
hidanenin erkek çocuğun yedi yaşına gir
mesiyle. kız çocuğun da buiOğa ermesiy
le sona ereceği görüşündedir. Ancak hi
daneyi anne ve anneanne dışında bir ka
dının üstlenmesi durumunda buiOğ bek
lenıneden kız çocuğun hidanesi dokuz ya
şına girmesiyle sona erdirilir. EbO YOsuf 
ve imam Muhammed böyle bir ayırım 
yapmayıp her iki halde de kız çocukları 
için serpilmeyi ve erkeklerin ilgisini çeker 
olmayı sınır olarak benimser. Bu sınır da 
kuwetli görüşe göre kız çocuğunun do
kuz yaşına girmesidir. Mezhepte de bu 
görüş ağırlık kazanmıştır. Kız çocuğunun 

buiOğa kadar annesinin veya yakını bir 
kadının yanında kalması şeklindeki birin
ci görüş onun eğitimine ve kadınlarla il
gili bilgilerine, ayrıca ev hizmetlerini ve 
görgü kurallarını sağlıklı şekilde öğren
mesine imkan hazırlama amacına, ikinci 
görüş olan dokuz yaş sınırı ise kız çocuk
larının muhtemel zararlardan daha iyi ko
runması amacına matuf birer tedbir ola
rak görülmelidir. Erkeklerde sürenin er
ken sona erdirilmesi ise çocuğun velisi ta
rafından erken yaşta eğitimi ve mesleğe 
yönlendirilmesi amacıyla açıklanır. Kız ve 
erkek çocukları bu süreler sonunda ba
basının veya velisinin sorumluluğuna ve
rilir. Erkek çocukları buiOğa erince, kız 
çocukları ise kendi başlarına doğru karar 
verebilecek akli ve fikri olgunluğa ulaşın
ca anne veya babasından dilediğiyle kal
ma konusunda muhayyer bırakılır. Çocuk
lara belli bir dönemden sonra anne ve ba
basından dilediğiyle oturma hakkı tanın
ması Hz. Peygamber'in bu konudaki uy
gulamasına dayandığından (Şevkanl. VI , 
370-372) fakihler arasında esasa müte
allik bir ihtilaf yoktur. Ancak Hanefiler 
başta olmak üzere birçok fakih, çocuğun 
erken yaşta yapacağı tercihin sağlıklı ola
mayacağından hareketle ona bu hakkı 
ileri bir dönemde tanır. 

Malik'iler'e göre hidane erkeklerin bu
IOğa ermesine, kız çocuklarının ise evlen
mesine kadar devam eder. Şafi'iler , kız

erkek ayırımı yapmadan çocuğun temyiz 
yaşına girmesini -ki bu genelde yedi se
kiz yaş olarak kabul edilir- sınır kabul 
ederler. Bundan sonra çocuğa anne ve 
babasından birini seçme hakkı tanınır; ço
cuk çekimser kalırsa anneye verilir. Er
kek çocukları reşld olarak buiOğa erdiğin
de serbest kalırken kız çocukları evienin
eeye kadar anne ve babasından biriyle 
oturmak zorundadır. Hanbeli mezhebin
de de hidane çocuğun yedi yaşına girme
siyle sona erer. Bu yaştan sonra erkeğe 
anne ve babasından birini seçme hakkı 

verilir, kız çocukları evienineeye kadar ba
basıyla oturmak zorundadır. Babanın ter
cih edilmesi. kız çocuğunun temel hakla
rının velisi (babası) tarafından daha iyi ko
runacağı düşüncesine dayanır. Zahiriler'
de hidane süresi, erkek-kız ayırımı yapıl
maksızın buiOğ ile sona ererken Zeydller 
belirli bir yaş belirlemekten çok çocuğun 
kendi kendine yeterli olmasını ölçü alır
lar. imamiyye'de ise erkek çocuklarının 
hidanesi süt emme dönemiyle, kız çocuk
larının ki yedi- dokuz yaşına girmesiyle so
na erer. Bu görüş farklılıkları , çocuğun en 
uygun eğitim ve gözetim ortamında kal
ması . geleceğini ilgilendiren temel karar
ların alınması ve yönlendirmenin yapılma
sında velisinin devreye sokulması . muh
temel zararlardan korunması , çocuğa se
çim hakkı tanınarak kişiliğine ve şahsına 
bağlı haklarına öncelik verilmesi gibi kıs
men birbiriyle çelişebilen farklı amaçla
rın birlikte gözetilmiş olmasından kay
naklanmaktadır. 
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ei-HiDAYE 

ei-HiDAYE 
(~f~f) 

