief for the displaced. 

3. Pay attention to the segment of unemployed displaced persons to avoid 

their exploitation in armed conflict. 

4. The Zakat Fund must utilize the trust it has from the displaced people that 

by contacting them directly. 
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Sharı'ah Non-Complıance Risks And It's Effects On 
Islamic Banks 
Nader Bahomaid* 

 

Abstract 

This paper aimed to explain Shari'ah non-compliance risks and its effects on 
Islamic banks. This study provided an overview about the nature of non-
compliance risks. It endeavored to describe the types of non-compliance risks. 
It is explored the risks that effect on Islamic banks because non-compliance 
of Shari'ah rules, and the role of Shari'ah supervisory board to reduce the risk 
before occur. Also ensured that reports of accounting have satisfied the 
essential Shari'ah requirement in the Islamic banks. This study is conducted 
through literature review and discovered the reputation’s effect on Islamic 
banks. Hence, for the Islamic banks the most challenge is the compliance of 
Shari'ah rules. If there is any hesitate the depositors will search other 
counterparts. Therefore, this will not affect only that bank, however, all 
Islamic banks will be affected. The study suggests that it should be a united 
Shari'ah Supervisory Board (SSB) for every country. Also, a maximum 
number of SSB to be join form the eligible members are determined. 
Moreover, the SSB members should be determined by the central banks or 
central regulatory body to ensure the Islamic banks to comply Shari'ah rules. 

Keywords: Shari'ah Non-compliance risk, Management risk, Operational 
risk, Banks 

 

Introduction 

Islamic banks started at the end of the nineteenth century. During the previous 
period, Islamic bank gained general acceptance. Also, their rapidly growth 
between 15% to 20% for the past decades (Yaacob & Donglah, 2012). There 
are four types of risks face the industry which are the operating risks, 
marketing risks, credit risks, and legal risks. Whereas Islamic banks have the 
same risks like conventional banks. However, there is an additional type of 
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risk or unique risk named Sharia non-compliance risks under the operating 
risks. Undoubtedly, non-compliance risks cause to break the confidence of the 
investors-depositors. Therefore, the bank should definitely give high priority 
to ensuring transparency in compliance with the Shari'ah and take actions to 
avoid lack of compliance (Arman, 2017). From this point there are some 
challenges obviously facing Islamic banks to apply the models of Shari'ah 
contracts and other testaments. Thus, as a result to create new products 
comply Shari'ah rules due to serve the customers and encourage trade and 
participation in Islamic economic growth. This study focused on Shari'ah non-
compliance risks and an attempt to answer these questions: 

• What are the Shari'ah non-compliance risks?  

• How the management and Shari'ah supervisory board determine the risks? 

• What is the role of Shari'ah supervisory boards in Islamic banks? 

 To answer these questions, the study is conducted through related previous 
literature review, contributing to gain expensive knowledge serve Islamic 
industry and to provide new additions to Islamic libraries. Study also 
identifies the Shari'ah non-compliance risks in Islamic banks and highlight the 
techniques and tools that used to determine the Shari'ah non-compliance risks 
and to emphasize the role of the supervisory Shari'ah board to avoid Shari'ah 
non-compliance risks in Islamic banks. In addition to introduction and 
conclusion, the research divided into four sections. First part of the study 
looks at the essential element of research, the objective, research questions 
and the literature review. The second part the study clarifies the concept of 
non-compliance risks in Islamic banks. Third section shows effects of non-
compliance risks of the Islamic banks and their treatments. And the fourth 
section shows role of Shari'ah supervisory board to measure the risk and how 
to avoid them before they happened or treating them if they occurred.  

Literature Review  

Conventional banks keen to internal and external auditing to ensure the 
transactions of banks comply global standard like Basil standards and other 
standards of accounting and auditing. Whereas, Islamic banks have another 
type of auditing that is Shari'ah non-compliance risks. Islamic banks is a new 
industry so the empirical study about non-compliance risks (SNCR) is not 
enough (Yaacob & Donglah, 2012). At the same time referred to an 
impending need for the Islamic financial institutions to provide reasonable 
and sufficient assurance that they have really followed the Shari'ah through 
Shari'ah audit. (Erdem Oz, Zahid ur Rehman Khokher, Mohammad Mahbubi 
Ali, & Romzie Rosman, 2016) explored the Shari'ah non-compliance risks 
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and its effect on capital adequacy and they depend on empirical study for 51 
banks in different Islamic banks and they found that there is not enough capital 
to cover Shari'ah non-compliance risks and they suggested to collect adequate 
information on material developments of SNCR in the Islamic banks. And 
they suggested to do more empirical study to assess the Shari'ah non-
compliance risks. Also (Ginena, 2014) did empirical study in Indonesia and 
Malaysia that indicate to the banks with a smaller board and a higher 
proportion of independent board are likely to have lower shari'ah non-
compliance risk. Also  the financial expertise and higher frequency of shari'ah 
committee meetings reduce the shari'ah non-compliant risk, Whereas (Abdul 
Rashid, Abdul Hamid, Mohamad Sidek, Wan Abdullah, & Mohd Ali, 2017) 
mentioned Maqasid al Shari'ah and how to ensure that there are not any 
violence of Shari'ah rules and its spirit. The result of this study to serve 
professional bodies in assessing the implementation of a comprehensive 
Shari'ah auditing framework, and there is an empirical study in Malaysia (R. 
Hassan, 2016), There are differences between the Accounting and Auditing 
Organization for Islamic Financial Institutions (AAIOFI) standards and 
International Financial Reporting Standards (IFRS) and this study will occur 
in Islamic banks in Yemen and examined to ensure the Islamic banks that 
follow the same Shari'ah rules   testament in all transactions. And the 
contribution in the empirical researches about Shari'ah non-compliance risks 
to improve this field. 

The Concept of Shari'ah Non-Compliance Risk 

Islamic banks are represented an alternative to the conventional banks. The 
main difference between Islamic banks and conventional banks is compliance 
Shari'ah rules. Hence, the Islamic banks have additional more auditing than 
conventional banks which is known Shari'ah non-compliance risks. And the 
banks established the Shari'ah supervisory board to ensure that transactions in 
banks comply Shari'ah rules. In the early 1980s there was a readjustment in 
auditors’ approaches where the assessment of internal control systems was 
found to be an expensive process. So auditors began to cut back their systems 
work and make greater use of analytical procedures (Teck-Heang and Ali 
2008) currently it is known as risk management 

Definition of Islamic Auditing and Risks in Banks 

The risks are a new approach and manner to oversight used to discover the 
transactions exposure to uncertainty potentially outcomes to reduce mistakes 
before they occur. Hence auditing of Islamic financial institutions can be 
defined as “a systematic process of objectively obtaining and evaluating 
evidence regarding assertions about religious and socioeconomic actions and 
events in order to ascertain the degree of correspondence between those 
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assertions and those of the applicable financial reporting framework, 
including the criteria specified based on Shari'ah principles as recommended 
by the SSB and communicating the results to all interested parties” (Yaacob 
& Donglah, 2012). The previous definition of Islamic auditing determines the 
responsibility of auditing and determine the mostly role of auditing it is 
ensuring the transactions in banks comply Shari'ah rules. Whereas SSB 
responsibilities to ensure for all the transactions comply Shari'ah rules, a new 
approach for auditing appeared in 1980 (Teck-Heang and Ali 2008). This 
approach focused on the threats and opportunities the Committee of 
Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) definition 
of enterprise risk management (2004) as a process, effected by an entity’s 
board of directors, management and other personnel, applied in strategy-
setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may 
affect the entity, and manage risk to be within its risk appetite, to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of entity objective (Fadun, 
2013). Whilst Risks in banks that mean, in the context of banking, risk can be 
referred to as; (i) “exposure to uncertainty of outcome”; (ii) “uncertainty 
potentially resulting in adverse variations of profitability and in losses”; or 
(iii) uncertain future events that could influence the achievement of the 
financial institution’s objectives, including strategic, operational,  financial 
and compliance objectives (R. Hassan, 2016) While the non-compliance risks, 
according to (Ziydi Mariam, 2017) divided into three types: 

International standards non-compliance risks, 

Central bank instructions non-compliance risks, 

Shari'ah non-compliance risks which are especially in Islamic banks. So, 
according to (BNM, 2017) there are some rules of risk management contains 
numerous steps as: 

1. Determining entail risks that caused by non-compliance Shari'ah rules and 

consideration of current discipline and auditing sufficient for it to reduce 

the risks. 

2. Measuring potential effect of risks through the historical and actual 

practices for the non-compliance risks. 

3. Establishing disciplines to avoid repetition of risk that was happening 

previously and its assessment to avoid its potential that can occur in the 

future. 

4. Monitoring entail risks that caused by non-compliance Shari'ah rules in 
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order to manage it by sufficient and effective way. 

5. Setting up some political and inductive procedures for risk management 

that entail from non-compliance risks provide some of courses to spread 

the knowledge of Shari'ah rules and models that related to the bank 

transactions for staff.  

The Tools and Techniques of Shari'ah Governance  

Islamic financial institutions found it necessary to consult the specialized 
Shari'ah scholars in order to deal with Shari'ah compliance risks. From the 
early days of the modern revival of Islamic finance, financial institutions 
discovered that the best way to deal with the risk of non-compliance with 
Shari'ah norms was by bringing experts on the Shari'ah rules for transactions 
to study their operations, instruments, procedures and structures (Yusuf & 
Delorenzo, 2007). 

1. Observation on an ongoing basis. This type of real-time monitoring allows 
for Shari'ah mistakes to be captured rapidly and errors rectified promptly 
(Hamid & Azhar, 2015). 

2. The tools include accounting and financial statement and cash flow the 
techniques include observation and sampling, interviewing and testing (R. 
Hassan, 2016). 

Shari'ah board issue harmonized and uniform contract models.   

Kind of Potential Risks That Effects Islamic Banks 

In Islamic banks, risks stem from the entail of trading activities such as no 
reward without risks or principle of sharing profit and loss such as 
Musharakah or Mudarabah model. And the principle of loan likes as Istisna 
contract. And Salam contract that especially in agriculture. So, there are 
several risks that are happening in Islamic banks because Shari'ah rules are 
included in every operating stages. Hence there are some risks were 
mentioned that may affect banks’ activities as follows: 

The Risks Related To The Contract’s Formulas 

Islamic banks have unique contracts which have some conditions. So the 
banks need more review for all applied contracts’ parties to ensure that the 
contract is not void and comply with Shari'ah rules. and if this risk happened 
it will lead to avoiding the profit that cause to reduce the general profitability 
(Atiya, 2019) 

The Risks Of Absent Understanding Of Modules Contracts 
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The absence of proper understanding of Islamic banking operating and the 
Islamic principle like that, no reward without  risk and no profit without 
trustee and Al-kharaj Bil Dhaman1 that leads to breakdown the reputation and 
the confidence that gives customer the right to drawing his account and 
deposits it in another counterparts (Ziydi Mariam, 2017). 

The Risks Of Permissible Profit And Prohibition Profit 

This risk appears clearly in conventional banks that have Islamic window if 
there are no strict Shari'ah supervisory board, it's possible the management 
mix between the permissible profit and prohibition profit (Ziydi Mariam, 
2017) or sometimes in Islamic banks if they realize profit from a void contract 
and they do not avoid the profit and distribute it to charity activities. 

The Banks Lose İts Vision And Forget İts Orientation 

In the first years the Islamic banks' vision is to participate in economic through 
avoiding the traditional banks that depend on loans system. And establish 
different types of banks like participating banks and cooperative banks 
whereas, currently all Islamic banks were established the same type of trading 
banks depend on shareholders in one hand. On the other hand The Islamic 
banks' loss the orientation By applying some modules that have low risk as 
Murabahah and tawarruq and avoid the other models that considerate the 
spirit of the Shari'ah like Mudarabah and Musharakah (Jamal Al-Deen, 
1993).  

Challenges Of Transfer Risks 

This means the transfer of capital risks to a deposit account or transfer 
investment deposits risks to a current account or reverse. And these will affect 
all the banks transactions and banks should protect the current account from 
bank risks because the current account represents a loan without interest 
whereas, the current deposits will affect the investment account because the 
current account will increase the indebtedness of banks  (KhanTariqullah & 
Habib, 2003).  

Shari'ah Non-Compliance Risks’ Impacts 

There are some effects because the banks are not restrict about compliance of 
Shari'ah risks that are: 

Reputation Risks 

 
1 It states the principle of the Islamic jurisprudence that the yield from an asset is for the one 
who is liable for that asset and one who does not bear the liability has no claim to the yield 
(Islamic Markets, 2020). 
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According to the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (BCBS, 2009) defines the reputational risk as the risk arising 
from negative perception on the part of customers, counterparties, 
shareholders, investors, debt-holders, market analysts, other relevant parties 
or regulators that can adversely affect banks’ ability to maintain existing or 
establish new business relationships and continued access to sources of 
funding. In Islamic banks, the reputation risk arising from the non-compliance 
risks which classified under the risk operations. And the reputation is the most 
significant risk management challenge today for all financial institutions. 
Furthermore, the reputation risk is the confidence of the dealers, and it is the 
main controller for all transactions, whether financial or service provided Loss 
of a large portion of the market share represented by depositors and applicants 
for investment. 

Causes Large Losses 

 The banks must avoid the revenue and the costs of the activities or products 
that is failed to comply with the Shari'ah verdict so in the income resulting the 
revenue will not appear in the banks' books and it must be given to charity. 
whereas  the costs will be incurred in the net loss so the income of the bank 
will be affected by this loss (Basiruddin & Ahmed, 2016). In addition 
According to (Fawzi, 2020) there are other effects that will affect the Islamic 
banks that are:  

1. Putting the management in embarrassing situation at the point of 

irregularities as a result of lack of interest in the application of legal 

controls. 

2. Harming the interests of the parties associated with the institution and 

affecting it in all sectors of society. 

3. Damaging the reputation of the Islamic financial industry and minimizing 

its successes, progress and prosperity.  

The Role of Shari'ah Supervisory Board in Measuring Risk 

The risk is generally understood as the potential for a firm to expect the loss. 
Whereas, Shari'ah non-compliance risk is the risk that arises from IIFSs’ 
failure to comply with the Shari'ah rules and principles determined by the SSB 
of the IIFS or the relevant body in the jurisdiction in which the IIFS operate. 
(IFSB, 2005). Similar to the boards of other companies whose equity shares 
trade on national securities exchanges, financial institution boards endeavor 
to increase profitability while minimizing the firms’ exposure to undesirable 
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risks that lead to losses (Johnson & Ramirez, 2015) or "It may even lead to 
systemic risk jeopardizing the stability of the entire financial system" 
(COMCEC, 2020). Shari'ah risk is related to the structure and functioning of 
Shari'ah boards at the institutional and systemic level. This risk could be of 
two types; the first is due to nonstandard practices in respect of different 
contracts in different jurisdictions, and the second is due to the failure to 
comply with Shari'ah rules (Arman, 2017). Hence, through the role of Shari'ah 
board that determined by the AAIOFI foundation are: 

The Role of Shari'ah Supervisory Board 

The oversight function of SSB members is one of the defining differences on 
what an IFIs has to offer. The function of the Shari'ah advisors is to oversee 
the design, development, launch and implementation of the products and 
services as approved by the Shari'ah advisors. There is a significant 
responsibility placed on the shoulders of the Shari'ah Advisors in ensuring the 
products, processes, operations and functions within an Islamic financial 
institution that meets the requirements of the Shari'ah and implemented 
consistently across the various departments within the Islamic Financial 
Institution (Institute Of Accountant, 2020). The SSB responsibilities is to 
ensure the transactions of banks comply Shari'ah rules, hence the 
responsibility of SSB begins in the issue fatwa and review the practice of 
fatwa and all operating stages of Islamic products. Hence, according to (BNM, 
2017) mentions that the responsibilities of Shari'ah supervisory board in 
fulfilling this role, the board must:  

(a) Approving policies relating to governance structures and reporting 
arrangements, Shari'ah non-compliance risk management and other areas that 
are material to the effective implementation of Shari'ah governance within the 
IFI.  

(b) Overseeing the implementation of rulings of the Shari’ah Advisory 
Council (SAC) and decision or advice of the Shari'ah committee within all 
business and functional lines, including any business or risk implications 
arising from such implementation.  

(c) Overseeing the implementation of the internal control environment to 
prevent Shari'ah non-compliance and any rectification measures to resolve 
incidences or circumstances that may result or has resulted in Shari'ah non-
compliance.  

(d) Overseeing the performance of senior management and other officers 
entrusted to implement the Shari'ah governance framework such the board is 
satisfied the measures of their performance is aligned with Shari'ah 
governance objectives.   
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(e) Promoting a sound corporate’s culture which reflects the importance of 
adhering to Shari'ah requirements in product development and marketing, 
strategy formulation, business operations, risk management practices and 
other aspects that promote end-to-end compliance with Shari'ah.  

Additionally, the first step to take when planning an auditing by testing 
methods consists is thorough investigation of the system on which the books 
are kept. It is not the auditor’s sole duty to see that the internal check is carried 
out. Whoever, to ascertain how much it can be relied upon to supplement his 
investigation (Teck-Heang & Ali, 2008). So, the first step the Shari'ah board 
supervisory to know is the nature of the system that bank used to determine 
the range of reliability and then ensure how staff apply these transactions.  

 Duties of Shari'ah Supervisory Boards 

 AAOIFI has issued that the Governance Standard No. 1 on the ‘Shari'ah 
supervisory board: appointment, composition and report. According to this 
standard, every Islamic financial institution will have SSB which is an 
independent body of specialized jurists in Fiqh Al-Muamalat (Islamic 
commercial jurisprudence) is entrusted with the duty of directing, reviewing 
and supervising the activities of the Islamic financial institution in order to 
ensure that they are in compliance with Islamic Shari'ah rules and principles 
can issue fatwas and rulings which should be binding on the Islamic financial 
institution which consists of at least three members who are appointed by the 
shareholders upon the recommendation of the directors’ board (not including 
‘directors or significant shareholders of the Islamic financial institution) shall 
prepare a report on the compliance of all contracts, transactions and dealings 
with the Shari'ah rules and principles,  shall state that ‘the allocation of profit 
and charging of losses related to investment accounts conform to the basis that 
has been approved’ by the SSB; finally, shareholders may authorize the board 
of directors to fix the remuneration of the SSB. (M. K. Hassan & Lewis, 
2007). According to (Yaacob & Donglah, 2012) they ensure that the  absence 
of a proper Shari'ah audit framework is worrying. According to what mention 
above the Shari'ah board is good at issue Fatwa and attempt to create a new 
product in industry but the part of auditing is weak like what (Yaacob & 
Donglah, 2012) mentioned. And  there are some weakness aspects in the way 
of determining the members of sharia board. Because the recommendation 
comes from the management of the bank. Not only that, and the remuneration 
was determined by the management of bank too. Another point was raised 
how members of Shari'ah do auditing if they participate in more than 20 
Shari'ah boards. Hence, in the future we will attempt to do an empirical study 
in Yemen to investigate how the Shari'ah board works to ensure that 
transactions of banks comply Shari'ah rules and we will analysis the Islamic 
products. Are they real products realize the vision of banks or not (Ahmed, 
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2011) he attempted to suggest an assessment to ensure all products in Islamic 
banks comply Shari'ah rules, and this assessment will be a cornerstone of the 
empirical research. 

Challenges Face the Shari'ah Supervisory Boards 

 Shari'ah noncompliance risks are the kind of oversight which is important to 
ensure all transactions of Islamic banks comply with Shari'ah verdicts 
moreover, Islamic banks are being not old as the conventional banks. Even 
though that banks feel comfortable with their Shari'ah boards according to 
CBAFI (CIBAFI, 2020) , The Islamic banks have some challenges that face 
the supervisory board, which are: 

1. The current Shari’ah auditing framework is facing a major problem that 
is the absence of proper Shari’ah guidelines and standards. This problem 
causes weakness of shari'ah auditing and not efficient auditing (Abdul 
Rashid et al., 2017).  

2. In Islamic banks the Shari'ah supervisory board in many countries has 
been left to the discretion of management. This leads to hire some known 
people to be Shari'ah specialists to execute some Shari'ah supervision and 
audit and determine their remuneration not only that, but at the same time 
it is effectively capable of dismissing or replacing Shari'ah board member 
to its own convenience (Abozaid, 2015). 

3. According to (Abozaid, 2015) "Shari'ah supervisory boards are 
dominated by a very limited number of Shari'ah specialists, despite the 
existence of a huge number of highly-qualified Shari'ah scholars and 
specialists worldwide and (Consultant, 2010) confirmed that Several 
scholars participate in numerous Shari'ah boards more than 20 Shari'ah 
boards that reduce the efficiency of the auditing because the audit required 
immense efforts and they will not have enough time. 

4. When dealing with Shari'ah auditing subject matter and related 
terminology, according to (Abu Harawah Saaid, 2019) noticed that there 
is ambiguity in some writings when dealing with the terms,  Sharia 
oversight, internal Sharia supervision and Sharia review and  Shari'ah 
audit. 

Conclusion 

In conclusion, the study identification the Shari'ah non-compliance risks and 
how Shari'ah board determine the risks, Furthermore the study highlights the 
numerous of the effects of the risks when it happened as most these affects 
lead depositors to break down the confidence not only on this bank that they 
dealt with but break down confidence of all Islamic banks as well. Although 
the study focused on the Shari'ah supervisory board because that it's 
responsible for the risk management in Islamic banks, namely, Shari'ah non-
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compliance risks. The study discussed the role of Shari'ah supervisory board 
and it found some weakness in the Shari'ah auditing because there are not any 
framework for the Shari'ah board also, the members are not attending to 
monitor all the time, because the members participate in more than 20 Shari'ah 
boards that means the auditing will not be sufficient. Whereas, the Shari'ah 
auditing should be in all transaction stages of Islamic products. Furthermore, 
the study found that risk management is not enough because there are no 
harmony among many contracts from bank to another, seeing as the Fatwa is 
different and un-automatic program from every jurisdiction in operation of 
banks that lead to increase the risks in banks. At the end, the study 
recommended the Central banks to rearrange the responsibility of Shari'ah 
board and determine the maximum Shari'ah boards that member must be 
appointed. And the banks should create a framework for the Shari'ah non-
compliance risks. Likewise the staff needs more training in Shari'ah models 
to avoid the contract risks. Finally, all these recommends lead society to 
enhance the confidence and people will be encouraged to increase their 
investment that lead to rapidly growth of financial Islamic industrial.    
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Factors Influencing Preferences of Customers of Islamic 
Banks: A Survey on Bank Account Holder’s Behavior in 

Bangladesh and Turkey 
Irfana Sadat* 

Abstract 

Islamic Banking is increasing its share in the world financial market. Being a 
Muslim majority country, the Shariah-based Islamic banking system in 
Turkey and as well as in Bangladesh, competing with the conventional 
banking system. Both countries are trying to develop the Islamic Banking 
system alongside the conventional banking system. But there is a lot of 
misconceptions about doing banking in an Islamic way in both countries due 
to a lack of proper understanding of the conceptual framework of Islamic 
banking. The aim of this study is to make a comparison between the 
satisfaction level of customers of Islamic banks in Bangladesh and Turkey. 
For this purpose, the sample group was selected among the customers of 
Islamic banks in Bangladesh and Turkey. Data were collected by applying a 
questionnaire technique on 100 people from both countries. The study clearly 
noted that the satisfaction level of the customers of the Islamic bank slightly 
higher in Bangladesh than the satisfaction level of the customers in Turkey. 

Keywords: Islamic Bank, Bangladesh, Turkey, Awareness Level, Customers 
Satisfaction, Interest-Free Banking 

 

Introduction 

Islamic Economics as a discipline applies the injunctions of the Islamic laws 
in addressing the allocation of scarce resources for individual and collective 
achievements of religious, ethical and material well-being. Islamic Finance is 
one in every of the quickest growing monetary systems together with an 
enormous development round the world. Islamic finance is rising as a crucial 
monetary market not solely within the Muslim dominant countries of the 
Middle East, however conjointly within the Western (non-Muslim dominant) 
countries. Within the Republic of the Asian countries, Iran and Sudan, all 
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banks and financial organizations have adopted Islamic banking principles 
since the early 1980s. Different countries like Asian nation, Indonesia, 
Bangladesh, Jordan, Turkey, Egypt, operate the financial organization based 
on interest-free principle alongside traditional Bank. Different countries have 
tried to ascertain Islamic banks and most of the countries have succeeded 
within the same. Some countries have established the windows model whereas 
others have established a branch model of banking to adopt Islamic banking. 
Similarly, some have established a subsidiary model and others have 
incorporated a full-fledged Islamic banking model. There are numerous 
nations that are revising their financial laws to move (completely or in part) 
from traditional to Islamic banking (Khan et al., 2007). 

In numerous nations, colleges are acquainting the courses related with Islamic 
finance to defeat the deficiencies of Islamic finance specialists on the planet 
by and large (Alotaibi and Lone, 2016). To fortify the foundation of Islamic 
finance, it is vital to teach the young generation about Islamic finance. At 
present Islamic Banks are working in 75 nations through 300 institutions for 
the most part in Middle East and South East Asia.  

Bangladesh and Turkey, both are the Muslim state, greater part of the 
individuals is Muslim. They are attempting to execute complete Islamic 
financial framework. In Bangladesh, at present 8 (eight) full fledge Islamic 
banks are operating in Bangladesh by method for 1252 branches out of 
complete 9973 branches of the Banking segment.1 

In Turkey, five Islamic banks (participation banks) are operating, such as 
Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Participation and Vakıf 
Participation. Emlak Participation Bank also have joined these banks in 2019. 
Now turkey Islamic Banks had a total of 1,122 branches2. 

Turkey and Bangladesh both are operating their banking as duel banking 
framework. In the double financial framework, Islamic banks must be serious 
to endure. Thinking about the challenge and the present status of banking 
industry in Bangladesh and Turkey, procuring a dedicated client base has 
gotten urgent for the sustenance of Islamic banking in those nation. To 
upgrade client steadfastness, it is important to reliably measure and improve 
the degree of fulfillment among clients. On the off chance that clients are 
happy with the working of these banks and their administrations, at exactly 
that point would it be able to be anticipated that this banking has incredible 
breadth later on. Then again, in the event that clients are not happy with this 
financial framework, at that point fundamental key estimates should be taken 

 
1 Central Bank (Bangladesh Bank) Publication as of March 2019 

2 TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) publication as of 2018 
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to build the certainty of clients towards Islamic banking. 

So, the main objective of this study is to measure the existing level of 
customer satisfaction of Islamic Banks and identify the perception or attitude 
of the customers towards the customer services of Islamic banking in 
Bangladesh and in Turkey as well. And to compare the factors that influence 
preferences of customers of Islamic Banks between these two countries. This 
paper will also discuss about the factors that will improve the performance of 
Islamic banks in those countries.  

The remainder of the paper has been organized in the following way: Section 
2 discussed about overview of Islamic Banking Sector in Bangladesh and 
Turkey. Section 3 provides a literature review. The research method is 
discussed in Section 4. Section 5 presents the discussion and findings. The 
conclusion and bibliography are presented in the final section.  

Overview of Islamic Banking Sector: 

Islamic Banking and Bangladesh: 

As Bangladesh is the 3rd largest Muslim country on earth with around 161 
million masses of which approximately 90% percent are Muslim. And the 
Muslims of Bangladesh have strong certainty on Allah, and they prefer to lead 
their lives as per the guidelines given in the eminent Quran and the course 
showed up by the prophet Mohammad (saw). In any case, Islamic Financial 
system was made here up to 1983 with an aim of establishing interest free 
transaction which unequivocally blocked on and on in Islam. However, from 
the British pioneer time period, working of the Muslims in banks was 
restricted. During the period 1947-1971 when country was a portion of 
Pakistan, anyway the rulers didn't take any sensible undertaking to develop 
fiscal system reliant on Islamic guidelines. Bangladesh became as an 
independent country in the world map in 1971. After getting freedom from 
Pakistan in 16th December 1971, financial institution especially banks 
accepted a basic activity in re-building up the war-torn economy of 
Bangladesh. As a foreign investor Saudi Arabia and Kuwait were the first 
countries who took initial steps to introduce Islamic banking in Bangladesh in 
1983. Right now, Bangladesh positioned tenth on the planet regarding Islamic 
banking.1. 

At present According to Central Bank Publication as of March 2018, 8 (eight) 
Islamic banks are operating in Bangladesh by way for 1137 branches out of 
total 9973 branches of the financial institutions. The banks are Islami Bank 
Bangladesh Limited -IBBL, Al-Arafah Islami Bank Limited, Social Islami 

 
1 https://www.thedailystar.net/business/banking/islamic-banking-growing-rapidly-1417531 
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Bank Limited-SIBL, Export Import Bank of Bangladesh Limited-EXIM 
Bank, Shahjalal Islami Bank Limited, First Security Islami Bank Limited- 
FSIBL, ICB Islamic Bank Limited and Union Bank Limited-UBL. 

Additionally, at present in complete 19 Islamic banking branches of nine 
business banks and 25 Islamic banking windows of eight banks are likewise 
offering Islamic finance related types of assistance. Deposits in Islamic 
financial industry came to at BDT 2530586.41 million (or $29790.82 million) 
and Total Investments (Loans in ordinary sense) in Islamic financial segment 
remained at BDT 2451884.24 million (or $28864.32 million1) toward the end 
of April-June 2019 quarter. It is, subsequently, nothing unexpected that with 
a workforce of 35341 individuals Islamic financial spreads 24% of the all-out 
resource of the local banking division, regardless of not having a differing 
scope of items to offer.2 

Islamic Banking and Turkey:  

Turkey as a secular Muslim nation have begun to be dynamic in Islamic 
finance since 1983.Over 95% of the number of populations in the Turkey is 
Muslim but here Islamic banks have just 5% of total the market shares the 
bank segment.3 

In 1983, in order to attract more capital from the Middle East, the government 
created the legal framework for Islamic banks to operate in Turkey. These 
were named Special Finance House. However, these Special Finance Houses 
were highly regulated by a secular bureaucracy and did not enjoy the same 
status as the “conventional” banks, so they were not covered by Turkey’s 
Central Bank insurance scheme and were not allowed to invest in government 
securities causing them some competitive disadvantages in relationship with 
conventional banks. This situation was later improved with successive 
banking acts in 1999 and 2001(Belge and Egresi 2016). 

In 1983, so as to draw in progressively capital from the Middle East, the 
government made the lawful system for Islamic banks to work in Turkey. 
These were named Special Finance House. However, these Special Finance 
Houses were profoundly managed by a mainstream administration and didn't 
appreciate a similar status as the "ordinary" banks, so they were not secured 
by Turkey's Central Bank protection conspire and were not permitted to invest 
into government securities causing them some serious disadvantages in 
relationship with traditional banks. This circumstance was later improved 

 
1 Currency rate is calculated as BDT1 = 0.012 us dollar. 

2 Islamic Banking Cell Research Department, Bangladesh Bank publication (April-June 2019) 

3 https://www.encyclopedia.com/places/asia/turkey-political-geography/turks 
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with progressive financial acts in 1999 and 2001. 

In 2005, banking law no.  5411 replaced special finance house with Islamic 
bank (katılım bankacılığı) while the Union of Special Finance Houses became 
the Participation Banks Association of Turkey (Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği). Likewise, the state has broadened its TRY50000 (or $8122.95) ensure 
on deposits to Islamic banks. This urged individuals to put their cash in the 
Islamic banks.1 

At present according to the TKBB (Türkiye Katılım Bankaları Birliği) 
publication of 2018, five participation or Islamic banks are working in Turkey, 
such as Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, Ziraat Participation and 
Vakıf Participation. Emlak Participation Bank also have joined these banks in 
2019. The Islamic banks in turkey had a total of 1,122 branches, constituting 
approximately 8% of the banking sector’s total branch network. In the interim, 
the division has stayed a significant wellspring of work as Islamic banks 
utilized a sum of 15,654 peoples. Total Deposits of Islamic banking industry 
of turkey reached at TRY 2,036 billion (Or $1954.70 billion). The net profit 
and Total shareholders’ equity stood at TL 2,123 million (or $344.79 million) 
and TL 16,780 million (or $2725.15 million2) respectively at the end of the 
year 2018.3  

Lıterature Revıew 

Working towards the fulfillment of client’s demand is one of the significant 
components of administration promoting. Consumer loyalty is definitive for 
any bank to prosper in anticipated. On the off chance that Islamic banking 
must develop on the world, at that point it must make customer loyalty as a 
vital objective.  

The idea of consumer loyalty has been characterized as the client positive 
intention towards the utilization of specific items or services. Zeithaml (1993) 
proposed that consumer loyalty is a component of the client's appraisal of 
service quality, item quality and price.  

It was found by Omer (1992), from a study on 300 Muslims in UK, that the 
preferences for Islamic finance over conventional finance raises with the 
degree of religious obligation and education.  

Oliver (1994) expresses consumer loyalty as a summary cognitive and 

 
1http://www.tkbb.org.tr/Documents/Makaleler/4featuresAli%20Ceylan%20and%20BURAK
%20GENCOGLU.pdf   

2 Currency rate is calculated as TRY1= 0.16246 us Dollar 

3 http://tkbb.org.tr/documents/KATILIM_2014_ING.pdf 
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affective reaction to an assistance disaster that outcomes from the examination 
of clients view of service quality with their desires for service execution. 

Metawa (1998) directed a survey with 300 people in Bahrain to decide the 
elements influencing the bank inclinations of their customers. Right now, 
pledge to Islamic fund standards basically; furthermore, they inferred that they 
favored a bank thinking about the rate of return of their cash. Furthermore, the 
clients were happy with the services of Islamic banks and griped about the 
high service costs. 

Naser (1999) directed a study on 206 person who are Islamic bank clients in 
Jordan and researched the variables that decide the level of consumer loyalty 
with Islamic banks and their inclination for these banks. The picture of the 
institution/acknowledgment of the bank, religious reasons, and the way that 
the services got from different banks are likewise given by Islamic banks have 
been determined as factors affecting the preference of these banks. It was 
discovered that a large portion of the Muslim clients picked the Islamic bank 
from the religious viewpoint instead of highlights of the bank, for example, 
area, benefit and others. 

In the investigation directed by Awan and Bukhari (2010) to uncover client 
conduct and desires for Islamic banks to be fruitful against Conventional 
banks in Malaysia, they picked interest banking by considering the money 
related items and service nature of the clients because of the information 
gathered from 250 Islamic Banking clients, religious sensitivities were less 
powerful. Comparable circumstance is in corresponding with the study.  

Bashir (2014) directed an overview in Brunei, Darussalam and contended that 
awareness is emphatically connected with consumer loyalty in Brunei's 
Islamic banking. Misbach et al. (2013) led a survey on Islamic bank service 
quality and trust in Indonesia and found that clients lean toward financial 
angle over than the moral or religious viewpoint.  

Altwijry and Abduh (2013) have led a survey on consumer loyalty and 
exchanging conduct in Saudi Arabia. The investigation recommended that 
banks should receive internet banking in the entirety of its transactions, should 
check shariah complain services; focus on classification and improve 
precision just as the degree of organizational performance. 

Buchari (2015) In their investigation conducted in Bahrain to reveal the 
observation and familiarity with clients in regard to Islamic banking, it was 
inferred that the recognition and consciousness of clients in regard to Islamic 
banking was diverse as per their gender and educational status, however there 
was no distinction as per age and pay level. 

Holliday (1996) expressed that banking is one of the many service industries 
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where consumer loyalty has been an expanding focal point of research. The 
explanation is that challenge in the financial segment is progressively 
developing. Wilson (1995) especially distinguished the significance of 
consumer loyalty in the Islamic banks and expressed that today Islamic 
banking is never again a business substance serving religious obligations. The 
clients of Islamic banking rather incorporate a wide exhibit of individuals 
cutting across different religions. 

Okumus (2005) has led a study in Turkey and found that clients prefer Islamic 
banking as a result of its shariah standards. The examination likewise 
uncovered that exceptionally taught clients lean toward Islamic banking over 
traditional banking. 

Polat, Yesilyaprak, and Kaya (2014) tries to extract important components in 
Islamic bank selection of the bank customers in Turkey. They have used 
principle Component Analysis (PCA) in experimental data analysis to 341 
client survey that were acquired from the clients of Islamic banks located in 
Istanbul, Turkey. They found that a large number of participants don’t have 
faith in that participation banks are truly interest-free or really operate 
according to Shari’a principles.  

ERGESI, I. & Belge, R. (2017) examined the explanations behind the 
underdevelopment of the Islamic financial framework in Turkey and found 
that, because of the significant stretch of secularism, most Turks separate 
religion from business and they don’t consider shariah principle as their 
criteria for selecting banks, rather they select bank based on financial 
advantages, various financial products and nature of service.  

Chowdhury and Arifuzzaman (2013) conducted a survey in Bangladesh on 
more than 500 respondents, clarified that only 25% of the example knew about 
the way that Islamic and conventional financing fall under two unique 
standards. One of the significant finding of this study was that out of each 
three individuals, just one was intrigued to find out about the Islamic 
financing. The author concluded that the awareness level among understudies 
is poor and the explanation being absence of legitimate rule and insignificant 
presence of Islamic Financing.  

Israr et al. (2018) inspected the selection criteria of Islamic financial banking 
system for account opening. Information was gathered from 150 respondents 
from the selected population who live in the second capital of Pakistan, 
Lahore and analyzed through descriptive statistics. They found that 
individuals incline toward banks that have the quantity of branches, wide 
scope of items, easily approachability, low cost products. Results additionally 
appeared, no significance distinction in the selection models for Islamic banks 
among the clients dependent on Gender. 
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Aziz and Afaq (2018) coordinated a survey with 186 bank clients in Pakistan. 
In their investigation variance-based partial least-squares structural equation 
modelling was utilized for data analysis and found that attitude and subjective 
norms have critical positive relationship with aim to receive Islamic banking. 
They additionally delineate that attitude is controlled by awareness, 
uncertainty, relative advantage and compatibility. 

Hoque et al (2019) inspects the determinants of potential clients' expectation 
to buy items and services from Islamic banks and regulating impacts of client 
advertising practices and financial consideration. The study shows that, aside 
from perceived ease of internet banking, that all conceptualized factors are 
significant determinants of clients' in Islamic banking. Further, they also 
suggested that Islamic banks may utilize streamlined Arabic expressions for 
items and services to pass on their messages to non-Muslim clients also. 

Chowdhury et al. (2019) were conducted an online survey and a real-time 
survey on the existing customers of Islamic Banks in Bangladesh to discover 
what is the most persuasive factor that energizes individuals towards Islamic 
Banking. Besides, activities were likewise made to discover what are the 
elements that impact the male and female clients independently. Furthermore, 
it was discovered that Religious Preference was the factor that impacted most 
clients towards Islamic Banking as a whole and regardless of gender. 

Research Methods 

To complete the research qualitative research method has been followed. Both 
primary and secondary sources have been used to get the transparency of this 
report, different Journals, Articles & Publications related to Islamic Financing 
and Online web sites and E-paper have been used as secondary data sources. 
A survey questionnaire is being created to outline the understanding of the 
respondents. Close-ended and scale ended questionnaire was developed in the 
survey questionnaire. Data were collected from around 50 respondents from 
Bangladesh and 50 respondents from Turkey as well.  For this study, the 
survey questionnaire has been developed which consisted of three major 
sections. The first section has designed to gather the data about the 
respondents regarding their demographic such as name, gender, age, 
education, income levels while the second section consists of some specific 
information regarding the motivation behind choosing the Islamic bank, 
customers awareness and usage of Islamic Banks products/services and finally 
the third section consists of 22 variable to evaluate customer satisfaction by 
measuring the efficiency and performance of Islamic banking product and 
services and this part have been arranged with four different segments such as 
analysis of service quality, shariah compliance, Environment, facilities and 
comfort, Social and Marketing service. The reactions of the respondents were 
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gathered by using the five-point Likert-type scale of the range of attitude, from 
1-poor to 5-Excellent. The finalized questionnaire was translated into the 
Turkish language to make it more convenient for participants in Turkey who 
do not have a high proficiency level in English. The information gathered was 
scrutinized by using SPSS (version-25). 

Fındıngs And Dıscussıon 

Customers’ Profile 

The first section of the questionnaire was intended to accumulate data about 
the client’s personal background. A summary of findings on client profile 
along four factors: age, gender, level of education, and the level of average 
monthly income has been displayed in Table I. The purpose behind utilizing 
average monthly income is that in Bangladesh just as in Turkey likewise 
salaried workers are contracted dependent on the monthly payment. So, it 
makes easy for respondents to remember the monthly salaries that enable them 
to respond within a short time. In the survey, the respondent composes their 
salary in their own currency, for example, Lira (₺) for Turkey and Taka (BDT) 
for Bangladesh, so it sets aside a short effort to place the amount of salary. 
And later researchers changed over the currencies to the US Dollars ($). 

It is found from the study that more than half of Islamic bank clients were in 
the age class of 21 to 30 years which is 60% for Bangladesh and 50% for 
Turkey. The level of respondents was prevailed by male around 62% for 
Bangladesh and 54% for Turkey. The vast majority of the respondents (51% 
for Bangladesh and 69% for Turkey) were found to have a graduate degree or 
continuing their bachelor’s degrees and 36% of respondents from BD have a 
master’s degree or doing higher studies and which is 19% for turkey. The 
monthly average income of most of the respondents mainly falls into two 
categories, for example, $201-$400 and $401-$600. 

 

Table 1: Demographic profile of Respondents 

Characteristics Frequency (N) Percentage (%)  

 Banglades
h 

Turkey Banglade
sh 

Turkey 

Age 

Below 20 

21-30 

 

5 

30 

 

7 

25 

 

10% 

60% 

 

14% 

50% 
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31-40 

Above 41 

11 

4 

15 

3 

22% 

8% 

30% 

6% 

Gender 

Male 

Female 

 

31 

19 

 

27 

23 

 

62% 

38% 

 

54% 

46% 

Level of education 

Below secondary 

Secondary/diploma 

Bachelor 

Others- (Masters, 
MPhil, PhD) 

 

1 

11 

20 

18 

 

- 

6 

26 

18 

 

2% 

11% 

51% 

36% 

 

- 

12% 

69% 

19% 

Level of average 
income 

$0-$200 

$201-$400 

$401-600 

$600 and above 

 

11 

17 

13 

9 

 

 

10 

21 

13 

6 

 

22% 

34% 

26% 

18% 

 

20% 

42% 

26% 

12% 

 

Analysis of the Motivation Behind Why the Islamic Bank has been Attracted 

The consequence of the descriptive statistical analysis exhibited in Table 2 
uncovers that, as per the mean score, most of the customers of Islamic banks 
in Bangladesh and as well as in Turkey select or choose Islamic banks just 
because of religious norms. Customers from both countries have almost 
similar significant criteria for selecting Islamic banks. It indicates in both 
countries maximum people wish to have Islamic banks which will work based 
on pure shariah based principles. From Table 2 we can also perceive that the 
second most significant motivation behind why the client picked Islamic 
banks is a result of a security deposit. The least significant measure is the 
profit provided by Islamic banks. This study found that the religious norms 
positioned one as the bank choice basis. 

