
Gerek konuların tasnif edilerek açık
lanması gerekse bu açıklamalarda illet 
ve sebeplerin de belirtilerek bir anlamda 
dilin felsefesinin yapılmış olması İ?.hfı
rü'1-esrar'ın ilgi görmesine sebep olmuş, 
asırlarca okutulduğu Osmanlı medrese
lerinde üslGp ve metot açısından İbnü'l
Hacib'in e1-Kdfiye'sini ikinci planda bı
rakmıştır. Bundan dolayı e1-Kdtiye ile 
İ?.hfır'ı muhtevalarını birleştirerek ter
cüme eden müellifler İ?.hfır'ın metodu
nu takip ettiği gibi sadece e1-Kfıfiye'ye 

şerh yazanlar dahi Birgivl'nin i'rab konu
sundaki metodunu uygulamışlardır (Ha
lil Esad, s. 9). 

İ:?;harü '1-esrfır'ın kırkı aşkın baskısı ya
pılmıştır. İlk olarak 1219'da (1804) istan
bul'da basılan eserin hemen bütün bas
kı ları Birgivl'nin 'Avamil'i ve İbnü'l-Ha
cib'in e1-Kôfiye'sini de ihtiva eder. Bu üç 
eser, çeşitli şerh ve haşiyelerinden alınan 
açıklayıcı notlarla birlikteNahiv Mecmu
ası adıyla neşredilmiştir. 

Eserin Adalı Şeyh Mustafa b. Hamza 
(Neta'icü 'l·efkar). Subicalı Mehmed b. Ah
med ( FetJ:ıu 'i-esrar), EyyGbl Abdullah b. 
Salih ( Feva'ilw 'l-e? kar f[ J:ıalli Neta'ici 'l
efkar 1 EyyOb! şerh i ı), Niyazi İsmail (lOs-

manpazarlı 1, Ref'u 'i-es tar {f J:ıalli müte'al
likati'l-İ:;;har). Mustafa b. Mustafa el
Mihalicl (Şerh u Şevahidi Netaici'l-efkar 
maa izhtlri'l-esrar JTürkçeJ), Mehmed Fev
zi (MiftaJ:ıu'l-meram; Adalı ' nın Neta'icü'l
efkarına haşiye), Hasanel-Attar (/jaşiye 
'ala Neta'ici'l-efkar), Mustafa b. Meh
med el-Amasl (Menafi'u '1-al]yar {/:ı.tlşiye] 
'ala Neta'ici'l-efkar), Muhammed b. Salih 
(Feva'iJ:ıu 'l-e?kar [J:ıaşiye] 'ala Neta'ici 'l
efkar), Hafızzade Mehmed Niğdevi(Ha
şiye 'ala Neta'ici'l-efkar), Zeynlzade Hüse
yin Efendi (/jallü esrari'l-al;yar'ala i'rabı 
i?hilri ' l-esrar) tarafından yapılan şerh ve 
haşiyeler basılmıştır (Brockelmann, ll. 
656-657). Ayrıca Müslihuddin (Avlamışlı) , 

Abdullah b. Veli, Süleyman Feyzl. Kasab
zade İbrahim (Bursalı), Hamid Efendi 
(Karsh), Ömer Nalml (Harputlu) gibi alim
ler tarafından da esere şerh ve haşiyeler 
yazılmıştır. 

İ:f.hôrü'1-esrfır'ın Şamlı Mustafa Efen
di (Bedayi'u'l-i?har !şerh mahiyetinde i). 
İshak Efendi (izhar Tercümesi), Mehmed 
Tevfik (Eser- i Feyz-i Hamidi lll. Abdül
hamid için yapılm ı ş geniş bir tercüme!). 
Mehmed Lutfi ( ihtarü '1-ahyar Tercemetü 
izhari'l-esrar Jşerh mahiyetinde ll. Seyyid 

i?harü'l-esr§.r'ın ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Haıet Efendi, nr. 471/2) 

iZHARÜ'I-HAK 

Efendizade Ali ŞühGdl (imtihan Rehberi 
Jşerh şeklinde!). Arif Erkan (Açıklama/ı 
Avamil ve izhar), S. Ahmed Şahin (izah/ı 
izhar Tercümesi) ve Ahmed Nüzhet (Mef
humu izhar) tarafından yapılan tercüme
leri basılmıştır (şerh ve tercümeler için b k. 
Arslan, s. 165-172) . 
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iZHARÜ'l-HAK 
( ~1.)1#!) 

