
kı özelliğindedir. Ekber Şah'ın Dekken 
zaferinin hatırasını yaşatan bu kapının 
güney istikametinde yapılmış olması fet
hedilen bölgelerin bu yönde bulunmasıy
la ilgilidir. Zengin süslemelerin ve deği
şik mimari unsurların yanı sıra üzerin
de Ekber Şah'ın düşünce ve inançlarını 
yansıtan kitabelerin de bulunması kapı
nın önemli özellikleri arasındadır. Cami
nin doğusunda yer alan ve Ekber Şah'ın 
günlük ibadetleri için camiye gelirken 
kullandığı kapı olan Badşah Dervaze'de
ki kitabede caminin yapım tarihi yer alır. 
Binalar zümresinin kuzey cephesi son 
derece sadedir ve bu kısımda kapı da 
bulunmamaktadır. 

Bütün binaların yapımında kullanılan 
ana malzeme kırmızı kum taşı olmakla 
birlikte sarı kum taşı, mermer ve kara 
kayagan taşından da yaygın biçimde fay
dalanılmıştır. Özellikle değerli malzeme 
ve kıymetli taşların da kullanıldığı süs
lemelerin, binanın yapıtışı sırasında cö
mertçe harcanan maddi kaynakların ve 
gösterilen itinanın büyüklüğü bu eseri 
İslam sanatı içinde farklı bir yere koy
maktadır. 
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li] A. ENGİN BEKSAÇ 

FETRET 
(;;_,:.;ıl) 

İki peygamber arasında 
hak dine davetin 

kesintiye uğradığı dönem. 
_j 

Fetret kelimesi sözlükte, "bir şeyin şid
detini kaybedip gevşemesi ve zayıflama
sı" anlamındaki fütür masdanndan isim 
olup "zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini 
kaybetme" manasma gelir. Fetret daha 
ziyade Hz. Isa ile Hz. Muhammed ara
sında geçen tebliğsiz dönem için kulla-

nılır. Bu dönemde yaşayan topluluklara 
da "fetret ehli" denir. Ayrıca Kur'an'ın 
Hz. Peygamber'e indirilişi esnasında vah
yin kesintiye uğradığı zaman, devletle
rin tarihinde merkezi otoritenin zayıf
layıp yönetim boşluğunun doğduğu ve 
tasawufta müridin seyrü sülükte gev
şeklik gösterdiği dönemler de fetret ola
rak adlandırılır. 

Kur'an -ı Kerim'de meleklerin ara ver
meden, durup dinlenmeden Allah'ı tes
bih etmeleri (el-Enbiya 21 / 20) ve kafir
lerin çekeceği azabın aralıksız devam 
edeceği hususu (ez-Zuhruf 43 / 75) fet
ret kökünden türeyen fiillerle anlatılır
ken kelime sözlük anlamında kullanıl

mış, kendilerini cennetle müjdeleyen ve 
cehennemle korkutan bir peygamberin 
gelmediğini ileri sürmemeleri için Hz. 
Peygamber'in Ehl-i kitaba fetret döne
minde gönderildiği bildirilirken de (ei
Maide 51 19) fetretin terim anlamına te
mas edilmiştir. Müfessirler, iki peygam
ber arasında geçen süreye fetret adının 
verilmesini, insanları ilahi emirlere uy
gun olarak yaşamaya sevkeden sebep
terin zayıflamasıyla açıklamışlardır (Fah
reddin er-Razi, Xl, 194-195). 

Fetret Hz. Peygamber'e nisbet edilen 
çeşitli rivayetlerde de sözlük ve terim 
anlamlarında kullanılmıştır (mesela bk. 
Buhar!, "Teheccüd", 18; Müslim. "Zühd", 
41). Hadislerde, Resül-i Ekrem'in fetret 
döneminde yaşayıp ölenlerin ahirette bir 
nevi imtihana tabi tutulacağını ifade et
tiği nakledilir (aş. bk.) Yine ilgili rivayet
lerde Hz. Peygamber'in, İslam öncesi dö
nemde yaşayan ve Hz. İbrahim'in dinine 
inanan Zeyd b. Amr b. Nüfeyl ile Yara
ka b. Nevfet'in cennetlik olduklarını söy
lediği belirtilir (Beyhaki, el-Esma, ue'ş· 

şıfat, I. 417-418) 

Akaid ve kelam literatüründe fetret 
daha çok, bir peygamberin ortaya koy
duğu, tahrife uğramamış bir davetle kar
şılaşma imkanından mahrum kalan in
sanların dini sorumluluğu açısından üze
rinde durulan bir kavramdır. İslam dini
nin varlığından haberdar olmayan ve İs
lamiyet'i kabul etmesi için herhangi bir 
davetle karşılaşmayan bir insanın öldü
rülmesi halinde doğacak hukuki netice 
konusunda Ebü Hanife'ye atfedilen bir 
rivayetten (Bağdadi, s. 328) anlaşıldığı
na göre bu meseleye dair tartışmalar ll. 
(VIII.) yüzyıla kadar uzanır. Peygamber 
davetinden yeterince haberdar oldukla
rı halde iman etmeyenlerin sorumlu tu
tulacakları hususunda ittifak eden İslam 
alimleri fetret ehlini çeşitli gruplara ayır-

FETRET 

mışlardır. Bu grupları üç ana bölümde 
toplamak mümkündür. a) Ağırlıklı gö
rüşe göre, hiçbir peygamberin davetin
den haberdar olmayan kimselerden Hz. 
Isa ile Hz. Muhammed arasındaki dö
nemde yaşayan, akıl yürüterek veya geç
miş semavi dinlerin tesiriyle tevhide ina
nanlar ahirette kurtuluşa erecek, tev
hid akldesinden saparak Allah'a ortak 
koşanlar sorumlu tutulacaklardır. Me
tafizik düşüncelerden ve dini inançlar
dan tamamen mahrum bulunan kimse
ler ise gerçek anlamda fetret ehlini teş
kil ederler. Hz. Peygamber'in nübüwe
tinden önce tevhid akldesini benimseyen 
Zeyd b. Amr b. Nüfeyl, Varaka b. Nev
fe!, Kus b. Saide gibi muvahhidler (Ha
nlfler) ilk kısma örnek oluşturur: puta 
tapan bütün Arap müşrikleri ise ikinci 
kısma girenleri temsil ederler. İslami
yet'in ortaya çıktığı tarihten sonra ya
şamakta birlikte bu dinin varlığından ha
berdar olmayanlar da fetret ehlinden 
kabul edilir. Bu grubu, genellikle kültür 
ve medeniyetten uzak bazı coğrafi böl
gelerde yaşayan ve bugün bile örnekle
rine rastlanan ilkel topluluklar oluştu
rur. b) Hz. Peygamber'in anne ve baba
sı İslam öncesi dönemde yaşayan fetret 
ehline dahil bulunduğu halde onun bi
rinci derecede yakını olduklarından alim
lerce müstakil olarak ele alınmışlardır. 
c) Ergenlik çağına ulaşmadan ölen müs
lüman ve kafir çocukları da fetret ehli 
içinde mütalaa edilmiştir. 

