
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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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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da olmak üzere rüşd ve reşad, felah, ne
cat, iman, sırat ve sebil kelimeleri de kul
lanılmaktadır (bk. a.g.e., ilgili md.ler) . 

Kur'an lugatıyla meşgul olan alimler, 
Kur'an-ı Kerim'de seksen beş yerde ge
çen hüda kelimesinin hangi manalara ge
lebileceği üzerinde durmuşlardır. ibn Ku
teybe, kelimenin temel anlamının "yol 
gösterme, kılavuzluk etme" olduğunu be
lirttikten sonra bu yol göstericiliğe (irşad) 
peygamberlerin davetini, Allah'ın canlı
lara verdiği hayatı sürdürme yeteneğini 
ve yine Allah'ın dilediğine lutfettiği başa
rıyı örnek olarak zikretmiş (Te'vflü müş
kili'l-~ur'an, s. 443-444}, İbnü'I-Cevzl ise 
hüdanın manalarını yirmi dörde kadar 
çıkarmıştır (Nüzhetü 'l-a'yün, s. 626-630). 
Ragıb ei-İsfahanl hidayeti "lutufla kıla
vuzluk etme", yani ilk bakışta farkedil
meyen yollarla bütün yaratıklara ve özel
likle ilahi emirlere muhatap olan insa
na yol gösterme şeklinde tanımlamış ve 
Kur'an'da yer alan bütün hidayet kavram
larını içinde bulundukları ayetlerin genel 
kompozisyonu çerçevesinde gruplandır
mıştır. Buna göre Allah'ın insanlara olan 
hidayeti dört merhaleden oluşur : 1. Her 
mükellefe lutfettiği akıl ve idrakyetenek
leriyle hayatını sürdürmeyi sağlayan zaru
ri bilgiler. 2. Vahiyve peygamberleryoluy
la yaptığı davet. 3. Hidayeti benimseyen
lere lutfettiği tevfik. 4. Hak kazananları 
ahirette cennetle mükafatlandırma. Bu 
hidayet türleri buradaki tertibe göre bir
birine bağlı olup bir sonraki hidayetin 
gerçekleşmesi için bir öncekinin meyda
na gelmesi şarttır. Bunun yanında, birin
ci merhaledeki hidayet gerçekleştiği hal
de ikincisi ve ona bağlı olarak diğerleri 
gerçekleşmeyebilir. insana nisbet edilen 
hidayet, sadece ikinci merhalede yer alan 
"çağrıda bulunmak ve tanıtmak"tan iba
ret olup hiç kimsenin diğer hidayet tür
lerini meydana getirmeye gücü yetmez. 
Bu dörtlü sistemde ikinci merhalede zik
redilen hidayeti benimsemeyen kimseye 
Allah'ın müteakip hidayetleri vermediği
ni söyleyen İsfahanl'ye göre Kur'an-ı Ke
rlm'de zalimlerden ve katirierden mene
dildiği belirtilen hidayetlerden maksat 
tevfik-i ilahiden ibaret bulunan üçüncü 
merhaledeki hidayettir. Yine Hz. Peygam
ber'den ve insanlardan nefyedilip güç 
yetiremeyecekleri haber verilen hidayet
ler de ikinci merhalede zikredilen çağrı
da bulunma ve yol gösterme dışında ka
lan hidayetlerdir. İsfahanl, bu gruplan
dırma ve kurallaştırma işlemlerinin ör
neklerini Kur'an'da göstermiştir ( el-Müf
redat, "hdy" md.; a.mlf .. Tafşflü 'n-neş'e-
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teyn, s. 124). Elmalılı Muhammed Harndi 
ile Muhammed Reşld Rıza da Kur'an-ı 
Kerim'de yer alan hidayet kavramının ma
nalarını benzer bir şekilde tasnife tabi 
tutmuşlardır (Hak Dini, ı. 120; Tefsirü'l
menar, ı. 62-63) . 

Hidayet kavramı hadislerde de fiil siga
ları, ayrıca hüda, hidayet ve ihtida keli
meleriyle yer almakta, bu kavram Allah'
tan başka Kur'an'a, Hz. Peygamber'e ve 
diğer insanlara da izafe edilmektedir (bk. 
Wensinck, el-Mu'cem, "hdy" md.). ResGl-i 
Ekrem. bir kişinin hidayete ermesine ve
sile olmanın büyük bir servete kavuşmak
tan daha hayırlı olduğunu belirtmiştir 
(el-Muvatta', "Kur'an", 8; Müslim, "<ilim", 
16; EbO DavOd, "<ilim", 10). 