Rahmetullah ei-Hindi'nin 
(ö. 1306/1888 [?]) 

Hıristiyanlığa reddiye olarak 
yazdığı eseri. 

_j 

Müslümanlar tarafından Hıristiyan lığa 

yazılan reddiyeler arasında önemli bir ye
r i olan İ?,hfırü'1-l).a~, ingilizler'in Hindis
tan'ı işgali döneminde misyonerlerle ya
pılan dini tartışmalar neticesinde ortaya 
çıkmıştır. Rahmetullah. öğrenim i ni ta
mamladıktan sonra Hıristiyanlığa reddiye 
mahiyetinde çeşitli eserler yazmaya baş
lamış. ilk olarak Farsça İzfı1etü '1-evhfım' ı 
kaleme almıştır. Ardından , İs lam aley
hinde Mizanü '1-l).a~ adıyla bir eser ya
zan misyoner Karl Gottlieb Pfander ile 
1854'te bir ilmi tartışma yaparak ün ka
zanmıştır. Sipahi ayaklanmasındaki rolün
den dolayı 1858'de İng ilizler'in takibatı
na uğradığ ı için Mekke'ye giden Rahme
tuilah burada bir medrese kurmuş, bu 
arada Ahmed b. Zeynl Dahlan kendisin
den. müslümanlarla hıristiyanlar arasın
da en çok tartışılan konularla ilgili olarak 
Urduca ve Farsça kaleme aldığı kitapla
rındaki beş meseleyi Arapça'ya çevirme
sini istemiştir (i?Mrü'I-J:ıak, s. 36, 47). 
Sultan Abdülaziz de 1864'te onu istan
bul'a davet etmiş ve aynı konudaki arzu
sunu dile getirmiştir. Böylece Rahmetul
lah el-Hindl, Mekke'de başladığ ı eserini 
1864'te istanbul'da tamamlamıştır. 

Yazar, bir mukaddime ile altı bölümden 
meydana gelen kitabının mukaddimesin-
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de daha çok Protestanlar'ın Kitab- ı Mu
kaddes tercüme. tefsir ve tarihiyle ilgili 
eserler inden nakiller yaptığını , zira Hin
distan'da onların bulunduğunu ve onlar
la tartıştığın ı belirtir. Ayrıca Protestan
l ar'ın kitaplarında çeşitli düzeltme ve ila
veler yaptıklarını söyler ve nakillerde bu
lunduğu eserlerin listesini verir( s. 48-49). 
Bazı yerlerde kullandığı sert ifadeler için 
mazur görülmesini isteyen müellif. Hz. 
Isa'nın da Yazıcıl ar ' a ve Ferlsl ler'e karşı 
ağır ifadeler kullanmasın ı, Luther'in Ka
tol ikler 'i tekfir etmesin i, Zwingli' nin 
Luther' i tenkidini örnek olarak göster ir 
(s. 51 -56). Bu arada Protestan misyoner
lerinin, bazı yanlışları ön plana çıkararak 
kendi görüşlerine aykırı fikirler taşıyan 
eserleri tamamıyl a hatalı gibi göster
diklerini belirtir. Vahiy ve ilhama dayan
mayan eserlerde hata bulunabileceğini . 

Luther'in Kitab-ı Mukaddes tercümesin
de de pek çok yaniişın bulunduğunu . bu
nun hıristiyanlarca da ortaya konduğu

nu ifade eder. Kendisi de Pfander'in M i 
zanü '1-]Ja]f adlı eserindeki çeşitli hatala
rı eleştirir. 