Table 2: Analysis of the motivation behind why the Islamic bank has been 
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attracted 

Characteristics Bangladesh Turkey 

Mean SD Ranking 
(based 
on mean 
score) 

Mean SD Ranking 
(based 
on mean 
score) 

Religious norm 3.88 0.3283 1 3.86 0.5349
0 

1 

Profit 3.18 0.7475 4 3.02 1.0593 4 

Secure Deposit 3.62 0.5675 2 3.60 0.7284 2 

Social 
responsibility 

3.50 0.7071 3 3.44 0.8122 3 

 

Customers’ Awareness and Usage of Islamic Banks Products/Services 

We can observe from the table 3, both countries have high customer 
awareness and usage of a current account which is 70% for Bangladesh and 
64% for Turkey. It is clear from the table that in Bangladesh most of the 
customer are aware and using or aware but not using the products or services 
which is more (by percentage) if we compare with the customers of Turkey. 
In Bangladesh, more than half of the customers are using other services and 
products especially Profit -loss sharing account or savings account (58%), 
financial support for business (58%), and credit card (58%). But if we see the 
percentage usage of those products and services in turkey, its accordingly 
Profit -loss sharing account or savings account (32%), financial support for 
business (18%), and credit card (38%) which is less than that of Bangladesh. 

It is additionally clear, anyhow, in turkey a critical number of the respondents 
notice that they don't know about the particular Islamic expressions of items 
and administrations, for example, mudarabah, Murabaha, musharaha, and 
ijara. Be that as it may, if we see in Bangladesh a small number of individuals 
don't know about the Islamic expressions of items and administrations. Non-
awareness with these items might be because of the application of the Arabic 
language terms as both countries are from non-Arab countries.   

Furthermore, in Bangladesh, more than 50%t of the respondents are aware but 
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totally unaware of vehicle loans (Murabaha). The reason behind it can be the 
price of the vehicles in Bangladesh, generally, people don’t think of buying 
the vehicles because of the high price. It is critical to take note that only 64% 
of the respondents in Turkey know about the vehicle loan (Murabaha) within 
this 20% are using this loan and the rest is absolutely unconscious of its 
existence. In addition, almost half of the respondents in turkey are not aware 
of the Joint venture (Musharaka) whereas in Bangladesh only 16% of 
respondents are not aware of this. 

Table 3: Customers’ Awareness and Usage of Islamic Banks 
Products/Services 

Characteristics  Frequency (N) Percentage (%) 

Bangla
desh 

Turkey Bangla
desh 

Turkey 

Current account (Wadiah) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

35 

9 

6 

 

32 

7 

11 

 

70 

18 

12 

 

64 

14 

22 

Profit -loss sharing account 
(Mudaraba) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

29 

18 

3 

 

16 

17 

17 

 

58 

36 

6 

 

32 

34 

34 

Financial Support for 
business (Murabaha) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

29 

18 

3 

 

9 

23 

18 

 

58 

36 

6 

 

18 

46 

36 
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Housing Loan (Murabaha) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

24 

19 

7 

 

6 

28 

16 

 

48 

38 

14 

 

12 

56 

32 

Individual Finance 
(murabaha) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

26 

20 

4 

 

10 

19 

21 

 

52 

40 

8 

 

20 

38 

42 

Vehicle loan (Murabaha) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

17 

27 

6 

 

10 

22 

18 

 

34 

54 

12 

 

20 

44 

36 

Credit Card 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

29 

16 

5 

 

19 

16 

15 

 

58 

32 

10 

 

38 

32 

30 

Leasing (Ijara) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

23 

23 

4 

 

12 

20 

18 

 

46 

46 

8 

 

24 

40 

36 

Joint venture (Musharaka) 

Aware and use it 

Aware but do not use it 

Not aware of it 

 

23 

19 

8 

 

10 

16 

24 

 

46 

38 

16 

 

20 

32 

48 
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Analysis of Efficiency and Performance 

The satisfaction level of Islamic bank clients of Turkey and Bangladesh was 
measured by estimating the apparent degree of fulfillment of the clients with 
the 22 recognized factors using a 5-point Likert scale (1. poor, 5: Excellent). 
These factors are grouped into four parameters; such as (1) Analysis of 
Service Quality (2) Analysis of Shariah compliancy (3) Analysis of 
Environment, facilities and comfort (4) Analysis of using Social and 
Marketing service. The detailed analysis and comparison with respect to these 
parameters are described below:   

Analysis of Service Quality 

With respect to service quality, it appeared from table 4 that the Islamic bank 
customers of Bangladesh are significantly more satisfied with the Islamic 
banking service quality (4.31 vs. 4.07). We found that the satisfaction level of 
customer of Islamic banks in Bangladesh is significantly higher than customer 
satisfaction level of Islamic banks in turkey; such as the mean of efficiency 
and performance of Islamic Banks in recent times (4.48 for BD and 4.26 for 
turkey) Security of transactions (4.10 for BD and 3.56 for turkey), customer 
service quality (4.42 for BD and 4.36 for turkey). We can also observe that in 
case of service charge the customers of Bangladesh (3.91) are less satisfied 
than the customers of turkey (4.22).                  

Table 4: Index Values for Service Quality Variables 

Variables  Bangladesh Turkey 

Mean Std. 
Deviati
on 

Mean Std. 
Deviati
on 

Evaluate the efficiency and 
performance of Islamic Banks in 
recent times 

4.48 0.7624 4.26 0.8762 

 

Credit card with favorable terms 4.10 0.8391 3.56 0.9511 

Lower service charge  3.91 1.0152 4.22 .93219 

Confidentiality of Bank  4.34 0.8947 4.16 0.8417 

Security of transactions  4.48 0.8389 4.06 0.7931 
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Customer Service Quality 4.42 0.8593 4.36 0.4849 

Fast and efficient counter services  4.20 1.0497 3.76 1.0214 

Working hours 4.32 0.7939 4.20 0.8144 

Overall  4.31 0.8817 4.07 0.8519 

Note:  1. Mean indices are in a 5-point Likert scale (1: Poor, 5: 
Excellent) 

 

Analysis of Shariah Compliancy 

It is true that for Islamic banks shariah based banking services are obvious. 
But in many cases, a customer may feel that the banks are not serious about 
shariah based transactions. That’s why respondents were asked about what 
they think about shariah compliance in Islamic banks.  

From table 5 if we observe the average mean, in case of Shariah compliancy 
the satisfaction level of the Islamic bank’s customers is not much different in 
both countries (4.20 for Bangladesh and 4.17 for Turkey). The customers from 
Bangladesh are found much more satisfied regarding the profit & loss sharing 
system (4.34) by the Islamic bank. As noticed, the Islamic bank clients in 
Bangladesh are relatively less satisfied with the variable Guiding the 
Religious Sensitivities. Yet, in the event that for both country if we see the 
general image of shariah compliance the consumer loyalty is better than 
expected. 

Table 5: Index Values for Shariah compliancy Variables 

Variables  Bangladesh Turkey 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Investment products are of 
profit & loss sharing basis 

4.34 0.7982 4.06 0.0082 

Free from elements of 
uncertainty & gambling 

4.08 0.8769 4.04 1.2115 
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Work on Islamic law and 
principles 

4.30 1.0738 4.26 0.6948 

Guiding Our Religious 
Sensitivities 

4.08 1.0069 4.32 0.5869 

Overall  4.20 0.9389 4.17 0.6254 

Note:  1. Mean indices are in a 5-point Likert scale (1: Poor, 5: Excellent) 

 

Analysis of Environment and Facilities  

In case of environment and facilities, the customer satisfaction level is almost 
same for both countries. But if we see the mean average for Bangladesh (4.10) 
customer satisfaction for Bangladesh is higher than that of Turkey (3.99).  but 
we can also perceive with respect to some variables the respondents of 
Bangladesh are less satisfied than the respondents of turkey such as 
convenience ATM location (3.56 for BD, 3.77 for Turkey) external 
appearance of the banks (4.04 for BD, 4.10 for turkey). The customer of 
Islamic banks in turkey are less satisfied about bank location (3.82), the reason 
behind it can be the number of Islamic banks is not yet that much. The 
respondents of Bangladesh think that ATM is not sufficient enough and the 
ATM booth should be increased by number. 

Table 6: Index Values for Environment and facilities Variables 

Variables Bangladesh Turkey 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Bank location is easily 
accessible  

4.20 1.0498 3.82 0.9742 

Convenience ATM location  3.56 1.1980 3.77 1.0529 

External appearance of the 
bank  

4.04 0.8320 4.10 0.9092 

Ethical behavior of employees  4.28 0.8581 4.16 0.7002 
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Friendly and Helpful Staff 4.36 0.8514 4.11 0.7627 

Close Relations with Branch 
Personnel 

4.18 1.0039 3.98 1.0593 

Overall 4.10 0.9655 3.99 0.9098 

Note:  1. Mean indices are in a 5-point Likert scale (1: Poor, 5: Excellent) 

 

Analysis of Using Social and Marketing Service 

The headway of a bank, for the most part, relies upon promoting social and 
marketing techniques or strategies too. That is the reason the researcher 
attempted to examine the satisfaction level of the client on the social and 
Marketing service of the Islamic bank of Bangladesh and Turkey as well. 
From table 7 we can see the Index Values for Social and Marketing service 
Variables. We can observe that though customers of Bangladesh are satisfied 
than that of Turkey in most of the variables (4.27 for BD, 4.09 for Turkey) in 
case of using modern technology in performing-banking transactions 
respondent of Bangladesh (4.22) were less satisfied than Turkey (4.36). 

Table 7: Index Values for Social and Marketing Service Variables 

Variables       Bangladesh Turkey 

Mean Std. 
Deviation 

Mean Std. 
Deviation 

Contributing to social welfare 4.42 0.7848 4.16 0.8762 

Good product diversification 4.32 0.8908 4.08 0.9957 

Advertising and informing new 
product & service 

4.12 0.7462 3.74 1.0924 

Using modern technology in 
performing-banking transactions 

4.22 1.1301 4.36 0.8919 

Overall 4.27 0.8880 4.09 0.9641 

Note:  1. Mean indices are in a 5-point Likert scale (1: Poor, 5: Excellent) 
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Conclusıons And Recommendatıons 

According to the findings, the following suggestions can be sensibly given for 
Islamic banks of Bangladesh as well as of Turkey. To start with, Islamic banks 
in Bangladesh and Turkey should focus on its marketing mix toward the 
young generation. Such a system ought to be ensured for the job market 
entering people towards Islamic bank & withholding of the individuals who 
are probably going to stay long as faithful clients.  

Second, Islamic banks should give dire consideration to improve the 
satisfaction of current clients in both countries. One stage towards this is 
discovered ways for improving consumer loyalty with workers and for 
improving satisfaction with the services. In this way, a few stages ought to be 
taken by the Islamic banks to upgrade their administration quality to remain 
advertised, keep up a top-notch position at the top and contend with traditional 
banks that give Islamic banking also. A few diagrams that ought to be taken 
by the Islamic banks are to put resources into the preparation and 
improvement of human resources just as to build up a persuading framework 
for workers. This is for the improvement of the workforce of bankers for a 
superior handle of their clients and effectively taking care of clients' issues 
other than satisfying clients' requests. Islamic banks also should give proper 
attention to increasing the number of ATM booths, especially in Bangladesh 
as the study found that customers are less satisfied with these variables.  

Third, the most significant thing is that it is the time we have to keep up a 
solid base and connections among the individuals to explain their misguided 
judgments. In both countries, a greater part of the individuals didn't think 
totally about the procedure while others don't attempt to.  Islamic banks should 
attempt to discover a few different ways to all the more likely acclimate their 
clients with the getting items for clients. Arabic expressions for the vast 
majority of these items in a non-Arabic talking nation like Bangladesh and 
Turkey may represent an exceptional bind in the client’s familiarity and 
review of items, which may again hamper the verbal exchange of the clients.  

Lastly, this study found that religious principles stay at the core of an 
individual's preference for Islamic banks in both countries. This shows banks 
ought to remain profoundly committed to Islamic standards. Any endeavors 
to present any items especially the ones that have repaired measures of benefit 
front rather than a proportion of benefit sharing. That may have significant 
similitude with the conventional financial items ought to be altogether 
clarified on the premise of Islamic standards and ought to be checked for 
clients' acknowledgment. 
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Appendixes: 

Appendix 1: Questionnaire in English language 

         Part 1: Personal background  

1. How old are you? 

……………………. 

2. What is your gender? 

● Male   

● Female  

3. Level of Average Income?     

TK.............. 

4. What is your Educational 

Qualification?  

● Below Primary 

● Primary   

● Secondary/Diploma  

● Bachelor  

● Above Bachelor -

Masters/PhD/Others  

   Part 2: Awareness & preference level.  

1. What is the most important reason why the Islamic bank has attracted 

you?  
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Characteristics  Very 
Important  

Fairly 
Important 

Not Very 
Important  

Not at All 
Important 

Religious norm      

Profit      

Secure Deposit      

Social responsibility      

2. Customer awareness and uses of product and services provided by 

Islamic bank: 

Characteristics Aware 
and use it 

Aware but do 
not use it 

Not aware of it 

Current account (Wadiah)    

Profit -loss sharing account 

(Mudaraba) 

   

Financial Support for 
business (Murabaha) 

   

Housing Loan (Murabaha)    

Individual Finance 
(murabaha) 

   

Vehicle loan (Murabaha)    

Credit Card    

Leasing (Ijara)    

Joint venture (Musharaka)    
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Part 3: Efficiency and performance evaluation.  

I.Analysis of Service Quality  

Variables Poor Fair No 
Comment 

Good Excellent 

Evaluate the efficiency and 
performance of Islamic Banks in 
recent times 

     

Credit card with favorable terms      

Lower service charge       

Confidentiality of Bank       

Security of transactions       

Customer Service Quality      

Fast and efficient counter services       

Working hours      

 

II.Analysis of Shariah compliancy  

Variables Poor Fair No 
Comment 

Good  Exce-
llent 

Investment products are of profit and 
loss sharing basis 

     

Free from elements of uncertainty and 
gambling 

     

Work on Islamic law and principles       

Guiding Our Religious Sensitivities      
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III.Analysis of Environment and facilities  

Variables poor Fair No 
Comment 

Good  Excellent 

Bank location is easily accessible      

Convenience ATM location       

External appearance of the bank       

Ethical behavior of employees       

Friendly and Helpful Staff      

Close Relations with Branch 
Personnel 

     

 

IV.Analysis of using Social and Marketing service: 

Variables poor Fair No 
Comment 

Good  Excellent 

Contributing to social welfare       

Good product diversification       

Advertising and informing new product and 
service. 

     

Using modern technology in performing-
banking transactions  

     

 

Appendix 2: Questionnaire in Turkish language 

Bölüm 1: Genel bilgiler 

1. Kaç yaşındasınız?  

     ......................... 

3. Eğitim seviyeniz nedir? 

• İlk okul 

 

 



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |170 
 

2. Cinsiyetiniz 

• Erkek 

• Kadın 

4. Ortalama aylık gelir seviyesi?    

  TL .............. 

• Lise 

• Lisans 

• Yüksek lisans / Doktora / 
Diğerleri 

 

   

Bölüm 2: Farkındalık ve tercih seviyesi: 

1. İslam Bankasını tercih etmenizin en önemli nedeni nedir? 

Özellikler Çok 
Önemli 

Biraz 
önemli 

Önemli 
Değil 

Hiç 
Önemli 
Değil 

Dini inanç     

Kâr      

Güvenli Para 
Yatırma 

    

Sosyal sorumluluk     

 

2. İslam Bankasının sağladığı ürün ve hizmetlerine yönelik müşteri 
bilinci ve kullanımı: 

Özellikler Farkındayım 
ve 
kullanıyorum 

Farkındayım 
ve 
kullanmıyorum 

Farkında 
değilim 

Cari hesabı (vedıa)    

Katılım hesabı 
(Mudarebe) 

   

İşletmeler için 
Finansal Destek 

   



171 |         6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler 
 

(Murabehe) 

Konut Kredisi 
(Murabehe) 

   

Bireysel Finansman 
(Murabehe) 

   

Taşıt kredisi 
(Murabehe) 

   

Kredi kartı    

Finansal kiralama 
(Icara) 

   

Ortak girişim 
(Müşareke) 

   

 

 

Bölüm 3: Farkındalık ve tercih seviyesi: 

I.Hizmet Kalitesinin Analizi: 

Değişkenler Kötü Orta Kararsızım İyi Mükemmel 

Son dönemler için İslam 
Bankalarının verimliliğini 
ve performansının nasıl 
değerlendirirsiniz? 

     

Uygun koşullarla kredi 
kartı. 

     

Düşük servis ücreti.      

Bankanın gizlilik politikası      

İşlemlerin güvenliği.      
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Müşteri Hizmet Kalitesi.       

Hızlı ve verimli sayaç 
hizmetleri. 

     

Çalışma saatleri      

 

II.Şeriat uyumunun analizi: 

Değişkenler Kötü Orta Kararsızım İyi Mükemmel 

Yatırım ürünleri kar ve 
zarar paylaşımı bazındadır. 

     

Belirsizlik ve kumar 
unsurlarından arınmış. 

     

İslam hukuku ve ilkeleri 
üzerine çalışmalar. 

     

Dini Hassasiyetlerimizi 
Yönlendirmek. 

     

 

III.Çevre ve tesislerin analizi: 

Değişkenler Kötü Orta Kararsızım İyi Mükemmel 

 

Banka yeri kolayca 
erişilebilir. 

     

ATM kullanımımda  ve 
konumunda kolaylık 

     

Bankanın dış görünümü.      

Çalışanların etik      
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davranışları. 

Arkadaş canlısı ve 
yardımcı personel  

     

Şube Personeli ile Yakın 
İlişkiler.  

     

 

IV.Sosyal Hizmet ve Pazarlama Hizmetini Kullanarak Analiz: 

Değişkenler Kötü Orta Kararsızım İyi Mükemmel 

Sosyal refaha katkıda 
bulunmak 

     

İyi ürün çeşitliliği.      

Reklam ve yeni ürün ve 
hizmet bilgilendirilmesi 

     

Bankacılık işlemlerinde 
modern teknolojinin 
kullanılması. 

     

***  
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Yoksulluğun Azaltılması Ve İslami Mikrofinans: 
Bangladeş İslam Bankası Mikrofinans Planının Bir 

Analizi 
Lutfun Nahar* 

Md. Naimul Islam Farhan** 

 

Özet 

Mikrofinans, yoksulluğun azaltılmasının temel parçalarından biri olması 
dolayısıyla dünyadaki çeşitli organizasyon modelleri altında mali yardım 
sağlayan pek çok mikrofinans programı vardır. Ancak bir müslüman bu 
programlardan yararlanamamaktadır, çünkü çoğu zaman mikrofinans 
programları müslümanlar için kesinlikle yasak olan “faiz (Riba)” içeren 
geleneksel bir mikrofinans sistemine sunulmaktadır. Bununla birlikte, bu 
çalışma, IBBL İslami mikrofinans planının Bangladeş'te yoksulluğu 
azaltılmasında etkili olup olmadığını değrlendirmektedir. Bilindiği üzere 
Islami Bank Bangladesh Limited (IBBL) kendisini geleneksel mikrofinans 
sistemlerinden farklılaştırarak şeriat uyum açıklamasına odaklanmıştır. Buna 
göre, bu makale, İslami mikrofinansın İslami Şeriatı nasıl takip ettiğini ve 
Bangladeş'teki kırsal Müslümanların sürece dahil olmasına izin veren Kırsal 
Kalkınma Planı (RDS) aracılığıyla müşterilerin ahlaki ve etik değerlerini 
korumalarına nasıl yardımcı olduğunu gösterecektir. Performans analizi 
tekniklerini uygulayan bu makale, Islami Bank Bangladesh Limited 
tarafından sunulan Kırsal Kalkınma Planlarının (RDS) mevcut durumunu 
analiz etmektedir; bu çalışmanın özel olarak RDS'nin tahsis etkinliği ve 
finansal performansı, getiri oranları ve çeşitli yatırım modelleri aracılığıyla 
yoksulluğun azaltılması için alternatif bir araç olarak nasıl çalıştığını 
göstermeyi hedeflemektedir. Bu yöntemle, bu makale esas olarak İslami 
mikrofinansın yoksulluğu azaltmaya bir alternatif sağlayıp sağlamadığını 
tartışmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İslami Mikrofinans, İslami Bank Bangladeş Ltd., 

 
* Sakarya University, Department of Islamic Economics and Finance, Sakarya, Turkey 

** Dhaka School of Economics, Dhaka University, Department of Development Economics, 
Dhaka, Bangladesh 
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Yoksulluk, Kırsal Kalkınma Programı 

 

Giriş 

Yoksulluk, özellikle gelişmekte olan ve daha az gelişmiş ülkelerde tüm 
dünyada ekonomik, sosyal, politik ve ahlaki bir sorun haline gelmiştir. İslami 
bakış açısına göre, yoksulluk sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda ahlaki 
/ manevi açıdan da gözlenmektedir, bu nedenle, herhangi bir yoksulluğu 
azaltma stratejisi her iki hususu da yansıtmalıdır. İslam, yoksulları 
güçlendirmek ve yoksulluktan mezun olmak için mikro işletmeler yoluyla 
kapasite geliştirmeyi desteklemektedir (Bhuiyan 2011). Ancak, karşılaşılan 
diğerler sorunlar arasında finansal sorunlar en büyük sorun gibi 
gözükmektedir, bu nedenle 2010 yılı, mikro finansman yoluyla mikro 
girişimlere yardımcı olma ruhunu paylaşan İslam mikrofinans yılı olarak 
bilinir. “Mikrofinans gelir yaratan serbest meslek projeleri için çok fakir 
insanlara küçük krediler vermek üzere tasarlanmış, kendilerine ve ailelerine 
bakmalarına izin veren bir programdır” (Summit 2005). 

Bangladeş'te yoksulluğun azaltılmasındaki muazzam başarıya rağmen, 
nüfusun önemli bir kısmı hala mutlak veya göreceli olarak yoksulluktan 
muzdariptir ve bu nedenle yoksulluğun sosyal ve ekonomik maliyetleri göz 
önüne alındığında büyük bir endişe kaynağı olmaya devam etmektedir (Nabi 
– Islam – Bakar et al. 2017). Bangladeş'te, teminat veya ipotek gerekliliği olan 
veya olmayan mikro krediler sağlayarak yoksulları ve savunmasız olanları 
geliştirmeye çalışan birçok mikrofinans kuruluşu (STK) vardır; ancak çeşitli 
çalışmalar bu mikro kredilerin yoksulluğu azaltmadığını bildirmiştir (Matin-
Sulaiman et al. 2008). 

Mikrofinans, bankanın yardım bankacılığı ve müttefik hizmetlerini alamayan 
düşük gelirli gruplara sunulan geniş bir finansal hizmetler yelpazesidir. 
Nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, hizmet son derece fakir insanlar 
tarafından kullanılabilir. Mikrofinansın amacı, düşük sınıf insanların 
kazançlarını artırmak ve mevduat ve kredilere erişmelerini sağlamaktır. 
Müşteriler arasında kadınlar, çiftçiler, emekliler vb. yer alabilir. Bu süreç 
yoksulluktan kurtulmalarını sağlar (Abdul Rahman 2007; Laila 2010; Parveen 
2009; A. S. Usman-Tasmin 2016). Profesör Mohammad Yunus'un eliyle 
Mikrokredi kavramı, Bangladeş'teki genel yoksulluk seviyesini azaltmak için 
birçok açıdan hala yetersizdir (Amin-Rai et al. 2003). 

İslami mikrofinans, Kur'an ve Hadis'de (Peygamber Muhammed'in öğretisi, 
onun üzerine barış olsun) korunan iş dünyasında etik ve ahlaki değerlere 
vurgu yaparak finansal aracılık sağlamak için gelişen bir piyasa nişidir 
(Akhter 2009a ; Akhtar-Jaffri 2009b). İslami mikrofinans, yoksul nüfusun 
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düşük maliyetli temel finansal hizmetlere erişimini sağlayan şeriat-uyumlu bir 
alternatif olarak dünya çapında dikkat çeken bir kavramdır (UNDP 2017). 
Dolayısıyla, yoksullara erişilebilir finansal hizmetler sağlamak için İslami 
değerleri ve ilkeleri mikrofinansın gücü ile birleştirme potansiyeli vardır. 

Şeriat uyumlu olan İslami finans, sabit faiz (riba) ödemesini veya alınmasını 
kesinlikle yasaklanmaktadır. İslami mikrofinans, genişleme potansiyeline 
sahip bir sektördür. İslami mali prensipler sadece fakir olan İslami değerin 
ihtiyacına hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda piyasa mekanizmasına 
katılımlarını sağlayarak sosyoekonomik kalkınmaya katkıda bulunur. 
Ayrıcalıklı müslümanlar, İslami mali ilkelere uygun İslam mikrofinans 
ürünlerini kabul etmeye daha teşvik edilebilir. 

IBBL'nin yoksulluk İslami mikrofinansın Kırsal Kalkınma Programı (RDS) 
yoluyla azaltılmasına katılımı 1995 yılında başlamıştır. Bu nedenle, gelecekte 
daha iyi bir başarı elde etmek için ileriye dönük yolu incelemek için RDS'nin 
performansını eleştirel olarak analiz etmek zorunludur. Performans analizi 
tekniklerini uygulayan bu çalışma, Islami Bank Bangladeş Limited tarafından 
sunulan Kırsal Kalkınma Programlarının (RDS) mevcut durumunu analiz 
etmektedir. Bu çalışmanın odağı jenerik performans analiziyle sınırlıdır, oysa 
“RDS ne kadar İslami ”sorusu bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Çalışmanın 
özel hedefleri arasında RDS'nin tahsis verimliliğinin, RDS'nin sosyo-
ekonomik katkısının ve finansal performansının (Risk ve Getiri oranları) 
analizi bulunmaktadır. 

Yoksulların temel probleminin finansal erişim eksikliği olduğu 
düşünüldüğünde; bu makale İslami mikrofinansın yoksulluğun azaltılmasına 
alternatif bir çözüm sunduğunu savunmaktadır. Bunun temelinde İslami 
mikrofinans'ın temel prensibi, herkes için sosyal adaleti teşvik etmek ve ilgi 
odağı olarak insan kabiliyetini geliştirerek ekonomik kalkınmayı sağlamak 
için İslami değerlerin uygulanmasıdır. “Yoksulluk sadece ekonomik değil, 
aynı zamanda ahlakla da ilgilidir” (Salehin 2016). 

Çalışmanın temel amaçları şunlardır: İslami banka Bangladeş Limited 
tarafından sunulan Kırsal Kalkınma Programı, Bangladeş'te yoksulluğun 
azaltılmasına alternatif bir yaklaşımdır. Bu çalışmaya dahil edilen diğer 
hedefler: 

✔ İslami mikrofinans enstrümanlarını İslami finans kurumları 

aracılığıyla tanımlamaktadır; 

✔ Bangladeş'teki İslami Mikrofinans Kurumlarının ilerici senaryosunu 

ve performansını göstermektedır; 
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✔ daha fazla yatırım planının keşfedilmesi IBBL tarafından özellikle 

İslami mikrofinans araçları olarak ele alınmaktadır; 

✔ RDS'yi İslami Mikrofinans üzerinden yoksulluğu azaltabilecek bir 

strateji olarak göstermektedir. 

Bu çalışma altı bölüm halinde yapılandırılmıştır. Giriş ve Metodolojinin 
ardından, ikinci bölüm Bangladeş'te Yoksulluk ve Geçim Durumu; üçüncü ve 
dördüncü bölüm, Bangladeş'teki İslami Banka Mikrofinansının Tarihsel 
Gelişimi ve sırasıyla İslami Mikrofinans Programının Kısa Tanıtımı- RDS ile 
ilgilidir. Beşinci bölümde Yoksullukla Mücadele İçin İslami Mikrofinans ve 
son bölümde sonuç analiz edilmektedir. 

 Metodoloji 

Bu Makalenin amacı, Bangladeş'teki İslami Bank'ın, İslami mikrofinans 
Kırsal Kalkınma planı aracılığıyla yoksulluğun azaltılmasını nasıl 
sınırlandırdığına veya İslami Mikrofinans Kırsal Kalkınma Planı'nın 
yoksulluğun azaltılması için nasıl çalıştığına dair basitleştirilmiş bir yaklaşım 
oluşturmaktır. Bununla birlikte, birincil niyet Bangladeş'teki İslami bir 
mikrofinans mevcut durumundan ve ayrıca başka STK'lardan ve Mikrofinans 
kurumlarından mevcut durum ve onların bakış açısıdır, tanımlayıcı yaklaşımı 
geneldir, terimleri kavramsallaştırmaya çalışır ve başlangıçta Bangladeş 
olmak üzere uygulama ve gelişiminin bir taslağını sunar. ve daha sonra yerel 
düzeyde. 

Bu çalışma, araştırmanın amaçlarına ulaşmak için gerekli bilgileri toplamak 
için ikincil kaynağı kullanmaktadır. İkincil verilere dayanan masa başı ve 
kütüphane odaklı bir araştırmadır. Mikrokredi Düzenleme Kurumu, 
Bangladeş İstatistik Araştırması, Bangladeş İstatistik Bürosu'nun yıllık 
raporları, Bangladeş'teki Kırsal Kalkınma Planını eleştirel olarak incelemek 
için İslami Bank Bangladesh Limited'in (2011-2018) yıllık raporları olan 
çeşitli ikincil veri kaynakları, RDS raporunun (2020) performansı ve çeşitli 
İslami Mikrofinans Kurumlarının belgeleri. 2015 yılında Bangladeş'teki 
Müslüman Refah Kurumları Derneği (AMWAB) ve Thengamara Mohila 
Sabaj Sangha (TMSS) 'den bazı veriler toplanmıştır. Araştırma, İslami 
mikrofinansla birlikte yoksulluğun azaltılmasına ilişkin ilgili kitaplara, 
dergilere, çalışma kağıtlarına, web makalelerine başvurmaktadır. belirtilen 
araştırma hedefleri ışığında yapılandırılmıştır. Bu çalışma, İslami 
mikrofinansın rolüne yönelik iki geniş yaklaşımın yoksulluğu azaltmak için 
alternatif bir yaklaşım olduğunu belirlemiştir. Bunlar İslami mikrofinans 
Planı ve Kırsal Kalkınma Planıdır. 
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Bangladeş'te Yoksulluk ve Geçim Durumu 

1971'de bağımsızlık kazanmasından bu yana, Bangladeş kişi başına gerçek 
gelirini yüzde 130'dan fazla artırdı ve yoksulluğu yarıdan fazla azalttı. Şimdi 
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin çoğuna ulaşmak için iyi bir konumdadır. 

Tablo 1: Bangladeş'te seçilmiş kalkınma göstergeleri (1970-2018) 

Seçilen 
göstergeler 
(Yıller) 1970 1980 1990 2000 2010 2018 

GSYİH 
Büyümesi 
(Yıllık%) 5.62                   0.819 5.622                 5.293                  5.573                   7.864 

Kişi başına 
GSYİH 
büyümesi 
(yıllık%) 

3.067                -1.853                  3.087                 3.257                  4.391                  
6.737 

 

Toplam 
Nüfus 
(milyonlar) 64 79 103.17 127.65 147.57 161.35 

Kaynak: (WDI 2018) 

Bangladeş ekonomisi sel, siklon, nehir bankası erozyonu gibi doğal afetler ve 
siyasi huzursuzluk ve yanlış kullanılmış veya az kullanılmış ulusal kaynaklar 
nedeniyle yoksulluğun üstesinden gelmek için hızlı bir makro-ekonomik 
gelişme ve güçlü bir geçmiş performansı elde etmişti. Bununla birlikte, 
yoksullukla mücadele ve asgari geçim kaynağının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için mücadele devam etmektedir. Ekonominin büyümesi, kişi 
başına gelir artışından da kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 2:  Bangladeş yoksulluk istatistikleri 

Nüfus Sayısı 165,21 milyon 

Yıllık Ortalama Nüfus Artış Hızı 1.3% 

Nüfus ulusal yoksulluk sınırının altında yaşıyor 24.3% 

15 yaş ve üstü istihdam edilen nüfus 50.0% 

İşsizlik oranı 9.85% 

Kırsal nüfus sayısı 1.02 milyon 

Yoksulluk sınırının altında                                                                                       35% 

            Kaynak: Basic Statistics 2019; Asian Development Bank-World Bank 2019 

Göstergeler sadece istatistiki verileri saydı, ancak aslında yoksulluğun ve aşırı 
kalabalıklığın gerçek yapısı Bangladeş'teki sayısız yoksulları geçim 
kaynaklarını ülkenin daha güvenli olmayan bölgelerinde aramaya itmişti. 
Kırsal yoksulluğun temel nedenlerinden biri ülkenin coğrafi ve demografik 
özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Kırsal yoksulluğun bir başka nedeni de 
hızla artan nüfus oranıdır. Kentsel yoksulluğun diğer nedenleri, sınırlı 
istihdam fırsatları, bozulmuş çevre ve kötü barınma ve sanitasyon ve endemik 
yolsuzluk ve altyapı ve iyi yasalar inşa etmek için çok az şey yapan yetersiz 
bir hükümettir. 

Bangladeş'te Mikrofinans Kurumlarının Mevcut Senaryosu 

Bangladeş mikrofinans kurumlarında liderdir. Fakir ve ultra fakir insanlara 
teminatsız kredi vermekle ilgilenen çok sayıda STK'ya sahiptir. Mikrokredi 
sağlayarak, bu STK'lar son birkaç yıldır kendi odaklı istihdam nesiller 
boyunca milyonlarca ailenin yoksulluğunu azaltabilmişlerdir. Bangladeş'teki 
mikrofinans kurumları, 2006 yılında mikrokredi düzenleme otoritesini 
kurduktan sonra hız kazanmıştır. Son yıllarda Bangladeş'teki mikrofinans 
gelişimi tablo 3'de gösterilmektedir. 
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Tablo 3'den, lisanslı STK'ların MFI'larının mevcut yıllarda artmasına rağmen, 
şube, çalışan, müşteri ve hatta borçluların hiçbiri Haziran 2013'ten Haziran 
2017'ye kadar küçük bir değişip durmayarak durgunlaşmıştır. 

Tablo 3:  Bangladeş'te mikrofinansın gelişimi 

Adet Haziran 
2013 

Haziran 
2014 

Haziran 
2015 

Haziran 
2016 

Haziran 
2017 

Lisanslı 
STK-MFI 

649 697 697 680 699 

Şube 14,674 14,730 15,609 16,284        17,120 

Çalışan 110,734 109,628 110,781 127,820 139,526 

Müşteri 
(milyon) 

24.6 25.11 26.00 27.79 29.91 

Borçlu 
(milyon 

19.27 19.42 20.35 23.28 4.85 

Kaynak: MRA-MIS Database, (Microcredit Regulatory Authority [MRA], 2017) 

Farklı kaynaklar arasındaki mikrofinans programlarının genel büyümesi 
Tablo 4'de gösterilmektedir. Açıkçası, mikrofinans kurumları Bangladeş'in 
mikrofinans sektöründe lider rol oynamaktadır ve mikrofinans programlarının 
istikrarlı büyümesinin makro-ekonomik büyümenin artırılması üzerinde 
önemli bir etkisi vardır. 
Tablo 4:   Mikrofinans programlarının genel büyümesi (Major NGO) 

Banka 
Adı 

    2013   2014 2015 2016 2017 2018 

 

 

 

Ödeme 
Miktar
ı 

 

10263.
97 

14638.
57 

20905.
68 

26958.
63 

29681.
42 

29681.
42 
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BRAC Geri 

Dönüş
üm 

 

9908.3
6 

11795.
32 

17650.
08 

23515.
37 

28953.
34 

28953.
34 

Yararl
ananla
r 

56406
84 

55109
05 

59579
54 

59579
54         

71147
26 

71147
26 

 

 

 

ASA 

Ödeme 
miktarı 

12114.
89  

 

15190.
49  

19298.
28 

24302.
78 

29317.
13 

35362.
76 

Geri 
Dönüş
üm 

 

10966.
12 

 

13281.
72 

17113
4.81 

21563.
66 

26486.
85 

31551.
41 

Yararl
ananla
r 

53223
51     

69020
24    

76862
55          

78391
19         

75773
55         

75773
55 

 

 

Grame
en 
Bank 

Ödeme 
miktarı 

12941.
45 

 

13890.
24 

16933.
15 

20789.
11 

24321.
50 

17044.
92 

Geri 
Dönüş
üm 

 

12566
2.45 

 

13.534
.36 

15123.
13  

18270.
1-  

22559.
75 

16694.
02 

Yararl
ananla
r 

97.53 98.33  98.82  99.22            99.13               99.03 

Kaynak: Bangladesh Economic Review, 2019. Ministry of Finance, Bangladesh 
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İslami Mikrofinans Yaklaşımları 
Geleneksel mikrofinans ve İslami mikrofinans arasındaki temel fark, 
Kuran'da (Buuiyan 2011) ve Hadis'te kesinlikle yasaklanan Riba'nın (faiz) 
varlığıdır. Bu nedenle, İslami Mikrofinans modelleri şeriatın finansman 
kararına göre geliştirilmiştir. Aşağıdakiler İslami Mikrokredi örneklerinden 
bazılarıdır (Ahmed 2004; Akhter-ark. 2009; Obaidullah-Khan 2008). 

Kâr ve Zarar (PLS) Paylaşım Finansmanı  

Eşitlik ve iştirak temelinde kâr ve zarar paylaşım finansmanı, gelir ve refahın 
eşit bir şekilde dağılmasına ve kaynakların verimli bir şekilde tahsis 
edilmesine yardımcı olan reel ekonomi ile güçlü bir ilişkiye sahiptir (Hussain-
Shahmoradi et al. 2016). PLS finansmanının iki biçimini, yani mudaraba ve 
musharaka'yı tanımladı. 

• Mudaraba: 

Mudaraba emek ve sermaye arasında paylaşılan bir girişimdir. Burada MFI 
sermayenin tamamını sağlar ve yatırım müşterisi işi yürütür. Sermayenin 
sağlayıcısı olan MFI'ye Sahib-Al-Maal, müşteriye Mudarib denir. Bu ruh 
halinde Mudaraba MFI ve yatırım müşterisi arasında önceden belirlenmiş bir 
oranda dağıtılırken, banka varsa tüm zararı üstlenmek zorundadır. 

• Muşaraka: 

Musharaka'ya göre her ortak, bu ortaklık işinde az çok özkaynak fonu 
sağlamalıdır. Hem MFI hem de yatırım müşterisi, işletmenin yönetiminde 
paylaşma hakkını saklı tutar. Ancak MFI yatırım müşterisinin tüm işletmeyi 
işletmesine izin vermeyi tercih edebilir. Uygulamada, yatırım müşterisi 
normalde işi yürütür. Kâr, MFI ile yatırım müşterisi arasında önceden 
belirlenmiş bir oranda bölünür. Kayıp, varsa, sermaye oranına göre MFI ve 
yatırım müşterisi tarafından karşılanacaktır. 

Karz-ı Ahsen (Yardımseverlik kredisi) 

Bu, borçluya borçluya vadede ödünç alınan anaparayı geri ödemeye zorlayan 
hayırsever bir kredidir. Bununla birlikte, borçlu, bu konuda herhangi bir 
referans (açık veya zımni) olmaması şartıyla, anapara miktarının üzerinde bir 
miktar ödeyerek kredi vereni kredisi için ödüllendirme takdirine sahiptir. 

 Bangladeş'te Neden İslami Mikrofinansa İhtiyaç Var? 

İslam, Bangladeş'teki resmi dindir ve nüfusun yüzde 90'ının Müslüman 
inancına ait olduğu dünyanın üçüncü büyük Müslüman ülkesidir. 1995 
yılında, çoğunlukla İslam ticaret bankaları, birkaç İslami STK ve finans 
kooperatiflerinden oluşan İslami finans ortaya çıktı. 2016 yılında Bangladeş'te 
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yaşayanların yüzde 31,5'inin ulusal yoksulluk sınırının altında yaşadığı 
tahmin etmektedir. 

Hükümetin kalkınma gündemlerinde özellikle kırsal kesimdeki kadınlar ve 
gençler için yoksulluğun azaltılması ve istihdam fırsatlarının yaratılmasına 
öncelik verilmiştir. Mikrofinans, daha geniş boyutunda yoksulluğun 
azaltılması için çok tercih edilen bir müdahale haline geldi ve kırsal 
yoksulluğu azaltmak için bir yaklaşım olarak görülüyordu. 

Sonuç olarak, 20.000'den fazla STK ve MFI, Bangladeş Sosyal İşler 
Departmanına kayıtlıdır ve 1971'de Bangladeş'in bağımsızlığından bu yana 
yoksulluğun azaltılmasında çalışmaktadır. Mikrofinans STK'larının 
sürdürülebilirliği esas olarak yabancı hibelere ve bir ölçüde hükümet 
hibelerine bağlıdır. 

Ancak ticari bankalar ve geleneksel MFI'lar (hükümet ve hükümet dışı) 
Bangladeş'teki Müslüman Müslümanların çoğunluğuna İslami mikrofinans 
ürünleri sunmadı, nüfusun bir kısmı resmi kredi kaynaklarına erişimden 
dışlandı. Bangladeş'teki çok az kırsal alanda İslami liderler ve kendiliğinden 
yerel hayır kurumları ve girişimler, çok fakirlerin yararlanabileceği tek İslami 
finansman kaynağıydı. 

 Bangladeş'te İslami Mikrofinans 

Tüm dünyadaki toplam İslami mikrofinans müşterileri yaklaşık 1 milyon, 
yarısından fazlası Bangladeş'te ve yüzde 80'inden fazlası Bangladeş, 
Endonezya ve Afganistan'da bulunmaktadır. İslami mikrofinans Bangladeş'te 
4 İslam Bankası, 20 küçük İslami mikrofinans kurumu (IMFI) ve geleneksel 
bir MFI'nın İslami mikrofinans programı tarafından sunulmaktadır. İslami 
bankalar Bangladeş Bankası, Bangladeş Merkez Bankası tarafından 
düzenlenirken, İslami mikrofinans kuruluşları (IMFI'ler) tarafından 
düzenlenmektedir. Güney Asya'daki ilk İslam bankası olan Islami Bank 
Bangladesh Limited (IBBL), Bangladeş'teki en büyük İslami mikrofinans 
sağlayıcısıdır ve İslami mikrofinans pazarının yüzde 78,84'ünü 
oluşturmaktadır (Nabi et al). 

