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Ebu Hanife'nin itikadi görüşlerini
ele aldığı el-Uşulü'l-münife adlı
·eserine yine kendisinin yazdığı şerh
(bk. el-USÜLÜ'l-MÜNİFE).
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ei-iŞARE ila MEHASİNİ't-TiCARE
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(Ci}~;;JI w-ıb..o ~~ c;.Jı.;,f'l)

Ca'fer b. Ali'nin
(X-Xl. yüzyıl)
iktisat ve ticaretin teori
ve pratiğine dair eseri
(bk. CA'FER b. ALİ ed-DIMAŞKİ).
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İ ŞARET

(Ci.Jı.;,f'')
Lafzın, sevkediliş amacı dışında

kalan,
. fakat asıl manadan ayrılmayan
ve onun gereği olan ikincil bir manaya
delaleti anlamında fıkıh usulü terimi
(bk. DElALET).
_j
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İ ŞARET

(Ci.Jı.;,f'')
Örtülü olarak
isteneni (mekni anh)
doğrudan veya az bir
vasıtayla anlatan
alakası açık kinaye türü; ima

aniatılmak

(bk. KİNAYE).
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İ ŞARET

(Ci.Jı.;.f'l)

L

Bir manayı, düşünceyi veya duyguyu
üstü kapalı bir şekilde aniatma
anlamında tasavvuf terimi.

_j

Mutasawıflar

herkesin bilmesi gerekhalinde yanlış anlaşılmaya yol açan veya çok derin ve ince
bir anlam taşıdığı için kelimelerle dile getirilemeyen hususları, kutsal metinlerdeki dalaylı anlamları ehli olanlara anlatmak
istediklerinde işaret adını verdikleri sözlü ve yazılı olmayan bir anlatım yolu kullanmayı tercih etmişlerdir.
meyen,

açığa vurulması

Tasawufun konusu, kalbin doğrudan
ve keşfettiği ilahi hakikatler olup
bu hakikatierin kelimelerle anlatılması
mümkün değildir. Bu sebeple tasawufa
"işaret ilmi" veya "batın ilmi" denilmiştir
(Kelabazt, s. 87) Ebu Nasr es-Serrac, ta-

temaşa

sawuf çevrelerinde işaretle anlatılan hususların ehli olana kapalı olmadığını, aksine bunların kelime ve cümlelerle ifade
edilmesi halinde kapalı hale geldiğini söyler (el-Lüma', s. 51 ). Ebu Ali er-Ruzbari de,
"Bizim bu ilmimiz işarettir, ifadeye konulunca kapalı hale gelir" demiştir (a.g.e.,
s. 239). Hallac-ı Mansur'un, "işaretimize
vakıf olmayana ifademizin faydası olmaz"
(AI]baru ljallac, s. 30, 42) sözü de işaretle
konuşmanın tasawuftaki önemini vurgulayan dikkat çekici bir örnektir. Kuşeyrl.
sufilerin aralarında konuşmak üzere özel
bir dil gelişti rdiklerini ve bu suretle kendilerine yabancı olan kişilerden düşünce
lerini gizlediklerini anlatır ( er-Risale, s.
187). Çokince(dakik, latlf) olduğu için ancak işaretl e anlatılan bu hususları yalnız
büyük ariflerin anlayabileceğine dikkat
çekilmiştir (Serrk s. 294, 414).
Tasawufta daha çok ilahi esrar ve hakikatler. özellikle tevhidin incelikleri için
işaretle anlatım yoluna gidilmekle birlikte belli bir noktada onun da yetersiz kald ı ğı söylenir; zira salt ilahi hakikati işaret
le anlatmak mümkün değildir. Ebu Bekir
ez-Zekkak'a göre salikAllah Teala'yı işa
retle bulurken daha ileri mertebede bulunan arif işaret söz konusu olmadan da
O'nu bulabilir (a.g.e., s. 295). Bundan dolayı mutlak tevhid mertebesinde işaret
de ortadan kalkar ve bu mertebede sadece sükut edilir, çünkü ikilik ve çokluk
ortadan kalkmıştır. Halbuki işaret apaçık
bir şekilde ikiliği içerir (Herevl, s. 331 ); zira bir işaret eden. bir de işaret edilen vardır. Bu da Hak'tan uzak kalma anlamına
geldiğinden Ebü'l-Hüseyin en-Nuri. "işa
retle dile getirdiğimiz yakınlık aslında
uzaklıktır " demiştir (Serrac. s. 295; Kelabazl, s. 88; Kuşeyrl. s. 238)_ Bu sebeple susulması gereken fena ve tevhid mertebesinde işaret sakinealı görülür. Nitekim
Bayezid-i Bistamt. "Allah'a en fazla işa
ret eden O'ndan en çok uzak kalandır"
demiş; Amr b. Osman el-Mekkl hakikatleri tevhidden ibaret olan sufilerin işa 
retlerini şirk olarak nitelem iş; Ebu Bekir
eş-Şibll de O'na işaret edenin düalist (senevi), imada bulunanın da putperest ol-

şiiri ilahi esrar ve hakikatin işaretleri olarak değerlendirmişlerdir. Bu maksatla
et-Ta'arruf, el-Lüma' ve er-Risale gibi
tasavvufi kaynaklarda çok sayıda şiir nakledilmiş. Ebu Said, ibnü'l-Farız. Feridüddin Attar, Abdurrahman-ı Cami ve Mevlana Celaleddin-i Rumi gibi mutasawıf
şairler şiirlerinde işaret. remiz ve mecazlara geniş yer vermişlerdir.

Ahenkli sesleri. nağme ve melodileri
de sufiler ilahi hakikatierin işareti olarak
görmüşlerdir. Kuşeyrl. Zünnun ei-Mısrl'
nin güzel ve melodik sesleri ilahi hitap ve
işaretler olarak gördüğünü bildirir (erRisale, s. 644) Mutasawıflar, Kur'an'da
da bazı hususların işaret ve rumuzla anlatıldığı kanaatindedir. Mutasawıfların
yazdığı bu tür tefsirlere "işart tefsir" adı
verilmiştir. Öte yandan yapacağı bir iş konusunda kararsız olan bir dervişin gönlünü mürşidine bağlayıp karşılaştığı ilk olayı , içine doğan, aklına gelen ilk düşünce
yi olumlu veya olumsuz olarak yorumlamasına da işaret denilmiştir. Ancak melamet ehli bu tür yorumları hayal ürünü
saymış. bunlara itibar edilmesini uygun
görmemiştir.
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duğunu belirtmiştir.

Sufiler nesirlerinde, mektuplarında
ve daha çok şiirlerinde maksatlarını işa
ret, ima. remiz. telmih ve mecaz yoluyla
anlatmışlardır. Kelabazi, risale ve mektuplarında işaret ilminden bahseden ilk
sufilerin bir listesini verir (et- Ta'arruf, s.
30). Tasavvuf edebiyatı geniş ölçüde remiz ve mecazlara dayanır. Sufiler ister ilaht ister beşeri aşk ve muhabbet olsun,

SüLEYMAN ULUDAG

Şeyhülislamın

kendi yetki alanına giren
karar ve İcraatını
sadrazama teklifi için kullanılan tabir.
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Osmanlı

bürokrasisinde devlet erkanı
teklifleri, takrirleri için arz, telhis, buyruldu, işiiret-i aliyye gibi özel tabirlerin kullanımı XVI. yüzyıl sonlarından
nın arzları,
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