Eserin birinci bölümünde Ahd-i Atık ve 
Ahd-i Cedld'i teşkil eden kitapların isim
leri ve sayı l arı hakkında bilgi veren Rah
metullah ei-Hindl, bu kitaplardan bazıla
rının sıhhati konusunda hıristiyanlar ara
sındaki farklı görüşleri nakleder. Yahudi 
ve hıristiyanların , Ahd-i Atik ve Ahd-i Ce
dld'i oluşturan kitaplardan hiçbirinin nis
bet edildikleri yazariara ait olduğuna dair 
delillerinin bulunmadığını, ayrıca bu ki
tapların daha sonraki nesillere intikalini 
gösteren sened zincirine sahip olmadığını 
belirtir. Ahd-i Atık ve Ahd-i Cedld'de tes
bit ettiği 124 çelişkiyle 11 o hataya işaret 
ederek bunların ilham mahsulü olama
yacağını ileri sürer. İkinci bölüm Tevrat 
ve İncil'in tahrifiyle ilgilidir. Tahrifin lafzl 
ve manevi olmak üzere iki türlü olduğu
nu söyleyen Rahmetullah'a göre manevi 
tahrifin mevcudiyetini hıristiyanlar da ka
bul eder. Yazar, lafzl tahrifin ya ibarele
rio yerlerini değiştirme veya ilaveler yap
ma yahut da bazı ibareleri çıkarma şek
linde olduğunu belirterek Tevrat ve in
cil'deki lafzl tahriflerden örnekler verir. 
Üçüncü bölümde nesih meselesi incelen
miştir. Ahd-i Atik'teki bazı hususların 
mensuh. bazı hikayelerin gerçek dışı ol
duğuna dikkat çeken müellif İncil'in Tev
rat'ı neshettiğine dair Pavlus'un görüşü

nü nakleder: Musevl ve hıristiyan şeriat
larında neshin mevcut olduğunu örnekle
riyle ortaya koyar. Dördüncü bölüm teslls 
problemine ayrılmıştır. Burada önce akli 
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delillerle, daha sonra da bizzat Hz. Isa'nın 
sözleriyle t esllsin mümkün olamayacağı 

savunulur. Beşinci bölümde Kur'an' ın Al
lah kelamı ve mucize oluşu üzerinde du
rulur, papazların Kur'an ve hadisiere yö
nelik tenkit ve şüpheleri reddedilir. Ese
r in altıncı bölümü, Hz. Muhammed'in 
peygamberliğiyle bu konuya dair Ahd-i 
Atık ve Ahd-i Cedld'de yer alan müjdeler
le ilgilidir. 

Rahmetullah ei-Hindl'nin İ:{.harü'l
]Ja]f]f'ı klasik reddiyelerden oldukça fark
lıdır. Eserde, bizzat hıristiyanlarca kale
me alınan ve çeşitli farklılıklar ihtiva eden 
Kitab-ı Mukaddes tercüme ve tefsirleri 
kaynak olarak kullanılmıştır. Diğer taraf
tan müellif Kitab-ı Mukaddes apokrifle
rinden, Katolikler'le Protestanlar arasın
da, ayrıca bizzat Protestanlar'ın kendi 
içinde mevcut ihtilaflardan da haberdar
dır: ayrıca Kitab-ı Mukaddes'in orüinalliği 
ve otantikliğiyle Hıristiyanlık inançlarına 
şüpheyle bakan düşünürler hakkında da 
bilgi sahibidir. Rahmetullah. bütün bu 
materyalleri kullandığı gibi kendisinden 
önce reddiye yazanların ortaya koydukları 
malzemeden de faydalanmıştır. 