ister İslam öncesi dönemde ister is
lami devirde yaşamış olsun, peygamber 
davetinden hiçbir şekilde haberdar ol
mayanların dini sorumluluğu hususun
da ileri sürülen görüşleri dört noktada 
toplamak mümkündür. : 

1. Fetret ehli putperest. müşrik, hat
ta tanrıtanımaz bile olsa dini bir yüküm
lülük altında bulunmadığından ahirette 
kurtuluşa erecek ve cennete girecektir. 
Bu kanaat, insanların dini bakımdan so
rumlu tutulmasını peygamber davetin
den haberdar olma şartına bağlayan te
mel görüşün bir sonucu~ur. Buna göre 
peygamber davetine muhatap bulunma
yan insanlar akıl yürüterek dini mükel
lefiyetierin nelerden ibaret olduğunu 

bilemezler. Çünkü akıl tek başına iyi· ile 
kötü hakkında hüküm vermekten aciz
dir. Nitekim Kur'an'da, peygamber gön
derilmedikçe insanların helak edilmeye
ceği ve azaba uğratılmayacağı bildiril
miş (el-isra I 71 15- ı 6; eş-Şuara 26 / 208-
209; ei-Kasas 28 / 59), sorumlu tututma
ları için insanlara peygamber gönderil-
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mesinin gerekli olduğu ifade edilmiştir 
(Ta ha 20 / 134; el-Kasas 28 / 47 ; Bakıllani, 
s. 41-42; Bağda di, s. 327- 328) Eş'ariy

ye'nin çoğunluğu başta olmak üzere Ha
ricTier ve Şia bu görüştedir. Serahsi, Ka
dihan ve İbnü 'l-Hümam'ın yanı sıra Bu
haralı diğer bazı Matüridi alimleriyle 
imam Şafii; Ahmed b. Hanbel. Muham
med Abduh gibi alimler de bu kanaat
tedir (Eş'ari, Ma~alat, s. 127 ; ibn Hazm, 
el-Uşül ve'L-füra', s. 131-132; Beyaziza
de, İşaratü 'L-meram, s. 79 ; Reşid Rıza, 1, 
337-338). Bu alimierin bir kısmı SÖZ ko
nusu zümre için "kurtuluşa erenler" ifa
desini kullanırken bir kısmı onları müs
lüman veya müslüman hükmünde ka
bul etmiş ve bununla ahirette sürdüre
cekleri hayatın standardını ifade etmek 
istemiştir (Diyarbekri, 1, 231 ). 

z. Petret ehli Allah'ın varlığına ve bir
liğine inanmak, ayrıca akıl yürütmek su
retiyle bilinebilecek olan iyi fiilieri yap
mak ve kötü fiillerden kaçınınakla yü
kümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine ge
tirenler kurtuluşa erecek, yerine getir
meyenler ise cehenneme girecektir. Zi
ra ergenlik çağına ulaşan insanların, akıl 
yürüterek kendilerini ve kainatı yaratan 
bir yüce varlığın mevcut ve bir olduğu 
sonucuna varmalarını ve O'na inanma
larını engelleyecek bir mazeret ileri sü
rülemez. Mutlak ve mükemmel bir bilgi 
kaynağı olmamakla birlikte akıl Allah'ın 
varlığını bilme ve temel konularda iyi ile 
kötüyü ayırt etme gücüne sahiptir. Pey
gamberler de aklın bilebileceği ilkeleri 
teyit ederler; ahiret halleri, ibadet şe
killeri, bazı hukuk ve ahlak kuralları gi
bi akıl tarafından bilinemeyecek konu
larda ise insanları bilgilendirirler. Nite
kim Kur'an'da, akıl yürüterek Allah'ın 
varlığına ve birliğine ulaşılabileceği Hz. 
İbrahim'in diliyle anlatılmış (el-En'am 6/ 
76-79). akıl yürütmenin kişiyi ebedi fela
ketten kurtaracağı ifade edilmiştir (el
Mülk 67/ 1 O) . Ayrıca birçok ayette kafir
lerle müşriklerin affedilmeyip lanete uğ
rayacakları ve cehenneme atılacakları 

haber verilmiştir (bk. M. F. Abdülbaki. el
Mu'cem, "küfr", "şirk" md.leri) Peygam
ber gönderilmeden azap edilmeyeceğini 
ifade eden ayetlerde yer alan azap kav
ramı ahiretle ilgili olmayıp dünyada ya
şanan sıkıntı ve felaketler manasında
dır. Yükümlülüğün peygamber davetine 
bağlı kılınması da tebliğ edilen vahyin 
bütünüyle ilgilidir (Nesefı, Tebşıratü ' L- edil

Le, I. 453; ibnü'l-Hümam, s. 165-166 ; Be
yazizade, İşaratü 'L-meram, s. 79-82). Baş
ta Ebü Hanife olmak üzere EbO MansOr 
ei-Matüridi ile bu mezhebe bağlı alim-
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terin çoğunluğu ve Mu'tezile'nin tama
mı bu görüştedir. Ebü Abdullah el-Hali
mi ( I, ı 76), Pahreddin er- Razi (XIX, 173), 
M. Reşid Rıza (! , 69-70, 339) gibi bazı See 
lefiyye ve Eş'ariyye alimleri de bu görü
şü kısmen benimsemişlerdir. 

3. Petret ehlinin durumu ahirette ya
pılacak bir imtihandan sonra belli ola
caktır. Ahmed b. Hanbel'in naklettiği bir 
hadise göre ahirette sağırlar, geri zeka
lılar ve hak dinin davetine çok ileri bir 
yaşta muhatap olanların yanı sıra fet
ret döneminde yaşayıp ölenler Allah'a 
karşı mazeret beyan edeceklerdir. Bu
nun üzerine onlar cehenneme girmeleri 
emredilerek bir tür denemeden geçiri
lecek, bu emre itaat edenler kurtulacak, 
isyan edenler ise ebedi hüsrana uğra
yacaktır (Müsned, IV, 24; Heysemi, VII, 
2 ı 5-217). Başta Beyhaki, İbn Teymiyye, 
İbn Kesir, İbn Kayyim ei-Cevziyye ve İbn 
Hacer olmak üzere Selefiyye'nin çoğun
luğu bu görüştedir. Bu alimiere göre, 
söz konusu zümrenin dini sorumluluğu
nun sadece akla bağlı kılınması doğru 

olmadığı gibi onların herhangi bir imti
hana tabi tutulmadan kurtuluşa erece
ğini kabul etmek de isabetli değildir. Zi
ra aklın bazı gerçekleri bilmesi müm
kün olmakla birlikte bu gerçekleri kav
rayamama ihtimali de vardır; bu konu
da herkes aynı seviyede tutulmamalı
dır. Esasen dünyada peygamber dave
tiyle karşılaşmayanların imtihana çekil
meden kurtuluşa ermeleri ilahi adalete 
aykırıdır. Her ne kadar ahiret imtihan 
yeri değilse de az sayıdaki bazı insanlar 
için hem imtihan hem de ceza ve mü
kafat yeri olarak kabul edilebilir. Ayrı
ca bazı rivayetlerde a'rafta bekletilenler 
arasında fetret ehlinin de bu lunduğu 

nakledilmiştir ki bu da bir imtihan ola
rak düşünülebilir (Muvaffak Ahmed Şük
ri, s. 77 -83) 

