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iŞARATÜ'l-MERAM 
( Fı_,....ıı .:ıı.Jı.;,!) 

Beyazizade Ahmed Efendi'nin 
(ö. 1098/1687) 

Ebu Hanife'nin itikadi görüşlerini 
ele aldığı el-Uşulü'l-münife adlı 

·eserine yine kendisinin yazdığı şerh 
(bk. el-USÜLÜ'l-MÜNİFE). 

1ei-iŞARE ila MEHASİNİ't-TiCARE 1 

(Ci}~;;JI w-ıb..o ~~ c;.Jı.;,f'l) 

L 

Ca'fer b. Ali'nin 
(X-Xl. yüzyıl) 

iktisat ve ticaretin teori 
ve pratiğine dair eseri 

(bk. CA'FER b. ALİ ed-DIMAŞKİ). 

İ ŞARET 
(Ci .Jı.;,f'') 

_j 

Lafzın, sevkediliş amacı dışında kalan, 
. fakat asıl manadan ayrılmayan 

ve onun gereği olan ikincil bir manaya 
delaleti anlamında fıkıh usulü terimi 

L 

L 

L 

(bk. DElALET). 

İ ŞARET 
(Ci .Jı.;,f'') 

Örtülü olarak 
aniatılmak isteneni (mekni anh) 

doğrudan veya az bir 
vasıtayla anlatan 

alakası açık kinaye türü; ima 
(bk. KİNAYE). 

İ ŞARET 
(Ci .Jı.;.f'l) 

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

_j 

_j 

_j 

Mutasawıflar herkesin bilmesi gerek
meyen, açığa vurulması halinde yanlış an
laşılmaya yol açan veya çok derin ve ince 
bir anlam taşıdığı için kelimelerle dile ge
tirilemeyen hususları, kutsal metinlerde
ki dalaylı anlamları ehli olanlara anlatmak 
istediklerinde işaret adını verdikleri söz
lü ve yazılı olmayan bir anlatım yolu kul
lanmayı tercih etmişlerdir. 

Tasawufun konusu, kalbin doğrudan 
temaşa 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-

sawuf çevrelerinde işaretle anlatılan hu
susların ehli olana kapalı olmadığını, ak
sine bunların kelime ve cümlelerle ifade 
edilmesi halinde kapalı hale geldiğini söy
ler ( el-Lüma', s. 51 ). Ebu Ali er-Ruzbari de, 
"Bizim bu ilmimiz işarettir, ifadeye konu
lunca 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 vurgu
layan dikkat çekici bir örnektir. Kuşeyrl. 
sufilerin aralarında konuşmak üzere özel 
bir dil geliştirdiklerini ve bu suretle ken
dilerine yabancı olan kişilerden düşünce

lerini gizlediklerini anlatır ( er-Risale, s. 
187). Çokince(dakik, latlf) olduğu için an
cak işaretle anlatılan bu hususları yalnız 
büyük ariflerin anlayabileceğine dikkat 
çekilmiştir (Serrk s. 294, 414). 

Tasawufta daha çok ilahi esrar ve ha
kikatler. özellikle tevhidin incelikleri için 
işaretle anlatım yoluna gidilmekle birlik
te belli bir noktada onun da yetersiz kal
d ığı 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 bu
lunan arif işaret söz konusu olmadan da 
O'nu bulabilir (a.g.e., s. 295). Bundan do
layı mutlak tevhid mertebesinde işaret 
de ortadan kalkar ve bu mertebede sa
dece sükut edilir, çünkü ikilik ve çokluk 
ortadan kalkmıştır. Halbuki işaret apaçık 
bir şekilde ikiliği içerir (Herevl, s. 331 ); zi
ra bir işaret eden. bir de işaret edilen var
dır. Bu da Hak'tan uzak kalma anlamına 
geldiğinden Ebü'l-Hüseyin en-Nuri. "işa
retle dile getirdiğimiz yakınlık aslında 
uzaklıktır" demiştir (Serrac. s. 295; Kela
bazl, s. 88; Kuşeyrl. s. 238)_ Bu sebeple su
sulması gereken fena ve tevhid merte
besinde 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 hakikat
leri tevhidden ibaret olan sufilerin işa

retlerini şirk olarak nitelem iş; Ebu Bekir 
eş-Şibll de O'na işaret edenin düalist (se
nevi), imada bulunanın da putperest ol
duğunu belirtmiştir. 