İ?.harü '1-]Ja]f, sahasında önemli bir 
eser olup daha sonraki reddiyeler için de 
kaynak teşkil etmiştir. Harputlu İshak 
Efendi Ziyaü'l-kuW.b'da, Abdurrahman 
Saçeelzade el-Fan]f beyne'l-ma]]W.]f 

i?harü '1·/:>.a~~ · ın ilk iki sayfa s ı (Kahire 13161 
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ve'l-]]ali]f adlı eserinde. Muhammed 
Ebu Zehre MuJ:ıdc;tarat ti'n-Naşraniy

ye'de, Abdurrahman ei-Cezlrl Edille tü '1-
ya]fin fi'r-red <ald Kitabi Mizani'l-]J.a]f 
ve gayrihi min meta<ini'l-mübeşşiri

ne 'l-Mesi]J.ıyyin fi'l-İslam'da . Abdül
vehhab en-Neccar Kaşaşü'l-enbiya'
da, M. Reşld Rıza Tefsirü'l-menar'da . 
Nebhanl ljüccetullah "ale'l-calemin'de 
ondan iktibaslarda bulunmuşlardır. h
harü'l-]Ja]f hıristiyanlar tarafından da 
üzerinde durulan bir kitap olmuş , bir 
grup Amerikalı misyoneresere el-Hi
daye adıyla bir reddiye yazmıştır (Ka
hire 1902). İlk defa Arapça olarak istan
bul'da yayım l anan eserin ( 1281) daha 
sonra çeşitli baskıları yapılmıştır (İsta n 

bul 1304, 1306; Kahire 1294, 1305 , 1309, 
1315, 1316,1 317, 1384, 1406; Karaçi 1992; 
nş r. Muhammed Ahmed Muhammed Ab
dülkadir, 1-lV, Riyad 141411994). 

İ?.hdrü'l-]Ja]f, ll. Abdülhamid'in isteği 
üzerine Nüzhet Efendi ve Ömer Fehmi 
tarafından İbrazü'l-hak adıyla Türkçe'
ye çevrilmiş (İ sta nbul 1293). bu çeviri da
ha sonra İzharü'l-Hak Tercümesi adıy
la sadeleştirilerek neşredilmiştir (İstan
bul 1972) . Eser ayrıca Fransızca'ya (Izhar 
ul-Haqq o u manifestation de la verite d 'El
Hage R. U de Delhi, Pari s 1880) ve çeşitli 
Batı dillerine de çevrilmiş. bu arada Mev
lana Şeyh Ekber Ali tarafından Urduca'ya, 



Şeyh Gulam Muhammed er-Randiri tara
fından Gucerat diline tercüme edilmiştir. 
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Sözlükte "bilmek, bildirmek. duyurmak: 
dinlemek" gibi anlamlara gelen izin (izn) 
isim olarak "bir eylemin olabilirliği yönün
deki bildirim. onay 1 ruhsat. müsaade" 
manasında kullanılmaktadır (Ragıb el
isfahanT, el-Müfredat, "izn" md.; Lisanü'L
'Arab, "izn" md ). Çeşitl i İslami ilimlerde 
farklı muhtevalar kazanan kelime, Kur
' an-ı Kerim'de çoğu "Allah'ın izni" şeklin
de olmak üzere otuz dokuz yerde tekrar 
edilmekte. ayrıca kırk dört yerde aynı 
kökten fiil ve isimler geçmektedir (bk. 
M. F Abdülbaki, el-Mu'cem, "iın" md.) . 
Ragıb el-İsfahani bu ayetlerdeki Allah'ın 
izni ifadesinin "Allah'ın iradesi. buyruğu" 
anlamına geldiğini belirttikten sonra bu
nu "Allah'ın ilmi" şeklinde açıklayanlar ol
makla birlikte izinle ilim arasında fark bu
lunduğunu, izni n sadece dilerne ve iste
meye konu olan durumlarla sınırlı olması 
itibariyle ilimden daha dar bir anlam ifa
de ettiğini belirtir (a.g.e. , a.y.) . Bu ayet
lerde Allah 'ın izni olmadıkça ahirette hiç 
kimsenin şefaat ederneyeceği (mesela b k. 
el-Bakara 2/255; Taha 20/109 ; Sebe' 34/ 
23), hatta hiç kimsenin konuşma imkanı 
bulamayacağı (HOd ı 1/105; en-Nebe' 78/ 
38) . din konusunda hüküm koymanın (eş
Şura 42/2 ı ı. bir peygamberin ayet getir
mesinin (er-Ra'd ı 3/38; el-Mü'min 40/78). 
herhangi bir musibetin gerçekleşmesinin 
(et-Tegabün 64/ 1 ı) Allah'ın iznine bağlı 
bulunduğu bildirilir. İzin ve türevleri ha
dislerde de geniş olarak yer almaktadır 
(Wensinck, el-Mu'cem, "izn" md.). 