 

Tablo 5: Bangladeş’te İslami Mikrofinans Senaryosu (2015) 

IMF Sağlayıcısı 
(Milyon) 

Müşteri 
Sayısı 
(Milyon) 

Yıllık Kredi 
ödemesi (Milyar 
Milyar BDT) 

Kredi Üstünlüğü 
(Milyar ABD 
Doları) 
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Bangladeş İslam 
Bankası 

0.947 29.92 20.80 

Al Arafah İslami 
Banksı 

0.050 3.52 0.66 

First Security 
İslami Banksı 

0.004 0.10 0.08 

Social İslami 
Bankası 

0.0007 0.01 0.01 

İslami STK'lar / 
MFI'lar(20) 

0.220 4.17 2.77 

İslami 
Mikrofinanslı 
Geleneksel  STK 

0.005 0.23 0.03 

Toplam 1.70 37.95 24.36 

Kaynak: (Rashid – Uddin et al. 2018)  

Bangladeş'te İslami Bank Bangladeş Sınırlı Mikrofinans Programının 
Tarihsel Gelişimi 
13 Mart 1983'te Bangladeş'te, İslami Bank Bangladeş Limited (IBBL) olarak 
adlandırılan ilk İslam Bankası, 1913 Şirketler Yasası uyarınca halka açık bir 
Limited Şirket olarak kuruldu. IBBL, Tk'nin kayıtlı sermayesi ile. 500 milyon 
(12,5 milyon ABD Doları), İslam Kalkınma Bankası ve diğer finans 
kuruluşlarının katkısı ile yüzde 63,92 oranında özsermaye ile ortak girişim 
çok uluslu bir banka olarak başlamıştır. IBBL sadece Bangladeş'te değil, 
Güney Asya'da da ilk faizsiz banka oldu. Banka, Mudaraba, musharaka, Bai-
Murabaha, Bai-Muajjal, Shirkatul Melk ve Bai-Salam vb.IBBL'nin açılışı, 
ülkenin finansal piyasasının tarihinde yeni bir çağ getirmektedir. Ülkedeki 
birçok Müslümanın uzun zamandır arzulanan arzusu gerçekleştirdi. Şimdiye 
kadar, IBBL, Bangladeş'in 266 şubesinde faaliyet gösteren ve toplamda kırsal 
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alanlarda bulunan toplam 6 milyon müşteri ile Bangladeş'in en büyük bankası 
olarak kabul edilmektedir. 

Kasım 2019 itibarıyla şube sayısı 350'ye, çalışan sayısı 14000'e ulaştı (IBBL 
Yıllık Raporu 2019). IBBL, İslami bankacılık sektöründe birçok göstergede 
birinci sırada yer almaktadır. Bangladeş'te İslami bankacılığın öncüsü ve 
lideri olmasının yanı sıra, 1995 yılında Banka tarafından kurulan RDS 
mikrofinans programı IBBL'yi önemli kılmaktadır. Bu özellik çalışmamızın 
odak noktasıdır. 

Bangladeş de, Profesör Dr. Muhammed Yunus tarafından 1976 yılında Jobra 
Village'deki eylem araştırma projesinden keşfedilen dünyanın en popüler grup 
tabanlı mikrokredi modellerinin ana topraklarıdır. Profesör Mohammad 
Yunus'un eliyle Mikrokredi kavramı, Bangladeş'teki genel yoksulluk 
seviyesini azaltmak için birçok açıdan hala yetersizdir (Munni 2016). Şimdi 
aynı ülkede, İslami Bank Bangladeş Limited 1995 yılında şamanın Şeriat 
ilkelerine dayalı İslami yatırım biçimlerini kullandığı Kırsal Kalkınma 
programını başlattı. IBBL, hem ilk hem de en büyük resmi İslami mikrofinans 
sağlayıcısı statüsü nedeniyle çığır açan bir kurumdur ve yoksulluğu azaltma 
platformunu düzenli ticari bankacılık operasyonlarına başarıyla entegre ettiği 
için, bu süreçte Bangladeş'teki en büyük özel sektör bankası haline gelmiştir 
(Özdemir-Savaşan 2017). 

İslam, tüm insanlık için tüm yaşam alanlarında eksiksiz bir kılavuzdur. 
Yoksulluğa sadece toplumsal kötülük değil, aynı zamanda ideolojik kötülük 
de muamele edıyordu. Bu yükümlülüğün ihmal edilmesi, İslam'ın kendisinin 
inkâr edilmesine benzemesi için, muhtaçlara bu kadar muhtaç olanlara yardım 
etmek Allah'ın zengindir. Böyle bir durumda, İslami Bank Bangladeş Limited, 
kırsal-kentsel eşitsizliğin azaltılmasını ve İslami kurallar ve düzenlemeler 
temelinde gelirlerin eşit dağılımını sağlayarak dengeli ekonomik büyüme için 
İslam ekonomisinin kurulması temel amacı ile kurulmuştur. . Ülkenin en 
büyük özel bankasıdır (Ahmed 2002). Bankanın hedefleri doğrultusunda, 
‘Kırsal Kalkınma Programı (RDS) olarak bilinen grup temelli mikrofinans 
programı uygulanmıştır. RDS'nin temel hedefleri yoksulluğu azaltmak 
amacıyla kırsal kesimde gelir elde etme fırsatı yaratmak için finansal erişim 
sağlamaktır (IBBL 2006). 

Birçoğu arasında, RDS'nin temel odak noktası yoksulluğu sürdürülebilir bir 
şekilde hafifletmek amacıyla gelir yaratma fırsatı yaratmak için fakir insanlara 
finansal erişim sağlamaktır (IBBL 2009a). RDS, IBBL'nin bazı hedefleri 
aşağıda listelenmiştir: 

• Kırsal alanlardaki tarım, diğer tarım ve tarım dışı faaliyetlere yatırım 
tesislerini genişletmektır. 
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• Kırsal kesimde, özellikle kırsal kesimde işsiz gençler ve kırsal kesimde 
yoksullar olmak üzere, serbest meslek ve gelir getirici faaliyetlerin finanse 
edilmesidır. 

• Entegre kırsal kalkınma yaklaşımı ile kırsal yoksulluğu azaltmaktır. 

• El boru kuyuları ve kırsal konutlar için yatırım tesislerini genişletmek, 
güvenli içme suyu ihtiyaçlarını ve kırsal yoksulların konut tesislerini göz 
önünde bulundurmaktır. 

• Sıkıntılı kişilere eğitim ve Medicare olanakları sağlamaktır. 

Yoksulluğu Azaltmada RDS Performansı: IBBL 

Bankacılık sektörünün katkısı bu ülkenin kalkınmasında önemli bir rol 
oynamaktadır. Bununla birlikte, Bangladeş'te İslami bankacılığın ortaya 
çıkması bankacılık sektöründe yeni bir yükseklik katmıştır. IBBL'nin rolü, 
son 30 yılda Bangladeş'teki tüm Bankalar arasında büyük ölçüde aşılmış gibi 
görünmektedir. Dolayısıyla, RDS yoksulluğun azaltılmasında ve kalkınmanın 
getirilmesinde yeni bir paradigma olarak görülmektedir (Elwerdi 2015). RDS, 
gıda alımı, barınma, eğitim, giyim, tıbbi tedavi alma, tuvalet kullanımı, temiz 
saf su kullanımı, gelir, harcama ve dolayısıyla ekonomik, sosyo-ekonomik, 
sağlık ve fizyokimyasal ortam (Uddin-Parveen 2009), IBBL RDS'nin 
Bangladeş'in kırsal kalkınması ve yoksulluğun hafifletilmesinde kuruluşunun 
kısa süresiyle sürdürülebilir bir MFI olarak ele alındığını savunmaktadır. 
Başka bir araştırma, MFI'lerin sosyal sınıf çatışmasının örtülü varsayımlarına 
dayandığını, bu nedenle kadınları güçlendirmeye eğilimliyken, İslami 
MFI'lerin aileye veya aile gruplarına borç verilmesi durumunda karının ve 
eşin ortak sorumluluğunu sağlayarak aileyi güçlendirmeyi amaçlıyor. ve 
ailede karşılıklı sorumluluk paylaşımı ve işbirliğini sağlar (Özdemir 2013). 

Islami Bank Bangladesh Limited, Kırsal Kalkınma Programı yolculuğunu 
1995 yılında başlatmişti. Bu arada, bankanın 297 şubesi bu alanda 
faaliyetlerini kendi alanlarında yürütüyor. Yaklaşık 24.632 köyün kapsam 
dahilinde olduğu 1.248.747 üye dahil edilmiştir. 

Tablo 6: RDS Performansı 

          Performans alanları Milyar TK cinsinden 
rakam 

Şemayı İşleyen Şube Sayısı  297 

Köy Sayısı (ülkedeki toplam köy sayısı yaklaşık 
87.000'dir) 

24,946 
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5İlçe Sayısı (ülkedeki toplam ilçe sayısı 64'tür) 64 

Merkez Sayısı 33,313 

Grup Sayısı 204,495 

Üye Sayısı (mevcut) 1,270,233 

% Programdaki Kadın üyelerin 92% 

Ortalama no. Merkez başına üye sayısı (beklenen 
no. 40) 

38 

Müşteri Sayısı (Yatırımdan yararlananlar) 659,917 

Kaynak :  IBBL, RDS 30 Haziran 2020  
https://www.islamibankbd.com/rds/performance.php. 

Araştırmalar, RDS'nin büyüme ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından çok 
iyi performans gösterdiğini kanıtladı. Artan popülaritesi, üyeliğin büyümesi 
ve tasarrufları nedeniyle, kullandırılan ve toplanan krediler, RDS pazarda çok 
güçlü bir konuma sahiptir ve ideal bir İslami MFI modeline öncülük etmeyi 
vaat etmektedir. Aşağıdaki tablo, RDS’nin son altı yıldaki ortalama büyüme 
oranını göstermektedir (2014-2018 & Haziran 2020). 
Tablo  7 :  RDS Büyüme Oranı  

Yıllar 2014 2015 2016 2017 2018 2020(Hazir
an) 

Şube 
Sayısı 

221 227 228 247 248 297 

Köy 
Sayısı                  

18,08
6 

18,61
5 

19,41
8 

20,653   21,992 24,946                  
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Merkezler
in Sayısı 

27,87
4 

28,82
2 

28,96
1 

30,032 30,112 33,313 

Üye 
Sayısı 

911,4
70 

947,3
05 

999,1
40 

1,108,7
10 

1,108,2
83             

1,270,233 

Kaynak: IBBL, RDS report (2018, 2017, Haziran 2020) 

 

 
Şekil 1: Şube Sayısı 

Kaynak: IBBL, RDS 2018, 2017, Haziran 2020. 

Bir çok grup akademisyen tarafından RDS sistemi üzerine yapılan bir 
araştırma, RDS'nin birçok yönünü analiz edıyordu ve IBBL'nin RDS'sinin 
başarılı bir proje olduğu sonucuna varıyorlar (Rahman-Jafrullah et al. 2008). 

Tablo 8:   Amaç, Dönem ve Tavan Yatırımı 

Yatırım Sektörü Süre  Yatırım Tavanı 
(BDT) 

Bitkisel Üretim                                                                            1 yıl 25,000/- 

Çiçek ve Meyvelerin fidanlık ve ticari 
üretimi                  1 yıl 50,000/-                                                                                                                                                                   
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Tarım Aletleri                                                                        1 - 3 yıl 50,000/-      

Canlı hisse senetleri                                                               1 - 2yıl 50,000/- 

Kümes Hayvanları ve Tavukçuluk                                     1 yıl 35,000/- 

Balıkçılık 1 -2 yıl 50,000/- 

Kırsal Ulaşım                                                                         1 yıl                                                     20,000/- 

Kırsal Konutlar                                                                     1 - 5 yıl                                            50,000/- 

Firma dışı faaliyetler                                                             1 yıl                                                     50,000/- 

Kaynak: IBBL, RDS 30 Haziran, 2020  
https://www.islamibankbd.com/rds/performance.php  

Yukarıdaki çalışma, Bangladeş topluluğunda, İslami Bank Bangladeshi 
Limited'in kalkınmaya katkısının finansal kurumlar arasında çok önemli 
olduğuna dair genel bir inanç olduğu gösterilmiştir. 
  Tablo 9:  RDS Mali Tabloları 

Sl.     Milyon Alan Sayısı Para Miktarı  (Bengal 
Taka’sı) 

Birikimli ödeme (kuruluşundan bu yana)       293,252.76 

Mevcut olağanüstü            32,946.16 

Vadesi geçmiş       1,014.99 

İyileşme Yüzdesi         96.92%                                                                                            

Üye Tasarrufları Dengesi (Merkez Fonu 
dahil)       

12,123.27                                               

Kaynak : IBBL, RDS 30 Haziran, 2020  
https://www.islamibankbd.com/rds/performance.php 

Kırsal alanda IBBL kırsal kalkınma planının benimsenmesi ve uygulanması 
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diğer bankacılık sistemlerine büyük ölçüde teşvik edilmektedir. 
Tablo 10:   IBBL'deki İşgücünün Konumu 

İnsan Gücü Konumu Para Miktarı  (Bengal Taka’sı -
Milyon) 

Saha Görevlisi Sayısı 2,72 

Proje Görevlisi Sayısı 200 

Bölge Görevlisi Sayısı 30 

Kaynak: IBBL, RDS 30 Haziran, 2020  
https://www.islamibankbd.com/rds/performance.php 

IBBL, Bangladeş'te istihdam yaratılmasına önemli katkıda bulunmuştur. Bu 
banka ithalat ihracat, sanayileşme, KOBİ finansmanı ve Kırsal kalkınma 
projeleri dahil olmak üzere işletmelerin finansmanı yoluyla doğrudan 
10.000'den fazla kişiyi ve dolaylı olarak birkaç milyon kişiyi istihdam 
etmiştir. Dolayısıyla, birkaç milyon ailenin doğrudan ve dolaylı olarak 
IBBL'den yararlandığı ve Bangladeş ekonomisine katkıda bulundukları 
anlaşılabilir. 
 RDS'de Yatırım Programı 

RDS kapsamındaki faydalanıcılara üç tür yatırım tesisi sunulmaktadır: 

1. Mikro yatırım (MI): Bu başlık altında en fazla Tk. 1,00,000 / - farklı gelir 
getirici faaliyetlerde yoksullara herhangi bir teminat olmaksızın sunulur 
(IBBL, Investvest Program: 2018). 

2. Mikro İşletme Yatırım Programı (MEIS): Bu program kapsamında en fazla 
Tk. 5,00,000 / - yeni teşvik edilen yerel mikro girişimciler için yönlendirilmiş 
mikro müşteriler için teminatlı yatırım sağlanmaktadır (IBBL, Investvest 
Program: 2018). 

3. Qard Hasan Programı: Bu aynı zamanda 10.000 Tk / yıla kadar olan doğal 
ve sosyal rahatsızlıkların rehabilitasyonu ve TK'ya kadar refah faaliyetleri 
kapsamında RDS üyesi olmayan hard corepoor'un rehabilitasyonu amacıyla 
da sağlanmaktadır. 5000 / - Tüp kuyusu ve sanitasyon kurulumu için RDS 
istemcileri (IBBL, Investvest Program: 2018). 

 Müşterilerin Büyümesi Ve RDS Kapsamında MI Yatırımı: 

Mikro Yatırım (MI) 'nın son 8 yılda RDS altında karşılaştırmalı bir büyüme 
pozisyonu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: 
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Tablo 11 :   Müşterilerin büyümesi ve MI'nın RDS kapsamında yatırımı 

Ayrın
tılar          

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MI 
Müşte
risi         

343,3
04           

421,7
03         

472,1
46          

506,3
03         

500,2
16           

506,5
04          

573,0
76         

537,8
24 

MI 
Olağa
nüstü       

4,234.
18         

6,036.
74         

7,956.
89        

10,25
4.76      

11,78
1.60        

13,64
5.88       

15,98
4.98      

16,81
1.51 

Kaynak: IBBL, RDS 2011-2018 

 

Şekil 2: Müşterileri büyümesi ve RDS kapsamında MY yatırımları 

 
Kaynak: IBBL, RDS performance report, (2011-2018) 

 
Mikro İşletme Yatırım Programı (MEIS) Kapsamındaki Yatırımlar 

Şema kapsamında zaten en yüksek yatırım limitine sahip olan mezun 
müşterileri memnun etmek için 2005 yılında RDS tarafından Mikro İşletme 
Yatırım Programı (MEIS) adı ve stili konusunda özel bir program 
oluşturulmuştur. 2011-2018 RDS MEIS kapsamındaki yatırım faaliyetleri 
aşağıda sunulmuştur: 



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |192 
 

Tablo 12:  Mikro İşletme Yatırım Programı (MEIS): 

Ayrın
tılar          

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

MEI 
Müşt
erileri       

39,01
5            

53,06
3           

60,08
9           

39,89
1           

69,60
4          

506,5
04               

573,0
76              

87,70
8 

MEI 
Olağa
nüstü      

2,837
.85         

4,353
.97         

5,774
.03        

7,125
.20        

9,017
.21        

10,83
1.11          

12,44
8.25           

12,62
4.76 

Kaynak: IBBL, RDS 2011-2018 

 
Şekil 3: Müşterileri büyümesi ve RDS kapsamında MEI yatırımları 

 
Kaynak: IBBL, RDS performance report, (2011-2018) 

 Sektörel MI Ve MFI Yatırım Pozisyonu Açısından Büyüme 
Projeler kapsamındaki yatırımlar özellikle tarım sektöründe 
yaygınlaşmaktadır. Ancak, farklı gelir getirici tarım dışı faaliyetler, kırsal 
konut ve ulaşım alanlarında da önemli bir yatırım yapılmıştır. Tarımın farklı 
alt sektörlerine% 35, kırsal konutlara% 18, kırsal ulaşımlara% 4 ve farklı 
tarım dışı faaliyetlere% 43 yatırım yapıldığı görülmektedir. 
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Şekil 4: Sektörel MI ve MFI yatırım poziyonu 

 
Kaynak: IBBL, RDS performance report, (2018) 

 

 Yoksullukla Mücadele İçin İslami Mikrofinans 

İslam Mikrofinans'ın Bangladeş'teki kırsal yoksulluğu azalttığı artık yaygın 
olarak kabul edilmektedir. İslami Banka Mikrofinans kırsal kalkınma planının 
geçmişteki yaklaşımlarının gözden geçirilmesi bizi şu sonuçlara 
götürmektedir: 

İslami Banka Mikrofinans Kırsal kalkınma programları, tabanlar, geniş 
tabanlı sosyo ekonomik kırsal kalkınma ve çok kültürlü, entegre yaklaşımın 
kırsal yoksulluğu azaltma yaklaşımları için genellikle uygun bir kavramsal 
çerçeve sunmaktadır. 

İslami Banka Mikrofinans Kırsal kalkınma projelerinin hedef gruplara 
yönelik olması gerekmektedir. Bu gruplara verimli kaynaklara, hizmetlere ve 
pazarlara erişimin geliştirilmesi gerekmektedir. Ancak, hedef gruplar üretim, 
bilgi ve pazar araçlarına erişim elde etmek için kendi inisiyatiflerini 
kullanabilmelidir. Bu amaçla, hedef grup örgütlenmeli ve harekete geçirilmeli 
ve planlama mekanizmaları bu gruplara ve katılımlarına yönelik olmalıdır. 

Katılımcı geliştirme, proje tasarımı ve uygulama süreçlerinde kullanılabilecek 
pratik operasyon el modeller sağlamak amacıyla belirli projelerin başarısını 
zayıflatan faktörleri açıklığa kavuşturmak için daha fazla çalışma yapılması 
gerekmektedir. 
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Sonuç 

İslami mikrofinans, özellikle kırsal alanlarda yapılan ampirik çalışmaların 
gösterdiği üzere Bangladeş'teki yoksulluğun azaltılması üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir (Biplop 2019). Çalışma, söz konusu programların hedeflerine 
ulaşmak için yeterli maddi ve sosyal sermayeli bir ortamda olduğu sürece, 
çeşitli kredi programlarının yoksulluğu azaltmada önemli bir rolü olduğu 
sonucuna varmıştır. İslami mikrofinans ise, yoksulluğa karşı önemli bir 
strateji olarak kabul görmüştür, daha büyük nüfusta yer alan yoksul bireylere 
hizmet etmeye hazır bir kurum olduğunu göstermiştir. 

Çalışmanın IMF programlarını ve IFI'ların yoksulluğun azaltılmasına nasıl 
katkıda bulunabileceğini göstermesi sebebiyle İslami mikrofinans 
uygulamasının geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. İslami finans 
sektörleri, yoksullara finansman sağlayarak yoksulların gelirlerini ve 
servetlerini artırmak yoluyla sosyal rolünü en iyi şekilde örneklendirilebilir. 
Yoksullara fayda sağlamak için temel yaklaşımlardan biri, uygun finansal 
hizmetlere ve ürünlere erişimlerini kolaylaştırmaktır. İslami finans 
kurumlarının, bölgede finansal hizmetlerden yoksun yeni şubelerin kurulması 
gibi bazı tedbirleri dikkate alması gerekmektedir. Ayrıca, toplumlarındaki 
daha fazla yoksul müşteriye ulaşmak ve hizmet etmek için erkeklerin yanı sıra 
kadın personelin işe alınması ve eğitilmesi, yoksulluğun azaltılması açısından 
önemli bir role sahiptir. Grup teminatı veya grup kredisi uygulamak, 
yoksullara ulaşmada, temerrüt riskini azaltmada ve işlem maliyetlerini 
azaltmada etkili bir yöntem olmalıdır. Ayrıca, artan büyüklük ve süreye sahip 
tekrarlanan kredilere dayalı özel kredi programı tasarlamak da önemli bir 
görevdir. Bu tür bir programın işletmelerin genişlemesini teşvik etmesi, 
zamanında ve eksiksiz geri ödeme için bir teşvik sağlaması ve finansal 
kurumla sürekli ilişki geliştirmesi; sadece borç vermek değil, tasarruf veya 
mevduat mobilizasyonu da dahil olmak üzere eksiksiz finansal hizmetler 
sunmak, kredi başvurusu ve onay prosedürlerini basitleştirerek işlem 
maliyetlerini para ve zaman açısından azaltmak ve saha ofislerinin karar 
yetkisini arttırmak ve son olarak çeşitli standartlara uygun standartlaştırılmış 
finansal hizmetler ve ürünler sunmak, ücretli ve faizli veya faizsiz borçluların 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır.  
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Fas İslam Mirasına Ahlaki Etkileri: Kinena Bölgesi 
Örneği Tâhâ Abdurrahman 

Zakaria Boubekri* 
Özet 

Bu çalışma, mantık, felsefe, dil felsefesi ve ahlak felsefesi üzerine kaleme 
aldığı çalışmalarıyla tanınan, hatta “el-feylesûfü’l-mağribî”, “feylesüfu’l 
ahlak” gibi unvanlarla anılan Faslı ilim adamı ve düşünür Tâhâ 
Abdurrahman’ın 2000 yılında “Suâlu’l-Ahlâk: Müsâhemetun fî’n-Nakdi’l-
Ahlakiyyi li’l- Hadâseti’l-Garbiyye” kitabındaki bir bölüm olan; Fas 
kültürünün İslam mirasına ahlaki etkileri adlı kısımdaki yazarın 
açıklamalarını ele almaktır. Bu eserin telifiyle İslam dünyasına büyük 
katkıları olmuş ve “Isesco”nun İslamî Araştırmalar Ödülüne layık 
görülmüştür. Tâhâ Abdurrahman “Mısırlılar üzerinde hakim olan Fas 
cömertliği oraya Mısırlıların talebi üzerine gelen Faslı ahlakçıların temayüz 
ettiği ahlaki amel esasıyla bağlantılıdır.” iddia ederek Fas'ın büyük ahlak 
adamlarının Mısır'da yaşayan kardeşlerini nasıl etkilediğini göstermiş ve bunu 
birçok bilimsel noktalarda açıklamıştır. Işte bu yazı dini ve ahlaki eğitim 
konusunda Fas'ın cömertliğinin ne kadar bol olduğunu tanıtmayı 
amaçlanmaktadır. 

Anhtar Kelimeler: Tâhâ Abdurrahman, Ahlak Etkileri, Fas, Mısır, İslam 
Mirası 

 

Giriş 

Faslılar, İslami fetihten sonra Meşrik’a (burada meşrik kastedilen Fas’ın 
doğusunda kalan bölgelerdir) geldiğinden beri Allah’a sürekli ibadet ile 
bilinmekteydi, ayrıca harameyn-i şerifeyn ve Mescid-i Aksa çevresinde 
diğerlerine nazaran sayıca daha üstün olmakta, aynı zamanda bidatler yayılıp, 
fesatlıklar ortaya çıkınca, Müslümanlar arasında Kur'an ve Sünnete daha çok 
tutunan kimseler olarak meşhur olmaktadır1. Müslümanlar, Hz. Peygamber’in 
“Mağrib ehli kıyâmet kopuncaya kadar Hakk üzere olmaya devam 

 
* Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fak. İslam Hukuku Böl. 
1 İbnü’z-Zeyyat et-Tadili, et-Teşevvf ila ricali’t-tasavvuf s. 32.  
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edeceklerdir”1 hadisi şerifine bu topluluğun mazhar olduğunu düşünerek 
saygı duymuşlardır. Meşrik'in ahlakçıları da Faslı meslektaşlarının Ahlaki 
terbiye ve ruhun arındırılması konularındaki derin hakimiyetlerine tanıklık 
etmişlerdir. Hatta kendilerine güzel ahlâk sahibi olma ve bu güzel ahlakı 
öğrenme talebiyle gelenleri irşat etmede onlara öncelik hakkı vermişlerdir2. 

Öyleyse bu durum, bu dini ve ahlaki terbiye konusunda Fas'ın cömertliğinin 
ne kadar bol olduğu anlamına gelmiyor mu? Belki de bu bahis İslam 
kültüründeki diğer konulardan daha fazla olabilir; bu bağlamda, bir iddia 
ortaya atarak ona gerekçe göstermeye çalışmak istiyoruz, şöyle ki; “Mısırlılar 
üzerinde hakim olan Fas cömertliği oraya Mısırlıların talebi üzerine gelen 
Faslı ahlakçıların temayüz ettiği ahlaki amel esasıyla bağlantılıdır.”  

Onun için bu iddiamızı aşağıdaki üç amaçta daha geniş bir şekilde izah 
etmemiz gerekiyor:  

* Fas ahlakçılarının Mısır’a taşınmasının yolları ve nedenleri. 

*Fas ahlak amelinin nitelikleri. 

*Fas ahlaki amelinin Mısır’da etkisi. 

Fas Ahlakçılarının Mısır'a İntikal Etmesi 

Fas ahlaki amelinin Mısır bölgesine aktarıldığına dair bir şüphe olmadığı 
kanıtlanmıştır. Ancak ona aktarımı, roman ve yazıyı temel alan teorik yollarla 
değil, taşınmayı ve içinde yaşamayı gerektiren pratik yollarla olmuştur. 

Fas ahlakçıları- hocalar ve öğrenciler – Hac farizasını eda etme ve Hz. 
Peygamber’in mezarını ziyaret yolunda Kinane topraklarına geldi, bazıları da 
bu mübarek topraklarda yaşamayı seçtiler. Kaynaklar, dördüncü yüzyılın 
başında ikamet edenlerin en ünlüsünün, tevekkülü hakkıyla yaşayan, kendi 
zamanında eşsiz olan Ebu el-Hayr el-Akta’ el-Tinati (d. 343) olduğunu 
belirtmişlerdir. H. 14. yüzyılda gelenlere kadar sonraki asırlarda gelenlerin 
isimlerini zikretmişlerdir. Onların en ünlülerinden bahsetmek istersek burada 
söz uzar, ancak Faslıların Ahlak alanında Mısırlı kardeşlerine yardım etmesi 
iddiasının delillerini açıklarken bu isimlerin bazılarından söz edeceğiz. 

Taşınmanın Şekilleri: Fas’ın ahlaki amelinin Mısır bölgesine aktarılması 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı şekillerde olmuştur: 

Faslı hocaların İskenderiye, kina, Tanta, Fustat, Kahire veya Feyyum gibi 
belirli Mısır şehirlerine ve köylerine taşınması. 

 
1 Muslim İmaret babınde rivayet etmiş  

2 Mehmut Abdulhalim, kadiyetü’t-Tasavvuf s.21  
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İslam Batı Ehlinden olan Hocaların Tabilerinin ("Uzak Batı", "Endülüs"," 
Orta Batı", "Efrikiye”1) Mısır'a taşınması ve çeşitli bölgelerde yayılması. 

Fas'a Mısır’dan gelenlerin (çok az olsa bile), Faslı hocalardan veya 
öğrencilerden ilim elde ettikten sonra ülkelerine dönmeleri2. 

İkamet Şekilleri: Mısır şehirleri ve köylerindeki ikamet birçok formlar aldı, 
bunlardan üçünü zikrediyoruz: 

Daimî İkamet: Hoca veya öğrenci, Mısır’da kalıcı olarak kalmayı seçer, 
böylece orada yaşar ve orada defnedilir. 

Bir Kerelik Geçici İkamet: Bir Hoca veya öğrenci Mısır'da kısa veya uzun bir 
süre ikamet ettikten sonra Fas'a döner veya Hicaz, Şam, Irak veya Yemen gibi 
diğer İslam ülkelerine gitmeyi tercih edebilir. 

Birden Fazla Geçici İkamet: Bir Hoca veya öğrenci Doğu ya da Batıya gidip 
geldikten sonra birden fazla kez Mısır'da ikamet etmeyi seçebilir3. 

Taşınma Nedenleri: Faslı ahlakçıları Mısır'ın bölgesine taşınmaya ve orada 
ikamet etmeye iten nedenlerle ilgili birçok görüş vardır. 

Faslıların, medeniyet ve kültürel faaliyet merkezlerini barındıran Mısır’ı, dava 
ufuklarını açtığı ve bu davanın tabilerini celbettiği için oraya gitmeyi tercih 
ettikleri söylenmiştir. 

Mısır’da, hac için Hicaz bölgesine giden Faslı yolcuların konakladığı veya 
ahlakçıların zevklerine uygun olan ruhani havanın yayıldığı hacıların evlerine 
komşu olmak için ikamet ettikleri de söylenmiştir. Orada ikamet etmek onlar 
için hoştur. 

İskenderiye şehrinin büyük bir İslami ribat sayıldığı, orada ikamet eden için 
Allah yolunda cihat ecri verildiği, kendi ülkelerinde ribatlara alışan oraları 
merkez edinip kendilerini orda ilim, ibadet ve cihada adayan Faslı ahlakçıları 
kendisine celbettiği söylenmiştir.  

Son olarak İskenderiye şehrinin, Faslı ahlakçıların akidevi ve mezhepsel 
ihtiyaçlarını yerine getiren İmam Malik’in mezhebi üzere sünni bir şehir 
olarak devam ettiği söylenmiştir. Bu özellikler onları orada ikamet etmeye 
sevk etmiştir. Özellikle o dönemde İslam beldelerinin sınırları çizilmiş 
değildir.  

 
1 Şu an Tunus Devleti 

2 Bu Mısırlılardan şunlar zikredelim: Abdulazim aş-Şaruni, Ebu Madyan Şu’ayb ibn el-
Hüseyin el-Ansari en büyük arkadaşlarından olan Abdulaziz el-Mehdevi ile refakat etmiştir. 

3 Bunlardan; Muhammediye el-Ahmediye tarikati’nin kurucusu ve ebu’labbas el-Araişi ile 
tanınan Ebu Abbas Ahmed ibn İdris (H. 1172-1253). 
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Faslı terbiye ehlinin Kinane bölgesine intikal etme sebepleri hakkındaki 
varsayımlar ne olursa olsun bunlardan herhangi birinin doğruluğunu kesin 
olarak söyleyemeyiz. Bu varsayımların her birinin doğruluktan payı olabilir. 
Bunlardan bir kısmı diğeriyle ortaklık gösterebilir ya da doğruluğun 
tamamında ya da kısmen birleşebilirler. Ancak bu varsayımlar Faslı 
ahlakçıların Mısır’da yerleşmesinin gerekçesiyle bağlantılı olarak kalmaya 
devam etmektedir. Mısır ve Fas arasındaki etkileşim dönemleri üzerinden bu 
ikamet değişimlerini artısıyla eksisiyle gerekçelendirmeye hala ihtiyaç 
duymaktayız.  

Biz biliyoruz ki Faslı ahlakçılardan Mısır’a gelenlerin sayısı altıncı asırdan 
yedinci asra uzanan dönemde açık bir şekilde artmıştır. Bu dönem aynı 
zamanda ahlaki amelin Mısır bölgesinde parladığı ve bu hareketin genişlediği 
dönemdir. Abdurrezzak el-Cezuli, Abdurrahim el-Kinai, Ebu’l Hasan eş-
Şazeli ve Ahmed el-Bedevi bu gelen Faslılar arasındadır.  

Abdurrezzak el-Cezuli aslen Musademelidir. Ebu Medyen el-Ğavs sayesinde 
tarikat yoluna girmiş ve İskenderiye’de yerleşmiştir. Bazı rivayetlere h. 592 
bazılarına göre ise h. 596 yılında İskenderiye’de vefat etmiştir.  

Abdurrahim el-Kinai ise Sebte bölgesindeki Ğımera kabilesine ait Terğay 
köyündendir. Hicri 521 senesinde doğan Kinai ahlaki elbiseyi Ebu Yu’za 
vasıtasıyla giyinmiştir. Sonrasında dokuz yıl kalacağı Hicaz bölgesine taşındı, 
oradan da Mısır’ın dağlık bölgelerine geçerek Kina’ya yerleşti. Orada h.592 
senesinde vefat edene kadar irşad ve tedris vazifesine devam etti.  

Kaynaklar Ebu’l Hasan eş-Şazeli’yi de Sebte bölgesindeki Ğımera kabilesine 
nispet etmektedir. Hicri 593 senesinde doğdu. Onu Tunus’a yönlendiren 
Abdusselam bin Meşiş’in elinde tarikate başladı. Onu meşrikte tarikatını 
kurmaya yönlendirdi. İskenderiye’de kalmaya başladı. Kendisine h. 656’da 
hac yolunda ölüm gelinceye kadar Allah yolunda davete devam etti. 

Ahmet el-Bedevi h. 596’da Fas şehrinde doğdu. Abdulcelil en-Nisaburi 
sayesinde tarikat yoluna girdi. Sonrasında terbiye ve Allaha daveti hedef 
edinerek Meşrik’te seyehate çıkıp Mısır’ın kuzeyindeki Tanta şehrinde karar 
kıldı. 

Bu dönemde terbiye ehlinin Mısır’a doluşmasının sebebi olarak Moğol ve 
haçlılara karşı kuvvetin simgesi olan Memlüklüler ve Eyyübiler’in hakimiyeti 
altında güven içinde yaşamaları gösterilmiştir. Fakat bu görüş doğru değildir. 
Çünkü bu dönemde Memlüklüler ve Eyyübiler arasında fitne ve çekişmeler 
çokça vuku bulmuştur.  

Bize göre bu doluşmanın iki gerekçesi şunlardır: 

Bu intikal etme Mısırlıların talebi sonucu gerçekleşmiştir: 
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Mısır bu dönemde kuvvetli bir devlet tarafından yönetilirken Fas’ta ondan 
aşağı kalır değildi, bu devlet bağımsız olduğu zamanda ulaşamadığı güce ve 
şerefe o zamanda ulaşmıştır. Hatta Eyyübiler, haçlıların işgal ettiği bölgelerde 
onlarla çarpışmak için Fas’tan donanmanın bir kısmını istemişlerdir. Böylece 
Fas cihat hususunda destek istenen olmuştur. Faslı ahlakçılara göre cihat için 
çağrılan kişinin nefisle mücadele için çağrılan kişi gibi olduğu gizli değildir. 
Onlar maddi ve ruhi mücadele gerektiren ribatlarda ikameti tercih etmişlerdir.  

Faslı eğitimcilerin Mısır’a giden donanmadaki askerlerle beraber oraya 
yönelmeleri uzak olmaz. Bu askeri girişim ya başarılı olur veya başarılı 
olmazsa eğitimciler askerlerin yerine geçmiş olur. Halkın ahlakını ihya etme 
ve düşman saldırısına karşı halkı hazırlama hususunda üzerlerine düşeni 
yapmak için Mısırlı kardeşlerinin yardım talebine icabet ettiler. Faslılar 
çağrılmasaydı, Eyyübiler inşa ettikleri okulları ve geçitleri yapamazlar, bu 
okulların erzakını sağlayamazlar, vakıflar kuramazlar ve kendilerine gelen 
Faslıları eğitim ve terbiyede görevlendiremezlerdi. Bununla birlikte 
Abdurrahim el-Kinai’yi Kina şehrinde ahlak hocası olarak tayin ettiler. Ebu’l 
Hasan eş-Şazeli’yi İskenderiye kalelerinden bir kalede iskan ettirdiler. 

Bu intikal önceden Mısır’a gelmiş olan Faslı kimselerin izni ile 
gerçekleşmiştir: 

Faslı ahlakçıların her hareketlerinde geçici hevesler ve fani amaçlar için 
yapılan yolcuklarını terk etme ve yerleşme konusunda kendilerine izin 
vermeyen ruhi ve rabbani değerlere tutundukları açıkça bellidir. Bu değerler, 
faydalı azık elde etme ve ahlaki değerlerden faydalanma imkânı bulduklarında 
onları yolculuk yapmaya ve konaklamaya sevk eder. Bu değerlerin şartlarını 
en mükemmel şekilde yerine getirmenin ipuçlarını buldular. Aynı zamanda 
bu değerler, Güzel ahlak ve hakiki arkadaşlıkları kaybolmasın diye onları 
terbiye hususunda hocalarının işaretleriyle yardım istemeye sevk eder. 
Abdusselam bin Meşiş’in Ebu’l hasen eş-Şazeli’ye izin verdiği gibi Ebu 
Medyen el-Ğavs Mısır’a taşınma husunda Abdurrezzak el-Cezuli’ye izin 
vermiştir.  

Tarihçiler bu sebepleri, tarihi analizde faydasız olan şahsi düşünceler ve 
iddialardan ibaret gördükleri için geçersiz sayıyorlar. Bu söylentiler 
araştırmacılar arasında şöhretli olması ve halkın ilmi ve objektif olduğuna 
inanmasına rağmen burası değerlendirme için uygun değildir. Ancak bütün 
cüzleriyle sadece ruhi değerler üzerine bina edilen hayat, materyalist 
düşünceyle ve maddi boyutla düşünülerek çözülemez. 

Dolayısıyla Faslıların Mısır’a intikal etme gerekçesi olan manevi boyut, 
Faslılara Mısır tarafından yöneltilen talep sonucu oluşan maddi boyuttan daha 
baskındır. Çünkü ruhi enerjisini elde eden ve maddi şeylere değer vermeyen 
kişi ancak bu ruhi değerlere hizmet eder. Bu intikal şuur ile olmazsa istenilen 
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sonucu vermez. Faslı ahlakçıların o dönemde Mısırlıların yaşayışında ortaya 
çıkardığı değişimin izlerinin bugüne kadar yayılarak devam ettiğini görmez 
misin? 

Bir kısmı izin ile bir kısmı ise talep edilmek suretiyle gerçekleşen Faslı 
ahlakçıların Mısır’a intikali hakkındaki gerekçemiz doğru ise şu iki hakikatte 
doğrudur. 

Fas ahlaki ameli kendi has özellikler barındırır. 

Fas ahlaki amelinin bu özellikleri o gün Mısır toplumunun ihtiyaç duyduğu 
ahlaki ihyayı gerçekleştirebilir.  

Şimdi Faslıların kendisiyle kalkındığı ahlaki amelin özelliklerini açıklayalım, 
sonra bu özelliklerin ahlaki ıslahı gerçekleştirmede o gün Mısır toplumuna 
fayda verdiği yönleri açıklamaya geçelim. 

Fas Ahlaki Amelinin Özellikleri 

Altıncı ve yedinci yüzyıldaki Fas ahlaki ameli üzerinde düşünen kimsenin 
bunun şu üç temel esas ile vasıflandığını fark etmesi uzun sürmez: 
Bölünmeden uzaklaşma, tecritten uzaklaşma ve siyasetten uzaklaşma. 

Bölünmeden Uzak Durma ve Mükemmelleş Özelliği 

Fas ahlaki amelindeki bölünmeden kaçınma şu üç noktada 
belirginleşmektedir:  

Ahlak ile fıkhı birleştirme, Tecerrüd ile sebeplere tutunmayı birleştirme ve 
nefisle mücehade ile cihadı bir arada yapma.  

Ahlak İle Fıkhı Birleştirme, Şu Üç Şey Bu Duruma Delalet Etmektedir. 

Bunlardan birincisi Faslı ahlakçıların fıkhı asıl geniş manasında almalarıdır ki 
bu mana şeriatın zahiri hükümlerinin batıni hükümleri ile uyum içinde 
olmasıdır. Şöyle ki zahir ameller sıhhati konusunda şart koşulan şeyin şarta 
uygunluğu gibi batın amellere bağlı olmalıdır.  

İkincisi ise bu kimselerin çoğunun ya fakih ya muhaddis ya hafız olmaları ya 
da ilmi metinleri ezbere bilip ders verme ve hafızlık yaptırma ile meşgul 
olmalarıdır.  

Üçüncüsü ise Ahlakçıların zahiri amellerin yerine getirilmesi konusunda 
Fukaha ile ortak olmaları hatta onlarla yarış halinde olup fukahanın 
yapmaktan çekindiklerini bile yapıyor olmalarıdır. Ahlakçılar İslami akidenin 
yayılmasına, insanlarda bu akidenin kökleşmesine ve halkın genelinin farzları 
yerine getirecek hale gelmesine yardımcı olacak vesileleri kullanmışlardır. 
Köylere ve ıssız bölgelere giderek insanlara dinlerini öğretmişler, toplu zikir, 
cemaatle Kur’an okuma gibi ibadet şekillerini habersizlere duyurmak, yoldan 



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |204 
 

geçenleri çekmek ve ümmilerin ezberlemesini kolaylaştırma amacıyla 
onaylamışlardır. Aynı zamanda Fukahayı, Faslılardan hac farizasının 
düştüğünü söylemeye götüren engelleri ortadan kaldırmaya çalışmışlar, 
yolları güvenli hale getirmişler, yolculuklar düzenlemişler ve duraklar inşa 
ederek hacıların güvenliğini sağlayıp onlara azık ve binek sağlamaya 
çalışmışlardır1.  