Burhaneddin el-Merginani'nin 
(ö. 593/ 1 ı 97) 

Hanefi fıkhına dair eseri. 
_j 

Hanefi fıkhının en tanınmış ve mute
ber metinlerinden biri olup müellifın. Ku
d Ort'ye ait el-Mu]Jtaşar ile Muhammed 
b. Hasan eş-Şeyban'i'nin el-Cô.mi'u'ş-şa
gir'inde mevcut meseleleri bir araya ge
tirmek suretiyle kaleme aldığı Bidô.ye
tü'l-mübtedi adlı eserinin şerhidir. Mer
ginan'i. Bidô.yetü'l-mübtedi'yi önce 
Kifô.yetü 'l-müntehi adıyla şerhetmeye 
başlamış, ancak eser büyük bir hacme 
ulaşınca okuyucuya bıkkınlık vereceğini 
ve kullanım zorluğu sebebiyle yeterince 
faydalı olmayacağını düşünerekeJ-Hidô.

ye'yi hazırlamıştır. el-Hidô.ye'de ayrın
tılarına girmediği bazı meseleler için de 
bu şerhe atıflarda bulunmuştur. Eseri 
on üç yılda yazan müellif rivayete göre bu 
müddet zarfında devamlı oruç tutmuş ve 
bunu herkesten · gizlemiştir. 

el-Hidô.ye'de el-Cô.mi'u'ş-şagir'in ter
tibi esas alınmakla birlikte el-Cô.mi'u'ş
şagir kırk bölüm olduğu halde el-Hidô.
ye'de bölüm sayısı elli altıya çıkmıştır. Ko
nular incelenirken önce el-Mu]Jtaşar'da , 

ardından el-Cô.mi'u'ş-şdgir'deki mese
lelere yer verilmekte, aralarında ihtilaf 
bulunduğu takdirde el-Cô.mi'u 'ş-şagir'
den yapılan nakillere işaret edilmektedir. 
Meseleleri ele alırken önce EbO Hanlfe'
nin, sonra da talebeleri E bO YOsuf ve Mu
hammed b. Hasan eş-Şeyban'i'nin görüşü
nü veren müellif zaman zaman Züfer b. 
Hüzeyl'in görüşüne de temas etmekte
dir. Bunların delillerini verirken tercih et
tiği görüşün delilini diğerlerine cevap ol
ması için en sona bırakmaktadır. Genel
likle EbO Hanife'nin görüşlerini tercih et
mekle birlikte imameyn'in görüşüne mey
lettiği durumlarda yukarıdaki sıra değiş

mektedir. Her meselede kime ait olursa 
olsun en son kaydettiği delile uygun olan 
görüşü benimseyen müellif bu arada 
muhtemel soru veya itirazlarada cevap 
vermektedir. Tercih ettiği görüşleri ise 
bazan "sahih" veya "esah" terimleriyle bir
birinden ayırmaktadır. Hasan b. Ziyad ei
Lü'lü'i, İbn Semaa, Tahav'i. Cessas, Ker
hl ve Şemsüleimme es-Serahsl gibi Ha
nefi alimlerinin de görüşlerine yer veri
len eserde ayrıca sık sık imam Şafı'i ve ba
zan da Malik'in görüşleri delilleriyle birlik
te kaydedilmektedir. Eserde Ahmed b. 
Hanbel'in görüşlerine hiç rastlanmaz. Ge
rek görüş ve delillerin sıralanışı . gerekse 
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İmam Şafii ve Malik'in görüşlerinin zik
redilmesi konusunda Merginanl'nin me
todu ile çağdaşı olan Hanefi fakihi Ka
sanl'nin Beda,i'u 'ş-şana,i'deki metodu 
aynıdır. 