Hidayet, kelam ilminde erken devirler
den itibaren kulların fiilleri, dolayısıyla ka
der meselesine bağlı bir problem olarak 
tartışmaya başlanmıştır. Bütün İslam 
alimleri hidayetin ilahi menşeli olduğunu 
ilke olarak benimsemekle birlikte deği
şik ekailere mensup alimler onun mahi
yeti ve hidayete erme noktasında kulla
rın nasıl bir fonksiyona sahip olabileceği 
hususunda farklı görüşler ileri sürmüş
lerdir. Bu görüşleri şöylece özetlemek 
mümkündür: Mu'tezile. Hidayeti genel
likle "sonuca ulaştıracak şekilde yol gös
terme" diye tanımlayan Mu'tezile alim
lerine göre mükellefin sorumlu tutu
labilmesi için onun Allah tarafından gös
terilen doğru yolu kendi iradesiyle benim
sernesi veya reddetmesi gerekir. Bundan 
dolayı kişinin hidayete ermesi ilahi bir 
müdahaleye bağlı olarak gerçekleşmez. 
Allah. kurtuluşa götüren yolu bütün kul
larına peygamberler ve ilahi kitaplar va
sıtasıyla açıklayıp göstermiştir. Hidayet 
konusu Kur'an'da daha çok bu çerçeve
de yer almış ve ilahi hidayetin bu anlam
da bütün mükellefleri kapsayıcı bir ma
hiyet taşıdığına işaret edilmiştir. Bu umu
mi hidayetin dışında Allah'ın bazı kulları
na tahsis ettiği hususi bir hidayet daha 
vardır ki o da gösterilen doğru yolu be
nimseyen mürninler içindir. Allah, iman
larını kuwetlendirmek ve İslam 'da sabit 
kalmalarını sağlamak üzere doğrudan ve
ya dolaylı bir şekilde müminlerin kalple
rine baslret verir, onlara havatır* yoluy
la imanlarını teyit eden bilgiler öğretir. 

Böylece müminlere kafir, zalim ve fasık 
kullarından farklı bir hidayet vermiş olur. 
Allah'ın mürninleri hidayete erdirmesi. 
iman ve itaatlerine karşılık olarak onları 
mükafatlandırıp cennete koyması veya 
mürninleri "mühtedl" diye adlandırması 

şeklinde de te'vil edilebilir. Nitekim Kur
'an'da ilahi hidayet bu anlamlarda kulla
nılmıştır. Allah'ın kafir, zalimvefasık kul
larını hidayete erdirmeyeceğini ifade eden 
ayetler ise onların, gösterilen doğru yolu 
benimsemeyişlerinin dünyada başlayan 
bir cezası olarak hususi hidayetten (tev
fik) mahrum bırakllmaları tarzında anla
şılmalıdır. Şu halde Allah'ın dilediklerini 
hidayete erdirmesi, dilediklerini de sap
tırması gösterilen hidayet yolunun be
nimsenmesi veya reddedilmesiyle ilgi
lidir (Eş'arl, Ma~alat, s. 26 ı: Kadi Abdül
cebbar, s. 61-65, 6ı6. 656). 

Eş'ariyye. Eş'ari alimleri, hidayetin 
"doğru yolu gösterip açıklama, mürnin
leri mükafatlandırıp cennete koyma" mil
nalarına geldiği yönündeki görüşe katıl
makla birlikte asıl hidayetin, imanın Al
lah tarafından müminlerin kalbinde ya
ratılmasından ibaret olduğunu kabul et
mişlerdir. Buna bağlı olarak da hidayeti 
"doğru yolu gösterip ona ulaştırma" diye 
tanımlamışlardır. Eş'ariyye'ye göre kul 
ihtida etmeyi dilerse Allah, kalbinde iman 
etmesini sağlayacak bilgileri ve ardından 
imanı yaratır. Bu sebeple kulu sonuçta 
kurtuluşa ulaştıran hidayet müminlere 
mahsus olup kafirler buna dahil değildir 
ve bu anlamdaki hidayet sadece Allah'a 
aittir. Naslardahidayetin Hz. Peygam
ber'e ve Kur'an'a nisbet edilmesi ona ve
sile olmaları itibariyle mecazi manadadır. 