4. Petret ehli cennete veya cehenne
me girmeyecek, dirilişin ardından hesa
ba çekilecek ve cezaları süresince mah
şer yerinde azap gördükten sonra hay
vanlarla birlikte yok edilecektir. Zira cen
nete ancak gayba iman edenler girebi
lir. imanı ilgilendiren gaybi konular ahi
rette açıklığa kavuşacağından bunlara 
o sırada inanmanın bir kıymeti kalma
yacaktır. Orada imtihana tabi tututma
ları ise ahiretin ceza veya mükafat yeri 
olmasına aykırıdır. Petret ehlinin cehen
neme girmesi de ilahi adalete uygun de
ğildir; çünkü bunlar peygamber daveti
ne muhatap olmamışlardır. Bu görüş 

imam-ı Rabbanf'ye aittir (el-Mektabat, 
I, 238). 

Hz. Peygamber'in islam 'ın doğuşun
dan önce vefat eden ebeveyninin dini 
sorumluluğu ve ahiret hayatının niteliği 
ayrı bir inceleme konusu oluşturmuş

tur. Bu nazik meselenin tartışma alanı
na çekilmesini doğru bulmayan bir grup 
alim istisna edilirse konuyla ilgili olarak 
ileri sürülen görüşleri iki noktada top
lamak mümkündür. a) Hz. Peygamber'in 
ebeveyni ebedi kurtuluşa mazhar ol
muştur. Müslüman alimlerinin çoğunlu
ğu tarafından benimsenen bu telakki
ye göre fetret döneminde doğup büyü
yen ve genç yaşta vefat eden ResOl-i Ek
rem'in ebeveyni herhangi bir ilahi teb
liğe muhatap olmamış, bu sebeple de 
sorumlu tutulacak bir konuma gelme
miştir. Ebü Hanife'ye göre Hz. Peygam
ber'in ebeveyni fıtrat* üzere ölmüştür. 
Her ne kadar bazı kaynaklarda EbO Ha
nife'ye bu kanaatin aksini ifade eden 
bir görüş nisbet edilmişse de (Beyaziza
de, el-Uşülü'L-müni{e, s. 116) bunun ken
disine ait bazı risalelerdeki istinsah ha
tasından kaynaklandığı tesbit edilmiştir 
(Muhammed Bali Efendi, s. 102; Vehbi Sü
leyman Gaveci, s. 257-258;DİA, X, 141) . 
Ali ei-Kari, EbO Hanife'ye nisbet edilen 
bu görüşü benimseyip Edille tü mu 'te
lf-a di Ebi ljanife ii [f:ıa~~ı] ebeveyi'r
Resı11 adıyla kaleme aldığı eserinde (Sü
leymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa , nr. 
298/ 4; diğer nüshaları ve baskısı için b k. 
Kutlay, s. ı 20) Hz. Peygamber'in anne ve 
babasının ehl- i necat olmadığını ileri sür
müş, bu yüzden de bazı tenkitlere uğra
mıştır (Kutlay, s. ı 06-112; Ali el-Kari'nin 
farklı görüşü için bk. Şerf:ı u'ş-Şifa ', I, 648) 
Pahreddin er-Razi gibi bazı alimler de 
ResOl-i Ekrem'in ebeveyninin, o dönemde 
az da olsa taraftarı bulunan Hz. İbra
him'in Hanif inancına sahip olmasını ihti
mal dahilinde görürler (Yusuf en-Nebhani, 
s. 413-41 4). Bazı müteahhir hadis kitap
larında yer alan rivayetlere göre Hz. Pey
gamber Allah'tan ebeveyninin diriltilme
sini niyaz etmiş, bunun üzerine ebeveyni 
diriltilmiş ve kendisine iman ettikten 
sonra tekrar ahirete intikal ettirilmiştir 
(Süyütf, Neşrü'L- 'alemeyn, s. 201-22 1; Mu
hammed Bali Efendi, s. 48). 

b) Beyhaki ve İbn Teymiyye gibi alim
ler, müşrikler için af dilenınesini mene
den ayetin (et-Tevbe 9/ 113) kapsamına 
Hz. Peygamber'in ebeveyninin de dahil 
olduğunu ileri sürmüş ve buna göre on
ların mürnin veya sorumsuz sayılamaya
cağı kanaatine varmışlardır (Dela'ilü 'n 
nübüuve, I, 189-1 93; Mecma'u {etava, IV, 
325-327). Bu alimler ayrıca, ResOl-i Ek
rem'in annesi için af dilemesi konusun-



da Allah'tan izin istediği, fakat buna izin 
verilmediği. kabrini ziyaret etmesine ise 
müsaade edildiği yolunda rivayet edilen 
hadisi de (Müslim, "Cena\z", 105- 106) 
göz önünde bulundurmuşlardır. 

Ergenlik çağına ulaşmadan ölen müs
lüman ve kafir çocukları hakkında da 
farklı görüşler ileri sürülmüştür. Müslü
man çocuklarının cennete gireceği ko
nusunda İslam alimleri arasında hemen 
hemen ittifak hasıl olmuştur. Kafir ço
cuklarının da cennete gireceğine ilişkin 
görüş nasların özüne daha uygun bulun
muştur (ayrıca bk. ÇOCUK; FlTRAT) . 

İslam literatüründe fetret ilk bakışta, 
İslam öncesi dönemle ve özellikle Hz. isa 
tarafından tebliğ edilen dinin tahrife uğ
raması, dolayısıyla ilahi vahyin etkisini 
ve bereketini kaybetmesinin ardından 
son peygamberin gelişine kadar geçen 
süreyle ilgili bir kavram niteliğinde gö
rünür. İslamiyet'in doğuşundan sonra 
bu dinin varlığından haberdar olmayan 
veya yeterince aydınlanamayan insanla
rın aynı kavram içinde mütalaa edilip 
edilmeyeceği tartışılan bir konudur. "Hak 
geldi, batı! yıkılıp gitti" (el-isra ı 71 8 ı) 
mealindeki ayete ve diğer bazı ayetlere 
dayanarak İslamiyet'in yayılışından son
ra hak din mevzuunda kimsenin maze
retinin kalmadığını ileri sürmek teoride 
mümkün olmakla birlikte dünyanın çe
şitli yerlerinde insanların yaşadığı tabii 
çevre ve sosyal realitenin bu peşin hük
mü daima haklı çıkarmayacağı açıktır. 

