iHLAS SÜRESi

Nesih hattıyla yazı l m ış ihlas süresi

bildiğ i

gibi selbl sıfatlarla tanımlamada
O'nu sadece tenzih yoluyla
tanıtmanın da insanları büsbütün red ve
inkara götürme tehlikesi taşıdığı görülmüştür. Böylece süre. bir yandan İslam '
daki tanrı tasawurunu açık bir biçimde
ifade ederken öte yandan dalaylı olarak
diğer dinlerdeki tanrı tasawurlarının yanlışlığını ortaya koymaktadır.
Kur'an - ı Kerim'in bir din kitabı olduğu
ve onun ayetlerinin Allah'ı doğru tanıtma
yı ve O'na karşı kulluk görevlerini bildirıneyi hedeflediği dikkate alımnca İhlas
süresinin bütün sürelerle ilişkisinin bulunduğu görülür. Mesela Fatiha süresindeki. "Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz" mealindeki
ayetle Allah'ın samed ismi arasında böyle bir ilişkinin varlığı dikkat çekmektedir.
İhlas'tan sonra gelen Felak ve Nas sürelerinde ise insanlar. "samediyyet" diye ifade edilen Allah'ın büyük lutufkarlığından
ve koruyuculuğundan istifade etmeye
aşırılığa kaçıp

çağrılmaktadır.

Sürenin faziletiyle ilgili olarak Zemahşerl'nin naklettiği. İhlas süresinin Kur-

'an 'ın bütününe eşdeğer olduğu yolundaki rivayet (el-Keşşaf, IV, 299) zayıf görülmüşse de Kur ' an ' ın üçte birine denk olduğuna dair rivayet sahih hadis kitapları
ile önemli tefsir kaynaklarında yer almış
tır. Bu hadisi yorumlayan alimlerden bir
kısmı İhlas süresinin sevabı itibariyle. bir
kısmı da konusu ve manası yönünden
Kur ' an'ın üçte birine denkolduğunu söylemiştir. İkinci görüşe göre süre. Kur'an'ın üç ana konusundan ilki olan tevhidle alakah olup bu sürenin anlamını iyice
kavrayan ve itikadını onunla oluşturan bir
insan Kur 'an'ın tevhid ve akaid bölümünü
de kavrayıp benimsemiş olur. İmam Gazzall Cevahirü'l-Kur,fm'd(J (s. 47-48). Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin ana hatlarıyla
Allah hakkında bilgi, ahiret bilgisi ve doğ-
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ru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrıldığını,
İhlas süresinin bunlardan marifetullah ve
tevhid konusunu ihtiva ettiği , Kur'an'daki diğer hükümler bu süredeki tevhid temeline dayandığı için Kur ' an'ın üçte biri
değerinde görüldüğünü ifade etmiştir.
Hz. Peygamber'in namazlarda İhlas süresini birkaç defa okuyanları müjdelediği
yolunda rivayetler bulunmaktadır ( mesela bk. ibnü'd-Düreys, s. i 17-120) . Resul-i
Ekrem, Felak ve Nas süreleriyle birlikte
İhlas süresinin de istiaze maksadıyla okunabileceği ni ve kendisinin yatarken bu
süreleri okuduğunu bildirmiştir (Müsned,
ııı . 41 7; Buhar!. "Feza'ilü 'l-Kur'an", 14; Nesal . "isti<aze". ı) .
İhlas süresi tefsir kitaplarında muhtelif yönleriyle ele alınıp geniş olarak tefsir
edilmiştir. Ayrıca felsefeden tasawufa kadar çeşitli ilim dallarında meşhur alimler
· tarafından süre üzerinde pek çok müstakil çalışma yapılmıştır. Hallac-ı Mansur'un
Tetsiru sureti Kulhüvellahü eJ:ıad ' i (ibnü 'n-N edlm . s. 243) , İbn Sina'nın Tetsiru
sCıreti 'l-İl)JQş' ı (Del hi 1311 ; Tahran 1313;
Ka h i re 133 5) ve Telsir u sCıreti'l-İl)JQş
ve 'l-Mu'avvi~eteyn'i (Kahire 132 5: Tahran 1332 ). Fahreddin er-Razl'nin Tefsiru
sCıreti'l-İl;lô.ş ve '1-Mu'avvi~eteyn'i (Süleym aniye Ktp. , Hasan Hü snü Pa şa, nr.
86; Kütübhane-i Milll-i Tebriz. nr. 3575/
9). Muhyiddin İbnü'I-Arabl'nin Kitabü'lEJ:ıadiyye olarak da anılan Kitô.bü'l-Elif'i
(Kahire 132 5; Haydarabad-Dekken 1361;
Beyrut 1997 1Resa'ilü ibn 'Arabf içinde!).
Naslrüddin-i TQsl'nin Farsça İhlas süresi
tefsiri (Muhammed Hasan Bükal, V, 20402041) . Ebüssuud Efendi'nin Tefsiru sureti'l-İJ;lô.ş'ı (Süleymani ye Ktp .. Şe h id Ali
Paşa, nr. 2830). Şah Abdülganl'ninFeZô.,iJü bismillô.h ma'a Tefsiri Kul hüvellah 'ı
(Urduca, Leknev 1864), Edirne Müftüsü
Fevzi Efendi'nin Mesirü'l-l)alô.ş ii telsiri sureti'l-İJ;Wş' ı (İstanbul 1309). Şeyhü
lislam Musa Kazım Efendi'nin İhlas v e
Alak Tefsiri ( İ stanbul1 33 4) , Hariri zade
Kemaleddin Efendi'nin el-Mevridü 'l-l)ô.ş
bi 'l-J;avô.ş ii tetsiri sureti'l-İl)JQş'ı (ihlas Süresi Tefsiri, nşr. Yakup Çi çek, İ s ta n 
bul1996), Muallim Naci'nin Hülô.satü'lİhlô.s' ı (İ s tanbul 1304/1887) bu eserlerin
önemlilerindendir (diğ e r çalı ş malar için
bk. Muhammed Ha san Bükal , V, 2040206 4)
Ayrıca İhlas süresiyle ilgili tez çalışma
ları yapılmış