Eğer Allah dileseydi bütün kulların kalbin
de bilgi ve iman yaratıp onların ihtida et
mesini sağlardı . Ancak bunu yalnız mü
minler için dilemiş ve yaratmıştır. Allah'ın, 
kullarını hidayete erdirici olmakla övün
mesi, nasların O'ndan hidayet isterneyi 
tavsiye etmesi ve gerçekte bazı insanla
rın ihtida edip bazılarının bunun dışında 
kalması gibi deliller bunu göstermekte
dir (Eş'arl, el-İbane, s. 13ı-132; İbn FOrek, 
s. 46, 56, 102- ıo4: Bağdadl. s. 140-ı4ı: 
Fahreddin er-Razi, vıı. 77; Teftazanl, Şer
J:ıu '1-Ma~aşıd, IV, 309-3 ı ı; Cürcanl. Şer
J:ıu'l-Meva~ıf,s . 525). 

Matüridiyye. Matürldi alimleri de hida
yetin "doğru yolu gösterip açıklama ve 
ona ulaştırma" olmak üzere iki anlama 
geldiğini kabul eder ve ilkine "hidayet-i 
gayr-i musıle", ikincisine "hidayet-i mu
sıle" adını verirler. Ebu Mansur ei-Matü
ridi, Allah'ın. hidayeti veya dalaleti benim
seyecek kullarına dair bilgisi uyarınca bir 
kısmını hidayete, bir kısmını dalalete sev
ketmeyi dilediğini ve herkesi buna uyum 
sağlayacak şekilde yarattığını söyler. Ona 
göre bu husus ayetlerde açıklanmıştır. 



Nitekim Allah'ın hidayete erdirmeyi dile
diği kimsenin kalbini İslam'a açacağını 
açıklaması (ei-En 'am 6/125) bunu göster
mektedir. Zira müslüman olduktan son
ra kişinin kalbini İslam'a açmanın bir fay
dası yoktur (Kitabü't-Tevf:ıid, s. 287-288, 
30 ı). Ebü'I-Muin en-Nesefi, bu konuda 
kullara ait bütün fiilierin Allah tarafından 
yaratıldığını. kulun ihtida fiilinin de bu 
kapsama dahil olduğunu belirtmekle ye
tinir ( Tebşıratü 'l-edille, ll, 720) . Beyazi
zade Ahmed Efendi ve Elmalılı Muham
med Harndi gibi müteahhir dönem alim
leri, Allah'ın ihtidayı yaratmak suretiyle 
kulu hidayete erdirmesinin onun hida
yeti benimseme iradesi göstermesiyle 
irtibatlı olduğuna dikkat çekmişler ve 
ilahi kitaplar aracılığıyla gerçekleşen yol 
göstericiliğin etkili olup ilahi tevfikin ta
hakkuk etmesi için kişinin kendi isteğiyle 
hidayete yönelmesinin büyük önem taşı
dığını söylemişlerdir; zira Allah hiç kim
seyi zorla saptırmadığı gibi cebren de hi
dayete erdirmez (işaratü'l-meram, s. 225, 
227 ; Hak Dini, ı. 167-168; lll. 2087). Elma
Iılı 'ya göre her insanın hayatında hidaye
ti tercih etmesini mümkün kılacak bir 
süre mevcuttur. Bu süre içinde hidayeti 
tercih etmesi onun isteğine bağlıdır. An
cak tercihini kötü yönde kullanıp hidaye
te yönelmeyenierin ondan mahrum kal
ması kaçınılmaz bir durumdur (a.g.e., IV, 
2982-2983). 

Selefiyye. Selef alimleri, Allah'ın bütün 
varlıkları amaçlarına uygun olarak yarat
masını ve mevcudiyetlerini devam ettir
melerini mümkün kılacak vasıtalara ka
vuşturmasını , ayrıca sorumluluk yükledi
ği kişilere verdiği akıl yürütme gücünün 
yanı sıra gönderdiği peygamberler aracı
lığıyla doğru yolu gösterip açıklamasını 
genel anlamda bir hidayet kabul etmek
le birlikte asıl hidayeti Allah'ın, kulun hi
dayet e ermesini sağlayan ilahi irade, tev
fik ve itharnı kalbinde yaratıp hayrı kolay
laştırması olarak açıklamışlardır. Onlara 
göre naslarda, Allah'ın dilediği takdirde 
bütün kullarını hidayete erdirebileceğini , 