Din ve özellikle İslamiyet insan hayatı
nın her kademesinde etkilerini göste
ren dinamik ve sürekli bir müessesedir. 
Kişinin, doğup büyüdüğü çevrenin de
ğerlerine genellikle bağımlı olduğu da 
bilinen bir gerçektir. Bu sebeple dün ol
duğu gibi bugün de tabii engeller yü
zünden İslamiyet'ten haberdar olama
yan topluluklar bulunabildiği gibi psikolo
jik ve sosyolojik engeller yüzünden onun 
hidayetinden mahrum kalanlar da mev
cuttur. Şu halde fetret kavramının hem 
İslamiyet'ten önce hem de İslam asırla
rında yaşayan belli grupları kapsamına 
aldığını kabul etmek gerekir. 

Fetret ehlinin dini sorumluluğu hak
kında ileri sürülen görüşlerden son ikisi 
fazla taraftar bulmamıştır. Kütüb-i Sit
te'de yer almayan ve güvenilir olmayan 
bazı rivayetlere dayanarak bir grup in
sanla birlikte fetret ehlinin de kıyamet 
gününde imtihan edilmek üzere bir ne
vi mükellefıyete tabi tutulacağı, fakat 
verilen emre itaat etmeyip cehenneme 
gireceği şeklindeki anlayış, "ahiretin mü
kellefıyet yeri değil ceza ve mükafat ye-

ri olduğu" ilkesine aykırı görülmüştür. 

Aksi iddialara rağmen sayılarının azım
sanmayacak kadar çok olması imkan da
hilinde bulunan bu grupların gayb perde
sinin kalkmasından sonra imana ve itaate 
sevkedilmesi Allah'ın hikmet ve adalet 
sıfatlarıyla da bağdaştırılamaz. İmam-ı 
Rabbant'nin konuyla ilgili indi telakkisi 
de taraftar bulmamıştır. Çünkü fetret 
grubunun ebediyet aleminden uzaklaş
tırılıp yok edilmesi. başta Kur'an-ı Ke
rim olmak üzere İslam literatüründe üze
rinde önemle durulan "dünyanın fani , 
ahiretin baki oluşu" ilkesine ters düş
mektedir. 

Fetret ehlini, İslamiyet'in doğuşun
dan önce veya sonraki dönemlerde ya
şayıp da hak dinden hiçbir şekilde ha
berdar olamayan ve mevcudiyetini duy
muş olmakla birlikte bazı engeller se
bebiyle hidayetinden yeterince nasibi
ni alamamış olan gruplar şeklinde ikiye 
ayırmak gerekir. Çoğunluğu teşkil eden 
müslüman alimlerinin Eş'ariyye ağırlıklı 

bir bölümü ilk grubu hiçbir şeyden so
rumlu tutmazken Matürldiyye ağırlıklı 

olan ikinci bölümü farklı düşünmekte
dir. Onlara göre, normal zihnl yeteneğe 
sahip bulunan insan vahiy ürünü bir teb
liğe muhatap olmasa bile gözlemlerine 
bağlı akli muhakemeleri sonucunda ya
ratıcının varlığı , hatta birliği gerçeğine 

ulaşabilir. Bundan başka fıtratında mev
cut yetenekle evrensel nitelikli iyilik ve 
kötülükleri birbirinden ayırabilir. Bu ko
numdaki bir insanın bu seviyede mü
kellef tutulması hem ilahi dinlerin te
mel ilke ve amaçlarına , hem de insanın 
fizik ve psikolojik yapısına uygundur. 

Hak dinden haberdar olduğu halde 
onun hidayetinden yeterince nasip ala
mayan kimselere gelince, eski alimler
den Cahiz ile Gazzall'nin, son dönemler
de Muhammed Abduh ve Reşld Rıza'nın 
önem verdikleri bu grubun önündeki en
geller, hak dinin veya tebliğeisin in sade
ce adını duyup getirilen hükümler konu
sunda sağlam bir bilgiye ulaşamamak
tan ibaretse bunlar da bir önceki grup 
statüsünde düşünülmeli, sadece onların 
mükellef tutulduğu şeylerle yükümlü ol
dukları kabul edilmelidir. Bir başka en
gel de hak din konusunda yanlış bilgi
lendirilmektir. Gazzall bunların da bir 
önceki grupla birlikte mütalaa edilme
sinin gerektiğini söylemektedir (Fayşa· 
lü 't-tefri~a, s. 106). Ancak Muhammed 
Abd u h ve Reşld Rıza ' nın daha isabetli 
görünen telakkisine göre İslam dini hak
kında yeterince bilgi edinememiş olan 
bu gruplar da öncekiler gibi akli muha-
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kemeleri. ortak ahlaki değerler ve yöre
lerinde bulunan nebevl öğretilerin ge
rekleriyle amel etmek mecburiyetinde
dir (Te{sfrü 'l-menar, I, 336-339). 

Fetret ehlinin sorumluluğu, hatta ge
nel olarak ebedf kurtuluş konusuna ışık 
tutan ayetlerin yorumu etrafında fark
lı görüşler ortaya çıkmıştır. Nisa süre
sinde (4 / 115-122). İslam hidayeti bütün 
açıklığıyla ortaya çıktıktan sonra onun 
peygamberine muhalefet edip mümin
lerin yolundan başka bir yola girenlerin, 
Allah'a ortak koşanların , putlardan ve 
şeytandan medet umanların büyük bir 
hüsrana uğrayacakları ve cehenneme 
girecekleri, iman edip yararlı işler ya
panların cennete girecekleri ve bunun 
mutlaka gerçekleşecek ilahi bir vaad ol
duğu ifade edildikten sonra şöyle de
vam edilir : " -Allah'ın vaadi- ne sizin ku
runtularınıza ne de Ehl-i kitabın kurun
tularına bağlıdır. Kim bir kötülük işler
se onun cezasını görür ve kendisi için 
Allah'tan başka dost ve yardımcı bula
maz. Erkek olsun kadın olsun kim de 
mürnin olarak iyi işler yaparsa işte böy
leleri cennete girer, zerre kadar bile ol
sa haksızlığa uğratılmazlar" (4 / 123-124). 
Ayetlerin başlangıç kısmının kimlere hi
tap ettiği hususu tartışmanın odak nok
tasını oluşturmaktadır. Başta İbn Ab
bas olmak üzere ilk müfessirlerin büyük 
çoğunluğu hitabın müslümanlara yöne
lik olduğunu kabul ederken Mücahid mu
hatapların müşrikler olabileceğini söy
lemiştir. Taberi Mücahid'in (Camtu 'l-be
yan, V, 184 -1 87). Zemahşerl ise ilk müfes
sirlerin çoğunluğunun (el -Keşşat, 1, 565) 
görüşünü benimsemiş, diğer müfessir
ler ise genellikle İbn Abbas'ın görüşünü 
tercih etmişlerdir. Bu anlayışa göre Al
lah'ın ebedl kurtuluş vaadi ilahi bir dine 
mensup olmanın, başka bir deyişle ya
hudi, hıristiyan veya müslüman adı ta
şımanın sağladığı bir hak değildir. Kur
tuluş, kalpte yerleşen imanın davranış

lara yansıması ve kişinin elinden geleni 
samirniyetle yapmasıyla mümkündür. 

