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Nahl sûresinin 125. âyeti irþad için ta-
kip edilecek yöntemlere ýþýk tutmakta-
dýr. Bunlar hikmet, güzel öðüt, iyi niyet 
ve samimiyete dayalý inandýrýcý tartýþma-
dýr. Hikmet, her toplumda sayýlarý faz-
la olmayan âlim ve düþünürlere hitap 
eden kesin delillerden oluþur. Güzel öðüt, 
psikolojik faktörlerin kullanýlmasý baþta 
olmak üzere çeþitli vesilelerle ikna et-
meyi amaçlayan bir irþad yolu olup kala-
balýk kitlelere yöneliktir. Duruma en el-
veriþli tartýþma yöntemi ise iyi niyetli 
olmayan gruplarý hedeflemektedir. Bu-
radaki amaç da onlarý susturup kalaba-
lýk halk kitlelerine verecekleri zararý as-
gariye indirmektir. Aslýnda cedel yönte-
miyle de bazý insanlarýn gerçeði anlayýp 
benimsemesi mümkündür. Ýlmî faaliyet, 
halka yönelik çalýþma ve Ýslâm’ý hedef 
alan eleþtirileri cevaplandýrmak þeklin-
de de ifade edilebilecek olan bu üç yön-
temden baþka ayrýca fiilî irþad yönte-
mi de önemlidir. Kur’ân-ý Kerîm’de, Ýs-
râiloðullarý âlimlerinin ilâhî mesajý oku-
yup gerçeði bildikleri halde kendilerini 
unutarak sadece diðer insanlara erdem-
li olmayý emretmeleri eleþtirilmiþ, böyle 
davrananlarýn akýllarýný kullanmadýklarý 
ifade edilmiþtir (el-Bakara 2/44). Ýslâmi-
yet’in, doðuþundan itibaren insanlarýn 
gönlünde yer etmesi, yayýlmasý ve ev-
rensel bir din haline gelmesinin önemli 
âmillerinden biri, baþta Peygamber ol-
mak üzere mensuplarýnýn dinin gerek-
lerini yerine getirmesi, sözleriyle fiilleri-
nin birbirine uymasýdýr. Özellikle büyük 
halk kitleleri, nazarî bilgilerden çok, ör-
nek müslüman tiplerinden etkilenerek 
Ýslâm dinini benimsemiþtir. Resûl-i Ek-
rem’in teheccüt namazlarýnda tekrar-
ladýðý dua ve niyaz ifadeleri arasýnda 
yer alan, “Allahým! Bütün peygamberler 
haktýr, Muhammed de haktýr” cümle-
si (Buhârî, “Teheccüd”, 1; “Da.avât”, 10), 
ayrýca hayatýnýn sýkýntýlý ve rahat dö-
nemlerinde sözleriyle fiilleri arasýnda 
hiçbir farklýlýðýn bulunmamasý konunun 
önemli kanýtlarýndan birini teþkil etmek-
tedir.

Emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker il-
kesi açýsýndan düþünüldüðü takdirde ir-
þadýn bütün müslümanlara yönelik bir 
görev olduðu anlaþýlýr. Ýnsanýn bilgisi, ye-
tenek ve yetkisi arttýkça sorumluluðu 
da artar ve  bu sorumluluk sade müslü-
man ferde kadar ulaþýr. “Ey Peygam-
ber! Biz seni gerçeðin bir temsilcisi, bir 
müjdeci ve uyarýcý, herkesi Alah’ýn iz-
niyle O’na çaðýran ve ýþýk saçan bir kan-
dil konumunda gönderdik” meâlinde-

ki âyet (el-Ahzâb 33/45-46), hem Resûl-i
Ekrem’in irþad hiyerarþisinin baþýnda
yer aldýðýný bildirmekte hem de mür-
þidin önemli niteliklerini anlatmaktadýr.
Âyette sýralanan beþ niteliðin ilki ilâhî
gerçeklerin yanýnda sosyal realiteye vâ-
kýf olmayý içermekte, ikinci ve üçüncü
nitelikler, özendirme ve uyarma yön-
temlerini yerine göre kullanmaya iþaret
etmektedir. Hz. Peygamber’in ferdî ve
içtimaî konularda daima kolay olaný ter-
cih ettiði bilinmektedir (Buhârî, “Menâ-
kýb”, 27; “Edeb”, 80; Müslim, “Feçâ,il”,
77-78). Ayrýca O, “Elinizden geldikçe ko-
laylaþtýrýn, güçleþtirmeyin; müjdeleyi-
ci olun, nefret ettirici sözler söylemeyin
ve bu tür davranýþlardan kaçýnýn” (Bu-

hârî, “.Ýlim”, 11, “Edeb”, 80; Müslim, “Ci-
hâd”, 8) sözleriyle de bunu bir ilke haline
getirmiþtir. Dördüncü nitelik olarak zik-
redilen davet mürþidin sürekli olarak gay-
ret göstermesini, muhataplarý için rah-
met ve hidayet talep etmesini gerektirir.
Nitekim Hz. Peygamber müþriklere bed-
dua etmesi istendiði en sýkýntýlý zaman-
larýnda bile, “Ben lânet edici deðil, davet
edici ve rahmet dileyici olarak görevlen-
dirildim” demiþtir (Kadî Ýyâz, I, 221). “Iþýk
saçan kandil” olma niteliði mürþidin an-
lattýðý mesajýn gereklerini yerine getir-
mesi, misyonuna uygun bir hayat yaþa-
masý ve fiilî temsil konumunu daima ko-
rumasý þeklinde anlaþýlmalýdýr. Mürþid
için önemli olan diðer bir vasýf da onun
sabýrlý olmasýdýr. Ýrþad faaliyetlerinde gö-
ðüs gerilmesi gereken baþlýca iki güçlük-
ten söz etmek mümkündür. Bunlardan
biri mürþidin beþerî arzularýnýn direni-
þi, diðeri ise dýþtan gelecek tepkilerdir.
Kur’ân-ý Kerîm’de, irþad görevinin yeri-
ne getirilmesi sýrasýnda ortaya çýkacak
güçlüklere karþý sabýr ve namazý (veya

dua) vasýta kýlarak Allah’tan yardým is-
tenmesi tavsiye edilmiþtir (el-Bakara 2/