Merginanl eserinde kendine has bazı 

tabirler kullanır. Mesela "ei-Kitab" keli
mesiyle Kud0r1'nin el-Mu]]taşar'ını kas
tetmiştir. Müellifin zikrettiği mesele hem 
el-Cami'u'ş-şagir hem de el-Mu]]ta
şar'da mevcutsa söze "kale" lafzıyla baş
lar. Hadisleri kaydederken "el-hadis mah
mOI ala ... " tabiriyle muhaddislerin yoru
munu, "nahmiluh" lafzıyla kendi yorumu
nu verir. Daha önce zikrettiği akli deliller 
için "li-ma beyyenna". ayetler için "li-ma 
televna", hadisler için "li-ma reveyna" ve 
sahabe kavli için "li'l-eser" tabirlerini kul
lanır. Zaman zaman da hem haber hem 
de eser için "li-ma reveyna" sözüne yer 
verir. "ei-Fıkh fihi keza" lafzıyla akli delil
le sabit hükmü, "an fülan" lafzıyla o şah
sın rivayetini, "inde fülan" lafzıyla da il
gili alimin görüşünü nakleden Merginanl 
kendi görüşleriniyazarken "kale'l-abdü'z
zalf" tabirini kullanır. Ancak ölümünden 
sonra bu ifade talebeleri ve müstensih
ler tarafından "kale radıyali ah u anh" ve
ya "kale rahimehullah" tabiriyle değişti
rilmiştir. "Müellif, kaiO" lafzını üzerinde 
ihtilaf edilen hususlarda kullanmış. "me
şayihuna" tabiriyle Buhara ve Semerkant 
civarındaki Maveraünnehir ulemasını, "fi 
diyarina" lafzıyla da Maveraünnehir şe

hirlerini kastetmiştir (Taşköprizade, Mif
tal:ıu's-sa'ade, II, 265-266) . 

Telifinden it ibaren büyük rağbet gören 
ve medreselerde ders kitabı olarak oku
tulan el-Hidaye'nin fesahat ve belagatı 
müellifin Arap dili ve edebiyatma olan vu
kufunu göstermektedir. Bundan dolayı 
İslami literatürde Kur'an'dan sonra en 
fasih kitabın Builari'nin Cami'u'ş-şa]Ji]J' i 
ile el-Hidaye olduğu (Zeylal, 1, 14), ayrı
ca eJ-Hiddye'nin Kur'an-ı Kerim gibi ken
disinden önceki kitapların hükmünü or
tadan kaldırdığı (Taşköprizade , Mi{t:af:ıu 's
sa'ade, II, 265; Keşfü '?·?Unü.n, II, 2032) 
söylenmiştir. Nüshalarının bolluğu, üze
rine yapılan şerh, haşiye ve ta'lik gibi ça
lışmaların çokluğu el-Hidaye'ye verilen 
önemin bir başka göstergesi olup bu ka
dar rağbet görmesinin sebebi güvenilir
liği. muhtevasının dolgunluğu ve üstübu
nun güzelliğidir. Bununla birlikte eserde 
muhtemelen bir kısmı müstensihlere ait 
bazı yaniışiara rastlanmakta. Şafii ve Ma
lik' e atfedilen bazı görüşlerin doğru olma
dığı görülmektedir (Leknevl, Mii?eyyile

tü'd-diraye, I, 2-25) . 
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el-Hidaye birçok defa basılmıştır (Ka
hire 1282, 1326, 1928, 1355, I-11, 1326, I 327, 
137 I, nşr. M. Muhyiddin Abdülhamld, 1-IV. 
1 385/1966; Kazan 1888; HI. Kalküta 1234; 
I-IV, KanpOr 1289- 1290, Leknevl'nin Mü