-Tecerrüd İle Sebeplere Tutunmayı Birleştirme; Bil ki ahlakçılara göre iki 
çeşit tecerrüd/soyutlanma vardır: haz ve faydalardan soyutlanma ve sebep ve 
vesilelerden soyutlanma. Bu ikisi Fas kültürünü inceleyenlerin genelde 
karıştırdığı iki konudur. Birini diğerine hamletmişlerdir. Doğru olan ise Fas 
ahlaki amelinin talebenin davranış (sülüki) gelişimini amellerde kasıt tek 
başına Allahu Teala olana kadar haz ve faydaların terki üzerine kurmuş 
olmasıdır. Ayrıca Fas ahlaki ameli sebeplere tutunmanın terkine karşı 
uyarmak ve onu yasaklamakla temayüz etmiştir. Bu hareketin büyükleri 
sebeplere tutunmuş ve kendilerini insanlara muhtaç olmaktan kurtaracak 
şekilde maişetlerini temin etmişlerdir. Eğitim, ticaret ve ziraat ile uğraşmışlar, 
çalışmayan öğrencilerini hoş karşılamamışlardır. Öğrencilerine meslek 
edinme konusunda nasihat etmiş ve dilenme ve başkalarının geçimini 
sağlamasını beklemekten uzak durmalarını tavsiye etmişlerdir.  

Ancak öğrencilerinin sebeplere tutunmasının sadece sebeplere tutunmaya 
bağlı olmamasına özen göstermişler ve şunu idrak etmelerini istemişlerdir: 
Onların rızık taleplerinin yerine gelmesi onların sebeplere tutunmasından 
dolayı değildir bilakis onları rızka ulaştıran güç ve kuvvet sahibi Rezzak olan 
Allahu Teala’dır. Bu kimseler böylece hem sebeplere tutunmuş hem de 
tecerrüd ehlinden olmuş olurlar.   

-Nefsi Mücahede İle Cihadı Birleştirme; aşağıdaki durumlar bu olguya delalet 
etmektedir. 

Birincisi Ahlakçıların yerleşim yerlerinin uzağında kendilerini ibadete 
verebilecekleri ribat merkezleri inşa etmeleridir. Bu ribatlar aynı zamanda 
sahillerde ve sınır boylarında olup ülkeye yapılacak saldırıları önlemeye 
imkân vermektedir. 

İkincisi fiili birlikteliktir. Bu ise ya savaş meydanlarına iki güzelden birini 
(şehit ya da gazi olma) talep ederek atılma yolu ile direk yapılır ya da insanları 
savaşa teşvik ederek ve İslam bölgelerini korumak için asker toplayarak 
dolaylı yoldan yapılır.  

Üçüncüsü manevi birlikteliktir. Bu ise düşman ile karşılaşma için yola 

 
1 Safi şehrinde devnedilmiş olan Ebu Muhammed Salih’nin Faslı Hacıların yolunu göven altına 
almak için yaptığı işler gizli değildir. 
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çıkarken veli ve emirlerin bereketi bollaştırma, kalpleri sabit kılma ve zaferi 
celp etme amacıyla birlikte yola çıkma isteklerini kabul etmeleridir. 

Sonuç olarak Fas ahlaki ameli bölünmeden kaçınmakta ve açık bir şekilde 
tekamüli yönelime sahip olarak ruhi ameli fıkıh ile iştigalin bir parçası 
kılmakta, tecerrüdü sebeplere tutunmanın bir parçası ve cihadı nefsi 
mücahedenin bir cüzü kılmaktadır. 

Ecritten Uzaklaşma Ya Da Tedavül Özelliği: 

Fas ahlaki amelinde üç şeyde tecritten uzaklaşma vardır: 

Füru’ fıkıhtan uzaklaşma, kelami tartışmalardan uzaklaşma, irfani hikmeten 
uzaklaşma. 

Füru’ Fıkıhtan Uzaklaşma: 

Gelişim, fıkıh ilmini basit usulünden ve meselelerin kolayca çözülmesinden 
çıkarıp fetvalar ve meselelerde dallanıp budaklanmasını hükümler ve 
kaidelerde kapalı kalmasını gerektirdi. Bu teferruatlar, bazı Fukahanın 
sözlerini soyut düşünce gibi ortaya çıkardı. Düşünme ve akletme hususunda 
halkın seviyesine riayet ederek basitlik ve canlılıkla vasıflanan sülüke davet 
eden ahlakçılara sığındırdı. Ahlakçılar, ameli kapsayan veya bir amele davet 
eden görüşleri almaktadır. Nitekim füru’ fıkıhçılar yönetim tarafından 
uzaklaştırılmaya maruz kalıp ahlakçılar yaklaştırıldığında davetleri yayılmaya 
başlıyor1, aksi olduğunda füru’ fıkıhçıların nüfuzu artıyordu2.  

Kelami Tartışmalardan Uzaklaşma: 

Faslı ahlakçılar, kelamcıların metodu olan teemmül düşüncesi ile değil, esas 
olarak taabbudi ameli gerektiren tevhit mefhumuyla temayüz etmişlerdir. Bu 
tefekkürde Kitap ve Sünnetin getirdiği manaları aşmamakta ve tafsili 
meselelere dalmaktan kaçınmaktadır. Bazıları, bazı ahlakçıların kitaplarında 
dile getirdiği kelamcıların üslubunu ve meselelerini anımsatan sözleri inkâr 
etmekte tereddüt etmiyorlar3. Bunun şahidi, Emir Abdulmü’min Bin Ali’nin 
kurduğu mecliste Ebu Şuayb Es-Sariya ve Muvahhidin komutanlarından 
Vernas arasında gerçekleşen münazaradır. Vernas, Ebu Şuayb’a, İbn 
Tûmert’in halkta yaymış olduğu tecrit vasıflarını kastederek tevhit inancından 
sormuş, Ebu Şuayb ise tevhit manaları geçen Kur’an ayetlerini zikrederek 

 
1 Bunun örneği; Muvahhidler'in ahlakçılar ve fıkıhçılar üzerindeki tutumudur. 

2 Bunun örneği; Murâbitlar'ın ahlakçılar ve fıkıhçılar üzerindeki tutumudur. 

3 Bu kitapların başında Gazali'nin İhyâü Ulûmi’d-Dîn Kitabı yer alıyor ve bu kitap hakkında 
insanlar bir eleştirmen ve bir inanç arasında ayrılıyor, bu yüzden Ali bin Yusuf El Murabti 
kitabın yakmasını emretmiş, Eleştirmenler arasında, Ebu al-Hassan ibn Harzhem gibi en önde 
gelen Faslı ahlakçılardan bazıları vardı. 
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cevap vermiştir. 

İrfani Hikmetten Uzaklaşma: 

Çevreden istimdat etme ve gelişimin gerekli kılmasıyla Faslı ahlakçılara 
rahatsız eden bazı bilimsel ve fikrî yönelişler ahlaki uygulamanın (mümarese) 
arasına sızmıştır. Bu yönelişleri, nefsin kendisinden korunması gereken 
Ahlaki (sülüki) afetler gibi sayıyorlar. Bu yönelişlerden ikisi zikredilmeye 
değer: “Müsteşriklik” (oryantalizm) ve “kimya”. 

Faslı ahlakçılarda, Müsteşrikliğin, “Birey imtiyazı” ve “Mutlak akıl” 
ilkelerini temel alan felsefi anlayıştan üretilmiş olduğu fikri yerleşmiştir. 
“Mutlak akıl ilkesi” Faslı ahlakçıların Sünni görüşlerine karşı çıkıyor, çünkü 
aklın yolu şer’i esaslarla bağlanmazsa heveslere maruz kalmaktadır. “Birey 
imtiyazı ilkesi” ise toplumsal görüşlerine karşı çıkıyor, çünkü bireyin 
düşüncesi cemaat fikrine bağlanmazsa zararı faydasına baskın olmaktadır. 

Yine onlarda, Kimyanın, açık fesada düşüren ve Akıl deliline muhalefet eden 
dünyevî hırstan üretilmiş olduğu fikri yerleşmiştir. Akıl deliline muhalefet 
etmesine gelince kimyacı, ayanları değiştirmek için batıl sebepleri talep 
etmektedir. Açık fesada düşürmesi ise kimya mesleği, hile ve kandırma 
mümaresesini yaptırmaktadır. Ahlakçılar da bu meslekle uğraşılmayı 
nehyedip tabilerini sert bir şekilde uyarmışlardır. Özellikle Endülüs tarafı 
(eskide Fes şehrinin batı kısmı, karaveyyin tarafının ise doğu kısmında 
bulunmaktadır) bazı ahlakçıları, bu Kimyasal ve Müsteşriksel yönünden 
etkilenmişlerdir. 

Sonuç olarak Fas Ahlakî Amelî, İrfan ehl-i, kalem ehl-i ve füru’ fıkıhçıların 
düştüğü tecritten kaçınmakta ve ilim, akide ve ibadet üzerinde düşünmekle 
karmaşık olmayan, kolay, külfetsiz ve açık bir şekilde tedavüli yönelime sahip 
kılmaktadır. 

Siyasetten Uzaklaşma Ya Da İnsanî-Tenisiyen- Humanizing- Özelliği; 

 Fas ahlaki amelinde üç şeyde siyasetten uzaklaşma vardır:  

“Cihat için ruhî anlam”, Davet için insanî anlam”, Nesep için manevî anlam”.  

2.3.1 Cihat İçin Ruhi Anlam: öncelikle manası tahrif edilmiş lafızlardan cihat 
lafzına değinmemiz gerekir, bu lafız iki hususta asıl manasını kaybetmiştir: 

Birincisi: Cihat lafzı, siyasi etki ve askeri egemenlikten dolayı savaş manasına 
hamledilmiştir. 

İkincisi ise Cihat lafzı, akidevî etki ve dini baskıdan dolayı savaş manasında 
kullanılmaktadır. Faslı Ahlakçılara göre cihadın anlamının dünyevi reisliği 
talep etmekle alakası yoktur. Çünkü bu ruhi terbiyenin maksatlarıyla çelişir. 
Aynı şekilde akidevî taassupla da alakası yoktur. Çünkü bu da bu terbiyenin 
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vesileleriyle çelişir. Bunun sadece İslamî savunma yolunda canı feda ederek 
yapılan nefsi mücadele ile alakası vardır. Nitekim cihat Faslılara göre siyasî 
bir amel ve ideolojik bir davranış değildir. O ancak ruhi ve insani bir ameldir.  

2.3.2 Davet İçin İnsani Anlam: hiç şüphe yok ki davet, Fas ahlaki amelinde 
çok önemli bir roldür. Bu davet alanı, Medeniyetten uzak olan bölgelerde dar 
bir şekilde başladıktan sonra şehirler ve köyleri içine aldı. Ancak bu davet, 
maddî kazanca tamah eden ya da belirli bir taife için siyasî nüfuzu talep eden 
davetler gibi değildir. Ancak bazılarına tahrif musibeti girip durumunu 
değiştirmesiyle veya iddia afeti bulaşmasıyla bazı iddiacıların bunu intihal 
etmesiyle bu boyuta girmiş olmaktadır. 

Doğru olan şu ki Ahlakî davet, amel ehlî olan Faslı kurucuların uyguladığı 
gibi insanın Ahlakî yenilenmesinin başkasından olmasını kabul etmez. 
İnsanlığın yenilenmesinin yolu ise ancak davet edenin davetinde ihlaslı 
olması şartıyla ve davet edilen kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi şartıyla 
olmaktadır. İnsanlık değerlerinin dinî değerlere dayandığını bilerek bu insani 
yenilenmeye “salah/iyilik” adı verilip, iyilik yapanlara ise “Salihler/iyiler”, 
“Faziletliler” ve “Din ve Fazilet ehlî-i” isimleri verilmiştir1. Buna göre Salah 
ehlinin daveti, mezhepsel bir eğilim ve maddi bir propaganda değil, Ahlakî ve 
İnsanî bir davettir. 

2.3.3 Nesep İçin Manevî Anlam: Fas Ahlakî deneyiminde nesebin önemli 
olduğu zamanla bu öneminin arttığı bir gerçektir. Hatta en önemli fetihler ve 
büyük velâyetleri sadece Şerif nesep ehline mensup olanların elde edeceği 
düşünülmüştür. Çoğunlukla Faslı Ahlakçılar üstatlarının nesebini efendimiz 
Hasan Bin Ali'ye, Doğudaki Ahlakçılar ise üstatlarının nesebini kardeşi 
efendimiz Hüseyin Bin Ali'ye yükseltmektedir2. Bu nesep doğru olsun ya da 
olmasın, önemi temelde manevî bir nesep olarak kalır. Dolayısıyla Muâviye 
için hilâfetten vazgeçen efendimiz Hasan’a intisap etmek siyasetten uzaklaşıp 
zühdü seçmek demektir. Eğer Faslı Ahlakçılardan biri -o makama 
kendisinden başka geçecek kişi olmadığından dolayı- büyük veya küçük 
siyasi makama gelmişse efendimiz Hüseyin Bin Ali'ye mensup olanlardaki 
asâlet ve cevher ile değil, Faslı Ahlakçılara mahsus olan Ahlakî İktidara araz 
ve bağımlılık ile olmaktadır.  

Sonuç olarak Fas Ahlakî Amelî, siyasetten kaçınmakta ve açık bir şekilde 
imtiyazlı bir insanî -tenisiyen- yönelime sahip olarak cihada ruhi anlamı, 
davete insani anlamı ve nesebe manevî anlamı katmaktadır.  

Fas Ahlakî Amelînin üç özellik ile temayüz edildiği bildiğinde: Bölünmeden 

 
1 İbnü’z-Zeyyat et-Tadili, et-Teşevvf ila ricali’t-tasavvuf s. 270, 271, 300, 344, 377. 

2 Hüseyin Safi, el Edeb es-Sufi, s. 146. 
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uzaklaşma veya -tedavül talep etme-, tecritten uzaklaşma veya -tekâmül talep 
etme-, ve siyasetten uzaklaşma veya -insanî talep etme- şunu bil ki bunun 
nedeni Faslılarda Mâlikî Mezhebinin mantığı itibariyle ve doğuşu şartlarıyla 
manevî amelî eğilimi kılıncaya kadar onların ruhlarına hakim olmasıdır. 
Genel olarak, bu mantık iki unsura dayanır: "Amel" ve "Arkadaşlık", aynı 
şekilde bu doğuş şartları da iki unsura dayanır: “Hürmet etme” ve "İhsan". 

Amel etmeye gelince: Mâlikîler, diğer fıkıh mezhepleri dışında, Medine 
Amelini İslami Teşrî’in kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Ve bunda, 
Mâlikîlerin gerçek dindarlığa ulaşmada sahih davranışa tanık olmanın 
sonucunu gerçekten anladıklarına dair kanıt vardır. Mâlikîler’in kabul ettikleri 
Teşrî‘in kaynakları iki kısma ayrılır: nazarî kısım;  kitap, sünnet ve kıyâs’ı 
içerir. Amelî kısım; İcma ve amel’i içerir. Bunun sonucunda şu iki uygulama 
birleştirmedikçe dinde derin bilgi sahibi olma/fakihleşme gerçekleşmez: 
istidlali/delil olma ve iştiğali/meşğul olma. Mâlikî mezhebindeki amel 
konusuyla ilgili, uygulama teorisi alanındaki son gelişmeler bağlamında hala 
araştırmalar eksiktir. 

Arkadaşlık ise1, Mâlikîler’in söylediği amelin temeli hakkında gerekli bir 
ilkedir. Yani arkadaşlık, söz ve fiillerde yol arkadaşının amellerine eşlik eden 
sebepleri ve ipuçlarını canlı bir müşahededir. Talep edilen ilim de kesinlikle 
arkadaşlık ile elde edilir ve başka yoldan elde edilemez. Öyleyse arkadaşlığın 
tamamlanması dışında hiçbir faydalı amel yoktur. Bu sebeple Mâlik’in Faslı 
öğrencilerinden bazıları, Mâlik’in ahlaklar ve davranışlarını miras almak için 
arkadaşlık ilkesinin gereğiyle amel ederek nazari tekvini ve öğrenimini 
bitirdikten sonra çok uzun süre onun yanında kalmıştır. 

Hürmet etme ise, Mâlik, söz ve fiiliyle Hz. Peygamber’e hürmet etmeyi ve 
sevginin gerektirdiği edebi göstermiştir. Konuşması ve davranışıyla 
öğrencilerine ve arkadaşlarına Hz. Peygamber’in haberlerinin anlamını canlı 
olarak gözle görüyorlarmış gibi aktarmıştır.  Böylece öğrencilerinin kalpleri 
Hz. Peygamberin haberlerinin sırlarıyla dirilir ve ruhları onlarla amel etmeye 
yönlendirilir. Faslı Mâlikî fakihleri bu yüceltmeyi Mâlik'ten miras alıp ve 
edeplerini toplum sınıfları arasında yaymışlardır. 

İhsan ise, Mâlik, ahlakçıların talep ettiği ahlakî sıfatlara sahip olanlarla 
arkadaş olmuştur.  Ağlamakla ünlü olan Ahmed Hürmüz, zühtle tanınan 
İbnü'l-Münkedir ve sevgiyle meşhur olan Cafer el-Sadık hocaları arasındadır. 
Aynı zamanda Süfyân es-Sevrî ve Ebü’l-Hasan eş-Şeybânî de dahil olmak 
üzere ihsan vasıflarıyla ilk olarak ortaya çıkan adamlar ona öğrencilik 
yapmıştır. 

 
1 Malik, Nafi’ Mevla Abdullah İbn Ömer’ ile arkadaşlık etmiş, dolaysıyla Malik an Nafi’ an 
İbn Ömer, en doğru senetlerden oldu. 
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Bu ahlakî rükünlerin; "Amel", "Arkadaşlık", "Hürmet etme" ve "İhsan" 
anlamlarına gösterilen özen, Mâlikîlerin, taşıdığı ruhsal uygulama tohumları, 
Faslılarda bu mezhebin ahlakî mantığına sahip olur olmaz sonucu vermiştir. 
Bu ahlakla mahsus olup mezhebin içinde başkaları için bir örnek olmuşlardır. 
Ve Mâlikî fakihleri arasında, ibadet ehlinin, züht ehlinin ve takva ehlinin 
çoğalması şaşırtıcı değildir. “Sûfî” kelimesi1, tasavvufla uğraşanlar için 
kullanıldığı gibi Allah rızası için fıkıhla iştiğal etmelerinden dolayı Mâlikî 
fakihler için de kullanılmıştır2. 

Altıncı ve yedinci yüzyıldaki Fas ahlaki amelinin özellikleri; tekâmüli, 
tedavüli ve insani anlamları hakkında konuşmayı bitirdikten sonra bu 
özelliklerin, Mısır toplumunun bu dönemde istediği ahlaki yenilenme 
amaçlarına nasıl hizmet ettiğini açıklamaya geçelim, Fas ahlak amelinin bu 
istenilen hizmetle yapılması ancak toplumun başına gelmiş olan bölünme, 
tecridi ve siyasi belirtileri ortadan kaldırmayı sağlayan tekâmüli, tedavüli ve 
insani vasıfları kazanmakla mümkündür.     

 

Fas Ahlaki Amelinin Mısır’ın Ahlaki Yenilenmesine Etkileri 

3.1. Fas Ahlaki Amelinin Birleştirici Özelliği Ve Mısır Toplumundaki 
Ayrıştırıcı Olguları Yok Etmesi: 

Mısır bu döneme geldiğinde şu iki bölünmeden dolayı sıkıntı çekmekteydi.  

Birincisi Sünni fukahanın ahlakçı grup ile uyum içinde olmaması idi. Zira 
Ahlakçılar o dönemde İsmaililere nispet ediliyordu3. Fatımiler 
propagandalarını sağlamlaştırmak ve güçlerinin tahkim etmek için ahlakçı 
kisvesini kullanmaktaydı. Bu yüzden her ahlakçının etrafında onlara mensup 
olma şüpheleri dolaşmaktaydı. Özellikle de bazı ahlakçıların sözlerinde az da 
olsa Şia akaidine benzeyen sözlerin ortaya çıkmasıyla bu şüpheler 
artmaktaydı.  

İkincisi ise maddi savaş hazırlıklarının -düzenli ordu hazırlanması, savaş 
aletleri vb.- manevi cihad yöntemleri ile uyum içinde olmamasıydı. Bu uyum 
Mısırdaki Müslüman toplumu yönelik Moğol, Tatar, Haçlı ve misyoner 
saldırılarına karşı koymak için gerekliydi4. 

Mısır’ın yeni hükümdarları parçalanmanın göstergesi olan bu iki durumu -

 
1 İbnü’z-Zeyyat et-Tadili, et-Teşevvf ila ricali’t-tasavvuf s. 34. 

2 el-Maliki, Riyadu-Nufus,  

3 İbn Haldun, Mukaddime, s. 473.  

4 Aşur, Said Abdulfetteh: Seyyed Ahmed Bedevi, Şeyh ve Tarike, s. 35. 
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fukaha ile ahlakçılar arasındaki ayrışma ve mücahitler ile gönül erleri 
arasındaki ayrışma- ortadan kaldırmaya ihtiyaç duydu. Şu da bilinmekteydi ki 
bunun tek yolu fıkıh ile ahlakın ve maddi cihad ile manevi cihad 
yöntemlerinin birleştirilmesinden geçmekteydi. Bu şekilde bu vazifeye ancak 
doğru bir şekilde gelişimini tamamlamış bir kişinin uygun olacağı ortaya 
çıkmış oldu. 

Öyle görünmektedir ki maddi ve manevi cihadı bir arada yapan Murabıtların 
tecrübesi Eyyubilerin zihninde hazır olarak durmaktaydı. Aynı zamanda Ebu 
Bekir et-Turtuşi’nin Faslılar hakkındaki hükmü de önlerindeydi. Manevi 
terbiye konusunda büyük mesafeler kat eden Endülüslü selefi fakih Fas’ı 
ziyaret etmiş, oradaki alimlerden dersler almış, Fas ahlaki ameline muttali 
olmuş ve yolculuğunu birçok eser telif edip dersler vereceği İskenderiye’de 
noktalamıştır. Bidatler konusunda eser telif eden bu alime göre Fas ehli hakkı 
tutmakta, sünnete ve cemaate tutunmakta ve dinde bidat ve yenilikler ortaya 
çıkarmaktan uzak durmaktaydı1. Bu hükümdarlar fark ettiler ki Fas ahlaki 
tecrübesi fıkıh ile ahlak arasındaki bağlantı ve cihadın maddi ve manevi 
yönleri arasındaki bağlantının güçlenmesi açısından diğerlerinden daha iyi bir 
şekilde ihtiyaçlarına cevap veriyor.  

Faslı terbiye ehlinin önünde kapı açılınca öğrencileri üzerinden fıkıh ile ahlak 
arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye ve batıni ilimlerin müstakil olduğunu 
söyleyen İsmaililerin görüşlerini çürütmeye başladılar. Bu terbiye ehlinin 
büyük bir kısmı özellikle Abdurrezzak el-Cezuli, Abdurrahim el-Kinai ve 
Ebu’l Hasan eş-Şazeli gibi alimler şeri ilimlerde yetkin olmakla birlikte kalbi 
ilimleri de bilmekteydiler. Aynı zamanda fıkıh öğretimi ve hadis rivayeti 
konusunda da alim idiler. Bu alimler öğrencilerine şeriatın zahiri amelleri 
düzenleyen hükmi yönü ve kalbi amelleri düzenleyen ahlaki yönü olmak 
üzere iki yönü olduğunu öğretip onları bu iki yön ile eşit olarak meşgul 
olmaya yönelttiler. Bu terbiye ehlinin elinde seçkin bir alim topluluğu yetişti. 
El-Cezuli’nin öğrencilerinden Ebu’l Fukara Haccac ve Abdurrahman b. 
Tayyib, el-Kınai’nin müritlerinden Ebu’l Huccac el-Aksari, Ebu’l Hüseyin es-
Sabbağ, Salih b. Gazi el-Enmati ve son olarak Şazeli’nin öğrencilerinden 
Mekinüddin el-Esmer, Ebu’l Kasım el-Kabbari, İbnü’l Münir ve Ebu’l Abbas 
el-Mursi bu alimlerdendir.  

Bu yenilikçiler aynı zamanda cihada yönelik maddi hazırlıklar ile ruhi 
hazırlıkları kaynaştırmayı üstlenmişlerdir. Bu alimlerin Mısırlı 
öğrencilerinden onların ahlaki uğraş ile harbi mücadeleyi birleştiren uzun ve 
asil tecrübeleri aktarılmıştır. Bu alimler maddi mücadeleyi ruhi mücadeleye 
göre ikinci planda ve ona tabi olarak kabul etmişlerdir. Manevi ve vicdani 

 
1 İbnü’z-Zeyyat et-Tadili, et-Teşevvf ila ricali’t-tasavvuf s. 32. 
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kuvvetlerini kendilerini gelişmeye götüren ve onlara sağlıklı olmayı sevdiren 
ruhi ve ahlaki hasletler sayesinde yenilemişlerdir. Terbiye ehli alimler bu 
şekildeki çift yönlü cihad ameliyesinde kendilerini önderler olarak kabul 
etmişler ve silah taşıyıp düşman karşısında sebatkar durarak savaşlara 
katılmışlardır. Örneğin Ebu’l Hasan eş-Şazeli gözünün âma olması ve yaşının 
geçkinliğine rağmen insanları gayrete getirerek ve onları cesaretlendirerek 
Allah’ın yardımı ile zafer gelene kadar Dimyat’ın Haçlılardan kurtarılması 
için mücadele etmiştir. 

3.2 Fas Ahlaki Amelinin Mısır Toplumundaki Soyutsal Olguları Yok Edici 
Özelliği 

Mısır Fatimi hakimiyetinden kurtulduğunda şu iki tecridi olgunun 
etkilerinden yakınmaktaydı.  

Birincisi İşraki şatahat ve antik Mısır’dan intikal eden kimyevi sırlara sahip 
irfani hikmetin bazı yerel ve dışarıdan gelen ahlakçılarda ortaya çıkması. 

İkincisi Fatimi devletinin benimsediği ve mezhebi olan Şiiliği yaymakta 
kullandığı ahlaki ameli ferdi tasavvufa dayalı olması yani topluluklara değil 
fertlere özgü olması.  

Mısır’ın yeni hükümdarları bu iki olgunun -irfani hikmet ve ferdi tasavvuf 
anlayışı- ortadan kaldırılmasına ihtiyaç duydular. Bunun tek yolunun ise şeri 
hikmet ve toplu anlamda ahlak sahibi olmaktan geçtiğini bilmekteydiler. 
Böylece bu işin ancak sahih anlamda bunu gerçekleştiren kimseler eli ile 
gerçekleşeceğinin farkına vardılar.  

Muhyiddin ibni Arabi ve Abdulhak b. Seb’in gibi ferdi sufiler bu 
hükümdarların zihinlerine uzak değildi. Bu iki Endülüslü sufinin Fas’ta bir 
müddet kaldığı ancak orada yerleşmeyip İşraki ve ferdi esrari tecrübelerini 
paylaşmak doğuya doğru yola çıktıkları bilinmektedir. İster isteğe dayalı 
olsun ister korkudan dolayı olsun bu sufilerin Fas’ı terk etmeleri bu bölgelerde 
meşhur olan ve diğer doğu illerine ünü yayılan ahlaki tecrübenin onların özel 
irfani hikmetlerine uygun olmadığını canlı bir kanıtıdır.  

Görünüşe göre bu hükümdarlar Fas ahlaki amelinin irfani hikmet ve ferdi 
tasavvuf anlayışını ortadan kaldırma konusunda diğerlerinden daha güçlü 
olduğunu fark etmişler ve bu yüzden Fas’tan gelen amel sahipleri için yolu 
açmışlardı.  

Bu gelenler Mısır ahlaki tecrübesini şatah anındaki sözlerden, kitap ve 
sünnetin zahirine muhalif olan rumuzlardan ve selefi salihinden aktarılanlara 
zut düşen şeylerden arındırmaya çalıştılar. Aynı zamanda insanları Mısır 
toplumundan yaygın olan kimya ile uğraşmaktan soyutlamaya çalıştılar ve 
oradaki öğrencilerine bununla meşgul olmaya karşı mücadele etmeyi miras 
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bıraktılar. Örneğin Ebu’l Hasan eş-Şazeli’ye en yakın öğrencilerden biri olan 
Ebu’l Abbas el-Mursi kimya ile uğraşmaktan teberri etmiş ve kerametleri 
ondan daha üst dereceye koymuştur.  

Öğrencilerin toplanması için kurulan medreseler bu müceddidlere toplu 
işlerin düzene koyulması ve ortak işlerin yapılması konusunda onlara 
yardımcı olmuştur. Bu görev ve vazifeler farklı tabakalardan kişinin bir araya 
gelmesini sağlamaktaydı. Bunların içinde alimi cahili, büyüğü küçüğü, 
zengini fakiri, seçkini normal insanı, üst tabakadan olanı alt tabakadan olanı 
bulunmaktaydı. Bu şekilde herkes birbirinden faydalanmakta, aralarındaki 
hizmet bağlantıları güçlenmekte ve himmetlerini harekete geçirecek sebepler 
çoğalmaktaydı. 

Bu durumda İbn Arabi ve İbn Seb’in’in Mısır’da toplumsal Fas ahlakı ile 
şekillenmiş bir toplum bulmalarını ve bundan dolayı Fas’tan ayrıldıkları gibi 
Mısır’dan ayrılmaya da mecbur kalıp birincinin Şam’a ikincisinin Hicaz’a 
yerleşmesini garipsemeyiz1. 

3.3. Fas Ahlaki Amelinin İnsani Özelliği ve Mısır Toplumundaki Siyasi 
Olguları Yok Etmesi 

Eyyûbîler Mısır'da iktidara geldiğinde kendilerini aşağıdaki iki siyasi olgu ile 
karşı karşıya bulmuşlar: 

Birincisi Eyyûbîler, Haçlıların gücünü kırsalar da kinane bölgesinin bazı 
merkezlerinde misyonerlik faaliyetlerini durduramadılar.  

İkincisi ise, Fâtımîlerin siyasi iktidarını son halifelerini devirerek bitirseler de 
Şiilerin etkisini durduramadılar. 

Yeni hükümdarların bu iki siyasi olguyu; “Şiileştirme” ve “misyonerlik” 
ortadan kaldırması gerekmekteydi ve bunun gerçekleşmesi ancak ruhi ve 
insani bir davet ile mümkündür. Ancak sahih insani yönelime sahip olan bir 
kişinin bu mühim görevi yerine getirebileceğini anladılar. Ta ki siyasi 
meyillere kanıp, başkanlık hırsıyla yoldan çıkıp da hükümdarlara karşı 
saltanat iddiasında bulunmasın ve onların nüfuzunu bölmesin. 

Şüphesiz ki yöneticiler, bu ruhsal insani yenilenmenin vesilelerini bulmaya 
çalışırken onların gözleri önünde İskenderiye örneği bulunmaktaydı, bu şehir, 
Fâtımîler döneminde Sünni olarak Maliki mezhebiyle amel etmeye devam 
etti, aynı zamanda Faslıların Hacca gittiklerinde ve oradan döndüklerinde 
seyahatlerinin durak noktasıydı. İskenderiye şehrinin Sünni yöntemi ve 
Mâlikî yönelimi olmasının iki tarihi deneyime sahip olan Faslılara dayandığı 
açıktır; Birincisi, Yüzünü Mısır’a dönmeden önce Fas ülkesine musallat 

 
1 Kutubüddin el-Kasttalani, İbn Seb’in’i rahatsız etti, İbn Arabi ise suikast girişimini uğradı 
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olduğu sırada Ubeydi yönetimiyle karşı karşıya kalma deneyimi, ikincisi ise 
Müslüman Batı’nın maruz kaldığı bozulmuş çağrılarla ve misyonerlik 
faaliyetleriyle karşı karşıya kalma deneyimidir1. 

Büyük ihtimalle bu yöneticilerin, açık ve insani bir yöne sahip olan Fas 
amelinin Şiilik ve misyonerlik ile mücadelede diğerlerinden daha güçlü 
olduğunu bildikleri düşünülmektedir. Böylece Faslı ahlakçıları topraklarında 
karşılayıp onların orada yerleşmesini sağladılar. 

Bu gelmiş olan ahlakçılar, Haçlıların işgal ettiği merkezlere yakın bölgelerde 
veya uzak bölgelerde Hristiyan vaizler tarafından gerçekleştirilen misyonerlik 
davetlerine engel olmuşlardır. Kina’da Ahmed el-Bedevi ve Tanta’da 
Abdurrahim el-Kinai, Bu misyonerlik davetleri yüzünden doğru yoldan 
çıkanların kalbindeki imanı tazeleme görevini üstlenmişlerdir2. Aynı zamanda 
memleketlerde dağılıp insanları doğru dini usullere döndüren bir kısım 
davetçilere yol göstermişlerdir. Abdurrahim el-Kinai’nin öğrencisi olan Ebu-
l Haccac el-Aksari bunlardandır3.    

Müceddidler, Ezber ve anlayışa dayanan öğretim ve vaaz üslupları ve kur’an 
ve zikirlere dayanan ruhi eğitim üsluplarını birleştirerek şiî mezhebi 
tarafından Mısırların kalplerinde bırakılmış olan akide izlerini çıkarmaya bu 
izlerin yerine Mâlikî fıkıh amelini yerleştirmeye ve sünni mezhebi sevgisini 
aşılamaya çabalamışlardır.  

Sonuç: Faslı sülük ehlinin altıncı ve yedinci yüzyıllarda Mısır’a taşınmasının 
sebebi; bu dönemde genel olarak Müslümanların ve özelde Mısırlıların 
dikkatini çektiği için istenilen bir taşınma idi. Bunun yanında Faslıların genel 
olarak Müslümanlara ve özelde Mısırlılara karşı görev şuuru itibariyle 
düşünüldüğünde izin verilen bir taşınma idi. Ayrıca bu Fas amelinin ahlaki 
yenilenme hususunda Mısır toplumunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek 
niteliklere sahip olduğu açıktır. Daha önce bahsettiğimiz üç özellik: 
Bölünmeden uzaklaşma, tecritten uzaklaşma ve siyasetten uzaklaşma; Fas 
cömertliğini, tekâmüli, tedavüli ve insani bir cömertlik kılmıştır. Sonra da bu 
cömertliğin tekâmül özelliğinin Mısır toplumunda cihat anlamını 
zenginleştirmeyi ve ahlak ve fıkıh arasındaki uyumsuzluğu yok etmeyi nasıl 
gerçekleştirdiğini açıkladık, yine bu cömertliğin tedavül özelliğinin bu 
toplumda ferdi/bireysel tasavvufu ve irfanı hikmetin etkilerini nasıl ortadan 
kaldırdığına açıklık getirdik ve son olarak, Fas insani cömertliğinin 
misyonerlik faaliyetlerini ve şiî mezhebinin etkisini durdurmayı nasıl 

 
1 Ebu lubebe, Mevkef Mutesevvefet Efrikye ve zdiharuha.  

2 Azzem, salah: seyyed Abdurrahim el-Kinai, s. 71  

3 Aynı kaynak s. 69-70.  
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başardığını izah ettik.  

Böylece söylediğimiz iddiayı: “Mısırlılar üzerinde hakim olan Fas cömertliği 
oraya Mısırlıların talebi üzerine gelen Faslı ahlakçıların temayüz ettiği ahlaki 
amel esasıyla bağlantılıdır.” ispat etmiş olduk. 

Bu iddia ispatlandıysa, bunun üzerine şu sonuçlar elde edilir: 

1. İslam, güzel ahlak demek ise Faslılar, Mısırlılara İslam kültür 
özelliklerinden en faziletlisini vermişlerdir.  

2. İnsan için önemli olan Aristo’dan beri zannedildiği gibi mücerret akıl 
değil de ahlak ise Faslılar Mısır’a insani kültürün en önemli özelliğini 
vermişlerdir. 

3. Ahlaki açıdan Fas’ın cömertliği diğer taraflardan daha fazla öne çıktığı 
sürece, Fas Cömertliğinin Aslı, diğer kültürel tercihlerde gerekenden daha 
fazla ahlaki başarılarda talep edilmelidir. 

4. Ahlak alanında yaratıcılığın nedenleri Fas kültürünün diğer alanlarına 
göre daha fazla mevcut olduğu sürece Fas cömertliğinin bu ahlak kökenle 
bağı yenilendiğinde ihya olur ve yeniden başlaması kolaylaştırır. 
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Analysis of the Objectives of the Prophetic Hijrah 
Zahid Jalaly* 

Abstract 

The general perception regarding hijrah of the Prophet is that it was an attempt 
to escape torture and oppression, which Muslims suffered for a long time at 
the hands of polytheists of Makkah. This paper claims that hijrah was not 
merely an escape from persecution and oppression; it likewise has a 
philosophy and message. It is in fact an epoch-making occasion in the history 
of the Prophet. This paper argues that the main purpose of hijrah was 
protection of religion (hifz al-din) which is one of the Purposes of Shari‘ah. It 
also was hijrah after which the Prophet laid down the foundation of a Muslim 
community, which greatly influenced the course of Islamic history. It was 
only after hijrah that Muslims created the ummah and the dar al-Islam for the 
first time and Islam expanded its reach from rituals to a comprehensive code 
of law and principles. In the years after hijrah, the Prophet transformed the 
society into a nation and laid down the foundations of a system with courts, 
welfare system, army and criminal justice system, to name a few. Through 
hijrah, the Holy Prophet was able to open a new chapter in the history of 
Islamic da‘wah. The newly established dar al-Islam in Madinah was utilized 
for preaching Islam and the religion became universal. This paper discusses 
the aims of hijrah in this broader sense and provides evidence from sirah of 
the Prophet to strengthen this point of view.  

Keywords: Sirah, Prophetic Hijrah, Protection of Religion, Dar al-Islam, 
Da‘wah, Purposes of Hijrah  

 

Introduction 

Prophet Muhammad is not the only prophet who emigrated in the human 
history. Quran narrates that prophets, like Noah, Ibrahim, Musa and others 
also emigrated. (Syed, 2018) However, the event of Prophet of Islam’s hijrah 
(September 622 CE) has an enormous importance for Muslims and they see it 
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as a decisive event in the annals of Islam. (Khan, 2015, p. 292) 

It is for this reason that Umar, the second Caliph of Islam, decided Seventeen 
years later to start the Islamic Calendar from the hijrah.1 Umar could choose 
the date of birth of the Prophet Muhammad, or the day on which revelation 
started or any other epoch in the history of Islam, but he chose the day of 
hijrah, due to its significance and the message it contains. In his address he 
remarked that it was the hijrah which marked the difference between truth and 
falsehood, it had symbolized the prestige and rise of Islam. (Ghazi, 2003, p. 
16) 

Islam at Makkah was confined to some rituals only. Most of the verses 
revealed in Makkah are related to the Islamic creed. At that time, the Prophet 
only concentrated on good news of paradise and the warnings of the 
punishment of hell for those who disobeyed. (Khan, 2015, pp. 297-298) It was 
only after hijrah when Islam nourished as religion and polity containing 
social, educational and economic orders.  

The hijrah of the Prophet is, however, misunderstood and misinterpreted in 
some of the sources especially in the West. (Ghazi, 2003, p. 14) To mention 
one example, Encyclopedia Britannica defines it as “the Prophet 
Muhammad’s migration (622 CE) from Mecca to Medina in order to escape 
persecution.” (Emphasis added)  (Britannica, 2020) In some other sources it 
is defined as escape from torture. 

Confining the Muslims’ hijrah to simply an escape from persecution and 
oppression does not seem in conformity with the ground realities, especially 
when we study different hijrahs of different Companions. It is true that some 
of the sahabah were weak and their hijrah was not declared to the Polytheists, 
but we find that Umar’s hijrah was completely different.2 He declared to the 
assembly of the Polytheists that he migrates to Madinah not out of fear and 
anyone who wants to confront him can meet him behind the valley. (Ghazi, 
2003, p. 15) 

Therefore, the hijrah should not be confined to “flight from fear” or “escape 
from persecution”. (al-Ghazali, 1975, p. 188) This paper claims that hijrah 

 
1 However, it is worth mentioning that the day of hijrah was September 4, but the first day of 
the lunar month of the year fell on the 15th of the July. See: (Ali, NA, p. 49) 

2 A question may arise; why the hijrah of the Prophet was different than the hijrah of Umar? 
Why the former emigrated without declaring it to the people, while the latter announced his 
hijrah and challenged the polytheists? Said Ramadan al-Bouti and Wahiduddin Khan answer 
this question by saying that what Umar did was his personal act, while the Prophet was a leader 
of the whole Muslim community and he was creating precedents for all the Muslims. See: (al-
Bouti, 1991, p. 202)and (Khan, Mutaliyah e Sirat, 2011, pp. 97-98). 
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was not merely an escape from persecution and oppression, as it was the case 
with some other prophets. The hijrah of the Prophet of Islam was a significant 
event which bifurcated the life of the Prophet into Makki and Madani eras. 
(Mutawalli, NA) It was hijrah which laid down the foundation of a Muslim 
community, which in turn, greatly influenced the course of Islamic history. It 
views the hijrah is an epoch of decisive importance which contains lessons 
and objectives which would be analyzed in details, but before analyzing that, 
the paper presents definition of the concept of hijrah and its historical 
background.  

Meaning and Historical Background of Hijrah 

Muslim scholars while discussing the topic of the hijrah,1 bifurcates it into 
mental and physical hijrahs. (al-Shafi‘i, 2004, p. 38) Mental hijrah is the one 
which a Muslim pledges to initiate while he accepts to submit to the will of 
Allah, or in other words, at the time of embracing Islam. This type of hijrah 
is flight from what is prohibited by the Shari’ah. (Sarakhsi, 1997, p. 01:69) It 
is an escape from the Nafs of Insan to Allah. This hijrah is called the real 
hijrah which every Muslim must practice (al-Sha‘rawi, NA, p. 10) because a 
tradition of the Prophet states “The muhajir (emigrant) is the one who avoids 
what is prohibited by the God”. (Bukhari) 

The second type of hijrah is physical. The physical hijrah in the history of 
Islam started after the Second Pledge of Aqabah in 622. In this Pledge Prophet 
Muhammad met a large number of the pilgrims of the then Yathrib2 in 
Makkah and attained their support and loyalty, after which he asked Muslims 
to migrate to Yathrib. (Armstrong, 2006, pp. 103-110) 

After the Prophet asked the companions to migrate to Yathrib almost all of 
them left, excluding Abu Bakr, Ali and those who were unable to migrate and 
apostates also remained in Makkah. (Guillaume, 1967, p. 221) Ibn Ishaq 
remarks that Abu Bakr kept asking the Prophet to allow him to migrate, but 
the Prophet would answer “don’t be in a hurry; it may be that God will give 
you a companion”. (Guillaume, 1967) 

The Quraysh believed that it was the best time to assassinate the Prophet, 
because his uncle, Abu Talib, was no more alive and almost all of his 
companions were not there to protect him. They also feared his escape. All 
the chiefs of Quraysh and other clans were invited to Dar al-Nadwah to 
consult the matter. (Ali, NA, p. 46) Many people advised differently. At the 

 
1 Literally means abandonment, emigration or to avoid something. See for details: (Campo, 
2009, pp. 298-300) 

2 The city of Yathrib was later called Madinat al-Nabi or Madinat Rasulillah, the City of the 
Messenger of Allah. See: (Ali, NA, p. 53) and (Martin, 2004, pp. 299-300).  