İlgili ayetlerin bu doğrultudaki yoru
mu. mesela bugün dünya nüfusunun ço
ğunluğunu oluşturan İslam dışı grupları 
kapsamına alır mı? Şunu belirtmek ge
rekir ki bu ayetlerle birlikte Kur'an - ı Ke
rlm'de yer alan birçok ayet, şuurlu ve 
iradeli bir canlı olarak yaratılan insanın 
elinden geleni sarfedip ebedl mutluluk 
yolunda kendini geliştirmedikçe bu mut
luluğa kavuşturulmayacağını kesin bir 
şekilde ifade etmektedir. Bu konuda iki 
temel noktanın önem kazandığ ı görü
lür: Hak dini benimsememiş olanların 
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sorumluluğu, onu temsil etme durumun
da bulunanların bu sorumluluk karşısın
daki konumu. 

Probleme lll. (IX.) yüzyılın ilk yarısında 
dikkat çeken Cahiz, telakkilerinde bağ
nazlık gösteren ateist, yahudi ve hıristi
yanların suçlu olduklarını belirtmiş, ger
çeği bulmak için elinden gelen gayreti 
sarfettiği halde ona ulaşamayan veya 
böyle bir gayret sarfetmenin gerekliliği 
şuuruna erişemeyen kimselerin ise so
rumlu tutulmayacağını söylemiştir; çün
kü Allah herkesi sadece gücünün yetti
ğiyle yükümlü tutmuştur. Cahiz'in gö
rüşünü aktaran Gazzali, bu yorumu ak
ten mümkün görmekle birlikte onun nak
li delillerle çeliştiğini söylemekte ve Hz. 
Peygamber'in söz konusu gruplara mü
samaha göstermediğini belirtmektedir 
(el·Müstaş{a, II, 359). Birbirinin karşıtı gi
bi görünen bu iki görüşün aslında aynı 
önemli noktayı vurguladığını söylemek 
mümkündür. Bu nokta, insanın düşün
ce ve duygu alanındaki psikolojik kapa
sitesini gerçeği araştırmaya yöneltme
mesi, bayağı arzularına ve geçici men
faatlerine aykırı gördüğü için hakkı ört
bas etmesidir. Çağımız insanının din ala
nındaki en önemli problemi de bu olma
lıdır. Kur'an-ı Kerim'de önemle vurgu
landığı gibi her insanın psikolojik yapı
sında dine ve ilahi aleme yönelik güçlü 
bir temayül vardır. Ayrıca insan, zihnf 
yetenekleriyle eşya ve olaylar arasında 
bağlantılar kurarak başta kendisi olmak 
üzere insanların geçmişi ve geleceği hak
kında düşünme imkanına sahiptir. An
cak kibir, gurur, inat, keyfine düşkün
lük ve tembellik gibi sebepler yüzünden 
dünyada haktan ve hakikatten, inançlı 
ve erdemli hayatın sağlayacağı yetkin
lik ve erginlikten uzak duranlar ahiretin 
ebedi mutluluğundan faydalanamaya
caklardır. 

Fetret ehlinin sorumluluğuyla ilgili ola
rak islam alimleri arasında ortaya çıkan 
fikir ayrılığı, bu kişilerin hak dinden ye
terince haberdar olup olmadıkları nok
tasında düğümlenir. Cahiz ile Gazzalf'
nin görüşleri arasındaki farklılık da bu 
değişik bakış açılarından doğmaktadır. 

Problemin bu noktasında hak din men
suplarına büyük bir sorumluluğun düş
tüğünü belirtmek gerekir. islamiyet'in, 
ortaya çıkışı sırasında gönüllere iyice yer
leştiği. siyasi ve içtimal varlığını kabul 
ettirdiği Medine döneminde nazil olan 
Al-i imran süresindeki ayetler, semavf 
din mensuplarının hakkı tebliğ ve tem
sil etme, dolayısıyla ona ulaşamayanla
ra yardımcı olma görevini açıkça belirt-
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mektedir. Burada, gerçeği bildikleri hal
de onu inkar eden, bununla da kalma
yarak gerçeği benimsernek isteyenleri 
caydırmaya çalışan Ehl-i kitap sert bir 
dille uyarıldıktan sonra (3 / 98-99) müs
lümanlara hitap edilmekte, onların dı

şarıdan, özellikle yahudi ve hıristiyanlar
dan gelecek saptırıcı tesiriere kapılma
maları, içte de birlik ve beraberliği bo
zucu davranışlardan kaçınmaları gerek
tiği üzerinde durutmaktadır (3 / 100-109). 
Sürenin daha sonraki ayetinde ise müs
lümanlarla Ehl -i kitabın hak dini temsil 
ve tebliğ görevine (emir bi'l-ma'rOf nehiy 
an i'l-münker) temas edilmektedir: "Siz 
bütün insanların hayrı için oluşturulmuş 
en seçkin ümmetsiniz. iyiliği yaptırma
ya, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve 
Allah'a olan samimi bağlılığınızla hakkı 
temsil edersiniz. Ehl-i kitap da iman edip 
hakkı temsil etseydi kendisi için çok iyi 
olurdu. İçlerinden iman edenler varsa 
da çoğu yoldan çıkmıştır" (3/ ı 10) Bu 
ayetlerle, aynı konuyu işleyen diğer bir
çok ayet, ilahi mesaja muhatap olarak 
yeterince aydınlanan kimselerin hak di
ni kabul ettikten başka onu başkaları
na benimsetmekle görevli olduklarını 

ifade etmektedir. İlahi dinlerin son hal
kasını oluşturan İslamiyet'in mensupla
rı bu yükümlülüğün altında bulunduğu 
gibi Ehl-i kitap grupları da yükümlüdür. 
Yukarıdaki ayette "hakkı temsil ediş" 

müslümanların devam eden bir niteliği 
olarak belirtilirken yahudi ve hıristiyan

lar için şart ve temenni üslübu kullanıl

mıştır. Bu sebeple onların ancak İslam 
gerçeğini benimseyerek iman ettikten 
sonra hakkın temsilci ve tebliğcileri ni
teliği taşımaları söz konusu olabilir. 