Sufiler nesirlerinde, mektuplarında 
ve daha çok şiirlerinde maksatlarını işa
ret, ima. remiz. telmih ve mecaz yoluyla 
anlatmışlardır. Kelabazi, risale ve mek
tuplarında işaret ilminden bahseden ilk 
sufilerin bir listesini verir (et-Ta'arruf, s. 
30). Tasavvuf edebiyatı geniş ölçüde re
miz ve mecazlara dayanır. Sufiler ister ila
ht ister beşeri aşk ve muhabbet olsun, 
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şiiri ilahi esrar ve hakikatin işaretleri ola
rak değerlendirmişlerdir. Bu maksatla 
et-Ta'arruf, el-Lüma' ve er-Risale gibi 
tasavvufi kaynaklarda çok sayıda şiir nak
ledilmiş. Ebu Said, ibnü'l-Farız. Feridüd
din Attar, Abdurrahman-ı Cami ve Mev
lana Celaleddin-i Rumi gibi mutasawıf 
şairler şiirlerinde işaret. remiz ve mecaz
lara 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 (er
Risale, s. 644) Mutasawıflar, Kur'an'da 
da bazı hususların işaret ve rumuzla an
latıldığı kanaatindedir. Mutasawıfların 
yazdığı bu tür tefsirlere "işart tefsir" adı 
verilmiştir. Öte yandan yapacağı bir iş ko
nusunda kararsız olan bir dervişin gönlü
nü mürşidine bağlayıp karşılaştığı ilk ola
yı , içine doğan, aklına gelen ilk düşünce

yi olumlu veya olumsuz olarak yorumla
masına da işaret denilmiştir. Ancak me
lamet ehli bu tür yorumları hayal ürünü 
saymış. bunlara itibar edilmesini uygun 
görmemiştir. 
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işARET -i ALİYYE 
(~.;:ı.Jı.;,!) 

Şeyhülislamın 
kendi yetki alanına giren 

karar ve İcraatını 
sadrazama teklifi için kullanılan tabir. 

L ~ 

Osmanlı bürokrasisinde devlet erkanı
nın arzları, teklifleri, takrirleri için arz, tel
his, buyruldu, işiiret-i aliyye gibi özel ta
birlerin kullanımı XVI. yüzyıl sonlarından 
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itibaren yerleşmiştir. Osmanlılar'da önem
li tayinler yetkili amirin teklifi, sadrazarnın 
arzı . padişahın onayı tarzında üçlü karar 
halinde, hatta mesela müneccimbaşı ta
yinlerinde olduğu gibi bu işlem hekim
başının inhası, şeyhülislamın teklifi. sad
razarnın telh isi (arz) ve padişahın onayı 
tarzında dörtlü muamelat şeklinde de 
olurdu. X:V ve x:ifl. yüzyıllarda ilmiye tev
clhatı kazaskerlere ait olduğundan şeyhü
lislam işaret-i aliyyesine rastlanmamak
ta. bu tabir daha ziyade X:VI. yüzyıl sonla
rından itibaren görülmektedir. Şeyhülis
lamlar müderris. kadı, naklbüleşraf kay
makamı, müftü tayinlerinde yerleşmiş 