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |218 
 

end Abu Jahl said that in his view each clan should provide a powerful young 
man and they would simultaneously attack and assassinate Prophet 
Muhammad. This proposal was accepted by all the participants. (Ali, NA) 
(Guillaume, 1967, p. 222) 

However, the Prophet along with Abu Bakr left Makkah successfully. They 
reached Quba in the Yathrib, which subsequently became Madinah, on the 
morning of September 4, 622.1 They remained there for three days and the 
Prophet established the first ever Masjid (Armstrong, 2006, pp. 114-115) and 
hence started the inception of the first Muslim community and the dar al-
Islam.2 The Muslim jurists defines the event of physical hijrah as 
“abandonment of the dar al-Islam for the dar al-Kufr” and attach greater 
objectives and lessons to it. 

The Main Objectives of Hijrah 

As mentioned earlier, hijrah is an epoch-making event in the history of Islam. 
The importance and effects of hijrah is vivid in the annals of Islam. Countless 
lessons and aims are attached to the hijrah of the Prophet of Islam, (al-
Siba’yee, 1985, pp. 67-77) such as al-Akhz bi al-Asbab, planning and 
management, teaching the real relations between tawakkul on Allah and using 
the material and worldly facilities and techniques.3 But here, all the lessons 
and objectives of the hijrah are not elaborated, instead, the main and principal 
objectives are explained.  

Hifz al-Din (Protection of Religion) 

Imam al-Haramain al-Juwaini (d. 1185 CE) was the first jurist to discuss a 
new field in the Islamic scholarship, i.e. Maqasid al-Shariah, or the purposes 
of Islamic law. After him, Imam al-Ghazali (d. 1111 CE), a disciple of 
Juwaini, further developed his master’s theory and later, other scholars as well 
elaborated this notion. The maqasid discloses the philosophy behind every 
ruling of the Shariah and answers the “why” question.  

 
1 However, the historians and biographers of the Prophet disagree on the exact date on which 
the Prophet and Abu Bakr arrived in Yathrib. Martin Lings believe that it was on Monday, 27 
September, while for Sir William Muir it is 22 of June, but for Armstrong it is September 4 and 
we relied on her. See: (Lings, 2009, p. 123); (Muir, 1877, p. 187 )and (Armstrong, 2006, p. 
114). 

2 Literally translated as abode of Islam is defined by the Hanafi jurists as “a territory which is 
under effective control of Muslims”. See: (Dhamiriah, 1999, p. 316). 

3 The books of sirah narrate that the Prophet and his companion Abu Bakr did not follow the 
normal route from Makkah to Yathrib directly, instead in the beginning they followed the way 
to Yemen and planed to the Mount Thawr, in order to keep themselves out of reach of the 
pagans. See: (Lings, 2009, p. 118). 
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Ghazali orders the basic objectives of the Shariah into five categories1 which 
are approved by the later scholars. These categories include preservation of 
religion, of life, of reason, of descendents, and of property. (Masud, 1995, p. 
139) So the first and the foremost of the objectives of the Shariah is to protect 
religion. A deep study of Islam discloses that these maqasid are not confined 
to the rulings of Islamic law, it is equally covered morality and other aspects 
of Islam, and hijrah as an institution is not exception to this.  

For Ghazali, Maqasid al-Shariah has dual feature; it has a positive or 
aggressive aspect and a negative or defensive aspect too. In Nyazee’s (1945- 
) words: 

The interest of Din is secured by the creation conditions that facilitate worship 
and establish the other essential pillars of Islam… Thus, jihad is prescribed 
for defending Din, while prayer, fasting, pilgrimage, and zakah help establish 
it. It is the duty of the imam to ensure proper conditions for both, while it is 
binding upon each subject to fulfil these duties, individually and collectively. 
(Nyazee, 2010, pp. 196-197) 

Hifz al-Din: The Primary Objective of Hijrah 

Hijrah of the Prophet of Islam, too, was for the sake of Hifz al-Din, as 
reflected in the Islamic literature. He, as the Imam and as the Prophet was 
instructed by Allah to migrate to Yathrib, because in Makkah, the Prophet of 
Islam and his companions were unable to perform the very basic acts of 
warship, such as jihad, zakah and even the congregational prayer could not be 
performed. A Masjid, which is the center of religious and social activities in 
the Muslim community, could not be built in Makkah. So he ensured both the 
positive and negative aspects of the Hifrz al-Din through hijrah.  

The biographies of the Prophet narrate that after the hijrah of the Prophet, the 
very first thing he did was the establishment of the first Masjid in the history 
of Islam. (al-Ghazali, 1975, p. 189) Building a Masjid as a first act he did in 
the Quba indicates the thirst of the Prophet for Hifz al-Din. He wanted to 
establish a place for offering worship and other moral and physical activities 
which would preserve Islam as a religion and civilization. For instance it was 
not only the place for performing prayers, but also a Madrasah to teach 
Shariah and moralities. (al-Ghazali, 1975, p. 190) 

 
1 Basically Ghazali divides the ultimate purposes of law into three main categories which are: 
darurat (necessary interests), hajat (supporting needs) and tahsinat (complementary interests). 
The first of the main category is of the foremost importance, because without its achievement, 
there would be anarchy and chaos in community. Ghazali divides the hajat into the five 
abovementioned categories, the first of which is protection of religion. See: (Nyazee, 2010, pp. 
192-193). 
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The Islamic literature, likewise, show that one of the objectives of the hijrah 
was Hifz al-Din. The Prophet of Islam says that anyone who escapes from an 
abode to another to protect his religion, even if (he moves) an inch, certainly 
his residence would be in Paradise and he would be a neighbor of his father 
Ibrahim. (al-Zaila’i, 2003, p. 351) 

Said Ramadan al-Bouti (d. 2013) while discussing the lessons of the hijrah of 
the Prophets, states that “the God has made faith above all and sacred than 
everything else. When faith and religion faces destruction and challenge, then 
motherland, property and status has to be sacrificed in order to save the latter, 
and this is obligatory”. (al-Bouti, 1991, p. 200) 

Ibn Hajar al-'Asqalani (d. 1449) observes that if anyone who resides in a 
country where people commit sins and he is unable to change the condition, 
he should leave that place to an abode where he can perform acts of worship 
or ibadah safely. (Tomyat, 2011) His view clearly indicates that this is for the 
protection of religion.  

Inception of Muslim Community, the Ummah and the Dar al-Islam 

The hijrah of the Prophet created a community and a new form of polity. 
Notions such as ummah, dar al-Islam, dar al-Kufr and other related concepts 
are the outcomes of Prophetic hijrah. Here, we would discuss these in details.  

Steps for Establishing an Ummah and Islamic Polity  

Muhammad Hamidullah (d. 2002) observes that the cornerstone of an Islamic 
state was laid at the Second Pledge of Aqabah (Hamidullah, 1988, p. 23) when 
the Prophet took the opportunity to propagate his message to some people of 
Yathrib and gain their loyalty. However, after leaving Makkah to Yathrib, the 
Prophet intended to start a new era in the Islamic history. This era would be 
different from that of the Makkan era. He wanted to have a political and social 
system which would prove vital in the flourishment of Islam.  

For Ismail Raji al-Faruqi (d. 1986) the first day of hijrah is the day on which 
“the ummah of Islam was founded as a community, a state and a world-order. 
It was a trans-tribal, trans-national, trans-imperial movement seeking a new 
definition of human identity, a new form of human association, and a new 
order of relations between human groups”. (al-Faruqi, NA, p. 1) 

In order to have a community and Islamic polity, the Prophet did some 
important acts in the very early period of hijrah. In the primary days of hijrah 
the Prophet established a Masjid, concluded muakhah bond between 
emigrants and the helpers and after that he signed a treaty between the 
different groups residing in Madinah. (al-Bouti, 1991, p. 211) Thus, according 
to some biographers, he established and managed relations of Muslims with 
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the God, relations of Muslims between themselves and their relations with 
other people. (al-Ghazali, 1975, p. 188) 

Masjid: A Center for Social, Educational and Political Activities 

The migration of the Prophet of Islam was the beginning of a Muslim 
community. The Prophet’s building a Masjid in Madinah indicates that Islam 
was no more a religion confined to a creed and a few acts of worship, it, 
instead, was striving to become a community, or a state in the modern 
terminology.  

Masjid in the Islamic history was used for diverse activities. Sir William Muir, 
a leading Orientalist and a critical of Islam, eloquently elaborate the role of 
Masjid in Islam: 

Here [in Masjid], the Prophet and his companions spent the greater portion of 
their time: here the daily service, with its oft-recurring prayers, was first 
publicly established: and the great congregation assembled every week, and 
trembled often while they listened to the orations of the Prophet and his 
messages from Heaven. Here he planned his victories. From this spot he sent 
forth envoys to kings and emperors with summons to embrace Islam. Here he 
received embassies […] and from hence issued commands…. (Muir, 1877, p. 
186) 

Prophet established Masjid as a first activity in Madinah in order to show that 
Islam is establishing its first community and a state in the modern 
terminology, which would be used for offering prayers and other social, 
educational and political activities. After observing the role of Masjid in the 
early Islamic society, one can say that it was the headquarter of the so-called 
state of Madinah.  

Muakhah: Destruction of the Asabiyah and Foundation of a New Social Order 

One of the notable things Prophet of Islam did after his flight to Madinah and 
after creation of a Masjid, was muakhah, fraternization or brotherhood 
between the Muslims of Yathrib, the ansar (helpers), and the newly 
emigrants, the muhajirun. Muakhah meant that the families of ansar turned to 
be enlarged. After muakhah, each member of ansar would treat one of the 
muhajirun as a family member of his own and would share almost everything 
with him, even inheritance. 

Muakhah was a unique thing the Prophet did in the history of the region and 
the world alike. Thus, he destroyed the dominant political and social system. 
The prevailing system at the time of the Prophet was based on asabiyah, i.e. 
in the words of Hitti the “boundless and unconditional loyalty of the fellow-
clansman”. (Ansari, 1961) This asabiyah was based on the principle “My 
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tribe: right or wrong”. (Ansari, 1961) Muakhah was totally unique and against 
the other social systems. It laid dawn the foundation of a new system called 
ummah. 

Mithaq al-Madinah: The First Written Constitution in the World 

The third notable thing which the Prophet did in the first year of his migration 
to Madinah was to invite all Muslim and non-Muslim chiefs of the tribes and 
sign a treaty with them.  (al-Ghazali, 1975, pp. 195-196) The treaty which is 
called Mithaq al-Madinah, was in order to preserve the security of the 
community or the so called state. Hamidullah calls the treaty a “constitution” 
and the “first written constitution in the world”, which according to him, 
created a sort of confederation where states are internally autonomous, but 
some of the powers are given to the central unit. (Hamidullah, 1988, pp. 24-
25) 

Ibn Ishaq and Abu Ubaid reproduced the document of mithaq. It contains 
fifty-two1 sections. The Prophet of Islam took the initiative in the first few 
weeks or months of the hijrah,2 because Madinah lacked any political system 
or a state. The prevailing system in Madinah was tribalism and anarchy. 
(Hamidullah, 1988, p. 46) Therefore, according to Hamidullah, the Prophet 
had to define the rights and duties of all the citizens. He also had to do some 
arrangements for the muhajirun. An understanding with non-Muslims of 
Madinah, especially the Jews, was also an important question. Additionally, 
the defense of the city and the compensation of what the muhajirun had lost 
while leaving their hometown needed a solution. (Hamidullah, 1988, p. 47) 

To achieve this end, the Prophet concluded the mithaq with the other groups 
living in Madinah at the time. All this handed the Prophet and the Muslims 
various opportunities. After the mentioned treaty, Muslims could secure their 
community and could fight many wars with the pagans of Makkah. 
(Hamidullah, 1988, p. 24.26) These tactics allowed them to expand their 
community and secure their future.  

Dar al-Islam: The World Order of Islam 

International relations of Islam without the discussion of dar is incomplete. 
The Notions of dar al-Islam and dar al-harb are the heart of any topic related 

 
1 Some historians write that the number of the sections or clauses were less than that, but based 
on the view that they would change the sections when it was needed, we can say that with the 
lapse of time, it was increased from 48 sections to 52.  

2 Hamidullah believes that it was signed weeks or months after hijrah, while Montgomery Watt 
and others also opined that it was concluded “shortly after hijrah” without mentioning the exact 
time of it. He also adds that the treaty would update from time to time. See: (Watt, 1956, p. 
227). 
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to the relations of Muslims as a community with other people, groups and 
states. “The concepts of dar al-Islam and dar al-harb represent the different 
world views within the Muslim ummah.” (Nyazee, Islamic Law is 
International Law, 2009) This division forms the basis of the political system 
of Islam. 

dar al-Islam is the place where Muslim has protection, or ismah. All the 
Muslims can live in the dar al-Islam freely and they can enter to it whenever 
they like to. It is their land and it is obligatory upon them to leave dar al-kufr 
and reside in the dar al-Islam. Verse 72 of surah al-Anfal of the Quran 
instructs: 

Indeed, those who have believed and emigrated and fought with their wealth 
and lives in the cause of Allah and those who gave shelter and aided - they are 
allies of one another. But those who believed and did not emigrate - for you 
there is no guardianship of them until they emigrate. And if they seek help of 
you for the religion, then you must help, except against a people between 
yourselves and whom is a treaty. And Allah is Seeing of what you do. 

The fuqaha, while interpreting the above verse of the Quran, say that it is 
obligatory upon Muslims to migrate to dar al-Islam, but if anyone does not 
migrate, he still remains a brother of Muslims and hence a member of the 
ummah, but the relationship based on the wilayah or guardianship would not 
exist. It means that Islamic state would not have legal responsibility to protect 
him. (Ahmad, 2008, p. 16) 

Imam al-Dabbusi (d. 1039) and other fuqaha discussed in details the legal 
implications of the division of the world into dar al-Islam and dar al-kufr, 
especially its implications for international relations of Islamic state. It would 
be out of the scope of this article to go to the details of it, but what is important 
for us is that one of the main objectives of the emigration of the Prophet of 
Islam to Madinah was to have a dar al-Islam and so that the international 
relations of Islam would initiate.  

After the migration to Madinah, the dar al-Islam was founded and the chapter 
on international law of Islam was completed with the lapse of time. Without 
hijrah and Muslims were unable to lay down the foundation of Dar al-Islam 
and hijrah proved decisive for this.  

Preaching of Islam (Da‘wah) 

The Quran uses the term da‘wah in the meaning of calling and inviting people 
to the God. It aims to bring people closer to Allah, the Sustainer. It is to call 
and convince people that the only true way is the way of Allah and they should 
leave their old belief and accept Islam. The Quran calls the Prophet Dayee i.e. 
caller or inviter. (Quran 33:46) From the very first day of revelation, the 
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Prophet of Islam started calling people to Islam, however, da‘wah is different 
in Madinah than in Makkah. Here, we would discuss it in both epochs and 
would see how it is different and effective in Madinah than in Makkah. 

Da‘wah in Makkah 

In about the year 610, The Prophet of Islam was in his fortieth year, when at 
a night of Ramadan, he received revelation for the first time in the Cave Hira. 
(Lings, 2009, p. 43) He lift the cave for his home and informed Khadijah, his 
wife, of what happen to him. She narrated the story to Waraqah b. Nofal and 
others. 

The Prophet was very shocked and terrified of what happened. He came home 
and said, “cover me”. Then no later, Gabriel came for the second time and 
revealed some new verses. These verses instructed the Prophet and ordered 
him to come out of his home and to preach the message of Allah. The 
revelation ordered: “O you who covers himself [with a garment]. Arise and 
warn”. (Quran 74:1-2) This is how da‘wah started, but in the beginning it was 
secret. 

The Prophet continued to secretly invite people to Islam for three years. In 
these years, he would only talk about revelation to those whom he trusted 
more and were nearest and dearest, in Lings words. (Lings, 2009, p. 46) In the 
beginning, Khadijah, Ali, Abu Bakr, Othman and others accepted Islam. They 
would perform their rituals secretly. Then, when around thirty men and 
women embraced Islam, they choose Dar al-Arqam as a center of da‘wah. (al-
Bouti, 1991, p. 106) 

After three years of secret and silent da‘wah, the Prophet was ordered to 
declare religion to the clan of Hashim and invite them to it. The revelation 
instructed “And warn, [O Muhammad], your closest kindred”. (Quran 26:214) 
After this revelation, the Prophet declared Islam and invited all his relatives 
openly from the top of Safa. (Razi, NA, p. 8:536) The Prophet after 
confirming their trust on him, invited them to the new religion. Abu Lahab, 
the half-brother of Abu Talib, interrupted him and said “He’s put a spell on 
you”. Then the God has revealed “May the hands of Abu Lahab be ruined, 
and ruined is he”. (al-Zuhaili, 2006, p. 2:1859) 

This is how the Prophet disclosed his mission and religion. Afterwards, he 
would go everywhere and would invite everyone to Islam. And on the other 
hand, the pagans started their persecution of Muslims. They would interrupt 
Muslims while they were offering prayers. Of course they only oppressed the 
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weak Muslims,1 because Abu Talib was still alive and in his presence, they 
could not persecute the Prophet. However, after the death of Abu Talib and 
Khadijah, the status quo changed. 

The persecution and oppression of the pagans continued. On the other hand, 
the Prophet continued preaching Islam. Meanwhile, some Muslims migrated 
to Abyssinia and the Prophet invited pilgrims of Yathrib to Islam and gained 
their loyalty. Then in September 622, after thirteen years of da‘wah in 
Makkah, the Prophet finally emigrated to Yathrib. (Mansoorpuri, ny, p. 83) 

Da‘wah in Madinah 

In Madinah the story is totally different. There, the Muslims were not living 
under alien administration. But the Prophet himself established a community 
and was able to preach Islam openly without any obstacle from any side. He 
used to teach and preach Islam inside the Masjid he established and outside 
the Masjid too. (Ali, NA, p. 54) 

There, if anyone wanted to stop Islam and Muslims, the Prophet and his 
companions would stop them, even they resorted to force in order to remove 
the obstacles or stop ill-intentions. In Madinian era, the Muslims were able to 
fight Badr, Uhud, the Trench and fight against those who committed 
treacherous actions.2 All these fights are defensive in nature. (al-Bouti, 1991, 
p. 231) 

In Wahiduddin Khan’s words: “The emigration to Madinah was a watershed 
in Islamic history. From a practical point of view, Islam emerged from a 
purely missionary episode and entered a period of active confrontation”. 
(Khan, Muhammad: A Prophet for All Humanity, 2015, p. 297) In Makkah, 
the Prophet was only preaching Islam and would give news of Paradise and 
Hellfire. But in Madinah, the da‘wah was still the primary objective of the 
Prophet, however with the difference that Muslims had a community of their 
own and da‘wah had force and fury. 

In Madinah, the Prophet intended to incline people to Islam. So he used many 
means to achieve the end. He showed love to people, he gave gifts to many 
and married several wives3 in order to incline different clans to Islam. On the 
other hand, the Prophet invited other rulers to Islam. In the fourth year of 
hijrah, he sent letters to different rulers inviting them the religion of the God. 

 
1 For instance, Bilal (who was a slave) ’Ammar, his father Yasir and his mother Sumaiyah 
were severely persecuted by the pagans. The Prophet would see their persecution and would 
only tell them to be patient. See; (Mansoorpuri, ny, p. 49). 

2 Which mostly were against the Jews.  

3 At the time relationship based on marriage was very important for different tribes in Arabia. 
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Also the peace of Hudaybiyyah, and afterwards the conquest of Makkah, were 
very important and made Islam unique in the Peninsula. The hijrah, and 
events after it, opened the door of da‘wah to the world.  

Conclusion  

Hijrah is a term used to connote moral and physical meanings in the Islamic 
literature. Morally, every Muslims is obliged to abandon all what is prohibited 
by Allah. So, every Muslim must become a muhajir. The Prophet 
Muhammad’s flight from Makkah to the then Yathrib is known as physical 
hijrah. This event is not only a journey or a simple flight in the Islamic history. 
It is in fact the most important event of Islamic annals, from which the Islamic 
Calendar starts. 

A careful analysis of Islamic history indicates that hijrah is a decisive 
occasion to which countless lessons and objectives are attached. The main 
objectives of hijrah, as expounded in the present paper, are these: Hifz al-Din 
(protection of religion), inception of Muslim community, the ummah and the 
dar al-Islam and lastly, preaching Islam. 

Muslims living in Makkah experienced unbearable persecution at the hand of 
the pagans. The pagans prevented them of practicing very limited rituals, not 
to talk of congregational prayers, zakah and jihad. In order to preserve religion 
and its freedom, and to openly offer religious duties, the Prophet emigrated 
from Makkah to Madinah.  

Islam is not confined to a few rituals; it is indeed a faith having instruction 
which’s implementation is not possible without a community or state. 
Therefore, the second objective of the hijrah of the Prophet was to establish a 
community and a state. He emigrated to Madinah and within a year 
established a Masjid, created the bond of fraternization, or muakhah between 
the ansar and the muhajirun and also concluded a treaty with non-Muslims of 
Madinah. All this made him capable of establishing a state in modern 
terminology.  

Da‘wah, which was the primary mission of the Prophet and all Muslims, was 
not possible in Makkah, due to the interruption of the pagans. Therefore, we 
see that after hijrah, the door of the whole world was opened on the face of 
Islam and it spread through all the world in the years followed, therefore, 
da‘wah was also one of the main objectives of the Prophetic hijrah. 
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Şah Veliyyullah Ed-Dihlevî’ye Göre Nübüvvetin İspatı 
Bağlamında Mûcizenin Yeri ve Yorumlanması 

Abdul Rashid Puthiya Purayil* 
Özet 

“Şah Veliyyullah ed-Dihlevî’ye göre nübüvvetin ispatı bağlamında mûcizenin 
yeri ve yorumlanması” adını taşıyan bu çalışmada, Dihlevî’nin, İslam’ın 
itikadı konularında önemli bir yere sahip olan nübüvvet bahsindeki mûcize 
konusu üzerindeki, görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Peygamberlik iddiası gibi önemli bir konuda iddia sahibi şahsın delillerle 
doğrulanması gerekli olduğundan, mûcize peygamberliğin ispatında önemli 
bir yer tutmaktadır. Sıdk-ı nübüvvet konusunda mûcizelerin devreye girmesi 
ve bu mûcizelerin tabiat kanunlarıyla ilişkili olması, bilimsel açından üzerinde 
çokça tartışma yapılmasına neden olmuştur. Nitekim klasik islam 
düşüncesindeki Mûcize anlayışı, tabiat kanunlarının, Kuran’ın ifadesiyle 
sünnetullah’ın ihlaline sebep olmaktadır. Bu sebeple bu mesele, islam 
düşüncesinde kelamcılar ve filozoflar arasında epeyce tartışılmış ve böylece 
müspet ilimleri yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Mûcize’nin 
bu temel sorunlarına vakif olan Dihlevî, mûcize ile ilgili görüşlerini 
oluştururken birkaç noktada genel olarak bağlı bulunduğu Ehli Sünnet 
çizgisinden ayrılmakta ve kendi argümanlarını delillendirmeye çalışmaktadır. 
Bu çalışmada Dihlevî’nin fikir çerçevesinde mûcizenin zamanla bilime uygun 
bir biçimde anlaşılıp anlaşılamayacağı da ayrıca ele alınmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Şah Veliyullah Dihlevî, Nübüvvet, İspat, Mûcize, İslam 

 

Giriş 

13. Yüzyılın sonlarında Hindistan’a göç etmiş bir sülaleden 3 Mart 1703 
tarihinde Hindistan’da doğan Şah Veliyyullah Dihlevî, farklı din, kültür ve 
inançlara sahip bir ülke olan Hindistan’da yaşamış önemli bir Müslüman 
mütefekkirdir. Hindistanlı Müslümanların maneviyatının bozulduğu ve 
Moğol Devleti’nin çökertildiği dönemde dünyaya gelen Şah Veliyyullah ed-
Dihlevî, Hindistan’da geleneksel islam anlayışı ile modern islam anlayışı 
arasında köprü işlevi görmüştür. Farklı alanlarda kitaplar yazan Dihlevî gerek 
modernist gerek gelenekçi akımlar üzerinde önemli etkiler bırakmıştır. O, 

 
* Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, TİB Böl 



231 |         6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler 
 
ortaya attığı düşünceleriyle hem kendi döneminde hem de daha sonraki 
dönemde, Hint Müslümanlarının ve İslâm dünyasının düşünce hayatında 
önemli izler bırakmıştır. Zamanın entelektüel ve sosyo–politik koşullarına 
reform yapma amacını, “dînî esrar bilimi” diye yeni bir disiplin yoluyla, 
islamın iç anlamlarını aydınlatarak tamamlamıştır (İlhan, 2007). 

Dihlevî’nin eserleri incelendiğinde, onun genelde benimsediği ehli sünnet 
âlimlerinin yolundan ayrılarak, mûcize konusunda bir takım akli yorumlara 
tabi tutarak farklı düşündüğü görülmektedir. Mûcizeye ilişkin bazı konularda 
Dihlevî’nin getirmiş olduğu farklı düşünceler, sonrada gelen bazı âlimler 
tarafından tenkide tabi tutulmuşken bazı düşünürler tarafından benimsenmiş 
ve daha da geliştirilmeye çalışılmıştır. Dihlevî’nin mûcize ile ilgili fikirlerini 
değerlendiren bu çalışma, aynı zamanda bu fikirlerin hangi sonuçlara yol 
açtığını ve islam düşüncesine neler kazandırdığını da özellikle incelenecektir. 

Metot olarak, ele aldığımız meseleyi, Dihlevî’nin yazdığı kırka yakın 
eserlerinden hüccetullahil baliğa, et-Tefhîmâtu’l İlâhiyye, el-Hayru’l-Kesîr, 
Te’vîlu’l- Ehadîs, ve Lamhat adlı beş eserlerini esas alarak incelemeye 
çalıştık. Bunun yanı sıra Dihlevî ile ilgili yazılan ve onun peygamberlik 
düşüncesini içeren diğer eserlerden istifade etmeye gayret ettik. Tebliğimizde 
sırasıyla Nübüvvetin İspatı, Mûcize ile Nübüvvetin İspatı, Dihlevî’ye göre 
Mûcize, Hissî Mûcizeler, Mûcize’nin Âdet Dışı Olup Olmaması ve Mûcize 
Kerâmet İlişkisi alt başlıkları temellendirilmekte, yapılan araştırmalardan elde 
edilen sonuçları değerlendiren bir sonuçla son bulmaktadır. 

Nübüvvetin İspatı  

İspat kelimesi bir şeyi yokluktan varlığa çıkarmak ya da başka bir şeyin 
doğrulanması konusunda hüküm vermek anlamına gelmektedir (el-İsfahani, 
1997).  Nübüvvetin ispatı terkibindeki ispat kelimesi ise bu anlamlardan 
ikincisi ile ilişkili olarak kullanılmaktadır.  İslam bilginleri nübüvvet iddiasını 
ispatlamak için farklı yöntemler1 kullanmıştır. Bu yöntemleri genelde kelâmî 
ve felsefî olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Bununla birlikte 
kelamcıların yöntemleri de kendi içlerinde farklılık gösterebilir.   

 

 
1 Râzî, nübüvvet iddiasını ispatlamada iki temel yaklaşım bulunduğunu söyler. Bu 
yaklaşımlardan birincisini benimseyenler Peygamber olduğunu iddia eden kimsenin elinde 
mûcizenin ortaya çıkmasını ispat için yeterli görür. İkinci yaklaşım sahipleri ise, aklın hem 
inanç hem de amelde doğruya ulaşabileceğinden hareketle bir ispat yöntemi benimserler. Buna 
göre insanları doğru dine davet eden biriyle karşılaşıldığında, sözlerinin insanları yanlış yoldan 
uzaklaştırıp doğru yola yöneltmede etkili olup olmadığının gözlemlenmesiyle, bu kimsenin 
gerçek bir peygamber olduğu ve ona uymanın gerekliliğine kanaat getirilebilir. (Râzî, 1987); 
(Râzî, 1978). 
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Mûcize ile Nübüvvetin İspatı 

Kelâm ilminde nübüvvet, ağırlıklı olarak mûcize ile ispat edilmektedir. İlk 
kelam metinlerinde peygamberliği ispat amacıyla mûcizenin hakikati bir 
bahis olarak ele alınmış ve mûcizenin imkânını doğrulayan tespitlere özellikle 
yer verilmiştir (Beyâzîzâde, 1996). 

Mu’tezile, nübüvveti delillendirmede mûcizeye başvurmakla birlikte daha 
ziyade aklî delilleri kullanmaya özen göstermiştir.  Kadı Abdülcebbar, “Tüm 
insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak amacı ile bir 
araya gelseler, ne kadar birbirlerine yardım etseler de onun bir benzerini 
ortaya koyamazlar (İsra, 16/88)” ayetinden hareketle, Kur’an’ı Hz. 
Peygamber’in en büyük delili saymaktadır (Kadı, 1997).  Ebû Ali el-Cubbaî 
ise insanlar için faydalı hususları emredip zararlı olanları yasaklamayı ve 
mûcize göstermeyi peygamberliğin delili olarak görmektedir (el-İci, 1997). 

Ehl-i Sünnet âlimlerin çoğunluğu mûcizeyi peygamberliğin en büyük delaleti 
olarak görür. İmam Maturidî, nübüvvetin ispatını iki delil üzerinden ortaya 
koyar. Bunlardan ilki peygamberlerin davranışlarının mükemmelliğidir. 
Peygamberler, gönderildikleri toplumun içinde yaşamış; çocukluk, gençlik ve 
yetişkinlik dönemlerini bu toplum içerisinde geçirmiş ve hayatları boyunca 
sadece erdemli davranışlarda bulunmuşlardır. Peygamberin, toplumlarındaki 
diğer insanlarla kıyaslanamayacak şekilde erdemli davranışlarda bulunmaları, 
onların nübüvvetlerinin doğruluğuna ve Allah tarafından seçilmiş olmalarına 
bir delildir. İkinci delil ise,  gösterdikleri mûcizelerdir. Zira bu mûcizeler, 
diğer insanları benzerini getirmekten aciz bırakmıştır. Peygamberlerin mûcize 
göstermek için herhangi bir eğitim görmemeleri, bu mûcizelerin ilahi bir lütuf 
ile meydana geldiğine işaret eder (Mâturîdî, 2005). 

İmam Eş’arî de, nübüvvetin ispatının delili olarak mûcizeleri göstermektedir. 
Ayrıca o, mûcizelerin yanı sıra, farklı yollarla da nübüvvet ispatının 
gerçekleşebileceğini ifade etmektedir.  Buna göre bir başka ispat şekli, 
insanlarda, peygamberlerin nübüvvet iddiasının doğruluğuna ilişkin zarûrî bir 
ilmin ortaya çıkmasıdır. Bunun dışında ‘bir peygamberin kendisinden önceki 
peygamberler tarafından haber verilmesi ve müjdelenmesi, niteliklerinin 
açıklanması, eğer aynı zamanda yaşıyorsa bir peygamberin diğerini zatı, ismi 
ve hali ile bildirmesi yoluyla’ ispat gerçekleşir (İbn Fûrek, 1987)1. Nitekim 
peygamberimizin niteliklerinin ve isminin önceki semâvî kitaplarda 
zikredilmiş olması bunun bir örneğidir. Dahası peygamberimiz, Ehl-i Kitabı 
karşı, onların kendi kitaplarında kendisinin niteliklerinin ve adının zikredilmiş 
olduğuna dair içtihatta bulunmuştur. Zaten Hristiyanlar, peygamberimizin 
niteliklerine ilişkin kendi kitaplarında yer alan bilgileri sakladıkları ve inkâr 

 
1 Söz konusu ispat yöntemi İbn Fûrek tarafından Eş’arî’ye isnat edilmiştir (İbn Fûrek, 1987) 
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ettikleri nedeniyle ayetle bildirildiği üzere lanetleşmeye davet edilmiştir (Al-
i İmran 3/61, Bakara: 2/94). 

Kelamcılar mûcizeyi, “peygamberliği kabul etmeyen inkârcılara karşı, 
nübüvvet iddiasında bulunan kimsenin elinde gerçekleşen, eşyanın alışılmış 
kurallarına aykırı olarak (hârikulâde) ortaya çıkan, muhalifini benzerini 
meydana getirmekten acze düşüren ve peygamberlik iddiasını doğrulayıcı bir 
mahiyet arz eden fiil veya durum”  olarak tarif etmektedirler (Yavuz, 2012). 

Dihlevî’ye Göre Mûcize 

Dihlevî’ye göre Allah Peygamberleri farklı mûcizelerle desteklemiştir 
(Dihlevî, 1994). Mûcizenin, peygamberliğin zorunlu bir parçası olmadığını 
ifade etmekle birlikte, Dihlevî, onun, nübüvvetin ispatı için çoğu kez gerekli 
olduğunu söylemektedir. O, mûcizelerin meydana gelmesini ise üç sebebe 
bağlamaktadır.  

1. Peygamberler, hak ve hakikat bilgisine sahip kimselerdir. Dolayısıyla 
onlar, bu özellikleri sayesinde, bazı olayların iç yüzünü bilebilirler. 
Ayrıca onların bu özellikleri, dualarının kabul edilmesi ve çoğalması 
istenen şeylerin bereketlenmesi gibi durumlar da meydana getirir. Ona 
göre bereket, ya bir şeyin daha tesirli kılınmasıdır ki, bu, örneğin mesela 
düşman tarafında ordunun kalabalık olduğu kanaati uyandırır ve bu 
yüzden düşman bozguna uğratılır veya bereket, gıda verici bir maddenin 
normalde vücuda vereceği faydayı arttırmasıdır ya da o, bir şeyin bizzat 
kendisinin çoğalmasıdır. Buradan şu anlaşılıyor ki, bazen peygamberin 
duası, isteği, himmeti ve beklentisi arzu ettiği şeyin gerçekleşmesine, 
hatta kimi zaman dînî hükümlerin inmesine sebep olabilir (Dihlevî, 1994). 

2. Peygamberlerin mücadelelerinin devamı için mele-i a’lada alınan karar, 
mele-i a’la sakinlerinin himmetleri doğrultusunda birleşir ve netice olarak 
ilham, ihale ve amaca yaklaştırıcı hârikulade olaylar meydana gelir. Bu 
sayede peygamberlerin itibarı artar, inanan yakınları yardım görür, 
düşmanları ise rezil olur ve inanmayanlar hoşlanmasa da Allah’ın emri 
yerini bulur. 

3. Âsilerin cezalandırılması ve afetlerin yaşanması gibi haricî sebeplere 
dayalı olarak meydana gelen hadiseler daha önce semâda şekillenir. 
Allah, vahyin davetine kulak vermeyenlere yönelik uygulayacağı cezayı 
peygamberlerine önceden haber verir. Peygamberin yaklaşacak helâka 
karşı kavmini uyarması ve helakın da haber verildiği gibi meydana 
gelmesi peygamberler aracılığıyla varlık bulan mûcizelerdir (Dihlevî, 
1994). 

Hissî Mûcizeler 

Mûcizeleri yoruma tabi tutarak tabiat kanunlarıyla açıklamaya çalışmak 
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yöntemi ile klasik müslüman âlimlerden farklı düşünen Dihlevî, Hz. 
Muhammed’in aklî mûcizenin (Kur’ân’ın) dışında hissî mûcizelerinin1 de 
olduğu konusunda onlarla hemfikir olmuştur. Zira o, peygamberin 
insanlardan ayrı olarak hak ve hakikat bilgisine sahip olması, bazı olayların iç 
yüzünü bilmesi, elinin dokunduğu şeye bereket inmesi ve dualarının kabul 
olması gibi hallerini mûcize olarak değerlendirmiştir (Dihlevî, 1994). 

Dihlevî peygamberimize verilen hissî mûcizelerin sırlarını da açıklamıştır. 
Ona göre peygamberlerin gayb ile ilgili haber vermesi onun Allah’a olan 
yakınlığından kaynaklanmaktadır. Peygamberin Allah’a olan yakınlığı hem 
farzlar hem de nafileler sayesinde sağlanır ve neticesinde Allah, gelecekte 
olacak olan hakikatlere uygun bazı hükümleri peygamberine gösterir. 
Duaların acil kabul edilmesi Allah’ın bazı isimlerinin okunması ile sağlanır. 
Gıda maddelerinin çoğalması ise Allah’ın bereket kapılarını açması ile 
meydana gelir. Allah’ın peygamberini düşmanların zulmünden kurtarmasının 
sırrı ise Allah’ın onların kalplerinde korku ve üzüntü yaratmasıdır (Dihlevî, 
1974). 

Mûcize’nin Âdet Dışı Olup Olmaması 

Şah Veliyyullah, nübüvvetin ispatı için mûcizenin zorunlu olması konusunda 
klasik müslüman âlimlerinden farklı bir anlayış tarzı benimsemiştir2. Ona 
göre peygamberin mutlaka mûcize ile ikrar ve tasdik edileceği şeklindeki 
meşhur olan haber, genel geçer değildir. Aksine peygamberlere vacip olan 
şey, burhan, mûcize, kitap ya da diğer insanlarınkinden farklı bir hayat tarzı 
sergilemesidir. O, Hz. Muhammed’in getirdiği şerî’atin mükemmelliğini de 
onun bir mûcizesi olarak saymaktadır (Dihlevî, 1994). O, nebilerin mûcize 

 
1 Hz. Peygambere Kur’ân dışında, hissî mûcizelerin verilip verilmemesi tartışma konusu 
olmuştur. Müslüman âlimlerin büyük çoğunluğu, Hz. Muhammed’e hissî mûcizelerin 
verildiğini kabul ederek Kur’ândan ve haberlerden örnekler nakletmişlerdir. Onlar, 
peygamberimize verilen hissî mûcizelerden biri olarak Kamer Sûresi birinci ayette geçen 
İnşikâk-ı Kamer (ayın yarılması) hâdisesini gösterirler. Bunun yanı sıra Hz. Muhammed’e hissî 
mûcizelerin verildiği başka kaynaklarda nakledilmiştir. Bunlardan bazıları için Bkz. İbnu 
Hişâm, 1990; Mâturîdî, 2003. Hz. Muhammed’e hissî mûcizeler verilmediğini iddia edenler ise 
hissî mûcizeler ile ilgili gelen haberlerin âhad olduğunu ve Kur’ân dışında başka mûcizelerin 
verilmediğinin bizzât Kur’ânda belirtildiğini ileri sürmüşlerdir. Onlar bunun delili olarak şu 
ayeti gösterir: “Bizim ayetlerimizi, yalnız zalimler inkâr eder.  Dediler ki; “Ona rabbinden 
mûcizeler indirilseydi ya” de ki; “Mûcizeler Allah Katındandır. Bana gelince, ben açıkça 
uyaran biriyim. Hepsi bu. “Karşılarında okunup duran bir kitap sana indirmiş olmamız onlara 
yetmiyor mu? Bunda, îman eden bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır”. 
Ankebût, 29/ 48-51. Hz. Muhammed’e hissî mûcizelerin verilip verilmemesi konusunda geniş 
bilgi için Bkz. Akbulut, 1992. 
2 Balijon, Dihlevî’nin nübüvvetin ispatı için mûcizenin gerekli olup olmaması ve söz konusu 
olayın adet dışı olup olmaması konusunda benimsediği fikirle Kelâmcıların çoğunluğundan 
farklı düşündüğünü önemle vurgulamaktadır. Bkz. Balijon, 2002.  
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gösterdikleri zaman Allah’ın isimlerine sarılarak dua ettiklerini söylemektedir 
(Dihlevî, 1974). 

Mûcizeyi, nübüvvetin zorunlu bir parçası olarak saymayan Dihlevî, olayın 
âdet dışı olarak gerçekleştiğini de kabul etmemekte, dolayısıyla bu konuda da 
o klasik âlimlerden farklı düşünmektedir. Dihlevî, hârikulâde denilen 
olayların aslında âdet dışı olmadığını; aksine bunların sıkça rastlanılmadığı 
için insanlar tarafından hârikulâde olarak kabul edildiğini düşünmektedir. O 
genelde, rivayet edilen mûcizeleri te’vile tabi tutarak onların nasıl sıradan 
(âdî) bir şey olduğunu göstermeye çabalamıştır.  

Dihlevî’nin bu yaklaşımını Hz. İbrâhîm’i ateşin yakmadığı örneğinde 
görebiliriz. O, bu olayı şöyle yorumlamaktadır. Hz. İbrâhîm Allah’ın yerine 
tapılan putlardan iyice nefret etmiş sonra da onları parçalamış ve neticede 
ateşe atılmıştır. Fakat Hz. İbrahim Allah’ın sevdiği bir kulu olduğu için Allah 
onun yaşamasını istemiştir. Bunun için de Allah, soğuk bir bölgeden gelen ve 
aşırı derecede soğukluk taşıyan rüzgârı ateşin üzerine estirmiş ve böyle ateşin 
etkisini değiştirmiştir. Bu yakıcı ateş ve serin rüzgâr karşılıklı çatışmış ve 
neticede onlardan hoş ve latif bir hava meydana gelmiştir (Dihlevî, 1967). 

Dihlevî ayın yarılması demek olan inşikâk-ı kamer olayını da yorumlamaya 
çalışmış ve bu nedenle eleştirilere maruz kalmıştır. Dihlevî, “et-Tefhîmât” 
adlı eserinde “Saat yaklaştı ve ay yarıldı” (Kamer, 54/1) meâlindeki âyette 
geçen ayın yarılması (inşikâk-ı kamer) olayını Hz.Muhammed’in hayatında 
gerçekleşmiş bir mûcize olarak saymamaktadır. Ona göre bu hâdise, 
peygamber döneminde onun elinde gerçekleşen bir olay olmayıp kıyametin 
yaklaştığını gösteren alâmetlerden birisidir. Ayetin bu olaydan bahsetmesi, 
Hz. Muhammed’in bu olayın gerçekleşeceğine dair haber vermesi yönüyle 
haberî bir mûcizedir (Dihlevî, 1966). 