?eyyiletü 'd-diraye's iyle birlikte, Leknev 
1314; Del hi 1306, 1328, 133 1 ). Eser Gulam 
Yahya Han, Taceddin Bengali, Mir Mu
hammed Hüseyin ve Şeriatullah Senbeli 
tarafından Farsça'ya (Kalküta 1807; 1-IV, 
Leknev 18 7 4), bu tercümesi esas alına
rak Charles Harnilton tarafından İngiliz
ce'ye (1-IV, The Hedaya or Guide, London 
1 791 , Arapça metniyle birlikte; London 
1870, 1957, 1963;Lahore 1870, bazı bölüm
leri çıkarılarak; Leiden 1977), Hasan Ege 
(Hidaye Tercemesi, 1-111, istanbul 1982-
1984) ve Ahmed Meylani ( el-Hidaye Ter
cemesi, istanbul 1991) tarafından Türk
çe'ye çevrilmiştir. Ayrıca Rusça tercüme
sinin bulunduğu da söylenmektedir (Ka
vakçı, s. 133). 

Şerhleri. el-Hidaye üzerine altmış ci
varında şerh ve haşiye yazılmış olup (Keş
fü '?·?Un ün, II, 2031-2040) bunların en 
meşhurları şunlardır : 1. el-Kifaye ii şer
]Ji'l-Hidaye. Habbazl'nin (ö. 691/1292) 
şerh i olup değişik isimler altında çok sa
yıda yazması bulunmaktadır (DİA, XIV, 
343) . Katib Çelebi'nin bildirdiğine göre 
İbnü'r-Rabve bu kitabı Tekmiletü'l -fe 
va,id adını verdiği eserle tamamlamıştır 
(Keşfü'?·?Unü.n, Il, 2033) . 2. en-Nihaye. 
Siğnaki tarafından 700 (1301) yılında ta
mamlanan bu şerh üzerine Cemiileddin 
el-Konevl'nin ljuldşatü 'n-Nihaye adlı 
bir muhtasarı vardır (her iki eserin yazma 
nüshaları için bk. Brockelmann, GAL, I, 
466; Suppl. , I, 644) . Bu şerhin Selefin 
görüşlerini nakletmekle yetindiği gerek
çesiyle eleştirildiği ve İtkanl'den yeni bir 
şerh hazırlaması istendiği belirtilmekte
dir (Keşfü '?·?unü.n, II, 2033) . 3. Nihdye
tü '1-kifdye li-dirdyeti'l-Hiddye. Tacüş
şeria ömer b. Ahmed b. Ubeydullah'a ait 
olup bir nüshasında yeminle ilgili bölümü
nün Şaban 673'te (Şubat 1275) tamam
landığına dair bir kayıt bulunduğunu Ka
t i b Çelebi zikretmektedir (a.g.e., Il, 2033). 
Bu şerhin Süleymaniye (Fatih, nr. 1993; 
Hacı Mahmud Efendi, nr. 826; Kadızade 
Mehmed, nr. 206; Serez, nr. 821, 822; Sü
leyma·niye, nr. 567; Saliha Hatun , nr. 78, 
79), Millet (Feyzullah Efendi, nr. 902, 903), 
Murad Molla (nr. 973), Koca Ragıb Paşa 
(nr. 556), Topkapı Sarayı Müzesi (lll. Ah
med, nr. 944) ve İzmir Milli (nr. 444) kü
tüphanelerinde nüshaları vardır. 4. Mi'
rdcü'd-diraye ila şer]Ji'l-Hidaye. Kıva