ve makaleler de yazılmıştır.
Ahsen Esatoğlu'nun İhlas Suresi Metni,
Dil Özellikleri ve Sözlük adlı yüksek lisans teziyle ( 1987, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) M. Şerefettin'in (Yaltkaya) "Tefslr-i

Süre-i İhlas li-İbn Sina" (Sırat-t Müstakim,
V/ 106(1 326 r/ 1328). s. 2 1-25) , S. M. Zwemer'in "Sürat al-lkhlas " (Mw, XXVI(1936!.
s. 325- 328), Edwin E. Calverley'in "The
Grammar of Süratu 'l-lkhlas" (St.!, v ııı
(Paris 1957). S. 5-14) , cı. Schedl'in "Probleme der Koranexegese : Nochmals samad in Süre 112.2" (Isi., LVIll/I (198 I ı. s.
1-14), Uri Rubin'in "AI-Samad and the
High God. An lnterpretation of Süra CXII"
(a.g.e. , LX!/2 (1 984). s. 197-217) . ArneA.
Ambros' un "Die Analyse von Süre 112:
Kritiken. Synthesen, neueAnsatze" (a.g.e.,
LX1lll2 11986). s. 219-247) ve Mehmet Paçacı' nın "De ki : Allah Bir' dir- İhlas Süresi'nin Sami Geleneği Perspektifinden Bir
Tefsiri" (islamiyat, l/3 [ı 998 ı. s 49-71) adlı
makaleleri zikre değer çalışmalardandır.
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iHı.Asi, Şeyh Mehmed
(ö. 1065/ 1655'ten sonra)
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Ka tib Çelebi'nin Latince'den
tercüme eserlerindeki yardımcısı,
mühtedi Frans ız rahibi.