formüller kullanarak altına mCıtat imza
larını atarlardı. Mesela şeyhülislamın sad
razama teklif yazısında sadrazam, Üskü
dar kazasının Eyüp Kadısı Şaban Efendi'
ye şeyhülislamın işaretleri mCıcibince tev
cihini IV. Mehmed'e sunmuş. bu telhis 
üzerine padişah hatt- ı hümayun yazarak 
iade etmiştir (BA, ibnülemin -Tevcthat, nr. 
79). Aynı şekilde İstanbul kadısı, daha son
ra kazasker ve müderris tayinlerinde de 
aynı prosedür takip edilmiştir. Silsile ha
linde on beş-yirmi tayinin birbiriyle bağ
lantılı olarak teklifinde şeyhülislamın işa
ret-i aliyyesi ile başlayan muamelat padi
şahın hatt-ı hümayunu ile sonuçlanırdı. 
Bunun tipik bir örneği 1. Mahmud'a su
nulan bir tayinde görülmektedir. Şeyhü
lislam Dürrl Mehmed Efendi'nin teklif 
yazısından sonra Sadrazam Hekimoğlu Ali 
Paşa bütün tevdhatı silsile halinde sıra
layıp "ma'!Cım-ı hümayunları oldukta 'işa
retleri mCıcibince amel oluna' deyü mü
barek hatt-ı hümayCın-ı inayet -makrCın

ları keşlde buyurulmak babında" şeklinde 
padişahın nası l ifade kullanması gerekti
ğini de belirtmektedir. Nitekim bu telhis 
üzerine 1. Mahmud, "işaretleri mCıcibin
ce am el oluna" hatt-ı hümayununu yaza
rak tayin muamelesini tamamlamıştır. 
Aynı şekilde 1731'de Rumeli ve Anadolu 
kazaskerliklerinin tevcihi için Şeyhülislam 
Paşmakçızade Abdullah Efendi'nin tekli
fi üzerine Sadrazam Kabakulak İ b rahim 
Paşa yazdığı telhiste konuyu arzetmiş ve 
"işbu telhis üzerine 'işaretleri mCıcibince 
amel oluna' deyü mübarek hatt-ı hüma
yunları keşlde buyurulmak babında" şek

linde padişaha ne yapması gerektiğini 
ifade etmiştir. Hatiplik, vaizlik. imamlık, 
müezzinlik, duagOluk, cüzhanlık gibi ci
hetlerin tevcihinde genellikle ilgili vakıf 
.mütevellisinden şeyhülislama gelen arz
lar üzerine şeyhülislam , "Arz mCıcibince 
tevcih olunmak buyurulur"; "Sadaka bu-
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yurulmak mercCıdur" tarzında işaret-i 
aliyyesiyle sadrazama tekiifte bulunur, 
sadrazam telhisi ve padişah hatt- ı hüma
yunu alınarak dörtlü (mütevelli. şeyhülis
lam, sadrazam ve padişah) muamele ta
mam olurdu. Bu durum, Osmanlı mua
melatının gelişme çizgisini göstermesi 
bakımından önemlidir. ll. Mustafa. hoca
sı Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'ye 
zaaf derecesindeki hürmet ve bağlılığı 
sebebiyle adeta şeyhülislam sadrazarnın 
üstünde yer almış. bu durum muamelat
ta yerleşmiş bazı ifadelerin değiştirilme
sine kadar varmıştı. Nitekim o zamana 
kadar kullanılan, "Tevcih olunmak mercCı
dur" yerine amirane, "Tevcih buyurula" 
işaret-i aliyyesi yazılmaya başlanmıştır 
(BA, Ali Emir!, Il. Mustafa, nr. 1563). XIX. 
yüzyılda kazaskerlerin önemli davalara 
bakmaları hususunda da şeyhülislamın 
işaret-i aliyyesi gerekirdi ( Rumeli Kazas
keri Emin Efendi'nin 12 Cemaziyel'a
hir 1224'te [25 Temmuz 1809[ davaya 
bakmasıyla ilgili Şeyhülislam Dürrlzade'
nin işareti için bk. BA, Cevdet-Adliye, nr. 
2792). 