müddin ei-Kakl'nin 21 Muharrem 74S (4 

Haziran 1344) tarihinde tamamladığı eser
de diğer üç mezhep imamının görüşleri
ne de yer verilmiştir (yazma nüshaları için 
bk. Brockelmann, GAL, I, 466; Suppl., 1, 
644-645). s. Gayetü'l-beydn ve nddi
retü'l-a~rdn ii d]]iri'z-zamdn. Emir Ka
tib ei-İtkanl'nin yazdığı bu şerh yirmi al
tı yıllık bir çalışmadan sonra 747'de 
(1346) tamamlanmıştır (yazmaları için bk. 
Brockelmann, GAL, 1, 466; Suppl., I, 645) . 
6. el-Kifdye ii şer]Ji'l-Hidaye. Celaled
din ei-Kurlanl'ye(ö. 76711366) ait olup Ala
eddin İbnü't-Türkmanl'ye ( ö. 750/1 349) 
nisbet edilen el-Kifdye adlı el-Hiddye 
muhtasarıyla karıştırılmamalıdır. Müsta
kil olarak ve Fet]Ju '1-~adir ile birlikte çe
şitli baskıları yapılmıştır (Kalküta 1831-
1836; Bombay 1279- I 280, I 288; Leknev 
I 876-1881, 1304; Kazan I 304; Kah i re I 306, 
13 ı 9) . 7. el-'İndye. Babertltarafından 
yazılan bu eser Anadolu'da çok meşhur 
olmuştur. Başta Siğnaki'nin en-Nihdye'
si olmak üzere çeşitli şerhlerden faydala
nılarak sade bir dille kaleme alınan , dil, 
gramer ve fıkıh usulü yönünden t ahlil
Ierin yapıldığı, delillerin değerlendirildiği 

eserde yer yer diğer şerhler tenkit edil
miştir. Eserde diğer mezheplerin görüş

lerine temas edildiği gibi EbO Hanife ve 
talebelerinin ictihad ve delilleri değerlen

dirilirken sonraki Hanefi alimierin tercih
Ierine de yer verilmiştir. Sadi Çelebi ve 
Muhammed b. İbrahim ed-Dür0r1'ye ait 
iki haşiyesi bulunan eserin çeşitli baskı

ları yapılmıştır (Bulak 13 ı 5-1318; I-VIII, 
Kahire I 356, ibnü'I-Hümam'ın Fetf:ıu 'L-~a
dir'i , Sad'i Çelebi 'nin haşiyesi ve Ahmed 
Şemseddin Kadızade'nin Fetf:ıu 'L-~adirtek

milesi Neta,icü'L-e{karile birlikte; 1-IX, Ka
hi re 1306, 1319, I-IX, Kurlani'nin el-Kifa
ye'si, Fett:ıu '1-~adir, Sad! Çelebi haşiyesi 
ve Kadızade tekmilesiyle birlikte; 1-X, Ka
hi re 1970, Fetf:ıu'L-~adir, Sad! Çelebi ha
şiyesi ve Kadızade tekmilesiyle birlikte; 
Kalküta 1831, 1837, 1840). 8. el-Bindye 
ii şer]Ji'l-Hidaye. Bedreddin el-Aynl'nin 
817-850 (1414-1446) yılları arasında ka
leme aldığı eser el-Hiddye'deki kapalı 
ifadeleri açması , fıkhi konuları derli top
lu bir şekilde ele alması ve hadisleri ince
lemesi bakımından önemlidir. Dört mez
hep imamının görüşlerinin anlaşılır bir 
dille açıklandığı bu şerhte özellikle ahkam 
hadisleri geniş bir şekilde izah ve tahrlc 
edilmiştir. Başta el-Hiddye'nin müellifi 
ve şarihleri olmak üzere Hanefi uleması 
ile diğer mezheplerin imam ve alimlerini 
zaman zaman eleştiren Ayni kendi tercih
lerini de belirtir. el-Hiddye'nin en hacim
li şerhi olan bu eserin çeşitli baskıları var
dır (I-IV, Leknev 1293; I-X, Kah i re I 980-