fakat bunu dilemeyip sadece müminlere 
hidayet verdiğini bildirmesi bunu göster
mektedir (ibn Hazm, lll, 63-65; ibn Kay
yim ei-Cevziyye, Şifa'ü 'l-'alil, s. 65, 80-81 ; 
Şerf:ıu 'l-'Akidetf't-Taf:ıtıviyye, s. 96). Hida
yet konusundaki tahlilleri dikkat çekici 
bir nitelik taşıyan İbn Kayyim ei-Cevziy
ye'ye göre, akıl yürütme kabiliyetinin ya
nı s ı ra mükellef t utulan insanlara pey
gamberler ve ilahi kitaplar aracılığıyla 
doğru yolun gösterilip açıklanması onla
rın hidayete ermeleri için gerekli ise de 

yeterli değildir. Kulun hidayete ermesi 
için gösterilen yoldan gitmeyi istemesi ve 
ona yönelmesi şarttır. Eğer kul bu tavrı 
göstermezse Allah ceza olarak onu sap
tırır ve hidayetten yoksun bırakır. Zira 
Allah'ın verdiği nimeti inkar edenin o ni
metten mahrum bırakılması ilahi bir 
adettir. Kulun daima ilahi hidayete ihti
yacı vardır, bundan dolayı Allah'tan hi
dayet dilemesi emredilmiştir. Kul O'nun 
gösterdiği inanç. ibadet ve davranışlar 
bütününden oluşan hidayet yoluna yö
nelirse bunun bir mükafatı olarak hida
yete ermesini sağlayacak olan asıl hida
yet tecelli eder. Bu da Allah'ın, doğru yol
da gitmesini gerektiren irade ve itharnı 
kulun kalbinde yaratmasıdır. İbn Kay
yim'e göre hidayete ermenin gerçekleş
mesi için biri Allah'a, diğeri kula ait olan 
iki fiil gereklidir. Kulun Allah' ın gösterdi
ği yola yönelmesi ikinci bir hidayeti eel
bettiği gibi ilahi em iriere uymaya devam 
etmesi yeni hi dayetleri celbeder ve Allah 
böyle kimselere her konuda çıkış yolunu 
gösterir. İlahi emirlere uyan kul sonunda 
cennete konulmak suretiyle hidayetin 
zirvesine erdirilir (Şifa'ü 'l-'alfl, s. 79-85; 
a.mlf .. el-Feva'id, s. 168-170). Muham
med Reşid Rıza da hidayeti, "AIIah'ın, bü
tün kullarına gösterip açıkladığı doğru 
yola girmeyi ona yöneleniere kolaylaştırıp 
yardımda bulunması" diye açıklar ve en 
büyük hidayet kaynağı olarak Kur'an ' ı ka
bul eder. Ona göre Allah kişinin bedenini 
ve ruhunu yarattığı gibi hidayetini yarat
maz. Ancak insan Kur'an'a iman edip 
bağlandığı takdirde Cenab-ı Hak ondan 
yardımını esirgemez ve kendisine dünya 
ve ahiret mutluluğunu sağlayacakyolu 
gösterir; onu, duyularını ve aklını kullana
rak hem ilahi kitaptaki ayetleri hem de 
kainat kitabındaki delilleri anlamaya mu
vaffak kılar. Buna karşılık Kur'an'ı ısrarla 
inkar eden kimseyi de sapıklıkta bırakır. 

Burada önemli ve etkili olan insanın umu
mi hidayet karşısındaki tutumudur ( Tef
sirü 'l-menar, ı. 64; ll , 290; VI , 305-306; VII, 
402-403) . 

Şia . Şii alimleri genellikle hidayetin tek
vi ni ve teşrii olmak üzere iki kısımdan 
oluştuğunu kabul ederler. Onlara göre 
tekvini hidayet, Allah' ın canlı ve cansız 
varlıklara yaratılış amaçlarına uygun özel
likler vermesidir. Teşrii hidayet ise umu
mi ve hususi gruplarına ayrılır. Umumi 
hidayet, Allah'ın doğru yolu gösterip açık

layan ilahi kitaplar, peygamberler ve on
ların varisieri olan muslihler gönderme
sidir. Bu hidayet bütün insanlar ve cinler 
için geçerlidir. Eğer böyle olmayıp da ba-
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zı kullara has olsaydı bu cebri gerektirir
di. Hususi hidayet ise umumi hidayetten 
faydalanmak isteyenlerin salih amel işle
meye muvaffak kılınmalarıdır. Naslarda 
Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği bildi
rilen kimseler bunlardır, hidayete erdir
mek istemediği kimseler ise umumi hi
dayetten yüz çevirenlerdir (Muhammedi 
er-Rişehri . X. 319-333; M. Mekki ei-Amü-
11, ı . 732-739) . 

H id ayet konusuna daha çok kulların fi
illeri açısından bakış yapan Mu'tezill ve 
Sünni alimler birbirlerini eleştirmişlerdir. 