_j

Asıl adı -bilinmemektedir. Hakkında ilk
ve en geniş bilgileri veren İbrahim Müteferrika'ya göre Fransa'da meşhur ve zengin bir kimsenin oğlu olup küçükyaşta rahiplik mesleğine girmiş. çeşitli ilimierin
öğreniminde zekası ve gayretiyle akranları arasından sivrilerek çevresinin sevkiyIe İslam dininin z.ayıf noktalarını aramaya yönelmiştir. Bu düşünceyle, ıv. · Meh
med'in saltanatının ilk yıllarında istanbul'a gelerek değişik ilimler yanında Türk-

İ HRAM

çe ve Arapça öğrenen İhlasl'nin tefsir kitaplarını incelerken. "Ey yer. suyunu yut,
ey göksen de tut! denildi ... "(HOd ı J/44)
mealindeki ayetin lafız ve manasındaki
fesahatin etkisiyle müslüman olduğu rivayet edilir. Onun istanbul'a geliş tarihiyle ilgili olarak İbrahim Müteferrika'nın
verdiği bilgiyi daha geriye götürmek
mümkündür. 21 Ekim 1604'te rahip iken
müslüman olup Mehmed adını alan bir
kişinin (BA. ARSK, m 1477, s. 33), 161 S'te
Safi Mustafa Efendi'nin sözünü ettiği ihtida etmiş bir rahibin (Zübdetü't-tevarlh,
II, vr. ı 4s•·bı ve nihayet İcmô.l-i Ahvô.l-i
·Avrupa adlı eserin yazılmasına vesile olan
bir başka mühtedl rahibin birbirleriyle veya Mehmed İhlas! ile olan ilgisi tam olarak tesbit edilememektedir.
Mehmed İhlas! Efendi, bu yıllarda karKati b Çelebi ile birlikte yaptıkları
çevirilerle tanınmaktadır. Cihannümô.'sını tamamlamak amacıyla Batı menşeli
eser tedarikinde bulunan Kati b Çelebi, elde ettiği Atlas Min or Gerardi M ereataris A. S. Hondio plurimis aenis illustratus (Arnheim ı 62 ı) adlı kitabı, İhlasl'
nin takririyle 1654 Mart sonlarında tercümeye başlayıp şekil ve resimleri sonra
tamamlanmak üzere 20 Temmuz 16SS'te bitirdi. Levamiu'n-nur ii zulümô.ti Atlas Min or adı verilen bu çeviriden başka
yine aynı yılda Tô.rih-i Frengi Tercümesi,
Tarih-i Kostantiniyye ve Kayô.sire (Revnaku 's-saltanat), İrşô.dü '1-iıayô.rô. ilô. tô.rihi 'l-Yunan ve'r-Rüm ve'n-nasarô. adlı
eserlerle (bu eserler için bk. Gökyay, s. 5457) bazı makale tercümeleri yine İhlasl'
nin yardımıyla meydana geldi. Özellikle
son eserin konuları arasındaki kilise işle
rine dair bilgilerle Levamiu'n-nur ve Cihannümô.'nın müellif hattı nüshalarında
pek sık görülen Latince terim ve deyimIerin açıklamasına ait çıkmalar Mehmed
İhlasl'den nakildir.
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şılaştığı

Katib Çelebi'ye o dönem Avrupa'sında
ki gelişmeleri yakalama fırsatı veren bu
tercümelerde takip edilen usul şifa hi çevirinin Türkçe'ye uyarlanması şeklinde
dir. Çevirideki esas gaye Katib Çelebi'nin
diğer eserlerine kaynak hazırlığı olduğun
dan daha ziyade bu isteği karşılayacak
ifadeterin kaydı ile yetinilmiştir. Diğer taraftanAtlasMinor'da bahsi geçmeyen,
fakat Avrupa'da yaygın olarak bilinen ve
papalıkça indekse (kara liste) alınmış olan
Copernicus sisteminden Kati b Çelebi'yi
haberdar etmeyişi, onun eski bir Katalik
rahibi ve yeni bir müslüman olarak bu
sistem konusundaki taassubuna yorulmuştur (Adıvar, s. 144) .
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( F'.ı>Y')
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Hac veya umre yapan kimseye
normal durumlarda
heliii olan bazı davı:anışlann
haram kılınması anlamında
fıkıh terimi.