ı 98 ı; 1-Xll, Beyrut ı 990). Kahire baskısı 
hatalarının çokluğu sebebiyle dikkatle 
kullanılmalıdır. 9. Fet]) u '1-]fadir. ibnü'I
Hümam'a (ö. 861/1457) ait olup daha çok 
hadisleri değerlendirmesi ve hükümleri 
istidlal tarzı bakımından dikkat çeker. eJ
Hiddye'nin en geniş hacimli şerhlerin
den biridir. Telifine 829 (1426) yılında 
başlanan ve müellifin vefatıyla eksik ka
Ian eser. "Kitabü'I-Vekale"den itibaren 
Kadızade Ahmed Şemseddin tarafından 
Netd'icü'l-efkar ii keşfi'r-rumuz ve'l
esrar adlı eserle tamamlanmıştır. Ayni'
nin Müeyyediyye Medresesi'ndeki hadis 
derslerinde mukarrir olarak bulunan ib
nü'I-Hümam'ın (Sehavl, vııı. 127) şerhin
de hacası gibi daha çok hadis tahlillerine 
ağırlık vermesi bir tesadüf olmamalıdır. 
Bu iki eserde birbirine yapılan atıflara 
rastlanmaması her ikisinin de aynı dö
nemde kaleme alınmasıyla izah edilebi
lir. Fetl)u'l-]fadir'in birçok baskısı yapıl
mıştır (Bulak !3 1 8; I-lll, Leknev 1292, Ka
dızade'nin tekmilesi Neta'icü'l-e{kar ile; 
Bulak !3!5-13!8; l-Vlll , Kahire 1356, Ka
dızade'nin tekmilesi, Babertl'nin şerhive 
Sad! Çelebi 'nin haşiyesiyle; HX. Kahire 
ı 306. !3!9, Kadızade, Kurlanl, Babertl ve 
Sad! Çelebi'nin eserleriyle; !·X. Kahire 
ı 970. Kadızade, Babertl ve Sad! Çelebi'
nin eserleriyle). 

Tacüşşerla'nın, torun u Sadrüşşerla için 
el-Hidaye'den seçmelerle telif ettiği, kı
saca el-Vi]faye adıyla tanınan Vif>aye
tü'r-rivaye* ii mesa'ili'l-Hidaye, Hane
fi mezhebinde "mütun-i erbaa" diye bili
nen dört muteber kaynaktan biridir. Eser, 
Sadrüşşerla'nın kendi Iakabıyla şöhret 
bulan Şerl)u'l-Vi]faye'si (Leknev 1872-
1873, 1883; Dehli 1888, !889; Kahire !318) 
başta olmak üzere pek çok şerh ve haşi
ye çalışmasına konu olmuştur (Brockel
mann. GAL, l, 468; Suppl., I. 646-647) . 
el-Hidaye'nin yine Sadrüşşerla tarafın
dan en-Nu]faye adıyla yapılan muhtasa
rına da (Kalküta 1858; Leknev 1873, 1888. 
1889; Lahor 1314, !323, !326; Kahire 1218) 
çeşitli şerhler yazılmıştır. 

Bazı alimierin el-Hidaye'de zayıf ha
dislerle istidlal edildiğini ileri sürmeleri 
üzerine eserdeki hadislerin tahrki için 
muhtelif çalışmalar yapılmıştır ki bunlar
dan en önemlisi Cemaleddin ez-Zeylal'
nin Naşbü'r-raye ii ei)ddişi'l-Hidaye'
sidir (HV. Leknev I 30 I; Kah i re ı 357, ı 393; 
sonunda Zeynüddin İbn Kutluboğa'nın 
Münyetü '1-elma'i {lma {ate min tal]rici 
el)fidişi'I-Hidaye li'z-Zeyla'i lnşr. M. Zahid 
el-Kevserl, Kahire !3691 adlı haşiyesi ola
rak). Bu eserde, el-Hidaye'nin tertibine 

uyularak her babda geçen hadisler kay
nakları zikredilip sıhhat dereceleri bakı
mından değerlendirilmekte, kaynağı bu
Iunamayanlar ise ayrıca belirtilmektedir. 
Daha sonraki dönemlerde el-Hidaye'yi 
şerheden alimler Naşbü'r-raye'den bü
yük ölçüde faydalanmışlardır. ibn Hacer 
ei-Askalanl ed-Diraye ii tal]rici el)adi
şi'l-Hidaye adıyla ihtisar ettiği bu kitap
tan (Delhi 1299; Leknev 1301 ; Kahire 
ı 384). başta Tal]ricü e ])d dişi Şerl)i'l
Veciz'i olmak üzere çeşitli eseriere yap
tığı hadis tahrlclerinde de istifade etmiş
tir. Bu konudaki diğer bir çalışma da Ala
eddin ibnü't-Türkmanl'nin Tal]ricü el)d
dişi'l-Hidaye'sidir (Süleymaniye Ktp., 
Carullah Efendi, nr. 261 ). Katib Çelebi bu 
eseri el-Kifaye ii ma'rifeti el)adişi'l
Hidaye adıyla kaydetmektedir (Keş{ü '?