45, 153; Lokmân 31/17). Resûl-i Ekrem
de insanlarýn arasýna girip eziyetlerine
katlanan müslümanýn onlarla bir arada
bulunmayan, dolayýsýyla eziyetlerine mâ-
ruz kalmayan müslümandan daha hayýrlý
olduðunu bildirmiþtir (Ýbn Mâce, “Fiten”,
23; Tirmizî, “Sýfatü’l-kýyâme”, 55).

Ýrþadla ilgili olarak kaleme alýnan eser-
ler genellikle tasavvufî mahiyette veya
mev‘iza türündedir. Alay müftüsü Mu-
hammed Þâkir’in Ýrþâdü’l-gåfilîn (Ýstan-

bul 1326) ve Süleyman Uludað’ýn Ýslâm’-
da Ýrþad (Ýstanbul, ts.) adlý eserleri bun-
lar arasýnda sayýlabilir (ayrýca bk. DA‘VET;

EMÝR bi’l-MA‘RÛF NEHÝY ani’l-MÜNKER;

VAAZ).

BÝBLÝYOGRAFYA :

Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “hkm”, “rþd”
md.leri; Lisânü’l-£Arab, “rþd” md.; et-Ta£rîfât,
“tevfîk” md.; Kåmus Tercümesi, “rþd” md.;
Wensinck, el-Mu£cem, “rþd” md.; M. F. Abdül-
bâk ¢, el-Mu£cem, “rþd”, “.akl” md.leri; Müsned,
III, 424; IV, 217, 444; Buhârî, “Þeriket”, 6, “Þe-
hâdât”, 30, “Cihâd”, 102, “Teheccüd”, 1, “Da.a-
vât”, 10, “Menâkýb”, 27, “.Ýlim”, 11, “Edeb”,
80; Müslim, “Feçâ, il”, 77-78, “Feçâ,ilü’s-sahâ-
be”, 34, “Cihâd”, 8; Ýbn Mâce, “Du.â,”, 10, “Fi-
ten”, 23; Tirmizî, “Bir”, 36, “Da.avât”, 69, 82,
“Sýfatü’l-kýyâme”, 55; Ýbn Hiþâm, es-Sîre, I ,
266; Kadî Ýyaz, eþ-Þifâß (nþr. M. Emîn Karaali

v.dðr.), Dýmaþk 1392, I, 221; Fahreddin er-Râzî,
Mefâtî¼u’l-³ayb, Beyrut 1411/1990, XX, 140-
141; Ebü’l-Beka, el-Külliyyât, s. 380, 476; Þey-
hülislâm Mûsâ Kâzým, Dînî, Ýctimâî Makaleler,
Ýstanbul 1336, s. 99-102.

ÿBekir Topaloðlu

– —
el-ÝRÞÂD
()…b‘‰Ma))

Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin(ö. 478/1085)
kelâma dair eseri.
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Tam adý Kitâbü’l-Ýrþâd ilâ šavâ¹ý£i’l-
edille fî u½ûli’l-i£tišåd olup kaynaklarda
çoðunlukla el-Ýrþâd fî u½ûli’l-i£tišåd, ba-
zan da el-Ýrþâd fî u½ûli’d-dîn þeklinde
kaydedilmektedir. Kelâm tarihi kaynakla-
rýnda eserin yine Cüveynî’ye ait eþ-Þâ-
mil’in muhtasarý olduðu belirtilmiþse de
bu konuda müellifin herhangi bir açýkla-
masý olmadýðý gibi eser tam bir ihtisar
mahiyetinde de deðildir. Ancak eþ-Þâ-
mil’in telifi sýrasýnda yazýlmýþ olmasý ih-
timali kuvvetli görünmektedir (Ahmed b.

Abdüllatîf, s. 66).

el-Ýrþâd, çok kýsa bir mukaddimeden
sonra otuz kadar ana bölümden (bab),
meydana gelmektedir. Kelâma giriþ ma-
hiyetindeki ilk bölümde “nazar”, ikincisin-
de “ilim” konusu iþlendikten sonra sekiz
bölüm ulûhiyyet bahislerine ayrýlmýþ, bu-
rada temel ulûhiyyet konularý iþlenirken
özellikle isbât-ý vâcib delilleri, sýfât-ý ma‘-
neviyye, kelâm sýfatý ve rü’yetullah mese-
leleri açýklanmýþtýr. Diðer bölümlerde ise
kazâ ve kader problemi ele alýnarak kul-
lara ait fiillerin yaratýlmasý, istitâat, adl
ve cevr kavramlarý ve Mu‘tezile’nin aslah
görüþü iþlenmiþtir. Ardýndan klasik kelâ-
mýn ikinci temel konusu olan nübüvvet
bahislerine geçilmiþ, burada dört bölüm
halinde nübüvvetin ispatý, mûcize, Hz.
Muhammed’in nübüvveti ve  peygamber-
lerin ortak vasýflarý üzerinde durulmuþ-
tur. Daha sonra sem‘iyyât bahislerine yer
verilen eserde ecel, rýzýk, emir bi’l-ma‘rûf