Gulâm Mustafa Kâsimî Sindî, Dihlevî’nin “Lemehât” adlı eserine yazdığı 
mukaddimede Dihlevî’ye karşı dile getirilen bütün eleştirileri1 ele almış ve 
inşikâk-ı kamer meselesindeki eleştiriye de cevap vermeye çalışmıştır (Sindi, 
1970). Mustafa Kâsimî, Dihlevî’nin söz konusu bu mûcizeyi inkâr etmediğini, 

 
1 Muhammed Zâhirî Kevserî, Şah Veliyyullah Dihlevî’nin âlimlerin çoğunluğunun 
benimsediği görüşlere karşı yazdığı kendi görüşlerini bir arada toplamış ve onlar içinde inşikâk-
ı kamer hadisesini de almıştır. O, Dihlevî’nin, bu hadiseyi yoruma tabi tutarak, bu olayın 
gerçeği yoktur, o sadece gözlerine olan bir görünüştür görüşüne karşı çıkmış ve bu görüşün 
kabul edilecek bir durumunda olmadığını belirtmiştir. Muhammed Zâhiri, Dihlevî’nin bu 
görüşü peygamberlerin insan gözlerine sihirbazlık yapma neticesine götüreceğini dolayısıyla 
bu yorumun hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Zâhirî’nin Dihlevîye karşı 
getirmiş olduğu eleştirileri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz; (Kevseri, 1948). 



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |236 
 

aksine onun, Hz. Muhammed ile ilgili yazdığı kasidesinde1, Hz. 
Muhammed’in böyle bir mûcizesinin olduğunu zikrettiğini ifade ederek onu 
buna delil olarak getirmektedir (Sindi, 2012). 

Dihlevî inşikâk-ı kamer hâdisesinin nasıl meydana geleceğini İbnü’l 
Macîşûn’un2 bir fikrini aktararak izah etmektedir. Buna göre arkasında bir dağ 
ya da kalın bir bulut olan, parlak su zerrecikleri bir araya toplanacak ve bunlar 
adeta bir ayna şekline geleceklerdir. Sonra, bunun üzerine ayın sûreti düşecek 
ve insanlar semâda sanki iki ay varmış gibi göreceklerdir. Veya belki sureti 
buraya (su zerreciklerinden oluşan ayna benzeri şeye) düşen ay, gökte 
gördüğümüzden başka bir şey olacaktır, ya da belki de ayın kendisi gizlenecek 
ve havada iki parça gözükecektir (Dihlevî, 1967). 

Bütün bunların vuku bulunmasının imkân ve ihtimal dairesinde olduğunu 
ifade eden Dihlevî, bununla birlikte, Eş’arî düşüncede olduğu gibi (Coşkun, 
2009) Allah’ın kudret sıfatını öncelemektedir. O Allah’ın gücünün her şeye 
yeteceğini ve bunlarla ilgili bütün hakiki bilginin Allah katında olduğunu 
hatırlatmaktadır (Dihlevî, 1967). Dihlevî’nin mûcizeleri hârikulâde olarak 
görmeyip, onları tabiat kanunlarıyla açıklama yöntemi, kendisinden sonra 
Hint alt-kıtası düşünürleri olan Sir Seyyid Ahmed Hân, Ebu’l Kelâm Âzâd 
tarafından önemsenmiş ve kullanılmıştır (Balijon, 1994). 

İnşikâk-ı kamer ve İbrahim’i ateşin yakmaması örneklerinde görüldüğü üzere 
Dihlevî, mûcizelerin kabulü için eşyanın kendisinden ayrılmayan sabit 
hususlarının bulunmadığını iddia eden Eş’arî ekolden farklı düşünmektedir.3 
Bu konuda Dihlevî, âlemde Allah’ın gözettiği hikmet gereği eşyada belli 
özelliklerin bulunduğunu ve Allah dilediği zaman bunları değiştirebileceğini 
kabul eden Mâturîdîlerden ve Mu’tezile’den daha ileri gitmekte; Farabî, İbn 
Sina gibi mûcizelerin gizli tabi sebeplere bağlı olarak meydana geldiğini 
kabul eden felsefecilerin görüşüne yakın düşmektedir.4 

Şah Veliyyullah, mûcizelerin südûrunu bazı seçkin kullarına verilen imtiyazın 
neticesi olarak Allah Teâlâ’nın ilim ve teshir gücünün nakledilmesi şeklinde 

 
1 Kasidenin Arapçası şöyledir; ” بئاجع نم هزاجعا يف وھ امو   هدنع قشنی ردبلا كلت بجعاو ” bunun anlamı 
ise, ‘’ayın yarılaması harika bir şeydir, bu peygamberin bir mûcizesi olduğu için onun 
gerçekleşmesinde her hangi bir şaşırmanın yeri yoktur’’, (Dihlevî, 2012). 
2 İbnü’l Macîşû İmam Malik’in öğrencilerinden biri ve meşhur fakihitir. 
3 Eş’arîler’e göre eşyada kendinden ayrılmaz kabul edilen özellikler yoktur. Dolayısıyla 
kâinatta hiçbir sabit kanun yoktur. Tabiatta meydana gelen hadiselerin vuku bulması herhangi 
bir sebebin eseri olarak değil, aksine bizzat Allah’ın o andaki irade ve yaratmasıyla olur. Bu 
şunu gösteriyor ki, hâdiseleri meydana getiren şey, eşyada var kabul edilen tabiatlar değil, 
bizzat Allah’ın kudretidir. Bu konuda Gazâlî’nin benimsediği görüş de budur. (Gazâlî, 1900); 
(Taftâzânî, 1989); (İlhan, 2007) 
4 Mûcize hakkında kelâm ekollerinin ve felsefecilerin görüşleri için Bkz. (Yavuz, 2012) 
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gibi yorumların doğru olmadığını ve mûcize gösteren kişinin gösterdiği 
mûcizede herhangi bir güce sahip olmadığını ayrıca belirtmektedir (Dihlevî, 
1994). Böylece Dihlevî, Hristiyanların Mesih’te, daha sonrada din 
adamlarında bazı ilahi güçlerin bulunduğuna dair iddialarının yanlışlığına da 
işaret etmektedir. Yine ne Mesih’in ne de din adamların ellerinde gerçekleşen 
bu tür olayları onlar kendiliğinden var etme veya yok etme gücüne sahiptirler. 
Bu ancak Allah’a ait özel bir husustur (Dihlevî, 1994). 

Şah Veliyyullah’a göre mûcizeler, onların gerçekleştiği zamanın ortamına 
uygun olup, peygamberlerin gönderilmiş oldukları toplumun ileri gittikleri bir 
alanda meydana gelmiş ve böylece onları acze düşürmüştür. Dihlevî bunun 
örneği olarak Hz. Mûsa’nın ve Hz. Muhammed’in mûcizelerini gösterir. 
Nitekim Hz. Musa’nın dönemindeki Mısırlılar sihirde mahir oldukları için ona 
asâ verilmiş ve O da bütün sihirbazlara meydan okuyarak onları mağlup 
etmiştir. Hz. Muhammed’e de dönemindeki Arapların hitabet ve belâgat 
sahasında son derece ileri gitmiş olmalarından dolayı aynı sahada onları 
susturacak ve aciz bırakacak Kur’ân verilmiş ve bu suretle inkârcılara meydan 
okunarak onlar mağlup edilmişlerdir (Dihlevî, 1966). 

Mûcize Kerâmet İlişkisi  

Allah tarafından peygamberlere mûcizeler verildiği gibi, Allah’ın yakın 
kulları ve peygamberlerin varisi olarak bilinen velilere1 de Kerâmet2ler verilip 

 
1 Taftâzânî ‘velî’yi Allah’ın yakını, dostu ve ona itaatte çok ileri düzeyde olan, sünnetlere 
dikkat eden, lezzetlere ve şehvetlere dalmayan kimse olarak tarif etmiştir. Kerâmet sahibi 
insanlara bu isim verildiği gibi, kerâmeti gerçekleştirebilmesi için bu sıfatlara haiz olması 
gerekir(Taftâzânî, 1991). 
2 “k-r-m” fiil kökünden isim olarak gelen kerâmet kelimesi, sözlükte cömertlik, şeref, itibar 
manalarına gelmekle birlikte bolca ve kolayca cömertlikte ve lütufta bulunmak ve ihsan etmek 
anlamlarında da kullanılmaktadır. Kur’ân’da kerâmet kelimesinin kök harfleri olan k-r-m ve 
türleri, altısı çeşitli kalıplardan olmak üzere kırk sekiz ayette geçmektedir. Bu ayetlerde yüce 
Allah’ın lütuf ve ihsanları hakkında kerîm kelimesi sıkça geçiyorsa da kerâmet kelimesi yer 
almamaktadır. Terim olarak kerâmet mü’min ve salih kullarda zuhur eden olağan üstü haller 
şeklinde tanımlanır. Bazı âlimler harikuladelik vasfını şart koşmadan Allah, onun sevdiği 
kullarına lutfettiği bütün ikrama kerâmet ismini vermektedirler. Kerâmet, ma’nevi (hakîkî) ve 
kevni (surî) olmak üzere ikiye ayırılır. Kalbin istikamet ve ihlas üzere olması, ilâhî marifetle 
dolması ve yaradanı tanıması manalarına gelen kerâmet türüne ma’nevî kerâmet denilmektedir. 
Ma’nevî kerâmetin varlığını bütün İslam âlimleri kabul etmiştir. Hârikulâde olayının zuhuru 
söz konusu olan kevnî kerâmeti Ehl-i Sünnet âlimleri kabul eder ve bunun aklen mümkün 
olduğunu fiilen vuku bulduğunu söyler. Onlar buna delil olarak Kur’anda geçen Hz. Mûsa’nın 
annesine ilham edilmesi, Hz. Meryem’in çeşitli meyvelerin yanında bulunması ve Ashabu’l 
Kehf hadisesisini getir. Bu konudaki ehlisünnet âlimlerinin görüşlerine karşı Mu’tezili âlimler, 
Kur’ân’da peygamberler dışında salih ve sıddıklardan zuhur ettiği belirtilen hârikulâdeleri aynı 
dönemde yaşayan başka bir peygamberin mûcizesi olarak yorumlamaya çalışmışlardır. 
Kerâmet, çeşitleri ve imkânı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. (Cevheri, 1957); (Abdülbâkî,  
l990). 
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verilmediği, eğer verildiyse onu mahiyetin ve amacın ne olduğunu gibi 
meseleler de zaman zaman ayrıca tartışma konusu olmuştur.  

Kerâmetin mahiyet itibarıyla mûcizeye yakın oluşu, aralarındaki farkın 
tespitini gerekli kılmıştır.  Dolaysıyla hicri 3. ve 4. asırdan itibaren âlimlerin 
bazısı bu konuyu incelemeye başlamıştır (Şehristânî, 1934). Kerâmete karşı 
çıkan âlimler, kerâmetin mümkün olması durumunda mûcize ile karışacağı, 
dolayısıyla nübüvvet müessesesini zedeleyeceği endişesinden hareketle surî 
kerâmeti reddederek bu problemi çözmeye çalışmıştır. Kerâmeti kabul eden 
âlimler ise salih ve sıddık kimselerden ortaya çıkan hârikulâde olaylar ile 
mûcize arasında birtakım farkların bulunduğunu, dolayısıyla bunların 
birbirine karışmasının mümkün olmadığını söylemişlerdir. Bunlara göre 
kerâmet mahiyeti itibarıyla mûcizeye benziyorsa da, kerâmetten farklı olarak 
mûcizenin tahaddiyle birlikte inkârcılara karşı konulması ve mûcizenin açık 
olması gibi özellikler sebebiyle kerâmetten ayrılmaktadır.1 

Dihlevî, velilerin kerâmetinin hak olduğunu, bunun hem kitapta hem de 
sünnette yer aldığını, selefin de bunu aynen kabul ettiğini belirtmektedir. 
Kerâmet konusunda gelen nassları te’vile başvurmadan zahirini aynen kabul 
etmek zorunluluğu olduğunu hatırlatan Dihlevî, aklı öne plana çıkaran 
bazılarının, ‘kerâmet aklî esaslara uymuyor’ diyerek ya kerâmet olayını te’vil 
ettiklerini ya da inkâr ettiklerini ileri sürmektedir (Dihlevî, 1994). 

Şah Veliyyullah, peygamberlerin vefatından sonra onların getirdikleri esasları 
koruma görevini, peygamberlere ait bazı özelliklerin bulunduğu kimselerin 
yaptığını söyler ve bunları peygamberlerin mirasçısı olarak görür. Bu 
mirasçılık hem peygamberlerin getirmiş oldukları dînîn tebliğ edilmesi hem 
de mûcizelerin devam niteliğindeki kerâmeti gösterme şeklindedir (Dihlevî, 
1966). 

Dihlevî’ye göre kerâmet şu şekilde gerçekleşmektedir: kendi doğasında 
manevî kuvvete sahip olan peygamberlerin vârisleri, hem dua hem de manevî 
güç ile Allah’ın isimleri ve sıfatlarından yardım isterler ve bunun neticesi 
olarak da onların bu istekleri kerâmet olarak geri döner (Dihlevî, 1966). 

Dihlevî, hissî mûcizelerin bahsinde zikrettiğimiz gibi peygamberlere hissî 
mûcizelerin verildiğini kabul eder ve buna bir takım örnekler de getirir. 
Onun,. Ona göre peygamberlerin mirasçısı olarak bilinen kimselerin kerâmet 
gösterdikleri yetenekler Allah vergisidir. Onlar vefat ettiklerinde bu gücü 
kaybeder, ancak dünyadayken ulaştıkları kemâlden daha evrensel kemâle 
ulaşmış olurlar (Dihlevî, 1994). 

Dihlevî, kerâmet konusunda çok titiz davranılması gerektiğini ve bazı sûfî 

 
1 Kerâmet ve mûcize ile ilişkisi ilgili ayrıntlı bilgi için bkz; Bulut, 2003 
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denilen kimselerin bunu istismar ettiğini belirtmektedir. O kendi devrindeki 
sufilerin çoğunun sahte olduğunu, doğru yoldan saparak yanlışlara 
başvurduğunu, kendi çıkar ve manfaatları için kerâmet dediği bir takım 
aldatmacalarla halkı kandırdığını, dolaysıyla onlara itibar edilmemesi ve 
onlardan uzak durulması gerektiğini söylemektedir (Dihlevî, 1966). 

Sonuç 

İslam itikadının önemli meselelerinden biri olan nübüvvet müessesi eskiden 
beri tartışma konusu olmuş ve doğruluğunu ispatlamak üzere Müslüman 
âlimleri tarafından birçok eser kaleme alınmıştır. Dinin farklı alanlarında 
eserler kaleme alan Hint Müslüman mütefekkiri Dihlevî, Nübüvvet 
meselesine özellikle önem veren âlimlerin başında gelmektedir. 

Kelamin ilk metinlerinde ve klasik islam düşüncesinde nübüvvetin ispatı 
genelde mûcize üzerinde kurulmuştur. Dolayısıyla kelamcılar peygamberliği 
ispat amacıyla mûcizenin hakikatini bir bahis olarak ele almış ve mûcizenin 
imkânını doğrulayan tespitlere özellikle yer vermişlerdir. Ehli Sünnet 
âlimlerinin çoğunluğu mûcizeyi peygamberliğin en büyük delaleti olarak 
görürken mutezili âlimler nübüvveti delillendirmede hem mûcize hem de akli 
delillere başvurmuştur. 

Düşüncesinde ehlisünnet çizgisini benimseyen Dihlevî, mûcize konusunda 
ehlisünnet âlimlerinden farklı düşünmüştür. Mûcizeyi peygamberliğin 
zorunlu bir parçası sayan ehlisünnet âlimlerinin görüşüne karşın Dihlevî’ye 
göre peygamberlere vacip olan burhan, mûcize, kitap ya da diğer insanlardan 
farklı bir hayat tarzı gibi bir şey göstermesidir. Dolaysıyla Mûcize nübüvvetin 
yegâne delili mahiyetinde değildir ve Mûcize dışında diğer delillerle de 
nübüvvetin ispatı mümkündür.   

Ehlisünnet anlayışında olduğu gibi hissi mûcize kabulü Dihlevî’nin 
düşüncesinde de görülür. Ancak ehlisünnet âlimlerinin hissi mûcizeleri adet 
dışı (hârikulâde) bir olay olarak açıklamalarını doğru bulmaz. Ona göre 
mûcizeler adet dışı bir olay değildir ve bunlar yorumlara tabi tutularak tabiat 
kanunlarıyla açıklanabilir. Bunun örneği olarak o, ayın yarılması (inşikâk-ı 
kamer) ve ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması gibi olayları yorumlayarak 
anlaşılır hale getirir. Dihlevî’nin böyle bir yönelişi, kendi dönemindeki bidat 
ve hurafelerle dolu karışık ve yanlış bir dini anlayışı akla uygun bir biçime 
getirme çabasından ortaya çıkmış olması gerekir. Yine Dihlevî’nin bu 
düşüncenin altında Eş’ari ekolün mûcizelerin kabulü için eşyanın kendisinden 
ayrılmayan sabit konularının bulunmadığı görüşüne karşı âlemde Allah’ın 
gözettiği hikmet gereği eşyada belli özelliklerin bulunduğu ve bulunması 
gerektiği anlayışı yatmaktadır. 

Dihlevî, Peygamberlere Mûcize verildiği gibi Allah’ın yakın kulları ve 
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peygamberlerin varisi olarak bilinen velilere de kerâmetler verildiğini 
söylemiştir. O, hissî Mûcizelerin varlığını kabul etmek suretiyle kerâmetin 
varlılığını delillendirmeye çalışmıştır. Kerametin hem kuranla hem de 
hadislerle sabit olduğunu söylemekle birlikte o, kerametin istismara elverişli 
olduğunu dolaysıyla bu konuda insanların çok dikkat etmesi gerektiğini 
vurgulamıştır. 

Dihlevî’nin nübüvveti ispat bağlamında ortaya attığı mûcize ile ilgili bu 
düşünce, kendisinden sonra gelen bazı Hint alt kıtası âlimlere yön vermiş ve 
onların düşünce sistemlerinin teşekkülünde etkili bir rol oynamıştır. 
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Hamı̇lelı̇k, Emzı̇rme Ve Özel Hallerde Kadının 

Oruç Tutma Durumu 
Fehime Gashi Jusufi* 

Özet 

Yeme içme ve cinsel ilişkiden belli süre uzak durmayı ifade eden oruç, İslâm 
dininin en temel ibadetlerinden biridir. Belli bazı şeyleri yapmaktan kaçınma 
anlamına gelen oruç/imsak hem İslâm’da hem de İslâm öncesi diğer dinlerde 
var olan bir ibadet biçimidir. Oruç bir ibadet olması açısından mükellef bütün 
Müslümanlara farz kılınmıştır. Bu farzın yerine getirilmesi esnasında hem 
kadın hem de erkek bu yasaklardan sakınmak durumundadır. Bu anlamda 
teklif açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir fark yoktur. Ancak 
kadınlara belli ruhsatlar sunulmuştur. Bu çalışmada kadınlara sunulan 
ruhsatlar oruç özelinde incelenecektir. Kadınlara özgü olan bu hükümler 
Hanefi ve Şâfiî mezhebi bağlamında incelenecektir. 

Anahtar Kelimerler: Oruç, Hayız, Nifas, İstihaze, Emzirme, Hamilelik 

 

Orucun Genel Hükümleri 

Oruç hicretin 2. yılı Şâban ayında (Şubat 624) farz kılınmıştır. (Dönmez, 
2007) Orucun farziyeti hem âyet ve hadislerle hem de icmâ ile sabittir. 
(Kâsânî, 1997: II-549-551) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz 
kılındı.” (Bakara 2/183.) Oruç birçok hadiste de İslâm’ın temel rükünlerinden 
biri olarak ifade edilmiştir. Şu hadis buna örnek olarak zikredilebilir: “İslâm 
beş şey üzerine kuruldu: Allah’tan başka ilah olmadığı ve Muhammed’in onu 
kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, namazı kılmak, zekatı vermek, 
Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.” (Buhari, “İman”, 1; Müslim, 
“İman”, 19-22.) Farziyetine dair icmâ da oluşmuştur. Kâsânî (ö. 587/1191), 
ayet, hadis ve icmâ deliline bir delil daha ilave etmektedir. Bu delile de ma‘kûl 
olma delilidir. Yani orucun aklî bir gerekçe ile de farz olmasının 
delillendirilmesidir. Buna göre nimet verene şükretmenin gerekli olması, 

 
* FSMVÜ, Temel İslam Bilimleri, yüksek lisans öğrencisi, gashife@gmail.com.  

Bu çalışmayı FSMÜ’de yapmış olduğum “Kadınlarda Oruç İbadeti” başlıklı yüksek lisans 
tezinden istifade ederek hazırladım. 
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takvaya götüren bir ibadet oluşu ile şehveti azaltması gibi nedenlerden dolayı 
orucun farz kılınması makuldur. Nimet verene nasıl teşekkür etmek 
gerekiyorsa bu teşekkürün bir ifade biçimi de oruçtur. Oruç şükrü ifade etme 
biçimidir. Aynı zamanda yeme içme ile cinsel ilişkiden sakındırdığı için 
kişinin daha çok ibadete yönelmesini sağlamakta ve onu kötü bir yola sevk 
edebilecek şehevi duygularını da en aza indirgemektedir. (Kâsânî, 1997: II-
549-551) 

Orucun Arapçası olan savm/sıyam kelime manası itibari ile imsak yani 
“tutmak” anlamına gelmektedir. Terim anlamı ise tan yerinin ağarmasından 
güneşin batmasına kadar şer‘an belirlenmiş ibadeti yerine getirmek niyetiyle 
yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmayı ifade eder. Kelime anlamına da 
uygun olarak imsak, dinen orucu bozan davranışlardan nefsi engellemektir. 
İmsakın yani tutmanın karşıtı ise iftâr yani açmaktır. Kâsânî (ö. 587/1191), 
orucu şöyle tanımlamıştır: “Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi özel bazı 
şeylerden özel şartlar çerçevesinde sakınmaktır.” (Yitik, 2007; Serahsî, 2008: 
III, 77-78; Şirbînî, 2010: V, 353; Kâsânî, 1997: II 549) Ebû Bekir el-Haddâd 
(ö. 800/1397) ise Kudûrî’nin el-Muḫtasar’ı üzerine yazmış olduğu el-
Cevheretü’n-Neyyire adlı eserinde orucu şöyle tanımlamıştır:  

“Belli kişilerin belli vakitler içinde belli şeylerden sakınmasıdır. Yani hayız 
ve nifastan temizlenmiş belli bir kişinin batın şehveti (yeme içme) ile ferc 
şehvetinden (cinsel ilişki) fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar belli bir 
şekilde uzak durmasıdır. Bu uzak duruş da ibadet niyetiyle olmaldır.” 
(Haddâd, 2006: I, 328) 

İslâmda oruç denilince mutlak anlamda farz olan Ramazan orucu akla 
gelmektedir. Farz oruç dışında vacip, sünnet/mendup ve nafile oruçlar da 
bulunmaktadır. Vacip oruca adak yani nezir oruçları ile Hanefîlere göre 
başlanıp bozulan nafile oruçların kazası olarak tutulacak oruçlar örnek 
verilebilir. Sünnet veya mendup oruçlar ise Hz. Peygamberin genellikle 
tuttuğu oruçlardır ki buna Muharrem ayında tutulan aşure oruçları örnek 
gösterilebilir. Nafile oruçlar ise hakkında herhangi bir rivayet bulunmayan ve 
sevap niyetiyle tutulan oruçlardır. (Atar ve diğerleri, 2010:470-471) 

Orucun türleri nâfile ile vâcip olmak üzere ikiye ayıranlar da bulunmaktadır. 
Örneğin Kudûrî (ö. 428/1037) oruçları nafile vâcip olarak ikiye ayırmakta ve 
vacibi de belli bir zamanla ilişkili olanlar ile belli bir zaman kaydı olmaksızın 
kişinin zimmetinde bulunan oruçlar olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Vacibin 
birinci kısmı olan oruçlara ramazan orucu ile vakti tayin edilmiş adak oruçları 
örnek vermektedir. Bunları yerine getirmek vacip olup yerine getirebilmek 
için de belirlenmiş olan vakitlerin girmiş olması gerekiyor. Öncesi veya 
sonrasında eda edilemez. Haddâd buna müstahakkü’l-ayn yani bizzat 
kendisinin yerine getirilmesi gereken oruçlar demektedir. Vacibin ikinci türü 
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ise kişinin üzerinde bir borç olan ama belli bir vakti olmayan oruçlardır. Bu 
oruçlar da vacip olduğu için kesin bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. 
Sadece belli bir zaman aralığı söz konusu değildir. Buna da kefâret oruçları, 
Ramazan orucunun kazası ile belli bir zamanla sınırlandırılmamış adaklar 
örnek verilebilir. Nafile oruçlar ise sünnet oruç olarak da ifade edilen 
oruçlardır. Bunlar Hz. Peygamber’in genellikle tuttuğu oruçlardır. Buna aşura 
orucu örnek verilebilir. (Haddâd, 2006: I, 329-330) 

Orucun Rükün ve Şartları 

Orucun yerine getirilebilmesi için bazı rükün ve şartların bulunması gerekir. 
Rükün bir ibadeti veya hukuki işlemi meydana getiren temel unsurdur. 
İbadetin şer‘î açıdan kabul edilmesi rükün ve şartların yerine getirilmesine 
bağlıdır. Hanefîler rükün ve şart ayrımını açıkça ifade ederken diğer 
mezhepler rüknü şartları da içine alacak şekilde geniş anlamda 
kullanmışlardır. Hanefîler ise rüknü yapılan işlemin mahiyetine dahil bir 
unsur olarak görürken şartı ise mahiyete dahil olmayan bir unsur olarak 
görmüşlerdir. Orucun mahiyetine dahil olup onu meydana getiren unsurlara 
“orucun rükünleri” denilmektedir. Hanefîlerde orucun rüknü “imsak”tır. Yani 
oruç ibadetinin vakti içinde yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmaktır. 
Orucun vakti ise tan yerinin ağarmasıyla güneşin batması arasındaki süredir. 
Şafiîlerde ise orucun, oruç tutan kişi, oruca niyet ve orucu bozan şeylerden 
kaçınma olmak üzere üç rüknü bulunmaktadır. (Ayengin, 2008; Dönmez, 
2007; Atar ve diğerleri, 2010:480-481; Şirbînî, 2010: V, 354, 375.) 

Şart ise “ bir sonucun kendisine bağlı olduğu ya da varlığı başka durumların 
gerçekleşmesini mümkün kılan şey, kişinin bir sonucu kendisi veya başkası 
üzerine borç kılması” anlamındadır. Ramazan orucunun farz olabilmesi için 
şu şartlar gereklidir. A) Vücup Şartları: Bununla ilgili ibadetin meydana 
gelebilmesi için taşıması gereken şartlar kastedilmektedir: 1-Müslüman 
olmak, 2) Bulûğ, 3) Akıl.  Şafiî mezhebinde yukarıdaki üç şarta ilaveten şu üç 
şart da eklenmiştir. 4) Oruca güç yetirebilmek, 5) Sağlıklı olmak, 6) Yolcu 
değil de mukim olmak. Buna binaen kafir, çocuk, deli, baygın kişi, sarhoş, 
oruca güç yetiremeyen kişi, hasta ve yolcuya oruç tutmak farz değildir. B) 
Eda Şartları: Bununla kastedilen ise kişinin yükümlü olduğu orucu zamanında 
yerine getirebilmesi için gerekli olan şartlardır. Bunlar Hanefîlere göre; 1- 
Sağlıklı olmak ve 2) Mukim olmak. Şafiîlere göre orucun eda şartları diye bir 
durum söz konusu değildir. Yukarıda geçtiği üzere onlar Hanefîlerin eda 
şartları olarak zikrettikleri şartları vücup şartları içerisinde 
değerlendirmişlerdir. C) Sıhhat Şartları: Hanefîlere göre orucun sıhhat şartları 
şunlardır: 1-Niyet 2-Hayız ve nifas halinde olmamaktır. Şafiîlerde ise sıhhat 
şartı şunlardır: 1-Müslüman olmak, 2- Akıllı olmak /mümeyyiz olmak, 2- 
Hayız ve nifastan temiz olmak. Hayızlı veya nifaslı olan kadının oruç 
tutmayacağı icmâ ile sabittir.  
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Hayız ve nifastan temizlenmiş olmak hem Hanefîlerde hem de Şâfiîlerde 
sıhhat şartıdır. Kâsânî, hayız ve nifastan temizlenmiş olmanın sıhhat şartı 
olduğuna dair sahabe icmâsının olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Kâsânî, hayız 
ve nifastan temizlenmeyi muhakkik âlimler indinde vucup şartı olarak 
zikretmiştir. Vücup şartı olarak alındığında hayız ve nifas durumunda oruç hiç 
meydana gelmemiş olur. Ancak kazası yapılmalıdır. Çünkü Ramazan ayına 
yetişmişler ve daha sonra bu orucun kazasına güç yetirebilmişlerdir. 
Kılamadıkları namazlarda ise zorluk bulunduğundan dolayı kılmaları 
gerekmemektedir. Çünkü namazın kazası günde beş defa gerekirken orucun 
kazası yılda on gündür. Oysa mezhebin çoğunluğuna göre hayız ve nifastan 
temizlenmek vücup şartlarından değildir. Bu görüşe göre hayız ve nifas 
durumunda da orucun farziyeti kişinin zimmetinde sabittir. Ancak bu ibadetin 
yerine getirilmesi için hayız ve nifastan temizlenme yani eda şartı 
koşulmuştur. Bu konuda asıl delil şu anlamdaki hadistir: Hz. Aişe’ye bir kadın 
şöyle sormuş: “Neden orucun kazasını yapıyoruz da namazın kazasını 
yapmıyoruz?” Aişe radiyallah anha şöyle dedi: Sen haruriyyeden/harici 
misin? Biz kadınlar Hz. Peygamber döneminde böyle yapardık.” Bununla bu 
uygulamanın salt taabbudi bir konu olduğunu ifade etmek istemiştir. 
(Boynukalın, 2010; Dönmez, 2007; Atar ve diğerleri, 2010:480-482; Serahsî, 
2008: III, 86; Kâsânî, 1997: II, 580, 596-597; Şirbînî, 2010: V, 431-432, 461-
463; Duman, 2013:616) 

Orucu Bozan Şeyler 

1. Cinsel ilişkide bulunmak: Oruç süresi boyunca cinsel ilişkide bulunmanın 
yasaklığı âyet ile belirtilmiştir. Bakara süresinin 187. âyetinde bu hüküm 
açıkça ifade edilmiş ve oruç vakitleri dışında günün geriye kalanında cinsel 
ilişkide bulunmanın yasak olmadığı da belirtilmiştir. 

2. Kendi isteği ile kusmak: Kişi kendi isteği ile kusmanın orucu bozduğunu 
biliyorsa ve buna rağmen isteyerek kusarsa orucu bozulur. İsteyerek kusma 
esnasında içeriye bir şeyin kaçmadığından emin olsa dahi gene orucu 
bozulmuş olur. Ancak kendi iradesi dışında kusma durumunda kalsa orucu 
bozulmaz. Unutma ve başkası tarafından zorlanması/ikrah durumunda ise 
orucu bozulmaz. 

3. Kişinin cevf/vücut boşluğuna bir şey gitmesi: Cevf yani karın boşluğu 
denilen yere herhangi bir şeyin gitmesi orucu bozar. Şafiî mezhebinde alınan 
şeyin vücut tarafından sindirilebilecek bir şey olması ve vücutta bu kuvvetin 
bulunması gerektiğini ifade eden başka bir görüş daha bulunmaktadır. Ancak 
mezhebin temel görüşü herhangi bir şeyin karın boşluğuna girmesi orucu 
bozması için yeterlidir. Karın boşluğuna giden şeyin hangi yolla alındığı 
önemli değildir. 

4. Cinsel ilişki dışında bir yolla boşalmak: Kişinin kendi fiiliyle veya 
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dokunma, öpme ve birlikte yatma gibi fiillerle boşalması durumu da orucu 
bozar. Salt düşünme yoluyla boşalma durumunda ise oruç bozulmaz. (Şirbînî, 
2010: V,402-420; Apaydın, 2010: 1 405; Atar ve diğerleri, 2010:483-485)  

Oruç Tutmamayı Meşru Kılan Durumlar 

1. Hastalık: Hasta olduğu için oruç tutamayan veya tutması durumunda 
şiddetli bir zarara uğrama ihtimali olan kişi oruç tutmayabilir. Bunu delil 
olarak çoğunlukla “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın.” (Bakara, 
2/195) ayeti zikredilmektedir. Hastalığı devamlı değil de gelip giden bir 
hastalık ise kişi niyet esnasında hastalığın olup olmadığına göre niyet getirir 
veya getirmez. Hastalık meydana gelince de niyet etmişse orucunu bozabilir. 
Şiddetli açlık ve susuzluk da hastalık olarak değerlendirilmektedir. Oruç 
tutma durumunda hasta olacağı kuvvetle muhtemel olan kişi ise Hanefîlere 
göre hasta olarak kabul edilirken Şafiîlere göre hasta olarak kabul edilmez. 

2. Yolculuk: Uzun ve mübah bir yolculuğa çıkan kişinin oruç tutmaması 
meşrudur. Yolculukta mübah kaydı Şafiîler tarafından şart koşulurken 
Hanefîler tarafından şart koşulmaz. Yani kişinin yolculuğa çıkış nedeni dinen 
yasak olmayan bir amaç olması gerekir. Kişi yolculukta oruç tutmadan dolayı 
bir zararla karşılaşıyorsa oruç tutmaması daha iyidir. Ancak herhangi bir zarar 
söz konusu değilse terk etmesi mübah olmakla beraber tutması daha evlâdır. 
Güne oruçlu başlayan kişi gün içinde yolculuğa çıkarsa orucunu bozamaz. 
Çünkü oruç ibadeti yolculuk ve ikametin birlikte bulunduğu bir ibadettir. 
Oysa güne oruçlu başlayıp hasta olan kişi orucunu bozabilir. Hasta veya yolcu 
olan kişi de güne oruçlu olarak başlayıp gün içinde orucunu bozmak isterse 
bozabilir. Ancak hasta veya yolcu olarak güne oruçlu başlamışsa ve gün 
içinde iyileşmiş veya yolculuğu bitmişse günün geriye kalan kısmında 
orucunu bozamaz. Çünkü orucu bozmayı mübah kılan durumlar artık ortadan 
kalkmıştır. Seferî olan kimse geceden niyet edip oruca başlamışsa Şafiîlere 
göre orucunu bozabilirken Hanefîler orucunu tamamlaması gerektiğini, 
bozması durumunda kaza etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Yolculuğa 
çıkacağı için orucunu erteleyecek kişi oruca niyet etmemelidir. Zira oruca 
başladıktan sonra yolculuğa çıkan kimsenin bunu tamamlaması üç mezhebe 
göre gerekli, Hanbelîler’e göre efdaldir. Bazı Hanefî eserlerinde dinen yolcu 
hükmünde olmasa da savaşılacağını bilen ve düşman karşısında zayıf düşme 
endişesi taşıyanların orucunu bozabileceği belirtilir. 

3. Gebelik ve Emzirme: Bu durum ileride daha detaylı anlatılacağından 
burada kısaca değinilecektir. Hanefîlere göre hamile veya emziren kadın 
kendisi veya çocuğunun hayatı hakkında endişe etmesi arasında fark 
olmaksızın orucunu bozabilir. Şafiîler ise sadece çocuğunun hayatı hakkında 
endişe etmesi ile hem kendisi hem de çocuğu hakkında endişe etmesi arasında 
ayrıma gitmişlerdir. Birinci ihtimalde kaza ile beraber fidye vermesi 
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gerekirken ikinci ihtimalde ise sadece kaza gerekir. 

4. Yaşlılık: Yaşlı kimse hasta gibi kabul edildiği için yaşlılıktan dolayı 
orucunu erteleyebilir. Bu erteleme güç yetirebileceği bir zamana kadar 
sürebilmektedir. Ancak yaşlılıkta güç kazanma ihtimali düşük olduğu için 
tutamadığı her gün için fidye verme yoluna gidilmektedir. Fidye Ramazan 
ayında verilen fıtır sadakası kadar olup bir fakirin günlük yiyeceğini 
karşılayabilecek miktarda olması gerekir. 

5. Hayati Tehlikeye Yol Açacak Şiddetli Açlık ve Susuzluk: Oruca başlayıp 
daha sonrasında akıl ve ruh sağlığına zarar verebilecek seviyede açlık ve 
susuzluk ile karşılaşan kimse orucunu açabilir. Bu durumda sadece açmış 
olduğu orucun kazasını yapması gerekir. Bunun için fidye vermesine gerek 
yoktur. Aynı hüküm açlık ve susuzluğun sağlığına zarar vereceği güvenilir bir 
doktor tarafından söylenmişse de geçerlidir. Bu sebebe binaen orucunu bozan 
kişi günahkar olmaz. Oruç tutması durumunda ölüm tehlikesi ile karşı karşıya 
kalırsa orucunu bozmak zorundadır. 

6. Tehdid Edilme: Can ve mal güvenliği tehlikede olan kişi de orucunu 
bozabilir. Kişinin aldığı ölüm tehdidi veya organın birine ciddi manada zarar 
verme tehdidi durumunda orucunu bozmalıdır. Bozmuş olduğu orucun sadece 
kazasını yapar. 

7. Hayız ve Nifas: Hayız ve nifaslı olan kadın geceden niyet etse dahi orucu 
geçersizdir. Hayız ve nifas orucun meydana gelmesini engellemektedirler. 
Gün içinde bunlardan birinin meydana gelmesi de orucu bozan bir durumdur. 
Bu konu ileride daha detaylı bir şekilde ele alınacaktır. (Dönmez, 2007; Atar 
ve diğerleri, 2010:476-477; Kâsânî, 1997: II, 580, 596-597; Şirbînî, 2010: V, 
467-470; Duman, 2013:623-625) 

Hamilelik ve Emzirmede Oruç Tutmamanın Hükmü 

Hanefî mezhebinde kadının emzirme ve hamilelik durumunda oruç tutma 
durumu ruhsat olarak görülmektedir. Buna göre kadın isterse oruç tutabilir 
isterse de tutmayabilir. Bu ruhsat hamile veya emziren kadının çocuğunun bir 
zarar görmesi durumunu da içerdiğininden dolayı oruç tutmama ruhsatına 
sahiptir. Bu görüş farklı şekillerde delillendirilmiştir. Bu delillerden biri ise 
şu ayettir: “Hasta veya yolcu olup da orucunu tutamayanlar, tutamadıkları gün 
sayısınca başka günlerde oruç tutarlar.” (Bakara 2/184) Ayette zikredilen 
hastalık Kâsânî’nin ifadesine göre hastalığın bizzat kendisi değildir. Mariz ile 
kastedilen oruç tutma durumunda zarar görülecek şeydir. Yani oruç tutma 
durumunda zarar görmeyi ifade eden bir kinayedir. Ayette marizin hastalığın 
bizzat kendisi olmadığının delili ise hasta olup hastalığı bizzat kendisine zarar 
vermeyen kişinin oruç tutmasının gerekliliğidir. Bu kişi hasta olsa dahi bu 
hastalığı onu oruç tutmadan alıkoymadığı için oruç tutması gerekir. Yolcu ve 
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hasta olan kişide olduğu gibi zorluk, oruç tutmamak için bir özürdür. Bu 
durum hamile ve emziren kadın için de geçerlidir. Emziren ve hamile kadın 
tutamadığı veya bozduğu orucun kazasını yapar ama kefâretini vermez. 
(Kâsânî, 1997: II, 614-615; Serahsî, 2008: III, 155) 

Meydânî de el-Lübâb’da bu durumu şöyle ifade etmiştir:  

Hamile kadın ile süt emziren kadın, öz yahut süt çocukları adına yahut 
kendileri adına endişe duyarlarsa oruç tutmazlar, bu oruçları kaza ederler; 
böylece (bunların bu halde oruç tutmaları durumunda meydana gelecek olan) 
zorluk ortadan kaldırılmış olur. Ancak bu kişiler fidye vermezler; Zira 
bunlarınki acziyet sebebiyle oruç tutmamaktır. Bu yüzden de hasta ve yolcuya 
kıyasla kaza ile yetinilir. (Meydânî, 2017: I, 237-238) 

Nevevî (ö. 676/1277) ise hamile veya çocuk emziren kadınlar kendi 
hayatlarından veya çocuğun hayatından endişe ettiklerinde oruc tutmamaları 
“caiz” olarak ifade etmiştir. (Şirbînî, 2010: V, 492) 

Hanefîlere göre hamile ve emziren kadının oruç tutmaması bir ruhsattır. Oruç 
tutmama durumunda ise onlara kefâret gerekmez. Bu durumdaki kadının 
orucunu bozmuş olması veya tutmaması bir suç olmadığı için kefâret 
gerekmemektedir. Hanefîlere göre kefâret için bilerek yeme ve içme eylemi 
ile cinsel ilişkide bulunma durumları olması gerekir. Hamile ve emziren kadın 
her ne kadar orucunu bilerek bozsa dahi ona kefâret gerekmemektedir. Çünkü 
bu bozma eylemi suç değildir. Ayrıca Hanefîlere göre bu kadının fidye de 
vermesi gerekmez. Oysa Şâfiîler fidyenin gerekliliği konusunda kendisine ve 
çocuğuna zarar gelme durumu arasında ayrıma gitmişlerdir. Kendisine bir 
zarar gelmesinden korkması durumunda fidye vermesi gerekmezken 
çocuğuna bir zarar gelmesinden korkması durumunda ise fidye vermesi 
gerektiğini söylemişlerdir. Kâsânî, bu konunun sahabe ve tabiin indinde de 
ihtilaflı olduğunu belirtir. Şafiîlerin bu görüşünün kaynağı İbn Ömer ile 
tabiinden Mücahid (ö. 103/721) iken Hanefîlerin kaynakları ise Hz. Ali, İbn 
Abbas (ö. 68/687-88) ve Hasan-i Basrî’den (ö. 110/728) aktarılan görüşlerdir. 