?U-nün, ll , 2035) . 

eJ-Hiddye'nin metni olan Bidayetü'l
mübtedi, Ebu Bekir b. Aliei-Hamill ta
rafından en-Na?mü'l-menşur (Dürrü'l
mühtedi ve ?Uhrü '1-mu~tedi) adıyla man
zum hale getirilmiş. Ebu Bekir ei-Had
dad da bu manzumeyi Siracü'?·?alam 
ve bedrü 't-tamam adıyla şerhetmiştir 
(ei-Hidaye üzerine yapılan muhtelif çalış
malar ve bunların yazma nüshaları için 
bk. Keş{ü'?·?Unün, ll , 2032-2040; Brockel
mann, GAL, l, 466-469; Suppl., I. 644-649). 
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li] CENGiZ KALLEK 

r 

L 

HiDAYET 

HİD.AYET 
{~1~1) 

Dünya ve ahiret mutluluğunu 
sağlayacak yolu gösterme anlamında 

bir terim. 
.J 

Hidayet (hüda. hedy) "doğru yola git
mek. doğru yolu göstermek" manasında 
masdar, "doğru yol. kılavuzluk" anlamın
da isim olarak kullanılır ve "amaca ulaş
tıracakyolu gösterme, bu yol için kılavuz
luk etme" diye de tanımlanabilir (Kamus 
Tercümesi, "hdy" md.; Ebü'l-Beka, s. 952-

953). 

Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi yer 
almamakla birlikte hüda seksen beş yer
de geçmektedir. Bu kavram Kur'an'da, 
çeşitli fıil sigalarının yanı sıra hadi. hüda, 
mühtedl isimleriyle birlikte 300'den faz
la yerde tekrarlanmakta ve büyük çoğun
lukla Allah'a izafe edilmektedir. Bunun 
yanında mutlak manada ilahi vahye, baş
ta Kur'an olmak üzere ismen semavl ki
taplara. meleklere, yine genel anlamda 
peygamberlere ve ismen Hz. Muham
med'den başka Hz. ibrahim'e. Davud'a, 
Musa'ya ve peygamberlerin ümmetieri
ne de nisbet edilmektedir. Bazı ayetlerde 
herhangi bir merci gösterilmeden zikre
dilen hidayetin ise Allah'a izafe edildiği 
anlaşılmaktadır (bk. M. F. Abdülbaki. ei
Mu'cem, "hdy" md.). Hidayet bir ayette 
Kabe'ye nisbet edilmekte (Al-i imran 3/ 
96). bazı ayetlerde de ilahi talimata uy
madıkları için helak edilmiş eski milletie
rin oluşturduğu sosyolojik realiteye izafe 
edilmekte ve bundan ibret alınmasının 
gereği vurguianmaktadır (el -A'r§f 71 ı 00; 
Taha 20/128; es-Secde 32/26). "Hidayete 
erme. hak ve doğru olanı benimseme" 
manasma gelen ihtida kelimesi Kur'an'
da altmış yerde geçmektedir (b k. iHTi
DA). Bu ayetlerin muhtevasından anlaşı
lacağı üzere hidayetin benimsenmesine 
vesile olan arnillerin başında kişinin irade
si ve kararlılığı gelmektedir. Bunlardan 
başka ilahi hidayet, vahye ve peygambe
re bağlılık da gerçeği görüp benimseme 
vesileleri arasında zikredilmiştir. Söz ko
nusu ayetler. hidayetin zıddı olan dala
Iete düşmenin sebeplerine de işaret et
mekte ve bunlar arasında ilahi Iutuftan 
mahrum kalma. şahsi tutum, ataların di
nine ve gelenekiere körü körüne bağlılık, 
gaflet. nifak, şeytanın tahrikleri ve Al
lah'a kavuşma günü olan ahireti düşün
meme faktörlerine dikkat çekilmektedir 
(bk. M. F. Abdülbaki, ei-Mu'cem, "hdy" 
md.). Kur'an-ı Kerim'de hidayet manasın-
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