Sonuç olarak İslamiyet'ten hiçbir şe
kilde haberdar olamayanlarla fiziki im
kansızlıklar, güçlü psikolojik ve sosyal 
engeller yüzünden bu dinin hidayetiyle 
yeterince aydınlanamayanların sorumlu 
tutulamayacağını söylemek lazımdır. An
cak her iki grubun aklf yeteneğini kul
lanmak ve fıtratında bulunan inanç te
mayülünü geliştirmek suretiyle kaina
tın yaratıcısının mevcudiyetini (Matürf
diler'e göre varlığı yanında birliğini de) 
benimsemesi, ayrıca yeteneklerinden ve 
çevresinde yaygın olan vahye dayalı kül
türlerden de faydalanarak erdemli dav
ranışlarda bulunması gerekir. Aklf me
lekesi yerinde olduğu halde dini konu
lara ilgi göstermeyip inkara sapianan 
veya çevresinde yaygınlaşmış inanışlar

la yetinen insanların ise herhangi bir 
mazeretinin olamayacağı ve ebedf hüs
randa kalacağı kabul edilmelidir. 

Hz. Peygamber'in ebeveyni hakkında 
verilebilecek en isabetli hüküm onların 
fetret ehlinden olduğu şeklindedir. Ken
dilerinin Hanff dininden kalma bazı hi
dayet unsurlarından faydalanıp faydalan
madıkları bilinmemektedir. Ancak çok 
genç yaşta evlenmelerinin ardından Ab
dullah'ın henüz oğlunu görerneden ve
fat etmesi, Arnine'nin de genç yaşta öl
mesi sebebiyle her ikisinin de çevrele
rindeki din telakkileriyle meşgul olma
ya vakit bulamayıp selim yaratılışlarını 
koruduklarını söylemek mümkündür. He
men bütün müslümanlar, Hz. Peygam
ber'in ebeveyninin ilahi bir inayetle ko
runduğu ve ebedi mutluluğa eriştirildi

ği inancını taşımaktadır. 

Resül-i Ekrem'in ebeveyni hakkında 
ileri sürülen görüşler içinde iki aşırı ucun 
bulunduğu görülmektedir. Hak ile batı
lı kesin çizgilerle birbirinden ayırma ve 
islam'ı yozlaştırmaktan koruma endişe
siyle hareket ettiklerini zanneden bazı 

alimler Hz. Peygamber'in ebeveyninin 
müşrik olarak öldüğüne hükmetmişler
dir. Bu kanaatin temelinde, hangi şart
lar içinde olurlarsa olsunlar İslamiyet'i 
benimsemeyen gruplara müsamaha ile 
bakmama anlayışının bulunduğu söyle
nebilir. Bu hükme varanlar, Tevbe süre
sinde yer alan iki ayetle bunların nüzül 
sebebi hakkındaki rivayetleri delil ola
rak gösterirler. Bu ayetterin ilkinde, "Ce
hennemlik oldukları belirli hale geldik
ten sonra akraba dahi olsa müşrikler 

için af dilemek ne Peygamber ne de ina
nanlar için uygundur" (et-Tevbe 9/ I 13) 
dendikten sonra son derece şefkatli olan 
Hz. İbrahim'in, babasına verdiği af sö
zünü yerine getirme amacıyla giriştiği 

teşebbüsten onun hidayet kabul etmez 
durumunu anlayınca vazgeçtiği ifade edi
lir (9 1 ı ı 4) Bu ayetin nüzül sebebi hak
kındaki rivayetleri üç grupta mütalaa 
etmek mümkündür. Bir rivayete göre 
ayet, Hz. Peygamber'in amcası Ebü Ta
lib'in, vefatı sırasında Resül -i Ekrem'in 
telkinlerine olumlu cevap vermemesi ve 
Resülullah 'ın onun için af dilemeye te
şebbüs etmesi üzerine nazil olmuştur. 

Bu haber Buharf ("Tefsir", 9/ 16) ve Müs
lim'de ("İman", 39-42) yer almakla bir
likte Şevkani'nin belirttiği üzere rivayet 
yollarının çoğu mürseldir (Fethu'l · kadfr, 
II, 392) Ayrıca Ebü Talib'in ölümü hic
retten üç yıl kadar önce vuku bulmuş
tur; halbuki SÖZ konUSU ayetin yer aldı 

ğı Tevbe süresi Medine'denazil olan son 
sürelerden biridir. Tarih açısından orta
ya çıkan bu tutarsızlığı gidermek ama
cıyla Fahreddin er-Razf'nin yaptığı yo-



rum da tatminkar değildir (Me{atfhu'l
gayb, XVI, 208-209). İkinci bir rivayete 
göre Hz. Peygamber annesinin kabrini 
ziyaret etmiş ve bu sırada gözlerinin ya
şardığı görülmüş, sebebi sorulunca da 
annesi için Allah'tan af dilerne konu
sunda izin istediğini , fakat buna müsa
ade edilmediğini ifade etmiştir (Müsned, 
V, 355; krş . DİA, X, 379). İbn Keslr bu tür 
rivayetlerin garlb, üslüplarının ise şa

şırtıcı olduğunu kaydederken (Te{sfrü' l 
~ur, an, IV, ı 59) Şevkani bunun için "za
yıf" terimini kullanmıştır (Fetf:ıu 'l-/(:adfr, 

II, 392). Bu rivayetin, Hz. Peygamber'in 
sadece annesini söz konusu edip babası
na temas etmemesi de dikkat çekicidir. 

Hz. Ali ile İbn Abbas'tan gelen iki ri
vayetten birine, ayrıca Mücahid ve Ka
tade'ye göre ayetin nüzOI sebebi, bazı 
müslümanların iman etmeden ölen ya
kın akrabaları için af dilemeleri veya 
bunun dinen doğru olup olmadığını Hz. 
Peygamber'e sormalarıdır (mesela bk. 
Müsned, I, 99; Ta beri, Xl, 31-32 ; İbn Ke
sir, Te{sfrü ' l-Kur,an, IV, 158). Bu ayetin 
yer aldığı Tevbe süresi, İslam dini ile ona 
mensup bulunanların maddi ve mane
vi gücünü dile getiren, müslümanların 
müşrik ve münafık zümreterin baskısın
dan kurtularak kendilerine has varlık ve 
şahsiyetlerine kavuştuklarını ilan eden 
ayetlerden oluşmaktadır. Yirmi yıldan 