Şafiî mezhebinde oruç tutma durumunda kişinin kendi hayatı ile çocuğun 
hayatı konusunda endişe etmesi hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. 
Birinci durumda yani emziren veya hamile kadının oruç tutma durumunda 
kendi hayatı hakkında endişe ederse oruç tutmaz ve sadece kazasını yapar. Bu 
kadın merkezde kendi hayatı hakkında endişe etmektedir. Ancak kendisi ile 
beraber çocuğu hakkında da endişe etmesi arasında fark yoktur. Bu kadınların 
tutamadığı günler için kaza ile beraber fidye vermesine gerek yoktur. Hamile 
veya emziren kadının kendi hayatı hakkındaki bu endişesi hasta olup oruç 
tutamayan kişiye kıyas edilmiştir. (Kâsânî, 1997: II, 615; Serahsî, 2008: III, 
155-156; Şirbînî, 2010: V, 493-494; Günenç, 2010: 313) 
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Nevevî (ö. 676/1277) ise el-Minhac’ta hamile ve emziren kadınların 
durumunu şöyle ifade etmiştir:  

Hamile ve emziren kadınları; 1-Kendi hayatlarından endişe ederek orucu terk 
ettiklerinde bu orucu kaza etmeleri gerekir ve fidye de vermezler. Ancak 2-
çocukları için endişe ederek orucu terk ederlerse daha güçlü olan görüşe göre 
kaza ile beraber fidye de vermeleri gerekir. (Şirbînî, 2010: V, 492) 

Emziren kadının emzirdiği çocuk süt emziren kendi çocuğu olabileceği gibi 
başkasının çocuğu da olabilir. Aralarında herhangi bir fark yoktur. Emzirme 
işini yani süt anneliği ücretle veya ücretsiz yapması arasında da herhangi bir 
fark yoktur. Bütün bu durumlarda oruç tutmayabilir. Oruç tutmadan dolayı 
çocuğun hayatından endişe duyulduğunda orucu terk etmesi caiz değil, 
farzdır. Ücretle emzirme durumunda süt emzirme üzerine bir akit kurulduğu 
için kadının oruç tutup çocuğu emzirmemesi yapılan akdin şartlarına aykırı 
olduğu için çocuğun hayatı hakkında herhangi bir endişe olmasa dahi oruç 
tutmayıp çocuğu emzirmesi gerekir. (Şirbînî, 2010: V, 492-493) 

Hayız ve Nifas Durumunda Oruç 

Hayız 

Hayız sözlükte “suyun akıp taşması, kanın akması” anlamlarına gelmektedir. 
Terim anlamı ise ergenlik çağına giren sağlıklı kadının rahminden düzenli 
aralıklarla akan kandır. Türkçede âdet görme, âdet kanaması, aybaşı hali, özel 
günler ve lohusalık gibi kelimelerle ifade edilmektedir. Meydânî hayzı şöyle 
ifade etmiştir: “Hastalıklı olmayan kadın rahminden gelen kandır.” Kâsânî ise 
hayızı, doğumun ardından olmayıp kadının rahminden belli dönemlerde akan 
kan olarak tanımlamıştır. Rahimden değil de damardan akarsa buna da 
istihaze denir. Hatip eş-Şirbinî ise şöyle tarif etmiştir: “Kadının buluğa 
ermesinden sonra, rahmin dibinden herhangi bir sebep olmaksızın belirli 
vakitlerde herhangi bir hastalık söz konusu olmaksızın sağlıklı olarak çıkan 
kandır.” Kur’an’ı Kerim’de hayız olgusu bir sıkıntı durumu olarak ifade 
edilmiş, bu eziyet döneminde kendilerine cinsi münasebet anlamında 
yaklaşılmaması gerektiği emredilmiştir. Ayrıca hayız boşanma durumunda 
süreyi belirleme ölçütü olarak da Kur’ân’da yer almıştır. 

Hanefîlere göre hayzın en azı üç gün ve üç gece, çoğu ise on gün ve 
geceleridir. Üç günden az olan kanlar hayız değil, hastalık yani istihâze 
kanıdır. On günden fazla olanlar da istihâze kanıdır. Bunun delili ise şu 
hadistir: “Bakire ve dul kız için hayzın en az müddeti üç gün ve üç gecedir. 
Çoğu ise on gündür.” Kadın hayız süresince farklı renklerde kan 
görebilmektedir. Gördüğü kan kesilince hayzı da bitmiş olur. Kanın kesilmesi 
beyaz akıntıyı görme ile belli olmaktadır. Beyaz akıntı kanın bittiğinin 
göstergesidir. (Yavuz, 1998; Serahsî, 2008: III, 231; Meydânî, 2017: I, 52-53; 
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Kâsânî, 1997: I, 285-289; Şirbînî, 2010: II, 131-139) 

Şâfiîlere göre en kısa adet dönemi bir gün bir gecedir. En uzunu ise on beş 
gün ve geceleridir. İki adet arasındaki en kısa süreli temizlik dönemi on beş 
gündür. Temizliğin en uzun süresinin ise bir sınırı yoktur. Şâfiîler hayzın en 
uzun müddeti ile temizlik dönemlerini on beş gün olarak kabul etmişler. 
Onların delili olarak “Kadınlar ömürlerinin yarısını oruç tutmadan ve namaz 
kılmadan geçirirler” hadisi zikredilmektedir. Şâfiî bu hadisteki yarım 
ifadesini mutlak olarak almış ve temizlik ile hayzın en uzun müddeti olarak 
on beş gün olduğunu söylemiştir. Hayzın en azı hakkında ihtilaflar olmakla 
beraber Hanefîler bu süre hakkında sahabenin icmâsının olduğunu 
söylemişler. Ayrıca üç gün ve üç geceyi yolculuk ve ikame durumlarında 
mesh müddeti ile kıyaslamışlar ve bunun daha doğru olduğunu ifade 
etmişlerdir. Temizlik süresinin ise belli bir müddeti yoktur. Yıllarca hayız 
görmeme durumu olabilir. Temizlik asıl olarak görülmüş hayız ise arızi geçici 
bir durum olarak telakki edilmiştir. Kadınların hayız görme yaşı âlimlerin 
çoğuna göre dokuz ve üzeridir. Bunun altındaki yaşlarda görülen kan hayız 
olarak kabul edilmemektedir. 

Cünüp olan kimseye haram olan şeyler hayızlı kadın için de haramdır. Hayızlı 
kadın hakkında cünüp olana haram olan şeyler dışında başka haramlar da 
bulunmaktadır. Oruç tutması bunlardan biridir. Şafiî mezhebinde göbek ile 
diz kapağı arasındaki bölümden kocasının yararlanması haram olarak ifade 
edilmiştir. Şâfiî mezhebindeki başka bir görüşe göre ise sadece cinsel ilişki 
haramdır. 

Âdet gören kadının oruç tutmasının haram olduğu ve tutması durumunda 
orucun sahih olmayacağı konusunda icmâ vardır. Oruç, âdet gören kadına 
önce farz olup sonradan mı düşmüştür yoksa hiç farz olmayıp onun kazası 
yeni bir emirle mi farz olmuştur? Sorusu fıkıh kitaplarında dile getirilen bir 
sorudur. Gazzâlî bu ayrımın fıkhî anlamda herhangi bir anlamının olmadığını 
söylese da ikinci görüş yani adet gören kadına orucun farz olmadığını, 
kazasının ise yeni bir emirle farz kılındığını söylemenin daha sahih olduğu 
ifade edilmiştir. Çünkü Nevevî bu tür ayrımların Gazzâlî’nin dediğinin aksine 
özellikle yemin bahislerinde etkisinin olduğunu söylemiştir. Örneğin kişi 
karısına “oruç sana ne zaman farz olursa o zaman boşsun” dese yukarıda 
zikredilen görüş ayrılığı bu noktada farklı hükümlere götürecektir.  

Hayızlı kadının hayzı süresince oruç tutmadığı ve namaz kılmadığı bilinen bir 
olgudur. Hayız süresince kılmadığı zamanları daha sonra kaza etmezken 
tutmadığı oruçları kaza etmesi gerekir. Bu ayrımın temel dayanağı icmâdır. 
Nitekim Hatip eş-Şirbinî, adet gören kadının namazları kaza etmemesini ama 
orucu kaza etmesi gerektiğini açıklarken bunun dayanağını icmâ olarak 
vermektedir. Ayrıca bu konuda Hz. Âişe’den bir rivayet aktarılmaktadır. İlgili 
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rivayet şöyledir: “Hz. Âişe –radiyallahu anha- şöyle demiştir: Biz kadınlar Hz. 
Peygamber döneminde adet gördüğümüzde bize orucu kaza etmemiz 
emredilir, namazı ise kaza etmemiz emredilmezdi.” Bu rivayet dönemin genel 
durumunu ifade etmesi ve icmânın oluştuğunu ifade etmesi açısından 
önemlidir. Bu konuda icmâ olmakla beraber aklî gerekçeler de sunulmuştur. 
Aklî gerekçe olarak fıkıh kitaplarında kadının kılmadığı oruçların çok olduğu, 
kaza etmesi gerektiği durumda ciddi bir zorluğa girmiş olacağı, ancak oruç 
yılda bir kez ve birkaç gün olduğu için kaza edilebileceğini, bunun da zorluğa 
götürmeyeceği düşüncesidir.  

Şirazî de hayızlı ve nifaslı kadının oruç tutmasının gerekmediğini, onlar 
hakkında orucun sahih olmadığını, temizlik dönemlerinde ise tutamadıkaları 
oruçları kaza etmeleri gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca Şirazi, rivayetlerde 
hayızlı kadın hakkında hüküm zikredilmekle beraber nifaslı kadın hakkında 
bir şey söylenmediğini ama kıyas yoluyla hayızlı kadın hakkında geçeli olan 
hükümlerin nifaslı kadın için de geçerli olduğunu ifade etmiştir. 

Yukarıda ifade edildiği üzere adet gören kadın kılamadığı namazlarını kaza 
etmez. Ancak kaza etmesi durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağı 
tartışmalıdır. Şâfiî mezhebinde namazlarını kaza etmesi durumu bir kısım 
âlimlere göre haram iken bir kısmına göre ise mekruhtur. Haramdır diyenler 
Hz. Aişe’nin rivayetini esas almış ve soru soran kadına “tutma” diyerek emir 
vermiştir. Ayrıca kaza dediğimiz şey ancak emredilen bir şeyin kaçırılması 
durumunda söz konusu olmaktadır. Oysa hayızlı kadına “namaz kıl” diye bir 
emir yöneltilmemiştir. Diğer bir kısım âlimler ise kılmadıkları namazı kaza 
etmesini mekruh görmüşlerdir. Bu âlimler hayızlı olan kadın ile deli ve baygın 
kişi arasında ayrıma gitmişlerdir. Deli ve baygın kişi deli ve baygın oldukları 
süre zarfında kılmadıkları namazları kılma zorunluluğu olmamasına rağmen 
kılması sünnettir. Oysa hayızlı kadın kaza etmemesi gerekir. Peki hayızlı 
kadın bu mekruhluğa rağmen namazı kaza ederse bu kazası geçerli olur mu? 
Namaz kılmış sayılır mı? Bu konuda da farklılıklar olmakla beraber esas kabul 
edilen görüş bu namazın sahih olmayacağı yönündedir. Çünkü kılınması talep 
edilmeyen bir namazın kazası kılınmaktadır. Oysa oruçta bu durum söz 
konusu değildir. Orucun sonradan kaza edilmesi durumu başka bir emirden 
kaynaklanmaktadır. Buna göre hayız döneminde oruç tutmayı neyheden emir 
olmakla beraber tutamadığı bu oruçların daha sonra kaza edilmesi gerektiği 
de başka bir emirle emredilmiştir. Bu açıdan namaz ile oruç birbirinden 
ayrılmaktadır. 

Kâsânî, cünüp olan kişi cünüplü olmasına rağmen oruç tutabilirken hayız ve 
nifaslı kadının neden oruç tutmadığını şu ihtimaller üzerinden 
değerlendirmektedir. 1-Hayız ve nifas cünüplükten daha ağır olduğu için 2- 
Hayız ve nifas konusunda nass olup illeti bilinmediği için hayız ile cünüp 
arasında ayrıma gidiyoruz. Nas da “onlardan biri ömrünün yarısını oruç 
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tutmadan ve namaz kılmadan geçirir” hadisidir. 3- Hayız ve nifasta zorluk 
varken cünüplükte zorluk yok. Onun için cünüplü olan kimse namazlarını 
kaza etmelidir. Oysa hayız her ay tekrarlandığı için namazlar birikir ve 
bunların edası zorluk getirir. Namazlardaki bu zorluk oruçta yoktur. Çünkü 
yılda bir defa tutulamayan on günlük bir orucun kazasını yapmak çok zor 
değildir. (Mehâmilî 1995: 191; Kâsânî, 1997: I, 289-292; Şîrâzî, 1996: II 588; 
Şirbînî, 2010: II, 135-142) 

Nifas 

Nifas sözlük anlamı itibari ile “kadının doğurması, doğumun ardından rahmin 
ve üreme organlarının normal hale dönmesi için gerekli olan süre” 
anlamlarında kullanılmaktadır. Fıkıhtaki terim anlamı ise “Doğum sebebiyle 
kadının döl yolundan gelen kanı ve doğum sonrasında kadının bazı özel 
hükümlere tâbi olmasını ifade eden bir terimdir.” Fıkıh kitaplarında nifas 
çoğunlukla doğum sonrasında rahimden gelen kan olarak ifade edilmektedir. 
Hatip eş-Şirbinî nifası şöyle tanımlamıştır: “Nifas, rahmin içindeki çocuk 
dışarı çıktıktan sonra çıkan kandır.”  Türkçe’de nifası ifade etmek için 
lohusalık kelimesi kullanılmaktadır. Nifaslı kadın için ise lohusa kelimesi 
kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de nifaslı kadına dair hükümler yer almaz. 
Ancak hem hadislerde hem de uygulamada nifaslı kadın ile hayızlı kadın 
hüküm açısından bir kabul edilmiştir. Hayızlı olan kadın için geçerli olan 
yasaklar nifaslı kadın için de geçerlidir. Ancak her birinin kendine özgü 
durumları vardır. 

Lohusa olan kadın hükümler açısından adetli kadın gibidir. Yani adetli iken 
haram olan şeyler lohusalıkta da geçerlidir. Bunun delili ise icmâdır. 
Lohusalığın adet olarak görülmesi aslında lohusalıkta gelen kanın daha önce 
hamilelikte dışarı çıkmayan kan olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. O 
dönemin anlayışına göre hamilelikte kesilen adet kanı daha sonra lohusalık 
döneminde akar. Lohusalıkta akan kan hamilelikteki adet kanı olduğu için 
hüküm açısından ikisi aynı olarak değerlendirilmiştir. Onun için adetli iken 
haram olan şeyler lohusa iken de geçerlidir. Hamilelik döneminde görülen kan 
Şafiî mezhebine göre adet kanı olarak kabul edilir. Mezhepteki başka bir 
görüşe göre ise bu adet kanı değildir. Çünkü hamilelikte adet görülmez. 
Mezhebin temel görüşü olan birinci görüşe göre hayızla ilgili hükümler genel 
olup hamilelik dönemini istisna eden bir durum söz konusu değildir. 

Nifasın üst sınırı Hanefîlere göre kırk gündür. Bunun delil Ümmü Seleme’den 
gelen bir rivayettir. Bu rivayete göre Ümmü Seleme şöyle demiştir: “Lohusa 
kadınlar Hz. Peygamber (sav) döneminde kırk gün beklerlerdi. Yüzümüzdeki 
koyu mor/kırmızı beneklerden dolayı vers sürerdik.” Hanefî mezhebine göre 
hayız için on gün nasıl bir öneme sahipse lohusa için de kırk gün aynı öneme 
sahiptir. Hayızda on gün üzerine bina edilen hükümler nifasta kırk gün üzerine 
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bina edilir. Hayzın başında ve onuncu günde kan görülmesi durumunda on 
günün tamamı nasıl hayız olarak kabul ediliyorsa kırk günlük lohusalıkta da 
araya giren kesintiler müddete zarar vermez. Kırk günün başında ve sonunda 
kan görmesi durumunda kırk günün tamamı lohusalık olarak kabul edilir. 
Hanefîlerin nifasın en uzun süresinin kırk gün olduğuna dair dayandığı diğer 
bir hadis ise şöyledir: Nifasın çoğu kırk gündür.” (Günay, 2007; Kâsânî, 1997: 
I, 293; Serahsî, 2008: III, 318-319; Şirbînî, 2010: II, 132, 189-196) 

İsihâze 

Kelime anlamı itibari ile “suyun akıp taşması, kanın akması” anlamındaki 
hayz kökünden türeyen istihâze kelimesi, fıkıh terimi olarak kadının 
rahminden hayız ve nifas halleri dışında genellikle de bir hastalık sebebiyle 
kan akmasını ifade eder. Bu durumdaki kadına da müstehâza denir. Kâsânî 
istihâzeyi şöyle tanımlamıştır: Hayız ve nifasın en azından daha az ve en 
çoğundan da daha çok görülen kandır. Hatip eş-Şirbinî ise istihâzeyi şöyle 
tanımlamıştır: “İstihaza, rahmin alt tarafından hastalık sebebiyle gelen damar 
kanıdır.” 

İstihaza, sürekli bir abdestsizlik durumudur. İdrarını tutamayan kişi gibidir. 
Bu durum namaz ve oruca mani değildir. İstihaza namaz, oruç ve adet 
döneminde yasaklanan diğer fiillerin yasaklanmasını gerektiren bir durum 
değildir. Bunun nedeni istihâzede zaruret durumunun olmasıdır. Ayrıca bu 
hükümler Hz. Peygamber’in Himne b. Cahş adındaki hanım bir sahabiye 
istihâze kanı gördüğünde namaz ve oruca devam etmesini söylemesine 
dayanmaktadır. 

Mezheplerin tamamına göre hayızlı olan bir kadın kılmadığı namazları iade 
etmesine gerek yoktur. Âlimler bu konu ittifak etmişlerdir. Bu da icmâdır. Bu 
konuda sadece Haricî Ezârika grubundan farklı bir görüş nakledilmiştir. Onlar 
da adetli kadının namaz kılamayacağını ifade etmekle beraber daha sonra kaza 
etmesi gerektiğini ifade etmişler. Nasıl ki tutulamayan oruçlar daha sonra kaza 
ediliyorsa aynı şekilde kılınamayan namazlar da daha sonra kaza edilmelidir 
demişlerdir. (Öğüt, 2001; Kâsânî, 1997: I, 296; Şirbînî, 2010: II, 132, 149-
150; Kahraman, 2002: 194-195) 

Günümüzde ise farklı görüşler de dillendirilmiştir. Abdülaziz Bayındır bu 
bağlamda örnek gösterilebilir. Kendisi şöyle demektedir: 

“5- Oruca Yapılan İlave ve Çıkarmalar: Orucun her ayrıntısı Allah tarafından 
açıklanmış ve sonunda “Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır, bunlara 
yaklaşmayın” (Bakara 2/187) uyarısı yapılmış olmasına rağmen sınırlar 
sadece tahrif ile yetinilmemiş ona ilave ve çıkarmalar da yapılmıştır. Orucun 
kazası ve keffâreti ile adetli ve lohusa kadına orucun yasaklanması 
bunlardandır.” İgili âyetlere göre oruç, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak 



          6. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -6- İslami İlimler              |254 
 

durmaktır. Adet ve lohusalık kanamasının bunlarla bir ilgisi olmadığı halde 
mezhepler, adetli ve lohusa olan bir kadının oruç tutamayacağı konusunda 
şöyle demişlerdir: “Adetli veya lohusa kadınlar Ramazan’da oruçlarını yer 
daha sonra kaza ederler. Tutarlarsa oruçları geçersiz olur.” Halbuki Allah 
Teâlâ, oruç konusunda hiç kimseye yasak koymamış, tutmama ruhsatı verdiği 
hasta ve yolcularla ilgili olarak da şöyle buyurmuştur: “Bilseniz (hasta veya 
yolcu iken de) oruç tutmanız sizin için daha iyidir.” (Bakara 2/184). (Bayındır, 
Süleymaniye Vakfı, 2019) 

Bayındır’ın zikrettiği başka bir delil ise Bakara sûresinin 187. âyetidir. İlgili 
âyette orucu bozan şeyler olarak yeme, içme ve cinsel ilişki zikredilmiştir. 
Ayette “Bunlar Allah’ın sınırlardır.” uyarısı bulunmaktadır. Adet kanının 
oruca mani olduğunu, orucun bozulması gerektiğini söylemek bu sınırları 
aşmak anlamına gelmektedir. Ayrıca oruç/savm kendini sakındırmak, tutmak 
anlamına gelmektedir. Yeme, içme ve cinsel ilişkiden sakınmak mümkündür. 
Ama hayızdan ve lohusalıktan sakınmak insanın iradesinde olan bir şey 
değildir. İnsanın iradesine bağlı olan bir şey olmadığı için de orucu bozan bir 
durum olarak kabul edilemez. Diğer bir delil ise hayzın bir eza/eziyet olarak 
ifade edilmesidir ki hastalık gibidir. Hasta kişilerin oruç tutmama ruhsatı 
ayette zikredilirken “eğer tutarsanız sizin için daha hayır olur” (Bakara 2/184) 
ifadesi geçmektedir. Hasta için oruç tutabilme ruhsatı hayızlı kadın için de 
geçerli olur. Bu durumda nasıl ki hasta oruç tutmama ruhsatına sahipse hayızlı 
kadın da oruç tutmama ruhsatına sahiptir. (Bayındır, 2014:204-207) 

Bayındır, İslâm hukukunda icmâ olduğu ifade edilen kadınların oruç 
tutmamalarına ve daha sonra kaza etmeleri gerektiğine dair sitemini şöyle 
ifade etmektedir:  

Allah Teâla, “Sizden kim Ramazanı yaşarsa onu oruçlu geçirsin.” (Bakara 
2/185) diye emrettiği halde, bir delile dayanmadan adetli kadının o ayda oruç 
tutmamasını haram sayıp, o oruçları başka bir ayda kaza etmeyi farz sayanlar, 
neyin peşindedirler! Ne büyük bir sorumluluk altına girdiklerini nasıl 
görmüyorlar. … Allah Kur’ân’da orucun sınırlarını belirlemiş ve âdeti oruca 
engel görmemiştir. Peygamberimizden de böyle bir rivâyet yoktur. Öyle ise 
âdeti oruca engel görmek sınırlara yaklaşmak değil, onları aşmak olur. Buna 
da kimsenin hakkı yoktur. (Bayındır, 2014:206) 

Adet halindeki kadının ibadetlerinden oruç ve namaza getirilen bu kısıtlama 
hem nassa hem de icmâ dayandığı için modern dönemdeki söylemler geçersiz 
olmaktadır. Bu konudaki icmâ herhangi bir akli gerekçeden ziyade nassa 
dayandığı için kesinlik arz eden bir icmâ olmuştur. İcmânın senedi bu 
konularda nas olduğu için sonradan maslahata binaen değiştirilmez. Bu icmâ 
gözardı edilerek yeni bir hükme gidilmesi doğru değildir. Bu konuyu 
meşakkat ile ta‘lil etmek insanları şöyle bir düşünceye götürebilir. Bu hüküm 
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tamamen meşakkatin varlığına göre konulduğuna göre meşakkat olmadığı 
zaman hüküm de olmaması gerekir. Yani adetli iken herhangi bir meşakkat 
hissetmeyen kadın orucunu tutabilir demektir. Oysa bu hükmün meşakkatle 
beraber zikredilmesi bir illetlendirmeden ziyade hikmeti ifade etme 
kabilindendir. Asıl hüküm naslarla konuşmuş ve taabbudi olup illet aranmaz. 
(Karaman, 2002: 209-212) 

Yukarıda ifade edildiği üzere Bayındır’ın bu iddiaları geçerli değildir. Hem 
delilleri hem de icmâ karşıtı oluşu onun görüşünün geçersiz olduğunu 
göstermektedir. Bu konuda bütün fıkıh kitaplarında ifade edilen ortak bilgi ve 
ümmetin ortak ameli esas alınmalıdır.  
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Günümüz Afganqstan’da Sosyal Hayatta Kadının Yerq, Evlqlqk 
ve Başlık Parasının İslam Hukuku Açısından 
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Khudayberen Habibullah* 

Özet 

Afganistan’da kadın problemi önemli bir sorun olarak her dönem güncelliğini 
korumaktadır. Afgan toplumunda kadının statüsü sınırlı ve bellidir. Kadının 
kocasına itaati zorunlu iken erkekler ise aile reisi konumunda olup boşama 
yetkisi de tamamen onların elindedir. Buna rağmen boşanma olayı nadir olup 
özellikle Türkmenlerde hoş karşılanmamaktadır. Türkmenler arasında çok 
evlilik var olmakla birlikte çocuk evliliği yoktur. Nişan, aileler arasında 
görücü usulüyle ve kızın babasına nakit verilmek üzere belli bir miktar para 
üzerine anlaşarak yapılır. Başlık parası, Türkmenlerin sosyo-kültürel 
yapısında çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü Başlık parası kızın değerini 
arttırdığı gibi parasız kız vermek de kızın değerini düşürmektedir. İslâm’ın 
kadına tanıdığı mehir, zamanla başlık parasına dönüştürülmüştür. Halbuki 
evlenecek kızın hakkı olan mehir, İslam hukuku tarafından kabul edilmiş 
hukukî bir kurumdur. Başlık parası ise dinî ve hukukî bir dayanağı olmayan 
sosyal bir uygulamadır. Dolayısıyla babanın aldığı yüksek para ve benzeri 
uygulamalar, evliliği zorlaştırdığı gibi İslam’ın evlenmeyle ilgi genel tavrına 
ters düşmektedir. Başlık parası sorununu çözmek için kanunlar çıkartılmışsa 
da fayda etmemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Afganistan, Türkmenler, Kadınlar, Evlilik, İslam 
Hukuku, Başlık Parası. 

 

Giriş 

Afganistan, coğrafi/stratejik konumundan dolayı sürekli rejim değişikliğinin 
yaşandığı bir ülkedir. Her yeni gelen rejim yeni kanunlarla gelmiş ve ülkeyi 
kendi anlayışlarına göre yönetmeye çalışmışlardır. Bundan da en çok kadınlar 
etkilenmiştir. Bu çalışmada kadının toplumdaki yeri ve para karşılığında 
evlendirilmesi ele alınıp başlık parasının İslam hukuku açısından tahlili 
yapılacaktır. 

 
* Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam 
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Afganistan’da kadınların sosyal hayata katılımını sağlayan ilk reformlar 
Amanullah Han döneminde (1919-1929) başlatılmıştır. Ancak kadınların 
sosyal statüsü ve para karşılığında evlendirilmeleri ile ilgi her dönemde ve her 
rejimde yeni kanunlar çıkartılmıştır. (Mehterkhan, 2015, s. 179). Ancak 
bunlar fayda vermemiş ve kadınlar ikinci sınıf olarak görülmeye devam 
etmiştir. Özellikle kadın konusunda aşırı sert ve muhafazakâr olan Türk 
toplumunda kadınlara sosyal alanda pek yer verilmediği gibi aile içinde de 
onlara söz hakkı tanınmamıştır. Bunun sebebi de söz konusu milletin kadın 
anlayışı ve bunun yanında kadının ekonomiye olan katkısı ve erkeğe oranla 
eğitim düzeyi de önemli etkendir. Taliban sonrası (2001) Afganistan’ın yeni 
hükümetinde bir takım değişiklikler olup kadınlar lehine önemli gelişmeler 
yaşanmış ve bu durum toplum hayatına da yansımıştır. Artık kadınlar da 
erkekler gibi eğitim görmekte ve devlet dairelerinde çalışabilmektedir. 

Afganistan toplumunda evlilik, görücü usulü ve başlık parsı karşılığında 
yapılır. Özellikle Türkmenlerde başlık parası çok yüksek olup para almadan 
kız vermek de kızın değerini düşürdüğü için ayıp sayılmaktadır. 
Türkmenlerde genel olarak kızla erkek birbirlerini görmeden veliler 
tarafından belli bir para üzerinde anlaşarak evlendirilir. Kızlar para karşılığı 
satılsa bile özellikle Türkmenlerde çocuk evliliği kesinlikle yoktur. Ayrıca 
çok evlilik söz konusu olmakla birlikte keyfi evlenmeler de yoktur.  İkinci 
eşle genellikle evlat sahibi olabilmek amacıyla evlenilir. Türkmenler arasında 
karıyı boşama ayıp olduğu için kolay kolay boşanma olayı da olmaz. Başlık 
parasının yüksek olması da boşanmalara manidir. 

Evlenecek erkeğin bizzat kıza ödemek zorunda olduğu mehir, Afganistan’da 
zamanla başlık parasına dönüşmüş ve kıza değil de kızın ailesine ödenir hale 
gelerek aşırı yüksek tutulmuştur. Fakat bunun İslamî bir dayanağı yoktur. 
Ayrıca aşırı yüksek olan başlık parası evliliği zorlaştırıp kadınların parayla 
alınan bir varlık oluğu hissini doğurabilir. Bütün bunlara rağmen kadın her 
zaman kocasına itaat ettiğinden kadına şiddet ve kadın cinayetleri 
olmamaktadır. 

Afganistan’da Sosyal Hayatta Kadının Yeri 

Kadın problemi, tarihin her döneminde Afganistan toplumunun önemli bir 
sorunu olarak güncelliğini korumuştur. Kadınların, sorunları çözülemeyen 
sosyal bir sınıfı oluşturmuş olmaları, toplumsal ve siyasal koşullarla doğrudan 
ilişkilidir. Kadınların fiziki ve psikolojik yapısı/özellikleri, sosyal baskı 
altında kalmalarına neden olduğu gibi bu baskından kurtulmalarına da engel 
olmuştur. Bütün toplumlarda kadınların statüsünü belirleyen en önemli 
faktörlerden biri de ekonomidir. Erkeklerin kazandıkları parasal değer 
onların, kadınlara egemen olmalarını sağlamıştır. Kadınların bütün alanlarda 
geri plana itilip ikinci sınıf muamele gördüğü toplumlardan biri de şüphesiz 
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Afganistan’dır. Kadınlar, birçok İslam ülkesinde olduğu gibi Afganistan’da 
da erkeklerin sahip olduğu hak ve imtiyazlardan mahrum bırakılmıştır.  

Kadınların sosyal hayata katılımını sağlayan ilk reformlar Amanullah Han 
döneminde (1919-1929) başlamıştır. Toplumsal ve siyasî koşullara göre 
belirlenen kadın statüsü, her yeni gelen rejimde farklılık göstermiştir. Örneğin 
bir rejim, kadınları erkek ile eşit görürken; diğeri yani Taliban gibi cihatçı 
hareketler ise kadınları ikinci sınıf olarak değerlendirmiş ve onlara her şeyi 
yasaklamıştır. Yani Afganistan’da kadınlar, din ve devletin anlaşmaya 
varabildikleri ölçüde toplum içinde yer alabilmektedir. Kısacası 1992-2001 
yılları arası 10 senelik bir zaman dilimi kadın haklarının hiçe sayıldığı bir 
dönemdi. Ülkeye hâkim olan Taliban yönetiminde (okula gitmek, eğlenmek, 
çalışmak ve erkek doktora muayene olmak vs.) kadınlara neredeyse her şey 
yasaktı. Nisa suresi 34. Ayetinde geçen “erkekler kadınlar üzerinde hakimdir. 
(kadınların koruyup kollayıcısıdır).” İfadesinden hareketle erkekleri 
kadınların üzerinde bir hâkim güç olarak gören Taliban’a göre erkeklerin 
olduğu yerde kadınlara yer yoktur (https://dusuneninsanlaricin.com/15-
maddede-afganistanda-kadin-olmak/ ). 

Ancak Taliban sonrası 2001 yılında kurulan Afganistan’ın yeni hükümetinde 
kadınların erkeklerle beraber eşit olarak siyasete girebilmelerine imkân 
sağlanmıştır. Üstelik 2004 yeni Afgan Anayasasında “erkek ve kadın bütün 
Afgan vatandaşlarının kanun önünde eşit hak ve sorumluluğa sahip 
oldukları.” yeniden vurgulanmıştır. (Kanun-i Esasiy-i Afganistan, 2004, 
Bölüm 2. Madde, 22.). Böylece kadınlara da erkekler gibi seçme ve seçilme 
hakkı tanınmış oldu. Toplumda kadınların sosyal konumlarını etkileyen ve 
belirleyen en önemli faktörlerden biri de eğitim düzeyidir. Günümüz 
Afganistan’da kadınların okuma oranı artmış, eğitim düzeyi yükselmiş ve 
böylece devlet dairelerinde istihdam edilir hale gelmişlerdir. Artık kadınlar, 
bakan, millet vekili, lise ve üniversite hocası, doktor vs. her şey 
olabilmektedirler. Yani son 20 yıl içinde Afganistan’da her şey değişmiş ve 
diğer İslam ülkelerinde olduğu gibi Afgan hükümetinde devlet dairelinde 
kadınlara yer verilmiş ve hak tanınmıştır. 

Ailede Kadının Yeri 

Sosyal bir kurum olan ailenin temelinde kadın ve erkek birlikte yer alır. Geniş 
aile geleneğine sahip olan Afgan toplumunda Erkekler, aile reisi 
konumundadırlar. Kadının aile içindeki durumu ise her şartta kocasına itaat 
etmesi gereken bir kişi olarak görülür. Özellikle Türkmen ailelerde kadınlar, 
ekonomik özgürlüklerine kavuşmaktan ziyade, aile içi işçisi olarak (halı 
dokuma vs. ev işlerinde) aileye katkıda bulunmak için çalışırlar.  Erkek, 
kadına “sen” diye hitap ederken; kadının, kocasına “siz” diye hitap etmesi 
gerekir. Yapısı gereği erkeğin koruma ve gözetimine ihtiyaç duyan kadının, 
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güdüsel olarak ailesine daha fazla bağlanması ve kocasına daha fazla itaat 
etmesi gerektiği, örf ve âdetlerle bir kat daha güçlendirilmektedir. Yani 
İnsanlar, her ne olursa olsun kocasını razı etmeyen kadının cennette 
giremeyeceğine inanırlar. Hadislerde de dine aykırı olmadığı sürece kadının, 
her durumda kocasına itaat etmesi, ona iyi davranması ve kocasının izni 
olmadan evden dışarı çıkamayacağı belirtilmiştir. (Bk. Ahzab, 33, 33.) 
Örneğin, “Bir kadın, kocası kendisinden memnun olarak ölürse cennete 
girer." (İbn Macce, Nikah, 4.) “Kadın kocasının izni olmadan evden dışarı 
çıkmasın.” (Beyhakî, el-Kübrâ: 14713; Taberânî, el-Evsat: 513.) İslam 
hukuku açısından bakıldığında genel kabule göre zaruret olmadıkça kadının 
kocasından izinsiz evden çıması caiz değildir. İşte bazı ayet ve hadislerde 
ifade edilen ve örf-âdetlerle de pekiştirilen kadının kocasına itaati dinî bir 
vecibe/görev olarak görülmüştür. Yani söz konusu durum toplumda farklı 
yorumlanmış ve her durumda ve her şartta erkeğin kadın üzerinde mutlak 
hâkimiyeti kabul edilmiştir. 

Kadının kocasına itaatini gerekli gören İslam, kocaya da karısına karşı 
yapması gereken birtakım görevler (yeme-içme, barınma, giydirme ve tedavi 
vs.) yüklemiştir. Hatta görev yüklemekle kalmamış erkeğin karısına iyi 
davranması gerektiğini de belirtmiştir. Konuyla ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.) 
“Erkeğin en hayırlısı, kadına en iyi davrananıdır." (Buharî, Nikah, 43; 
Müslim, Fedâil: 68) “Kadınlara ancak değerli olanlar değer verir.” (İbn 
Mace, Edeb, 3; Ebu Davud, Edeb, 6.) Buyurarak kadınlara değer vermenin 
önemine işaret etmiş ve değer vermeyi değerle ölçmüştür.  

Boşanma hususunda bütün yetki erkeğin elindedir. Kadın, kolay kolay 
boşanma isteğinde bulunamaz. Zaten karıyı boşamak toplumda hoş 
görülmeyen ve utanç verici bir şeydir. Özellikle de kadın için daha da 
utanılacak bir şey olduğundan kadınlar, asla boşanmak istemez hatta 
boşanmamak için elinden geleni yapar ve kocasına katlanmak zorunda kalır. 
Dolayısıyla boşanma olayı da neredeyse yok denecek kadar azdır.  

Bütün toplumlarda olduğu gibi Afgan geleneğinde de kadınların zayıf 
karakterli ve kötü huylu olduklarına inanılır. Bununla ilgili halk inancının bir 
yansıması olan atasözleri mevcuttur. Mesela; “İt vefa; kadın bi vefa.” sözüyle. 
Kadının köpek kadar bile sadık olmadığını ifade etmeye çalışırlar. Yine 
“Sırrını düşmanına söyle, karına söyleme” “Kadından dost olmaz” 
atasözlerinde olduğu gibi kadınların sır tutamadığı ve erkeğin karısına karşı 
dikkatli olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Eğitim düzeyi, kadınların toplumda sosyal konumlarını etkilediği gibi aile 
içinde de etkilemektedir. Dolayısıyla eğitim seviyesi yüksek olan ailelerde, 
kadınlara biraz daha önem verilmektedir. Örneğin; fakir ve eğitimden yoksul 
ailelerde kıza hatta erkeğe bile evleneceği kişiyi (kızı ve erkeği) beğenip 
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beğenmediği sorulmazken; eğitim görmüş ailelerde kıza, evleneceği erkeği 
kabul edip etmeyeceği sorulabilir. Afgan toplumunda cinsiyete dayalı 
ayrımcılığın temeli ailede başlar ve erkek çocuk, kız çocuğuna göre ailede 
daha değerli görülür. Hatta ilkinde kız doğuran kadın, kocasına karşı mahcup 
duruma düşebilir. Erkek çocuklar, neslin devamı ve anne babaya sahip 
çıkacak bireyler (sigorta) olarak görülürken; kız çocuklar ise genelde aile için 
parasal bir sermaye olarak değerlendirilebilmektedir. Mesela; ilk çocuğu kız 
olan ailelerde kocanın “annesi bedava kaldı” esprisi mahalle arasında 
yaygındır.  

Evlilik ve Başlık Parası 

Afganistan’da özellikle Türkmenlerde görücü usulüyle evlenilir. Yukarıda da 
ifade ettiğimiz gibi evlenecek olan çifte birbirlerini beğenip beğenmediği 
sorulmaz Anne babanın kızı ve kızın ailesini beğenmesi yeterlidir. İslam’da 
evlilik öncesi erkekle kızın tanışma ve konuşmasına cevaz verilmiş olmasına 
rağmen erkekle kız tanışamaz. Yani dinin müsaade ettiği çerçevede dahi olsa 
erkeğin kızla tanışma ve hatta kızı görme şansı bile yoktur. Çünkü tanışma ve 
görüşme Türkmenler arasında hoş karşılanmaz. Bu yüzden kızlar hiç 
görmediği bir erkekle evlendirilebilir. Hatta akrabalık bağı nedeniyle daha 
önce bir arada oturup birbirlerini görme ve konuşma şansı olan kızla erkek 
dahi eğer birbirleriyle nişanlanırsa bundan sonra bir arada oturamaz ve 
görüşemezler.  

Türkmenler arasında çocuk evliliği olmadığı gibi evlenmede fazla geç de 
kalınmaz. Çünkü başlık parasını tamamlayan herkes evlenebilir. Kızlar, talip 
gelmesi halinde genel olarak 18 yaştan itibaren nişanlanmaya başlar. Bunun 
sebebi şudur: Başlık parası çok yüksek olduğu için erkek tarafın bu parayı 
tamamlaması zaman alabilir ve böylece kızın yaşlanmasına sebep olabilir. 
Bunu önlemek için en iyi çözüm ise erken nişan yapmaktır. Evlilik yaşı 
ortalama 22-32’dir. Bir de Türkmenlerde değiş tokuş evliliği vardır. Yani kimi 
aileler bazen anlaşarak başlık parası yerine birbirlerinin kızını alabilirler. 
Buna “sungalşa” yani kız değiştirme denir.  

Afganistan toplumu içinde farklı milletler arasında kız alıp verme olsa da bu 
konuda en katı olan Türkmenlerdir.  Türkmenler başka bir millete asla kız 
vermezler. Ancak diğer milletlerde başlık parası biraz düşük olduğu için 
kendileri diğerlerinden alabilir. Bu da çok nadirdir.  

Afganistan genelinde bir de çok evlilik (aynı anda birden fazla kadınla evlilik) 
söz konusudur. Bu tür evlilik toplumda tepki çekmez ve nahoş karşılanmaz. 
Bu yüzden isteyen istediği gibi evlenebilir. Tabiri caizse “parayı veren düdüğü 
çalar.” Fakat buna rağmen herkes evlenmeye kalkmaz. Aynı anda birden fazla 
kadınla evlenmenin birkaç sebebi vardır. Birincisi ve en önemlisi, ilk hanımın 
hiçbir çocuğunun olmaması durumu. Bu durumunda çocuk sahibi olmak 
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isteyen koca ikinci bir hanımla evlenebilir. Böyle durumlarda eski hanımın 
zaten itiraz hakkı yoktur. İkinci sebep ise, ailede erkek çocuğun olmaması. 
Yani birinci hanım kız çocuğu doğurmuş ama erkek çocuğu doğurmamışsa bu 
durumda da erkek evlat sahibi olmak isteyen koca, için ikinci ve üçüncü bir 
hanımla evlenebilir. Çünkü erkek çocuk neslin devamı olarak görülür. 
Üçüncüsü de hiçbir sebep olmadan evlenilebilir. (Mehterkhan, 2010, s. 36-
37). Yani parası olanlar, eski karısı yaşlandığı için genç kızlarla keyfi (zevk 
için) olarak evlenebilir.  Kısacası erkekler, 20 bin doları bulduklarında 
isterlerse eski karısının rızasını almadan ikinci, üçüncü ve dördüncü bir kızla 
evlenebilir. Kadınlar buna karşı çıkamaz ve ikinci ve üçüncü eş olarak ailede 
kalmaya devam ederler. 

Mehir hakkının unutulup başlık parasının alındığı ve başlık parasının en çok 
yaygın olduğu yerlerden biri de Afganistan toplumudur. Mehir, evlenecek 
erkeğin kıza ödemek zorunda olduğu para veya maldır . (Aydın “Mehir” DİA, 
XXVIII, 389. ) Başlık parası ise erkek tarafın, kıza değil de kızın babasına 
nikâhtan önce nakit olarak ödediği paradır. (Akgündüz, “Başlık” DİA, V, 
131.) Bu paraya bizde “galıng” (kalın) derler. Kadına tanınan mehir hakkı, 
kimi toplumlarda zamanla başlık parasına dönüştürülmüştür. Başlık parası 
alınan yerlerde, nikâhtan önce kadının mehir hakkından söz edilmemesi ve 
kadının onayının alınmaması da bunu gösterir. Bu uygulama özellikle 
Türkmenlerde çok yaygın olup diğer milletlere göre daha yüksektir. İlk olarak 
ne zaman başladığı bilinmeyen başlık parası alma geleneğinin Afganistan’da 
çok yaygın olup miktarının aşırı yüksek olmasından dolayı devlet, bunu 
önlemek için bazı kanunlar çıkartılmışsa da işe yaramamıştır.(Usulname-i 
Nikah Arüsi ve Hatne Sûri, md. 5; Nizamname-i Nikah Arusi ve Hatne Sûri; 
md. 11; Kanun-i izdivac, Resmi Geride, say: 9 (190), 1971. md. 15; 
Usulname-i Merasim-i Nikah, Arûsi ve Hatne Sûrî, md. 1.) 