Mu'tezile alimleri, Sünniler'in hidayeti 
"iman" manasında aniayıp Allah tarafın
dan kulda yaratıldığını savunmalarını ira
de hürriyetine ve ceza-mükafat mantı
ğına aykırı bulmuşlar, ayrıca sözlükte hi
dayetin iman anlamına gelmediğini be
lirtmişlerdir (Kadi Abdülcebbar. s. 45, 87, 
546-547; Teftazani, Şerf:ıu'l-Makaşıd, IV, 

311 ). Buna karşılık Sünni alimleri de Mu'
tezile'nin hidayeti genellikle doğru yolu 
gösterip açıklama, Allah 'ın kulunu hida
yete erdirmesini onu mühtedi diye adlan
dırması veya sevap vermesi, kafirleri hi
dayete erdirmemesini de onları sevaptan 
ve cennetten yoksun bırakması şeklinde 
te'vil etmelerini isabetsiz bulmuşlardır. 

Zira onlara göre dil kurallarını dikkate 
alarak hidayete "sevap" anlamını verme
nin veya hadi kelimesini "mühtedi adını 
veren" manasında anlamanın mümkün 
olmayışı , ayrıca naslarda asıl hidayetin 
doğru yolu gösterip açıklamaktan farklı 
bir olay olduğu ısrarla belirtilerek mürnin
leri n hidayete erdirilmesi ne karşılık ka
firlerin hidayete erdirilmediğinin ifade 
edilmesi, Mu'tezile'nin hidayet konusun
daki görüşlerinde isabet bulunmadığını 
kanıtlar (ibn Kuteybe, s. 123- 124; Eş'ari . 

el-ibane, s. 131, 147; ibn FGrek, s. 103; Ne
sefi, ll, 720-722). 

Değişik ekollere mensup kelam alimle
r inin görüşleri dikkatle incelendiği tak
dirde hidayet konusunda aralarında çok 
önemli ayrılıkların bulunmadığı görülür. 
Zira bazı anlayış farklılıklarına rağmen 
hemen hemen bütün alimler hidayetin 
biri umumi, diğeri hususi olmak üzere 
iki türü bulunduğunu kabul etmektedir. 
Ancak Mu'tezile ve Şii alimleri, insanın 
kendi fiilierini h ür iradesiyle yaptığını vur
gulamak için daha çok umumi hidayeti 
öne çıkarmış, Sünni alimleri ise ilahi kud
ret ve iradeyi hakim kılmaya önem verip 
insanın ilahi yardıma olan ihtiyacını dikka
te aldıklarından hususi hidayeti asıl ka
bul etmişlerdir. Aslında Mu'tezile alimle-
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ri, kişinin iman etmesini sağlayacak bilgi 
ve delillerin havatır yoluyla Allah tarafın
dan yaratıldığını kabul etmek suretiyle 
Sünni görüşe hayli yaklaşmış bulunmak
tadır. 

Fert ve cemiyet olarak insanların hem 
dünya hem de ahiret mutluluğunu ilgi
lendiren hidayet kavramının Allah'a, mü
kellef olan insana veya her ikisine izafe 
edilmesi hususunda alimler arasında çı

kan görüş farklılıkları onların kader anla
yışıyla ilgilidir. Kader probleminin önemli 
meselelerinden biri Allah'ın ilim, kudret 
ve irade sıfatiarını sınırlandırmamaksa 
bir diğeri de kötü davranışlarından ötü
rü cezaya maruz kalacak olan kişinin so
rumluluğunu temellendirebilmek için 
onun irade ve davranış hürriyetine sahip 
bulunduğunu ispat etmektir. Bu konuda 
kulun sorumluluğuna önem veren Mu'
tezile ile Şla alimleri hidayeti ağırlıklı 
olarak kula. ilahi kudret ve iradeyi sınır
landırmaktan endişe eden Ehl-i sünnet 
ise Allah'a nisbet etmeyi tercih etmişler
dir. 