_j

Sözlükte "haram kılmak, kendini mahrum bırakmak, haram ayiarına veya Harem bölgesine girmek" anlamlarına gelen ihram kelimesi, teri m olarak hac veya
umreye niyet eden kimsenin diğer zamanlarda yapması hel al olan bazı davranışları. hac ve umrenin rükünlerini veya
bütün adabını tamamlayıncaya kadar
kendine haram kılmasını ifade eder. ittitah tekbiri diye bilinen namaza başlama
tekbirine fıkıh literatüründe "ihram tekbiri" veya "tahrime" denmesi de bunun. la birlikte namaza aykırı söz ve davranış
ların namaz kılan kimseye yasaklanması
sebebiyledir. Nitekim fıkıhta da ihram,
"belirli yasak ve kısıtlamalara giriş" veya
"hac ve umre yasaklarına giriş niyeti" şek
linde tarif edilir. İhrama giren kişiye muhrim denir. İhramla birlikte erkeklerin dikişli elbise giymeleri yasak olduğundan
Türkçe'de ihrama girmek tabiriyle, hac ve
umre süresince giyilmek üzere hazırlan
mış beyaz renkli dikişsiz dokumaya bürünmek anlaşılmış. bu kumaşlar da ihram
veya ihramlık diye adlandırılmıştır.
Kutsal zaman ve kutsal mekan kavramı
de olsa hemen hemen

farklı şekillerde

bütün dinlerin ortak temasını oluşturur.
Buna bağlı olarak da inananlar söz konusu zaman ve mekanlarda belirli mükellefiyetiere muhatap kılınır. Kur'an'da Kabe'ye "el-beytü'l-haram" ve onu çevreleyen mescide "el-mescidü'l-haram" denilmiş (el-Maide 5/2; el-isra ı 7/1), bu mescidin içinde bulunan Mekke şehri de "harem" nitelendirmesiyle dokunulmaz ve
saygıya layıkyer şeklinde tanıtılmıştır (elKasas 28/ 57; el-AnkebOt 29/67). Kökü Hz.
İbrahim'e kadar götürülen bir uygulama
ile Mekke ve yakın çevresi Harem. onu
çevreleyen ikinci bir bölge de "hil" adıyla
iki kademeli bir korumaya alınmış , bu
alanlar dışında kalan ve "atak" denilen
bölgeye göre bazı özel hükümlere tabi tutulmuştur. Gayri müslimlerin Mekke haremine girişinin yasaklanması, hac ve umre amacıyla dışarıdan Mekke haremine
girmek isteyen müslümanların mlkat sı
nırlarını ihramsız geçmesinin yasak oluşu, hac ve umre dışı bir maksatla gelenler için de ihramın vacip veya m üstehap
görülmesi, hac veya umreyi tamamlamadan ihramdan çıkılmaması ve ihrama girenlerin ihram süresince bazı kısıtlamac
lara tabi olması bu özel hükümlerin baş
lıcalarıdır. Bu açıdan bakılacak olursa ihram hac ve umre ibadetinin bir parçası
nı. namaza nisbetle abctest gibi adeta diğer menasikin yapılabilmesinin ön şartını
teşkil ettiği gibi anılan kutsal bölge ve zamana saygıyı , dünyevl hazlardan uzak duruşu. Allah'a yakın olma şuurunun bütün
mahlükatla ilişkilere yansıtılmasını ve
mahşerde ilahi huzurda duruşu simgelediği için de dini hayatta özel bir yere sahiptir. öte yandan ihramlı kimseden toplumsal barış ve bütünlüğü bozucu, bencilliği uyandırıcı, geride bırakılan geçici
haz ve menfaatleri hatırlatıcı her türlü
.söz ve davranıştan uzak durması istendiğinden bu yönüyle de ihram oruç ibadetini çağrıştırır. İhram esnasındagünlük giyeceklerini bırakıp beyaz ve lekesiz ihram
örtülerine bürünen müslümanlar her türlü gösteriş ve kibirden uzaklaşmayı, ziynet ve servetle böbürlenmemeyi, insanların kardeş ve eşit olduğunu yaşayarak
öğrenir. ölümü ve ötesini yakından hisseder. İhramın rükünlerinden olan telbiye
ile kulluk bilincini, niyetle de günahlardan
uzakyeni bir hayata adım atma iradesini
yenilemiş olur_
İhram , başlı başına bir ibadet olmayıp
hac ve umrenin ifası sırasında .korunması
gereken bir durumu ve süreci ifade eder.
Hac ibadetinin, Hz. İbrahim'den Cahiliye
dönemine kadar ana hatlarıyla korunan
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