beri devam eden mücadele sonunda hak 
batıla karşı tam bir üstünlük kazanmış, 

iman ile küfür ve bunların mensupları 
kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıştı. Bu 
dönemde, yakın akrabalarından İslami
yet'e eriştikleri halde onun hidayetin
den faydalanmadan ölenlerin ebedi kur
tuluşa ermelerini temenni eden müslü
manlar olmuş, söz konusu ayetler ise 
bunun mümkün olamayacağını ifade et
miştir. Nitekim kavmine hak dini benim
setmek için uzun mücadeleler veren Hz. 
İbrahim, ResOl-i Ekrem'in amcası Ebu 
Talib'e gösterdiği gibi babasına özel ilgi 
göstermiş, fakat başarılı alamayınca yi
ne de onun için istiğfar edeceğini vaad 
etmiş, hayatında veya ölümünden sonra 
kendisi için Allah'tan af dilemiştir (Mer
yem 19/ 47; eş-Şuara 26/86; el-Mümte
hine 60 1 4) . Tevbe sOresinin 114. ayetin
de ise Hz. İbrahim' in esasen kabule maz
har olmayan bu teşebbüsünOn örnek 
teşkil etmeyeceği bildirilmiştir. Sonuç 
olarak Tevbe sOresindeki ayetlerden ha
reketle Hz. Peyamber'in ebeveyninin müş
rik olarak öldüğünü söylemek isabetli 
değildir. 

Hz. Peygamber'in, Veda haccı sırasın
da Mekke civarındaki HacOn mevkiinde 

bulunan annesine ait kabri ziyaret etti
ği, ısrarlı duaları sonucunda annesinin 
diriltildiği ve kendisine iman ettiği , ar
dından da ruhunun kabıedilerek kabri
ne iade edildiği şeklindeki rivayetle, ay
rıntıya girilmeden anne ve babasının di
riltilerek iman ettikten sonra kabirieri
ne iade edildikleri yolundaki rivayetin 
bazı müteahhir kaynaklarda yer aldığı 
görülmektedir (bk İbn Şahin, s. 284-285; 
Hatib el-Bağdadi, s. 377-378; Süheyli, ll , 
187- 188). Ancak İbn Teymiyye'nin de be
lirttiği gibi (Mecma'u {etavti, IV, 324) bu 
rivayetler güvenilir hiçbir hadis kitabın
da, siyer ve megazi eserlerinde -zayıf 

hadisiere yer verenler de dahil olmak 
üzere- mevcut değildir. Aslında bu riva
yeti eserlerine alanlar, ihtiyatlı davran
maya özen göstererek sıhhati konusu
na ya hiç temas etmemiş veya "münker. 
isnadı meçhullerle dolu" gibi ifadeler kul
lanmışlardır. İbn Kesir. "garlb ve mün
ker olmanın son noktasında" diye nite
lendirdiği bu rivayet için muhaddis İbn 
Dihye el-Kelbf'nin "Kur'an'ın ve icma-ı 

ümmetin reddettiği uydurma bir hadis" 
dediğini nakleder (Te{sfrü'l-Kur,tin, IV, 

160). Konuyla ilgili olarak müstakil bir 
risale yazan ve meselenin çok nazik ol
duğuna dikkat çekerek Hz. Peygamber'in 
ebeveyninin necata ulaştığı yönündeki 
görüşü benimsemenin daha uygun oldu
ğunu kaydeden SüyOtl, diriltilme rivaye
tinin mevzO değil zayıf olduğuna hük
metmeyi önermiştir (Neşrü ' l- 'alemeyn, 
s. 201 -204). ResOl-i Ekrem'in anne ve 
babasının diriltildiği yolundaki telakki
nin sağlam bir mesnede dayanmaması
nın yanı sıra Kur 'an-ı Kerim'de yer alan 
beyanlara da aykırı olduğu belirtilmeli
dir. Şöyle ki, birçok ayette kaydedildiği 
üzere iman gayba yönelik olacaktır. Ni
sa süresinde, Allah'ın kabul edeceği töv
benin bilmeden kötülük yapıldıktan son
ra hemen gerçekleştirilecek bir dönüş 
olduğu ifade edilmiş, gayb perdesinin 
ortadan kalktığı ölüm anındaki tövbe
nin ise muteber sayılmayacağı , ayrıca 

kafir olarak öldükten sonra affın müm
kün olmadığı bildirilmiştir (4 / 17- 18) 

Hz. Peygamber'in anne ve babasının 
diriltildiği yolundaki rivayetin maddi ba
zı tutarsızlıklarına da işaret etmek ge
rekir. ResOl-i Ekrem'in babası Medine'
de ölmüş ve şehir içinde defnedilmiştir. 
Annesi de Medine'ye yaklaşık 190 km. 
uzaklıkta bulunan Ebva'da vefat ederek 
oraya gömülmüştür. Halbuki kaynaklar, 
söz konusu kabir ziyaretinin ve diriitme 
olayının bugün Cennetü' l-mualla diye 
anılan Harem-i şerif ' e yaklaşık 2 km. 
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uzaklıktaki Hacün mevkiinde vuku bul
duğunu kaydeder (krş AMiNE). 

Fetret konusu, ilgili ayet ve hadislerin 
yorumu münasebetiyle tefsir ve hadis 
kitaplarında, kelam ilmine dair eserler
de, ayrıca tekfir meselesiyle ilgili risale
lerde ele alınıp işlendiği gibi müstakil 
eseriere de konu teşkil etmiştir. İbn Az
zOz'un Fethu's-seJam ii necati men lem 
teblüghü .da 'vetü'l- İslam, İbnü'l- Ha
im'in Tahkiku 'l -ma'kül ve'l-menkül 
ii netyi'İ~J:ı-ükmi'ş - ş~r'i 'ani'I-ei'ô.l 
kable bi'seti 'r-Resı11 (lza J:ıu ' l -meknan, 
ı. 268; ll, 166). Muvaffak Ahmed Şükrl'
nin Ehlü '1- ietre ve men ii hükmihim 
(Beyrut ı 4091 ı 988) adlı eserleri bunlar 
arasında sayılabilir. 