Hidayet kavramı Kur'an-ı Kerim'de ek
seriyetle Allah'a izafe edilmekle birlikte 
ilahi vahye, peygamberlere. meleklere, 
fert olarak insana ve ümmetiere de nis
bet edilmektedir (yk. bk.). Ebü'I-Beka'nın 
da işaret ettiği gibi (el-Külliyyat, s. 953) 
hidayetin şer'! kullanılışı daha çok Mu'
tezile'nin görüşü doğrultusundadır, an
cak bunun hakiki veya mecazi manada 
olduğu tartışmalıdır. Bazı ayetlerde Al
lah'ın bütün insanları hidayet üzere bu
lundurmaya muktedir olduğu. fakat bu
nu dilemediği beyan edilir (el-En'am 6/35. 
149; er-Ra'd 13/31; en-Nahl 16/9); bu ise 
hidayet meselesinde dikkat çeken nokta
lardan biridir. Ancak belirtilmesi gereken 
hususlardan biri de şudur ki kainatın ya
ratılış ve yönetilişini kendi tasarrufunda 
bulunduran Allah'ın mutlak iradesiyle va
zettiği bir esasa göre canlı veya cansız bü
tün varlıklar tabii olarak yaratıcıianna 
tesbih ve secde ederler(el-isra ı 7/44). Şu
urlu varlıklardan şeytan mutlak isyan, 
melekler de mutlak itaat çerçevesinde 
planlanmış (ei-Hicr I 5/30-35; et-Tahrlm 
66/6). insanlar ise kendi iradelerine bağlı 
olarak bu ikisi arasındaki bir statüde tu
tulmuştur (el-Hac 22/18; et-Tegabün 64/ 
2) . Yukarıda kaydedilen ayetler grubuna 
giren ilahi beyanların önemli bir kısmı Al
lah'ın bu genel planını ifade etmektedir. 
Buna bağlı olarak Cenab-ı Hakk'ın bunca 
yaratık içinde bilindiği kadarıyla yalnız 
insan ve cin türü için tanıdığı hidayet ve-
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ya dalaleti tercih hürriyeti O'nun mutlak 
irade hürriyetine herhangi bir sınırlandır
ma getirmez. 

Kur'an'da yer alan hidayet kavramının 
işlenişinde dikkat çeken hususlardan biri 
de bütünüyle hidayetin ilahi kaynaklı ol
duğunun, putların ve seküler çözümlerin 
dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayama

yacağının ısrarla vurgulanmasıdır. Bu se
beple de mutlak manada hidayet sık sık 
Allah'a izafe edilmekte ve birçok ayette 
fertten değil topluluktan (kavim). cemi 
zamiriyle gönderme yapılan gruplar ve 
tiplerden nefyedilmektedir (b k. M. F Ab
dülbaki , el-Mu'cem, "hdy" md.). Çeşitli 
ayetlerde Tevrat ve incil'in hidayet ve nur 
kaynağı olduğu ifade edilmesine rağmen 
(bk. a.g.e., "Tevrat", "İncil" md.leri) Ehl-i 
kitabın Hz. Muhammed'in getirdiği hi
dayeti bile bile reddetmesine mukabil 
Kur'an-ı Kerim hidayeti onlardan nefyet
mekte ve artık asıl hidayetin Allah'ın gön
derdiği son hidayeti olduğunu belirtmek
tedir (el-Bakara 2/1 20; Al-i im ran 3/70-73). 
Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in nü
büwetini kanıtlamaya ağırlık veren Yu
nus sOresinde, putların ve seküler çözüm
lerin özellikle ahiret mutluluğu açısından 
hiçbir yarar sağlamadığı ifade edildikten 
sonra (I 0/26-33) putların. evrenin oluşu
munu sağlayan yaratma eylemini iptida
en ve tekrarlamaksuretiyle üstlenip üst
lenemeyeceği sorulmakta. ardından da 
onları hakka iletip iletemeyeceği hususu 
gündeme getirilmekte ve şöyle denilmek
tedir : "De ki, hakka sadece Allah iletir. 
Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha 
layıktır. yoksa hidayet verilmedikçe ken
di kendine doğru yolu bulamayan mı?" 
( 10/34-35). Beş defa hidayet, dört defa 
da hak kavramının tekrarlandığı bu son 
ayet, hidayetin seküler değil ilahi menşe
li oluşuna Kur'an'da ne derece önem ve
rildiğini göstermektedir. 