Padişahtan hatt-ı hümayun alındıktan 
sonra sadrazartı genellikle, "Ba- işaret-i 
aliyye ve ba- hatt-ı hümayun tevcih bu
yuruldu" ifadesiyle buyruldusunu yazıp 
evrakı ruCısu yazılmak ve işlemleri ta
mamlanmak üzere kaleme gönderirdi 
(Şanlzade, I, 154-155, I 88, 20 ı). ilmiye ve 
vakıflara ait cihet tevdhatı XIX. yüzyılda 
nizamnamelerle bir düzene bağlanmış
tır. Mevla tayiniyle ilgili 14 Cemaziyelahir 
1291 (29 Temmuz 1874) tarihli nizamna
menin 4. maddesinde " .. . mazbata fetva 
makamınca tasdik edilip yazılacak işaret- i 

aliyye üzerine emr-i allsi yazılması" pren
sip olarak kabul edilmiştir (Düstur, Birin
ci tertip, lll, ı 05-l 07) . Bazan şeyhülislam 
işaret-i aliyyesini ahaliden gelen şikayet, 
mahzar ve kadıdan gelen i'lam üzerine 
yazardı. Nitekim HısnımansCır (Adıyaman) 
müftüsünün rüşvet aldığı ve fetvayı para 
ile sattı ğı, ahaliye eziyet ettiğine dair hal
kın arzuhalleri ve mahzarına istinaden 
HısnımansCır naibinin yazdığı i'lam üzeri
ne şeyhülislam. "Ahalinin iştikalarına bi
naen Edirne'ye nefy ü icla buyurulmak 
mercCıdur. ed-dal es-seyyid Mehmed Arif 
Dürrlzade. afa anhü" tarzında işaret-i 
aliyyesini yazarak sadrazama sunmuş. o 
da "işaretleri mCıcibince Edirne'ye nefy 
ü iclasiyçün eyalet valisine ve mahalli ka
dıya hitaben hüküm buyuruldu, 6 Cema
ziyelahir 121 o (18 Aralık 1795)" şeklinde
ki buyruldusunu yazmıştır (BA, Cevdet-

Ad liye, nr. 2848) . Bu örnekte de görüldü
ğü gibi işaret-i aliyyede tarih bulunma
makta, sadece şeyhülislamın kısa müta
laası. ismi ve imzası yer almaktadır. İlmi
yeden olmasına rağmen hekimbaşı tayin
lerinin şeyhülislam işareti ve sadrazam 
telhisiyle olmayacağı şeyhülislamın bir 
arzından anlaşılmaktad ı r (TSMA, nr. E 
668). 
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li] MEHMET İPŞİRLİ 

İŞARI TEFSİR 

Sfıfinin kalbine doğduğu 
kabul edilen işaretiere dayanarak 

ayetleri yorumlaması; 
mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları 

tefsirler için kullanılan bir tabir. 
L ~ 

Sözlükte "bir nesneyi gösterme; bir an
lamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme. 
dalaylı ve kinayeli bir sözle anlatma" gibi 
inanalara gelen işaret, tasawufta "mak
sadı söz aracılığı olmadan başkasına bil
dirme; ibareyle anlatılamayan. yalnızca 
ilham. keşf gibi yollarla elde edilmiş bilgi 
ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar 
gizli olan mana" şeklinde tanımlanmış. 
keşf ve ilhamla Kur'an ayetlerinin bir kıs
mının veya tamamının yorumlandığ ı tef
sirler de işarl (remzi ) t efsir adını almıştır. 
Söz konusu gizli anlamları kavramanın 
yolu olarak görüldüğü için tasawufa "işa
ret ilmi" denmiştir (Serrac, s. 294, 296, 
414; Kelabazl, s. 87). Tasawuf literatürün
de bir metnin gizli anlamının açığa çıka
rılması yapılan yorumun serbestlik dere
cesine göre "istinbat. işaret. itibar" gibi 
kelimelerle ifade edilmekte, bu metotla 
ulaşılan anlam için de "hakikat, latife, sır" 
vb. terimler kullanılmaktadır. Nitekim 
işarltefsirlerden Muhammed b. Hüseyin 
es-Süleml'nin eseri lfalsa'~u't-tefsir, Ab
dülkerlm el-Kuşeyrl'nin Letô.'ifü '1-işô.rô.t, 

Necmeddln-i Daye'nin BaJ:ırü'l-J:ıa~a'i~ 
ve Reşldüddln-i Meybüdl'ninki Keşfü'l
esrô.r adını taşır. 

SCıfilere göre Kur'an'da mevcut kelime. 
lafız ve cümlelerin ilk bakışta akla ge
len dış (zahr-zahir) anlamlarından başka 