Afganistan’da başlık parası alma geleneği en çok Türkmenler arasında 
yaygındır ve aşırı yüksektir. Diğer milletlerde başlık parası olsa da o kadar 
yüksek değildir. Ne yazık ki bunun az gelişmişlikle ve eğitim seviyesiyle de 
yakından ilgisi vardır. Türkmenlerde genel olarak 10-20 bin dolar olan başlık 
parası bazı durumlara göre daha fazla olabilir. Yani köy ve yöreye göre 
değişiklik gösteren başlık parası o günün şartlarına (enflasyona) göre de 
değişebilmektedir. ( 1924 tarihli Nizamnâme-i Nikah Arûsî. Hatne Sûrî, md. 
11.) Örneğin, kızın ailesinin sosyal statüsü, kızın güzelliği, gençliği, marifeti 
vb. özelliklerine göre arttırılıp eksiltilebilir. Bir de ikinci eş olarak gidecek 
olan kız ile yurt dışına verilecek olan kızın da başlık parası yüksek olur.  

Afganistan’da (Türkmenlerde) görücü usulüyle gerçekleşen evlilikte nişandan 
önce kadına mehir hakkı olarak ne istediği sorulmak yerine babanın kızı için 
ne kadar para istediği sorulur. Nişan yapılırken, kızın babasına veya kızdan 
sorumlu olan kişiye nakit ödenmek üzere belli bir başlık parası üzerinde 
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anlaşılır. Kızın babası, nişan sırasında kızı istemeye gelenlere “kızımın kalını 
şu kadardır” diye bir fiyat verir erkek taraf kabul etmek veya nişan yapmadan 
ayrılmak zorunda kalır. Başlık parasını tamamen baba alır. Kıza para verilmez 
sadece evleneceği zaman 2-3 bin dolarlık altın ve çeyiz alınır. 

Şöyle diyen babaya şahit olunmuştur. Kızın babası, “kızımı 20 bin dolara 
veririm” der.  Erkek taraf da “18 bin dolar yapsak olmaz mı?” deyince bunun 
üzerine kızın babası “yok fayda etmez” der. Yani sanki kızın maliyeti varmış 
gibi “kurtarmaz” demek istiyor. Bir diğer husus da şu: Diyelim ki 2010 yılında 
15 bin dolara karşılığında bir kız nişan yapılsa ve erkek tarafı da başlık 
parasını tamamlayamadığı için 2015’yılına kadar kızı alamamışsa, aradan 
geçen bu zaman diliminde mahalledeki kızların fiyatı da yükselmişse bu 
durumda kız tarafı, muhayyerdir. İsterse kızı daha önceki anlaştığı 15 bin 
dolara verir, isterse 2015 yılı kız fiyatlarına göre başlık parasını yükseltebilir. 
Yani nişan ile düğün zamanı arasında geçen süre zarfında (bu ortalama 2 
yıldan 5 yıla kadar olabilir.) mahalle kızlarının fiyatında bir yükselme olmuşsa 
kız tarafı bu farkı alabilir.  

İslamî bir dayanağı olmayan, üstelik evliliği zorlaştıran ve kadınlara karşı 
şiddete sebep olabilen söz konusu başlık parası her ne kadar bazı toplumlar 
tarafından yadırgansa da Afganistan’ın özellikle Türkmenlerin sosyo-kültürel 
yapısında çok önemli bir yere sahiptir ve mutlaka alınması gerekir. Başlık 
parası almanın genel olarak iki sebebi vardır. Birincisi kızın değerini 
arttırması. Başlık parası, kızın değerini arttırıcı bir unsur olarak görülür. 
Başlık parası ne kadar yüksek olursa kız da toplumda o kadar değerli görülür. 
Başlık parası az olan kızlara kem gözle bakılır. Hatta başlık parası almadan 
kızı evlendirmek Türkmenlerde hoş karşılanmaz ve ayıp sayılabilir. Çünkü 
para almadan kız vermek, toplum içinde “acaba kızda bir kusur mu var” 
söylemini yaratır ve kızı ve ailesini küçük düşürebilir. Dolayısıyla kızın 
ailesinin sosyal statüsü, kızın güzelliği, gençliği, marifeti vb. özelliklerine 
göre başlık parası arttırılıp eksiltilebilir. Başlık parası almanın diğer sebebi de 
düğün ve çeyiz masraflarıdır. Çünkü düğün ve çeyiz masraflarını kızın ailesi 
karşılamaktadır. Gerçekte başlık parasının en büyük sebebi halk arasında 
devam edegelen bir gelenek olmasıdır. Toplumun ekonomik düzeyine göre 
çok yüksek sayılacak nakit para olan başlık parası yanında bir de kızın ailesine 
5-6 koyun, pirinç ve elbise verilir. 

Kısacası daha çok Türkmenlerde uygulanan başlık parası, kızın ailevî ve fizikî 
özelliğine, kızın gideceği yere, evleneceği erkeğin durumuna ve hatta zaman 
aşımına göre değişebilmektedir. Başlık parasının yüksek olması, toplumda 
fakirleşmeye sebep olduğu gibi tek derdi evlenmek olan gençleri de ağır 
işlerde çalışmaya zorlamış ve evlenmeyi de geciktirmiştir. Özellikle bazı fakir 
ailelerde nikah olmasa bile küçük kızların nişan yapılmasına da sebep 
olmuştur. Ayrıca genel olarak bütün mahalle kızlarının başlık paralarının 
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hemen hemen eşit miktarda olması, güzel kızların talibi çok olup erken 
evlenmelerine sebep olduğu gibi normal kızların beğenilmeyip geç 
evlenmelerine de neden olmuştur.   

Başlık Parasının İslam Hukuku (Fıkıh) Açısından Değerlendirilmesi 

Mehir ile başlık parası birbirlerinden farklı şeylerdir. Mehir bizzat evlenecek 
kadına verilir ve kadın bunda dilediği gibi tasarruf yetkisine sahiptir. Başlık 
parası ise evlenecek kıza değil de ailesine verilir ve kızın ailesi bununla belli 
bir çeyiz hazırlamak zorundadır. Mehir, İslam hukuku tarafından kabul 
edilmiş hukukî bir kurumdur. Başlık parası ise dinî bir dayanağı olmayan 
sosyal bir uygulamadır. Dolayısıyla İslam hukukuna baktığımızda babanın 
aldığı yüksek para ve benzeri uygulamaların meşru olmadığını ve buna 
karşılık mehrin, bütünüyle evlenecek kızın hakkı olduğunu görmekteyiz. 
İslâm dini kadınların baskı ve zülüm altında maddiyattan uzak tutulmalarını 
uygun bulmamıştır. Nitekim Kur’an ve Hadislerde kendileriyle evlenilen 
kadınlara mehirlerinin verilmesi gerektiği belirtilmiştir. (Bakara, 2/236-237). 
“Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin eğer kendi istekleriyle mehirin 
bir kısmını size bağışlarsa onu afiyetle yiyin.” Buyurulmuştur. ( Nisa, 4/4). 
Hz. Peygamber (s.a.v.), de “Demirden bir yüzük bile olsa kadına mehir olarak 
ver.”  (Müslim, Nikâh,76). Buyurarak kadınlara mutlaka mehirlerinin 
verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Mehir, kadına verilen bir değirin ifadesi 
olup onun sosyal garantisidir. Yani mehir hakkı, korunmaya muhtaç olan 
kadınlara sosyal güvence sağlamak amacıyla tanınmıştır. Ancak söz konusu 
mehir, amacı dışında kullanılmaya başlanmış, miktarı aşrı derecede 
yükseltilmiş ve aile için geçici de olsa bir gelir kaynağı olarak görülmüştür. 
İslam hukukunda mehir için bir alt sınır belirlenmiş olmakla birlikte üst sınırın 
belirlenmemiş olması başlık parasının toplumda zamanla yükselmesine sebep 
olmuş olabilir.  

Mehri kadın için bir sosyal güvence olarak gören İslam, kadın-erkek hiçbir 
insanın para karşılığında satılmasını caiz görmez. Nitekim bir hadiste hür bir 
insanı bilerek satan kişinin, kıyamet gününde Allah’ın hasmı olacağı 
belirtilmiştir. (Buhari, Buyû’, 106).  Ayrıca Kuran’da bekârların 
evlendirilmesi de emredilmiştir. (Nur, 24/32.).  Yüksek başlık parası 
uygulaması evlenecek kimseleri malî bir yük altına sokup evlenmeyi 
zorlaştırdığı gibi kız kaçırmaya ve dolaylı olarak zinaya da sebebiyet 
verebilmektedir. Dolayısıyla toplumda ahlaki bozulmalara yol açmaktadır. 
Bununla ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.), “Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir 
kimse kızınıza talip olursa kızınızı onunla evlendiriniz. Böyle yapmazsanız 
yeryüzünde bir fitne ve büyük bir ahlaki bozulma meydana gelecektir”. 
Buyurmuştur. ( İbn Mace, Nikah, 46; Tirmizi, Nikah, 3). 

Hz. Peygamber (s.a.v), “Kim evlenmeye gücü yeter de evlenmezse bizden 
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Değildir.” (Darimî. “Nikah”, I.);  “İçinizden evlenmeye gücü yetenler 
evlensin.” (Nesaî, “Nikah”, 3.) “Bereketi en çok olan evlilik, külfeti en az olan 
evliliktir.” (Ebu Davüd, “Nikah”, 31) gibi hadisleriyle bekar kimseleri 
evlenmeye teşvik etmiş ve ayrıca evlenmenin kolaylaştırılması gerektiğini de 
ifade etmiştir. Hatta mehir olarak bir demir yüzüğü bile yeterli gördüğü buna 
dahi sahip olmayan kimseyi eşine Kur’an okumayı öğretmesi karşılığında 
evlendirdiği bilinmektedir. (Müslim, Nikah, 13). İslam’ın evlenmeyle ilgi bu 
genel tavrı karşısında başlık parası gibi evlenmeyi zorlaştıran bir uygulamanın 
bu dinin yapısına ters düşeceği aşikardır. Değil başlık parasının çoğaltılması, 
kızın hakkı olan mehrin bile arttırılmasını doğru bulmayan Hz. Peygamber 
(s.a.v.), konuyla ilgili “Ey müminler, kadınların mehrini çoğaltmak 
hususunda aşırı gitmeyiniz.” Buyurmuştur. (İbn Mâce, Nikâh, 17). 

Toplum içinde mehir ve başlık parası evlenme sırasında erkek tarafından 
kadına veya ailesine verilen bir mal olmasından ötürü aynı şeylermiş gibi 
görülmüştür. Fakat Mehir ile başlık parası arasında önemli farklar vardır. 
Mehir bizzat evlenecek kadına verilir ve kadın bunda dilediği gibi tasarruf 
edebilir. Almış olduğu mehir karşılığında çeyiz hazırlamak zorunda değildir.  
Başlık parası ise evlenecek kıza değil de ailesine verilir ve kızın ailesi bu 
parayla kızın ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır. Mehir, evlenmenin şartı 
değil sonucudur. Taraflar mehiri kararlaştırmamış olsalar bile evlenen kadın 
mehire hak kazanır.1 (Acer, 2018, s. 33). Mehrin evlenme anında ödenmesi 
şart değildir.  Halbuki başlık parasının miktarı evlilikten önce tespit edilir ve 
ödemesi gerekir. Dolayısıyla mehir ile başlık parası esas itibariyle birbirinden 
farklı müesseselerdir. Mehir, İslam hukuku tarafından belirli hukuki, iktisadî 
ve sosyal sebeplere binaen kabul edilmiş ve hukuk düzeni tarafından 
korunmuş olup hukukî bir kurumdur. Başlık parası ise hukuki ve dinî bir 
dayanağı olmayan sosyal bir uygulamadır. 

Sonuç 

Afganistan toplumunda özellikle Türkmenlerde toplumda kadınların statüsü 
belli ve kısıtlıdır. Evlilik, görücü usulüyle belli bir miktar para üzerinde 
anlaşarak yapılır. Başlık parası, hem Allah’ın bekârların evlendirilmesiyle 
ilgili buyruğunun amacına ters düşüp evliliği zorlaştırmakta hem de Hz. 
Peygamber’in eş seçerken dininin ve ahlakının esas alınması gerektiğiyle ilgili 
buyruğuna ters düşmektedir. Dolayısıyla erkeklerin maddi külfet altında 
kalmadan kolayca evlenebilmeleri ve kızların da mehir haklarından mahrum 
kalmayarak doğru bir eş seçebilmeleri için bu tür uygulamaların ortadan 
kaldırılması elzemdir. Başlık parası uygulaması, adeta mehrin yerini almak 
suretiyle kadınları bu haktan mahrum bıraktığı gibi onların parayla alınıp 

 
1 Halil İbrahim Acar, İslam Aile Hukuku, İstanbul: Ensar neşriyat, 2018, s. 33. 
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satılan bir eşya olarak görülmesine yol açmaktadır. Başlık parası geleneğinin 
kanunla çözülecek bir iş olmadığı da tecrübelerle ispatlamıştır. Çünkü 
devletin yasaklaması ile herhangi bir sonuca varılamamıştır. Bu sorunun 
ortadan kalkması kanunla birlikte kadın-erkek eğitim düzeyinin 
yükselmesiyle mümkündür. Bir de bu konuda en önemli görev alimlere ve din 
görevlilerine de düşmektedir. Çünkü Afganistan’da halkın en çok güvendiği 
ve sözünü dinlediği kişiler bunlardır. 
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Tarih Boyunca Yapılmış Arnavutça Kur’ân Meâlleri 
Valmire Batatina Krasniqi* 

 

Özet 

Arnavut halkının tarihine incelemiş olursak onların –bilhassa da Kosova 
Halkının- Sırplar, Makedonyalılar ve Arnavutluktaki komünist rejimi 
tarafından uzun yıllar boyunca şiddetli baskılara maruz kaldıklarını 
görmekteyiz. Buna rağmen Arnavut halkı din uğruna birçok çaba sarf 
etmişlerdir; oldukça sıkıntılı dönemlerden geçmelerine rağmen dünyada 
bütün Müslümanlar gibi onlar da Yüce Allah’ın kelâmını kendi dilinde 
nakletme hususunda hatıra kalacak bir adım atıp başarıya ulaşmışlardır. Bu 
çalışmaların bazıları Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. 
İlk önce Naim Frashëri başlamak üzere farklı müellifler tarafından Kur’ân-i 
Kerîmi parça parça müstakil sûreler üzerine çeviri çalışmaları yapılmıştır. 
Ardından çok uzun süre geçmeksizin özellikle 80’li yıllarda Feti Mehdiu 
tarafından Kur’ân-ı Kerîmi Arnvutça dilinde, tamamen tercüme etmeye 
başlamıştır. Bu zaman zarfında altı farklı Kur’ân-ı Kerîm meâlleri ile birlikte 
çeşitli Kur’ân tefsirlerinde yararlanarak kısaca açıklamalara da yer vererek 
tercüme etmeye başarmışlardır. Bu çalışmamızda parça haline yapılan bu 
meâller ile başlamak üzere Kur’ân’ın tamamen Arnavutça meâlleri detaylı bir 
şekilde açıklanmaya gayret edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kur’ân, Meâl, Arnavutça, Arnavutluk, Kosova 

 

Arnavutça Kısmî Meâl Çalışmaları 

Arnavutlar arasında ilk defa Kur’ân meâli üzerinde kısmî çalışmalar yapan 
ilim adamı ile ilgili Arnavut araştırmacılar tarafından iki görüş ortaya 
konulmuştur. İlk görüşe göre ilk defa Kur’ân meâli üzerinde kısmî çalışmalar 
yapmış bulunan ilim adamı Naim Frashëri’dir. Diğer görüşe göre ise 
Hıristiyan Arnavut olan İlo Mitko Qafzezi’dir. (Hysa, 2000: 39). Yaşadıkları 
zaman dilimine bakarsak, Naim Frashëri Kur’ân’dan seçilmiş âyetlerin ilk 
tercümanı olmalıdır. Naim Frashëri Thelbi i Kuranit (Kur’ân’ın Özü) olarak 
adlandırdığı bu kısmî meâl çalışmalarını Mësime (Dersler) isimli eserinde ve 

 
* Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fak., Temel İslam Bilimleri, Tefsir Böl. 
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1894 yılında Bükreş’te bastırmıştır. (İbrahimi, 2003: 44; İsmaili, 2016: 333-
334).  İlo M. Qafëzezi ise Kur’ân’ın ilk altı -Fatiha En’âm- sûreyi George 
Sale’nin İngilizce meâlinden Arnavutça diline tercüme etmiştir. Tercüme 
esnasında M. Savary’nın Fransızca meâlinden de istifade etmiştir. (Bardhi, 
1998: 80; Shkodra, 2002: 261). Çeviri, Kurani Këndimi (Kur’ân Okuma) 
ismiyle 1921 yılında Romanya’nın Ploieşti şehrinde basılıp 126 sayfadan 
oluşarak 22x14 santimetre şeklindedir. (Hamidullah, 1993: 137; Qazimi, 
1993: 132). Ancak bu çevirinin, Kuran’ın orijinal Arapça metninden değil de 
başka bir dilden –İngilizce ve Fransızcadan- yapıldığı için eksik olabileceği, 
bu çalışmayı sonraki Arnavut araştırmacılara örnek olsun diye yapıldığı, 
onların Kuran’ı asıl kaynaktan (Arapça’dan) tercüme etmelerini istendiği 
ifade edilmiş, tercümenin eksikliklerinden dolayı Müslümanlardan kendisini 
mazeretli saymalarını istenmiştir. (Shkondra, 2002: 263; Agushi, 2016: 122). 
Qafzezi’nin bu tercümesinde Hıristiyan izlerini rastlanmak mümkündür. Bir 
sayfasında Hz. Peygamberin, Hz. Ebû Bekir’in ve Halid b. Velîd’in Medine 
yolcululuğunu anlatan bir resim bulunmaktadır. (Bardhi, 1988: 82). Ayrıca el 
yazmasında bulunan bilgilere göre Kur’ân’ı kısmî tercümesini yapan Tahir 
Efendi Gjakova’nın ismi yer almaktadır. Vehbije adlı bu eserde Tahir Efendi 
Gjakova şunlar yazmaktadır: “Bu kitap Tahir Efendi te’lif etmekte; 
Okuduğunuzda “el-Fatiha” okumaya unutmayın”. (Krasniqi, 2016: 28). 

Daha sonra Hafız Ali Korça Kur’ân’ın Bakara sûresinin 37. âyetine kadar 
Arnavutça’ya çevirmiş ve bu çeviri Kurani i Madhënushim dhe Thelbi i Tij 
(Yüce Kur’ân ve O’nun Özü) ismiyle İşkodra’da, Ora e Shkodrës yayınevinde 
1926’da basılmıştır. (Bajgora, 2016: 47). Kur’ân’ın daha fazlasını –hatta 
tamamını- Arnavutça’ya çevirdiğine dair iddialar bulunmaktaysa da, maalesef 
bunu doğrulayan herhangi bir bilgiye ulaşmış değildir. Bu bilgiyi 
kanatlanabilecek tek bir bilgi Ali Korça’nın Lindja e Muhammedit (Hz. 
Muhammed’in Doğumu) isimli bir mevlit çalışmasında 2000 sayfalık bir meâl 
hazırladığını ifade etmiş olmasıdır. Lakin Ali Korça, bu hacimli çalışmasını 
maddi sıkıntılar sebebiyle bastıramamıştır. Bu gerçeği doğrultusunda şöyle 
dediği nakledilmektedir: “Daha önce geniş ve uzun bir Kur’ân çalışması 
hazırlamıştım. Fakat onu ortaya çıkartmaya (bastırmaya) iki bin napolona 
ihtiyacı vardı; bunun için onun baskısını münasip bir vakit için bırakmıştım.” 
(Bajgora, 2016: 47).  Hafız Ali Korça bu tercümeyi Kur’ân’ın asıl 
kaynağından yapıldığı görülmektedir. Kısmî bir çeviri olmasına rağmen ciddi 
ve ilim sahibi bir âlimden yapıldığı açıktır. Zira Kur’ân-ı çevirip izah ederken 
luğavî açıklamalar yapmakla birlikte siyer, tarihi nüzûl-u sebep gibi unsurlara 
yer verilmiştir. Bunu belirtmek gerekir ki Hafız Ali Korça’nın, Kur’ân üzerine 
çalışmaları bu meâlle kalmayıp Zani i Naltë (Yüksek Ses) dergisinde devam 
etmektedir. Bu dergide, Kur’ân’ın kısa sûreler - Maun, Nasr, Kadr, Fatiha- 
üzerine açıklamalar yapıp yayınlamıştır. (Bajgora, 2016: 48). 
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Kısmî tercümeler arasında Bekir Maloku’nun 1982 de yaptığı çalışmalar da 
mevcuttur. Maloku Kur’ân’ın altmış sayfasını tercüme etmiştir. Tercüme 
ettiği kısımlar arasında, Leyl (92), Tin (95), Zelzele (99), Nas (114) sûresi ve 
bazı kendi seçtiği âyet-i kerîmeler tercüme etmiştir. (Hamidullah, 1993: 137).  

Dinî duyarlılığa sahip bir aileden dünyaya gelen, gündüzlerini oruçla, 
gecelerini ibadetle geçiren, âlim, mala ve dünyaya değer vermeyen, takva ve 
zühd sahibi bir kimse, İstanbul’da iki yıl eğitim almış olan İbrahim Dalliu da 
Fatiha sûresinden Tevbe sûresinin ilk on altı âyete kadar Kur’ân’ı asıl 
kaynaktan (Arapça’dan) Arnavutça’ya tercüme etmiş ve bu âyetlerin izahında 
bulunarak Ajka e Kuptimeve të Kur’anit Qerimit (Kur’ân-ı Kerîm’in 
Meâllerinin Özü) isimli 1572 sayfalık bir çalışma/tefsir te’lif etmiştir.  Bu 
çalışma Arnavutça yapılan ilk tefsir sayılmaktadır. (Bajgora, 2016: 51). 

Tefsir üç bölümden oluşmaktadır: 

Birinci Bölüm: Fatiha Sûresi - Âl-i İmrân Sûresi, 0-699. sayfalar arası, toplam 
699 sayfadan oluşmaktadır. 

İkinci Bölüm: Nisâ Sûresi - En’âm Sûresi, 701-1316. sayfalar arası, toplam 
616 sayfadan meydana gelmektedir. 

Üçüncü Bölüm: A’râf Sûresi - Tevbe Sûresi 16. âyet, 1317-1572. sayfalar 
arası, toplam 256 sayfadan oluşmaktadır. 

Muhteşem bu eserin Tevbe sûresinin 16. âyetin izahıyla bitmediği 
söylenmektedir; ancak bahsedilen bu kısımlar günümüze kadar 
ulaşılmamaktadır. Muhammed Hamidullah, söz konusu tefsirin III. bölümün 
Tevbe sûresinin 25. âyetine kadar devam etmekte olduğunu; lakin Rifat 
Kolejini tarafından Brüksel’de fotoğraf tekniğiyle yapılan yeni baskısında 
tefsirin bazı sayfalarının eksik olduğunu ve Tevbe sûresinin 9. âyetinin 
bulunmadığını ifade etmektedir. (Bardhi, 1998: 101; Bajgora, 2016: 51).  

Ayrıca mezkûr müellifin te’lif etmiş olduğu Libri i së Falmes (Namaz Kitabı) 
isimli eserde Kur’ân’ın son yirmi iki sûrenin tercümesini yaptığı 
görülmektedir. (Qazimi, 1993: 134-135). Bu muhteşem eserde müellifin; yani 
Hafız İbrahim Dalliu’nun ismi geçmediği rağmen şüphesiz bu eser ona ait 
olduğu kabul edilmektedir. Bu gerçeği doğrultusunda İmam Vehbi İsmail’in, 
“Bu eserin yazarı İbrahim Dalliu’dur.” şeklinde söylediği nakledilmektedir. 
(Bajgora, 2016: 51). Söz konusu eser, önöz, giriş veya araştırma esnasında 
kullanıldığı metodu tasvir edilen herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
eser incelendiğinde her sûrenin tercümesini vermeden önce besmeleyi orjinal 
(Arapça) şekliyle yer verilmiştir. Ardından Hafız İbrahim Dalliu, sûrenin iniş 
yeri ve iniş nedeni hakkında bilgi vermektedir. Çalışmanın 451. sayfasına 
kadar âyetlerin tercümesini yapmaktadır; ardından ise âyetlerin transkriptine 
ve izahlarına geçmektedir. Ibrahim Dalliu’nun hem orijinalde (Arapça’da) 
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hem de tercümesinde (Arnavutça) âyetlerin rakamlarını vermiş olmaması 
araştırmacılar tarafından bu eserin zayıf noktası olarak tanımlanmıştır. 
(Dalliu, 40). 

Ajka’nın en belirgin ve en başta gelen kaynaklardan şüphesiz Kur’ân’ın 
tercümesidir. Âyet-i kerîmeleri izah ederken sünneti de ihmâl etmemiştir. 
Bunun üzerine Ajka’nın ikinci temel kaynaklarından hadis-i şerîf olduğu 
görülmektedir. Ayrıca İbrahim Dalliu çalışmasında Arap-Osmanlı tefsir 
geleneğin izleri görülmektedir. Ehli Sünnet çizgisinin dışında çıkmamaktadır. 
Kelam ekollerinden Mutezilî, Eş’ârî ve Mâturîdî açıklamalara (görüşlere) 
tefsirinde yer vermiştir. Tefsirini yazarken Mücahid, Taberî, Râzî, Beyzâvî, 
Ebûssûd Efendî gibi meşhur müfessirlerden istifade etmiştir.  Hatta kimilerine 
Hafız İbrahim Dalliu, yeni bir tefsir te’lif etmemiş, Râzî ve Beyzâvî’nin 
tefsirdeki bilgileri Arnavutça’ya aktarmıştır.  Aynı zamanda tefsir usûlu -
Nüzûl-i sebebi, nesh gibi- ilmilerine dayanarak âyetleri açıklamaktadır. 
(Bardhi, 1998: 66; Bajgora, 2016: 53). 

Kur’ân-ı kısmî tercümelerin arasında Vehbi İsmaili’nin ABD’de bir meâl 
çalışması yer almaktadır. Fatiha, Yasin, Fil ve Nas sûrelerinin meâllerini 
İslamizmi dhe Lutjet (İslam ve İbadet) isimli eserinde vermektedir. Yaptığı 
çeviri nüshalarını bir seyahat esnasında kaybeden İmam Vehbi İsmaili yeni 
baştan çevirmeye başlamıştır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Arnavutlarda İslam’ın ve Kur’ân’ın varlığı 
başlamasıyla birlikte onların Kur’ân’a yönelik ilgisi, bağlılığı ve katkısı açık 
bir şekilde görülmektedir. Bu nedenle Arnavut saflarından birçok müfessir, 
yorumcu ve hafızlar çıkmıştır. Kur’ân tercümelerinin öncülerinden en önde 
gelen ve İslam ilimlerine bilgi sahibi olan Hafız Ali Korça, Hafız İbrahim 
Dalliu gibi şahsiyetler bulunmaktadır. Arnavutça tercümeleri ve müellifleri ile 
ilgili kısaca farklı boyutlarıyla tanıtmanın ardından Arnavutça yapılan tam 
meâl çalışmalar da kısaca incelemeyi hedeflemekteyiz. 

Arnavutça Tam Meâl Çalışmaları 

Arnavutça kısmî Kur’ân tercümelerin dışında günümüzde tam meâl 
çalışmaları bulunmaktadır. Bu da Kur’ân’ın Arnavutça’ya tercümesinin, 
dünyanın diğer dilleri aracılığıyla tercüme edilmesi gibi, tercüme yolunu takip 
etmesini sağlamıştır. Arnavutça tam meâl çalışmaları, Avrupa’daki dillerinde 
yeni meâller arasında yer almaktadır. İkinci savaşının sona ermesiyle birlikte 
İslamî miras ile eğitimsel gelişme arasında derin bir boşluk yaratmıştır. 
Bundan dolayı uzun bir süre Kur’ân’ı tercüme etmeyi düşünülmeyip söz 
konusu olmadı. 70’li yıllardan sonra bu konu üzerine düşünülmeyi 
başlanmıştır. Kur’ân’ın Arnavutça dilinde tam tercümesinin ilk olarak Fetih 
Mehdiu tarafından 1985 yılında yapıldığı gösterilmektedir.  
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Kur’ân-ı Kerîm, 1985, s. 878; Çeviren: Feti Mehdiu. Neşreden: Bashkësia 
Islame e Kosovës (Kosova İslam Birliği - Priştine) 

Feti Mehdiu 1977 yılında Kur’ân-ı Kerîm Arnavutça’ya çevirmeye 
çalışmalarına başlamış ve neticesinde 1985 yılında Kur’ân’ın tümünü tercüme 
etmeye başarmıştır. Böylece Kur’ân’ın tamamı üzerinde meâl çalışması 
yapmış ilk kişi olarak Arnavut Kur’ân tarihinde yer almıştır. Bu tam meâl 
Bashkësia Islame e Kosovës (Kosova İslam Birliği) tarafından yayınlamıştır. 
(Mehdiu, 1988; Agushi, 2016: 124). 878 sayfadan meydana gelen bu çalışma 
Kur’ân-i (Kur’ân-ı) şeklinde isimlendirilmiştir; Bahri Aliu, İdriz Murati ve 
Tefik Gashi tarafından bu çeviri gözden geçirmiştir. Bu çalışmada Kur’ân’ın 
ilk sûresi -Fatiha- ve üç son sûresi -İhlas, Falak, Nas- dışında diğer sûrelerin 
Arapça metnine yer verilmemiştir. (Mehdiu, 1985; Behrami, 1997: 15). Secde 
âyetleri belirtilmiştir; ayrıca Kur’ân’da geçen bazı lafızların açıklamaları 
yapılmıştır ve çalışmanın son sayfasında fihriste yer verilmiştir. Duh İslama 
ve Fazlurrahman’dan alıntıladığı bazı izahlar çalışmanın başında 
zikredilmiştir. Tercümenin son kısmında Besim Korkutu’nun Boşnakça 
açıklamalarından istifade ettiğini gösteren dipnotlar bulunmaktadır. 
Dipnotlardan sonra Hz. Peygamber ve ailesi hakkında bilgi verilen bir bölüm 
yer almaktadır. Söz konusu bölüm Boşnakça Kuran Casni isimli kitaptan 
Arnavutça’ya aktarılmıştır. Tercüman, bu çalışmanın ikinci baskısını 1999 
yılında IHH İstanbul Derneği tarafından Üsküp’te neşredilmiş ve savaş 
esnasında Kosova mültecilerine ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu baskıya ismi 
değiştirilmiş ve Kur’an-i yerine Kur’an-i dhe Hija e Tij Shqip (Arnavutça 
Kur’ân ve Gölgesi) ismi seçilmiştir. 603 sayfadan oluşan bu baskıda Arapça 
orijinal metni da eklenmiştir. (Mehdiu, 1999). 

Kurani i Madhëruar, Priştine, 1988, s. 612. Çeviren: Hasan İ. Nahi. 
Neşreden: Hasan Efendi Nahi 

Kur’ân’ı Arnavutça tam meâl yapılanların ikincisi Hasan İ. Nahi’dir. 
Çalışmasına ismini Kur’ân-i i Madhëruar (Yüce Kur’ân) şeklinde 
adlandırmıştır. Kitap Priştine’de 1988 yılında basılmıştır. Aynı sayfada 
meâlle birlikte Arapça metine de yer verilmiştir. 

Emin Behrami’ye göre Hasan Nahi’nin çevirisinde bazı hatalar olmasına 
rağmen Kur’ân’ın mesajını en iyi şekilde aktırılan çalışmalardan biridir. 
Çalışma, tercümanın İslami ilimler hakkında bilgi sahibi olduğunu 
göstermektedir. (Behrami, 1997: 16). Tercümede Hz. Peygamber’in hayatıyla 
ilgili bazı vakalardan bahsetmiştir. Sûrelere rakamlar vermiş, bazı sûrelerin 
ismini Arnavutça diline tercüme etmemekte; cüzleri belirtmiştir ve secde âyet-
i kerîmelere işaret etmiştir. (Nahi, 1988; Qazimi, 1993: 139). Kur’ân’da ilk 
bakışta anlaşılmayan bazı lafızlar açıklamıştır; aynı zamanda meâlinde “ü”  
harfinde sık sık kullanıldığı görülmektedir. Nitekim “xhuzi (cüz) xhüzi” 
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şeklinde yazmakta; Bu ise Osmanlı-Türk kıraatin tesiri altında kaldığını 
göstermektedir. Eser 2000 yılında Nexhat H. Nahi ve 2006’da İnstituti 
Shqiptar i Mendimit dhe Qytetërimit Islam tarafından basılmıştır. (Agushi, 
2016: 124). 

Kuran-ı (Meâl ve Açıklama), Priştine, 1988, s. 904. Çeviren: Hafız Sherif 
Ahmeti. Neşreden: Kryesia e Bashkësisë Islame (Kosova Islam Birliği) 

Hasan İ. Nahi ile aynı yılda (1988) tam meâl çalışması yapan bir isim de Sherif 
Ahmeti’dir. Sherif Ahmeti’nin çalışması, Kur’an-i Përkthim me Komentim në 
Gjuhën Shqipe (el-Kuranu’l-Kerîm ve Tercemetü Meânihî ila’l-Lugati’l-
Elbâniyyeti)”isimiyle Priştine’de basılmıştır. Bu çalışmada sûrelerin meâlli 
verilmeden önce ilgili sûrenin Arapça adı, Arnavutça çevirisi, âyet sayısı, 
nüzûl nedeni, Mekki veya Medenî oluşu, sûrenin muhtevası hakkında bilgi 
verilmiştir. Meâlle birlikte aynı sayfada Arapça orijinal metni de 
bulunmaktadır. Bu çalışma daha sonra farklı yayınevlerden birçok defa 
basılmıştır. Suud prensi Velid b. Talal b. Abdilaziz es-Suud’un 
finansörlüğünde 1992 yılında Kahire ez-Zehra yayınevinde bir milyon adet 
bastırılmıştır. (Qazimi, 1993: 138). Bu baskıda Jetish Bajrami’nin önsözü 
mevcuttur; ardından Kur’ân hakkında genel bilgiler yer almaktadır. Söz 
konusu meâl 26. sayfada başlamakta 742 sayfa kadar devam etmektedir. 743-
747. sayfalar arası Hz. Peygamber döneminde yaşanmış bazı vakıalar ve 
tercümanın açıklamaları bulunmaktadır. Tercümanın açıklamasında da 
tercüme esnasında kullanılan kaynaklardan bahsedilmektedir. Bu kaynaklar 
şöyledir: 

A. Muhammed Ali Sâbûnî, Safvetü’t-Tefâsîr, 

B. Muhammed Hasan Han, Fethu’l-Beyân fî Mekâsidi’l-Kur’ân, 

C. Ferid Vecdi, el-Mushafü’l-Müfesser, 

D. Hasan Muhammed Musa, Kâmûs Kur’ânî. 

Bunların haricinde âyet-i kerîmeleri izah ederken diğer müfessirleri de ihmâl 
etmemiştir. Bunun üzerine Kur’an-i Përkthim me Komentim në Gjuhën 
Shqipe’nin ikinci temel kaynaklarından Râzî’nin Mefâtîhu’l-Gayb’ı ve İbn 
Kesîr’in Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm eserleri olduğu görülmektedir. 751-760. 
sayfalar arası tecvid v.b konularda; Kur’an’da geçen bazı lafızların 
açıklamaları mevcuttur. Arapça, 763-766, sayfalar arasında ise Arnavutça 
fihriste yer verilmektedir. (Ahmeti, 1413/1992). 
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Kurani i Shenjtë (Meâl ve Açıklama), İslamabad-Paksistan, 1990, s. 930. 
Çeviren:Muhammad Zakaria Khani. Neşreden: İslam İnternational 
Publications Ltd. İslamabad 

Arnavutça diğer bir tam meâl çalışması da ne Arapça’yı ne de Arnavutça’yı 
iyi tanıyan Muhammad Zakaria Khan tarafından yapılan çalışmadır. Khan bu 
çalışmayı, Kur’an-i i Shenjët (Kutsal Kur’ân) olarak isimlendirimiştir. 
Tercüme, Kadiyânî-Ahmedî tarikatının 4. halifesi Mirza Tahir Ahmed’in 
teşvikiyle yapılmıştır. Muhamed Aliu tarafından İngilizlerin talebi ve isteği 
üzerine yapılmış olan İngilizce meâlin Arnavutça diline tercüme edilmesi 
sûretiyle bu çalışma ortaya konulmuştur. 922 sayfadan oluşan bu çalışma 
teknik açıdan iyi hazırlanmıştır ve 1423 adet açıklama ihtiva etmektedir. Bu 
meâlde Arapça metin de bulunmaktadır. (Khan, 1990; Agushi, 2016: 125). 
Tercüman bu çeviri yaparken Kur’ân kaidelerine karşı geldiği gibi Arapça 
dilinin kurallara aykırı düşmektedir. İngilizlere yakınlaşmak için Hıristiyan 
izleri bu çalışmaya ilave etmiştir. Nitekim İslam’ın tevhit inancına teslis 
düşüncesi karıştırılmıştır. Ahiret, mucizeler v.b şeyleri kabul edilmemiştir. 
Bütün fırkaların saygı gösterilmesi gerektiği; bütün bu fırkaların çeşitliği 
Allah’ın bir lütfu olduğu savunularak işgal için gelmiş İngilizlere de saygı 
gösterilmesi gerekmektedir. Tercüman Kur’ân’ın âyetlerini kendince 
yorumlayarak bu görüşleri kanıtlamaya çalışmıştır. (Behrami, 1997: 588). 

Arnavutça Yapılan Diğer Tam Meâl Çalışmaları 

Arnavutça tam meâl çalışmalar arasında Tiranlı Haci Selim Stafa tarafından 
yapılan Përzgjedhje në Komentimin e Kur’ani Kerimit (Kur’ân Tefsirinden 
Seçkiler) isimli bu çalışma 1996 yılında Komuniteti İslam i Shqipërisë 
tarafından basılmıştır. Eser on ciltten oluşmaktadır. Birinci ciltte bazı izahlar, 
teşekkür kısmı, Fatiha ve Bakara sûrelerin meâlleri bulunmaktadır. 2-9. ciltte 
müellifin önsözü ile diğer sûreler yer almaktadır. 10. ciltte ise müellifin 
izahları, Kur’ân ile ilgili bazı bilgiler bulunmaktadır. Feti Mehdiu bu meâli 
eksik görüp bazı hatalarına değinmekle birlikte eleştirmektedir. (Mehdiu, 
2002: 34-40). 

Bir diğer meâl Medine’ye okumaya giden bazı öğrenciler tarafından 
yapılmıştır. Dr. Muhammed Takiuddin el-Hilali ve Dr. Muhammed Muhsin 
Khan isimli hocaların teşvikiyle ve desteğiyle yapılan bu çalışma Shpjegimi i 
Kuptimeve të Kur’anit të Lartë në Gjuhen Shqipe (Kur’ân’ın Arnavut Dilinde 
Tefsiri) şeklinde isimlendirilmiştir. 1999 yılında Riyad’da Dâru’s-Selâm 
Yayınevinde basılan bu çalışma 2000 yılında tekrar basılmıştır. Her iki baskı 
da küçük ve büyük olmak üzere iki çeşitte yapılmıştır. Küçük baskıda Arapça 
metine yer vermemiş, sadece Arnavutça meâl ve izahlar kısmı mevcuttur. 
Büyük baskıda ise Arapça metin bulunmaktadır. Bu meâlde sûre isimlerinin 
bir kısmını Arnavutça’ya tercüme edilmiştir ve çalışmanın neticesinde 
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Arnavutların kendileri hakkında önyargıda bulunmamaları için bu çalışmada 
Muhammed b. Abdülvehhab’ın tesiri olmadığı ifade etmişlerdir. (Heyet, 
1999). 

Arnavutça diğer bir meâl Avdi Berisha tarafından yapılan çalışma 
sayılmaktadır. Xhemaludin Çausheviç tarafından Boşnakça yapılmış olan bu 
meâlin Arnavutça diline tercüme edilmesi sûretiyle bu çalışma meydana 
gelmektedir ve Kurani i Madhërishëm – Tentim për ta Kuptuar (Yüce Kur’ân 
- Anlamaya Çaba) olarak isimlendirilmiştir. (Zekaj, 2016: 132; Agushi, 2016: 
126). Arnavutça tam meâl çalışmalar, Salih Ferhat Hoca, Muharrem Blakçori, 
Emin İmer, Selim Sylejman tarafından yapıldığı görülmektedir. (Agushi, 
2016: 127). 

Sonuç 

Kur’ân’ın herhangi bir dilde tercüme edilmesinin, onun olağanüstü bir kitap 
olması amacına kesin ulaşmayacağına dikkat edilmesi gerekmektedir. 
Kur’ân’ın ancak indiği dilde yani Arapça dilinde bu mucizevî gerçeği 
görülmektedir. Fakat İslam’ın evrensel bir din olduğu göz önüne alındığında 
Kur’ân-ı tercüme etmek, manalarını açıklamak gerekmektedir. Bu nedenle 
Arnavut âlimleri de bu işe kalkışıp çabalar sarf etmişlerdir. Arnavutça yapılan 
bu meâller içerisinde en çok istifade edilen Sherif Ahmeti’nin Kur’ân 
meâllidir. Bilimsel araştırmalarda da bu meâl kullanılmaktadır. Muhammed 
Zakriya Khan’ın meâlli Müslüman kütlesinin kabullerine uygun 
olmamasından dolayı Arnavutlar arasında itibar görmemektedir. Lakin 
Hıristiyan Arnavutları İslam’a karşı sadırlarında bu meâlden 
yararlanmaktadırlar. Feti Mehdiu ve Hasan Nahi’nin Kur’ân meâlleri 
Arnavutlar arasında kullanılmaktadır. Netice olarak bu hususta Enes Kariq’in 
sözleri dikkate değerdir: Kur’ân tercüme edilmez; lakin tercüme edilmesi 
gerekmektedir. 
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