Kur'an-ı Kerim'de, bir yere girmek için 
izin isteme (istTzan) konusuna özel bir 
önem verildiği görülmekte, bu sebeple 

tefsir ve hadis kitaplarıyla ahlak ve ada
ba dair eserlerde izin daha çok bu açıdan 
ele alınmaktadır. On iki ayette değişik fiil 
kalıplarında istizan (ist i'zan) kavramı geç
mektedir. Ayrıca ist i'nas da bir ayette 
(en-NOr 24/27) "izin isteme" anlamında 
kullanılmaktadır. Ancak kelimenin, "bir 
eve girmeden önce kendini tanıtacak şe
kilde seslenerek içeridekilere geldiğini du
yurmak suretiyle onların izin verip verme
yeceklerini öğrenme" manasında kulla
nıldığı da belirtilmiştir (Ta beri. XVI ll. ı ı ı-

1 I 2; ZemahşerT. lll, 69). 

ilgili ayetıerde . insani ilişkilerin sağlıklı 
yürütülebilmesi için öngörülen ahlak ku
ralları çerçevesinde izin isteme ve izin 
vermeye dair hükümler yer almaktadır. 
Nur süresinin evlere girmeyle ilgili görgü 
kurallarını ele alan 27-29. ayetlerinde, 
müminlerin. başkalarına ait evlere gir
mek istediklerinde izin isteme anlamına 
gelecek şekilde seslenerek ev halkına se
lam verdikten sonra izin verilmesi duru
munda içeri girebilecekleri bildirilmiş: 
evden cevap gelmezse izinsiz olarak içeri 
girilmemesi, girilmesine izin verilmediği 
anlamına bir ses duyulması halinde geri 
dönülmesi emredilmiştir. Aynı yerde. ter
kedilmiş binalara izinsiz girilebileceği de 
belirtilmektedir. Bazı kaynaklarda ayet
teki bu ruhsata dayanılarak han, hamam, 
otel. lokanta. dükkan gibi umuma açık 
mahallerde izinsiz girilebilecekyerler ara
sında gösterilir (Fahreddin er-RazT, XXIII. 
200) . Ancak Taberi gibi bazı alimler bu 
yerlere girip çıkmanın da sahiplerinin iz
nine bağlı olduğunu ifade eder (Cami' u 'i
beyan, XVI ı ı, ı ı 5 ı. Bu durumda söz ko
nusu mahallere izinsiz girmek. buraların 
umumun girip çıkmasına açık olduğunu 
gösteren bir işaretin (tabela) bulunma
sına bağlıdır. Cami, okul , devlet dairesi 
gibi yerleri de bu çerçevede düşünmek 
gerekir. Nur süresinin 58-63. ayetlerinde 
ise ev içinde özel odalara giriş çıkışla ilgili 
kurallar çerçevesinde aile fertlerinin bir
birlerinin odasına uygunsuz zamanlarda 
izinsiz girmeleri de yasaklanmaktadır. Bu 
hüküm kadın erkek, genç yaşlı ayırımı ya
pılmaksızın bütün aile fertleri için geçer
lidir(krş Taberl. XVIII, 161, 164-165).Aynı 
sürede (24/62). Hz. Peygamber'in başkan
lığında yapılan toplantılara katılanların 

meclisten ayrılmak istediklerinde mutla
ka ResGiullah'tan izin almaları gerektiği 
bildirilmekte, ResGl-i Ekrem'in de haklı 
mazereti bulunanlara izin vermesi isten
mektedir. Bu ayetin hükmü. yalnız Pey
gamber ve onun ashabıyla sınırlı olmayıp 
müslümanların toplantılarda bazı kural-
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!ara uymaları gerektiğine de işaret et
mektedir. 