Bazı ayetlerde fertlerden SÖZ edilerek 
Allah'ın dilediğini hidayete erdirdiği, di
lediğini de dalalete düşürdüğü anlatılır 
(mesela b k. er-Ra'd ı 3/27; ibrahlm ı 4/4; 
en-Nahl 16/37; Fatır 35/8) ve O'nun bu ira
desine kimsenin karşı gelemeyeceği ifa
de edilir (ez-Zümer 39/36). Ragıb el-isfa
hanl'nin de belirttiği gibi ( el-Müfredfit, 
"hdy" md.) Allah'ın bu tiplerden nefyet
tiği hidayet, kendi iradeleriyle onu benim
semeyen kişilerden menettiği tevfik ve 
uhrevl mükafat manasma gelir. Bu du
rumda da Allah'ın mükellefe verdiği akıl 
ve sezgi (fıtratullah). gönderdiği vahiy ve 
peygamberler aracılığıyla hidayeti benim
seme eylemi, en azından buna samimi 

olarakyönelme hareketi yine kula ait ola
caktır. isfahanl meselenin bu noktasına 
şöyle bir yorum daha getirmektedir: Hi
dayeti de dalaleti de benimseyebilecek 
bir yaratılışa sahip kılınan insan, mesela 
hidayeti tercih ettiği takdirde o yönde 
bir alışkanlık kazanır ve bu durum kendi
sinde zamanla bir tabiat haline gelir, öy
le ki bundan ayrılmak istese artık gücü 
yetmez. Buna karşılık dalaleti tercih eden 
de aynı konumdadır. Allah. hidayete eren 
kullarını dalalete düşmekten koruyacak 
vasıtalar yarattığı gibi dalalete düşenie
rin hidayete ermesini önleyecek engeller 
de yaratır ( Tafşllü 'n-neş>eteyn, s. I 75- I 76. 
186-189) 

Gerek Kur'an'da gerekse hadis metin
lerinde Allah'ı niteleyen isim ve sıfatlar 
büyük bir çoğunlukla O'nun rahmet yönü
nü vurgulamaktadır. Doksan dokuz es
ma-i hüsna içinde gazaba delalet eden 
isimler ikiyi üçü geçmez. islam'ın sundu
ğu bu uiOhiyyet anlayışı ile hidayet-dala
let ve bunların sonucu olan cennet-ce
hennem telakkisi arasında uygunluğun 
sağlanması gerekir. Nasların tamamının 
birbirleriyle olan ilgileri, nüzOI sebepleri · 
ve ayetlerin önceki ve sonraki ayet grup
larıyla münasebeti incelendiği takdirde 
Allah'ın bir mükellefi sebepsizyere dala
lete düşürüp cehenneme sevketmesini 
ileri sürmenin mümkün olmadığı görü
lür. Cehennemin insanlarla ve cinlerle 
doldurulacağını beyan eden ayetleri de 
(el-A'raf 7/18; HO d I lll I 9; es-Secde 32/ 
ı 3) bu çerçevede anlamak gerekir. Bu tür 
beyanlar vukuundan önce verilmiş karar
lar olmayıp ilm-i ilahlde mevcut olan bir 
realitenin haber verilişi niteliğindedir; 
ayrıca bu üsiOp bir uyarma ve korkutma 
yöntemini andırmaktadır. Nitekim bazı 
ayetlerde küfrü ve nifakı benimseyen
lerin (en-N isa 4/140) . şeytana uyanların 
(Meryem ı 9/68; Sad 38/85) cehenneme 
konulacağı ifade edilirken Kehf sOresin
de ( 18/106) oraya girmenin sebepleri ger
çekleri inkar. Allah'ın ayetleri ve peygam
berleriyle alay etme olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'de yer alan 
hidayet kavramının örgüsü, fert ve ce
miyet olarak insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu, ayrıca toplumların genel 
anlamda huzur ve selametini sağlaması 
açısından hidayetin Allah'a ait olduğunu, 
seküler çözümlerin yaygın, sürekli ve kap
samlı bir hidayet ratası çizemeyeceğini 
göstermektedir. Bunun yanında fertle
rin kendi irade ve tercihleriyle hi d ayet ve
ya dalalet yoluna yönelebilecekleri, yöne-



lişlerine uygun olarak ilahi tevfik veya hız
lana konu teşkil edecekleri de anlaşılmak
tadır. İlk asırlarda Sünni alimierin ilahi 
iradeye ağırlık veren tutumlarının sonra
ları kulun sorumluluğunu temeliendire
cek şekilde esneklik kazandığı da litera
türden tesbit edilen hususlardandır. 
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IV, 27ı7 -2723, 2982-2983; Reşid Rıza. Tefsirü '1-
menar, I, 62-64, 223, 287-288; ll, 268-269, 290; 
lll, 83; VI, 305-306; VII, 402-403, 545, 590; Vlll, 
42; IX, 459; İzzeddin Belik, Meuazinü 'l-Kur
' ani'l-Kerim, Beyrut ı404/1984, 1, 36-4ı; Mu
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reddiye olarak kaleme aldığı eseri. 
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Tam adı Hidô.yetü'l-J:ıayô.ra ii ecvibe
ti'l-yehr1d ve'n-naşô.rô.'dır. Müellif bu 
eserini, mülhid ve inkarcıların müslüman
lara yönelttikleri bazı sorulara cevap ver
mek ve Hz. Muhammed'in peygamber
liğini ispat etmek üzere kaleme aldığını 
söyler (s 34-35). 