Hz. Peygamber'in ebeveyninin ahiret 
hayatında kurtuluşa ereceklerini ispat 
etmek üzere çeşitli İslam alimleri tara
fından pek çok müstakil eser kaleme 
alınmıştır. SüyOti'nin yazdığı ve MesaJi 
kü'l-J:ıuneiii, ii valideyi'l-Muştafii, ed
Dürucü'l-müniie ii'l-iibcl,i'ş-şerife, el
Makiimetü's-sündüsiyye ii'n-nisbeti'l
Mu~taiaviyye, et-Ta '?im ve'l -minne 
ii enne ebevey Resı1Jillah şalla'llahü 
'aleyhi ve alihi ve sellem ii'l- cenne, 
Neşrü'l- 'alemeyni'l-müniieyn ii iJ:ı
yii, i'l- ebeveyni 'ş - şerifeyn, es-Süb ü
lü ']- celile ii'l- aba, i'l- 'aliyye adlarını 
taşıyan altı risale daha sonra yazılmış 
pek çok esere kaynaklık etmiştir (Süyü
ti'nin bu risaleleri birkaç defa bir arada ya
yımlanmıştır: Haydarabad 1316 ; Beyrut 
1405 / 1985, er-Resa,ilü't-tis' içinde, s. 
11-243). Zeynl Çelebi el-Fenari'nin Risa
le ii ebeveyi'n-nebi (Süleymaniye Ktp, 
Fatih, nr . 5401 1 4; Kayseri Raşid Efendi 
Ktp. , nr. 494 / 1; ayrıca bk. Keş{ü'z-zunan, 

ı . 841 -842 ); Kemalpaşazade'nin RisaJe 
ii J:ıa~~ı ebeveyi'n-nebi 'aleyhi'ş-şa
Jatü ve's-seJam (Resti, il-i İbn Kemal için
de, istanbul 1316, s. 87-91); Abdullah Bos
nevi'nin MetaJi'u'n-mJ.ri's-seni el-mün
bi ,ü ' an t~Mreti nesebi'n-nebiyyi'l
'Arabi (Keş{ü'? · ?unan, ll, 1718; Hediyye
tü ' l-'ari{fn, 1, 477); Serzenci'nin Sedadü'l
'ilm ve sidiidü'd-din ii işbiiti'n-necô.t 
ve'd-derecat li'l-viilidin (DİA, V, 526); 
Saçaklızade Mehmed'in Risiiletü's-sü
rilr ve'l- ieraJ:ı (Risa le {f J:ta/(:/(:ı valideyi'n
nebf) (!baskı yeri ve yılı yokl. İSAM Ktp ., 
nr. 22464); Deyrebi'nin TuJ:ıietü's-şaia, 
iimii yete'alla~ bi-ebeveyi'l-Muştaiii 
(el-Kavlü 'l-mul]tar {fmti yete'alla/(: bi -ebe
veyi 'n ·nebiyyi'l-mul]ttir) (bk. Cebertf, I, 
240 ; lzahu'l-meknan, ı , 252 ; Il, 253); Ah
med el~Menlnl'nin Matla'u·n-neyyi
reyn ii işbclti'n -neciit ve'd-derecat li
viilidi (li- validey ) seyyidi'l- kevneyn 
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(lüif:ıu'l-meknün, II, 500); Muhammed b. 
Yusuf b. Ya'küb el-İsbiri'nin Zührü'l
'abidin ve irgamü'l-mu'anidfn if ne
cati valideyi'l-mükerremin li-seyyi
di'l-mürselin (lzaf:ıu'l-meknün, 1, 540); 
MOstakimzade Süleyman Sadeddin Efen
di'nin Risale if J:ıa~~ı imiini ebeveyni'r
Resul (Süleymaniye Ktp ., Fatih, nr. 5451/ 
ı ; bu eser ve diğer nüshaları hakkında bk. 
Tuh{e, naşirin mukaddimesi, s. 36); Mu
hammed Murtaza ez-Zebidi'nin el-İn
tişar li- valideyi'n- nebiyyi'l- mul]tiir 
(lzahu'l-meknün, I, 130); Muhammed b. 
ömer el-Bali'nin Sübülü's-seliim if 
J:ıükmi abii,i seyyidi'l-enam (istanbul 
1287) adlı eserleri bu literatürün önemli 
örnekleri arasında yer alır. 
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Ankara Savaşı'ndan sonra 
Yıldırım Bayezid'in oğullarının 

birbirleriyle saltanat mücadelesi 
yaptıkları dönem 

(1402-1413). _j 

Osmanlı Devleti'ni parçalanmanın eşi 

ğine getiren Fetret devri Osmanlı tari
hinin en önemli dönüm noktalarından 
birini teşkil eder. Yıldırım Bayezid tara
fından büyük güçlüklerle kurulan mer
kezi devletin dağılıp ortadan kalkma teh
likesiyle karşı karşıya gelindiği bu iç mü
cadele ve karışıklık dönemi Rumeli top
raklarındaki sağlam yerleşme sayesin
de atlatılabilmiş, bu dönemde ortaya çı
kan meseleler yarım yüzyıl kadar sür
müş, Osmanlı devlet teşkilatı, saltanat 
anlayışı ve veraset usulüne tesir edecek 
önemli gelişmelerin başlıca dayanağını 
oluşturmuştur. 

Yıldırım Bayezid'in Ankara Savaşı'nın 
ardından ölümü ile geride Süleyman, Tsa, 
Musa, Mehmed, Mustafa ve Kasım adlı 
oğulları kalmıştı. Osmanlı Devleti'ni par
çalamak isteyen Timur, Ankara Savaşı'
nı kazandıktan sonra Anadolu beylerine 
ait toprakları Osmanlılar'dan alıp eski 
sahiplerine iade etmiş, geri kalan yerle
ri de Bayeiid'in oğulları arasında paylaş
tırmıştı. Ankara Savaşı'nın kaybedildi
ğini gören büyük şehzade Emir Süley
man, yanında bulunan Veziriazam Çan
darlı Ali Paşa, Subaşı Eyne Bey ve yeni
çeri ağası Hasan Ağa ile beraber önce 
Bursa'ya geldi. Buradan devlet hazinesi
ni, arşivleri, ailesini, küçük kardeşi Şeh
zade Kasım'ı ve kız kardeşi Fatma Su1-
tan'ı alarak Gemlik'ten bir gemiyle Gü
zelcehisar'a (Anadoluhisarı) gitti. Bir müd
det burada kaldıktan sonra Bizans im
paratoru Manuel ile anlaşarak Gelibo
lu'ya geçti ve orada imparatorla Gelibo
lu Antiaşması'nı imzaladı (Şubat 1403). 
Buna göre Süleyman Çelebi Karta!, Pen
dik ve Gebze ile bazı adaları ve Misivri' 
ye kadar Karadeniz sahillerini, Rumeli'
de Selanik ve Tesalya'yı Bizanslılar'a ter
kediyordu. Bunun yanında Bizans'ın o 
zamana kadar Osmanlılar'a vermekte 
olduğu vergi de kaldırıldı. Antlaşmadan 
sonra küçük kardeşi Kasım (bazı kay
naklarda Orhan) Çelebi ile kız kardeşi 

Fatma Sultan'ı istanbul'da bırakan Sü
leyman Çelebi Gelibolu'dan Edirne'ye 
geçerek hükümdarlığını ilan etti. Duru
munu güçlendirmek isteyen Emir Süley
man bazı ticari imtiyazlar vermek sure
tiyle Venedik ve Cenevizliler'le de anlaştı 