Hadis mecmualarında "Kitabü'l-İsti'
ıan" başlıklı bölümler bulunmakta: ayrıca 
Kur'an tefsirlerinin izin hakkındaki ayet
lere dair bölümlerinde. edebi ve ahlaki 
mahiyetteki eserlerde ayet ve hadislerin 
yanında manzum ve mensur birikimden 
de yararlanılarak izin isteme ve izin ver
menin hükmü. zamanı. şekli , usul ve ada
bı gibi konularda İslam'ın genel ahlak il
keleri yönünde eğitici bilgiler yer almak
tadır. 

Cahiliye döneminde ve İslam'ın ilkyılla
rında insanlar birbirinin evine girerken. 
"İyi sabahlar. iyi akşamlari" gibi ifadeleri 
kullanmakla birlikte görgü kurallarına 
yeterince önem verilmiyor, baskın yapar 
gibi evlere dalanlar oluyor. rahatsız edici , 
hatta utanç verici durumlarla karşılaşılı
yordu (Buhar!. "isti,ıan", ı 1; Zemahşerl, 
lll. 69; Fahreddin er-Razi. XXIII , ı 97; M. Ab
dül aziz Amr. s. ı 25). Daha sonra insanla
rın mahremiyetlerini koruyan. ferdin ve 
ailenin saygınlığını. dokunulmazlığını sağ
lamayı amaçlayan kurallar konulmuştur. 

Kaynaklarda izin konusunda bilhassa şu 
hususlar üzerinde durulmaktadır: a) Ku
ral olarak sahibince veya yetkili kişilerce 
girilmesine izin verilen yerler dışındaki 
mahallere, özel ve mahrem rnekanlara 
izin alınmadan girilemez. Fakat bir hadis
te. bir yere gelmek üzere davet edilen 
kişinin belirtilen zamanda o yere girmesi 
için izin alması gerekmediği ifade edilir 
(Buhar!, "İsti,ıan", 14) . b) Hz. Peygam
ber'in belirttiğine göre bir yere girmek 
için izin isteyen kişi bu isteğini en çok üç 
defa tekrar etmeli. izin ifade eden bir 
karşılık alamazsa dönüp gitmelidir (Bu
har!, "isti,ıan". ı 3: Müs lim . "Adab". 32, 
34, 35 , 37; Fahreddin er-Razi, XXII I. 197-
1 98). Ancak sesinin duyulmadığını düşü
nen kimsenin izin talebini üçten fazla tek
rar edebileceği kaydedilmektedir (Kurtu
bl. XII . 2 ı 8) . c) Ayette izin talep edilirken 
ev halkına ayrıca selam verilmesi de is
tenmiştir (en-NOr 24/27) . Nitekim ResGl-i 
Ekrem'in böyle durumlarda genellikle se
lam verip kendisini tanıtarak izin istediği 
bildirilmektedir (Eb O DavOd, "Edeb", ı 38). 
Ayetin söz dizilişinde selam izin isteme
den sonra gelmektedir. Bununla birlikte 
ayetteki sıranın bağlayıcı olmadığı. duru
ma göre önce selam verip kendini tanıt
tıktan sonra izin istemenin mümkün ol
duğu da belirtilmiştir (Nevevl, XVI , ı 3 ı). 
Hz. Peygamber'in izin almadan huzuru
na giren bir kişiye . "Dışarı çık. selam ver, 
sonra da girmek için izin iste" sözünde 

509 