Bir mukaddime ile altı bölümden mey
dana gelen eserin birinci bölümünde in
karcıların müslümanlara yönelttiği yedi 
soruyu cevaptandıran müellif Tevrat ve 
İncil'de Hz. Muhammed'in nübüvvetinin 
müjdelendiğini, ancak yahudi ve hıristi
yanların bu gerçeği saklamak için kutsal 
metinlerinde tahrifat yaptıklarını belirt
miş. bu iddiasını Tevrat. İncil ve Kur'an'
dan verdiği bilgilerle delillendirmiştir. Bu 
bölümde ayrıca Tevrat ve İncil'de meyda
na gelen tahrifin sebepleri üzerinde du
rulmuş ve bu husus her iki kutsal metin
den örneklerle ispat edilmeye çalışılmış
tır. İkinci bölümde Yahudilik ve bu dinin 
şeriatı hakkında bilgi verilmiş. Hıristiyan
lığa ayrılan üçüncü bölümde bu dinin 
mevcut haliyle şirk anlayışı üzerine kurul
duğu ifade edilmiştir. öte yandan hıristi
yanların dinlerinde yaptıkları tahrifata 
dikkat çekilmiş. aslında Hz. Isa'nın ilahlık 
iddiasını reddettiği. kendisini bir beşer
nebi olarak tanıttığı. dolayısıyla testis inan
cının yanlış olduğu vurgulanmıştır. Ese
rin dördüncü bölümünde Hz. Muham
med'in nübüvvetinin önceki peygamber
lerin nübüvvetini de ispat ettiği, buna gö
re hıristiyanların Hz. Muhammed'i inkar 
etmeleri halinde Mesih için de bir üstün
lük ve nübüvvet iddiasında bulunmaları

nın mümkün olmayacağı ileri sürülmüş. 
yahudi ve hıristiyanların Hz. Isa hakkında 
verdikleri haberlere güvenilmeyeceği be
lirtilmiş. ayrıca hıristiyan mezheplerinin 
Mesih'in tabiatı (mahiyeti) hakkındaki farklı 
inançları da aktarılmıştır. Beşinci bölüm
de, Hıristiyanlığın aslıyla ilgili bağlayıcı ka
rarların konsillerde alındığı hatırlatılarak 
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konsilterin önemi üzerinde durulmuş ve 
konsillerde alınan kararlar incelenmiştir. 

Eserin son bölümünde, Hz. Muhammed'in 
peygamberliği inkar edildiği sürece hiç
bir peygambere inanmanın mümkün ola
mayacağı hususuna bir defa daha dikkat 
çekilmiş, nübüvveti reddetmenin yaratı
cıyı da inkar etme ve hakikatleri görme
me anlamına geldiği ifade edilmiştir. 

Daha çok Hz. Muhammed'in nübüvve
tinin önceki kitaplarda müjdelendiği (teb
şTrat) inancı ve bununla bağlantılı olarak 
tahrif konusu etrafında şekillenen eser
de Tevrat ve İncil'den iktibaslar yapılma
sına rağmen yahudi ve hıristiyan kaynak
larına başvurulduğuna dair herhangi bir 
bilgi verilmemiştir. Eser, kaleme alındığı 
döneme kadar hıristiyanlar tarafından 
gerçekleştirilen konsillerden ve bu kon
sillerde alınan kararlardan bahsetmesi 
açısından dikkat çekmekte ; kullanılan 
malzemenin ise önemli ölçüde Şehabed
din ei-Karafi ve Takıyyüddin İbn Teymiy
ye'nin kullandığı malzemeler doğrultu
sunda olduğu görülmektedir. İbn Kay
yim'in bu eserine Batılı araştırmacılar da 
önem vermektedir. 

Hidô.yetü'l-J:ıayara, Abdurrahman Ba
çecizade'nin el-Farı]f. beyne'l-mal]lr1k 
ve'l-l]ali]f. adlı eserinin kenarında ( Kahi
re 1322/1904) ve müstakil olarak (Kah i re 
1333/1914; Medine 1396/1976) basılmış, 

daha sonra Ahmed Hicazi es-Sekka tara
fından tahkikli neşri yapılmıştır (Kahire 
1398, 1399, 1402, 1407) . 
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