
lerine verilen nimetleri hatırlatmaktadır. 

Firavun'un zulmünden ve denizde boğul
maktan kurtulmaları, çöldeki yiyecekler, 
kayadan su fışkırması, Tür'un üzerlerine 
kaldırılması bu nimetlerden bazılarıdır 
(el-Bakara 2/40,47, 122; el-A'raf7/l05, 134; 
Yun us 10/93; Taha 20/47, 80; el-Casiye45/ 
16). Diğer taraftan vaktiyle İsrailoğulla
rı 'ndan Allah'a kulluk etme, anaya baba
ya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara 
iyilik yapma, insanlara güzel söz söyleme, 
namaz kılıp zekat verme, peygamberlere 
inanıp onları destekleme gibi konularda 
söz alınmış; karşılığında günahlarının ba
ğışlanacağı, cennet gibi bir ülkeye kavuş
turulacakları vaad edilmişti (el-Bakara 2/ 
83; el-Maide 5/12. 70). Fakat onlar verdik
leri sözü tutmamışlar, peygamberleri in
kar etmiş ve onları öldürmüşler, Allah'ı 
unutup putlara ve buzağı heykeline tap
maya başlamışlar, yeryüzünde bozgun
culuk çıkarmışlardır (el-Bakara 2/83; el
Maide 5/70, 11 O; el-isra ı 7/4; Ta ha 20/94). 
İsrailoğulları 'na kitap, hüküm ire peygam
berlik verilmiş (el-Casiye 45/16). Musa'ya 
indirilen kitap onlar için rehber kılınmış 
(el-isra ı 7/2; es-Secde 32/23; Gafir 40/53-
54) , ancak onlar söz dinlemeyip haddi aş
mışlardır (ei-Maide5/78). Beni İsrail alim
leri Kur'an'ı bilmekte (eş-Şuara 26/197) 
ve Kur' an. İsrailoğulları'nın ihtilaf ettikle
ri pek çok şeyi açıklamaktadır (en-Nemi 
27/76) 

Hadislerde de Beni İsrail'den çeşitli ve
silelerle bahsedilmektedir. Beni İsrail'in 
çıplakyıkandığı ve bu adete uymadığı için 
Hz. Musa'yı ayıpladıkları, kadınlarının 
mescide gitmekten menedildiği, aşura 
gününün Beni İsrail'in düşmandan kur
tuluş günü olduğu ve bu günde oruç tut
tukları , onlardan bir grubun tarihten si
lindiği, İsrail hukukunda kısasın bulun
duğu, ancak diyetin olmadığı , İsrailoğul
ları'nın peygamberleri tarafından idare 
edildiği, onların dini hükümleri sadece 
yoksul kesime uyguladıkları, taunun on
lara gönderilmiş bir azap olduğu husu
sunda hadisler rivayet edilmiştir. Ahkaf 
süresinin 1 o. ayetinin, yahudi iken İslam'ı 
benimseyen Abdullah b. Selam'la ilgili ola
rak indiği de nakledilmektedir (Müsned, 
I, 273-274, 278, 29 1; Buhilri, "Gusül", 20, 
"Enbiya'", ı. 25. 28, 50, "Eıan", 163, 
"Şavm", 69, "Mena[5ıbü'l-enşar", 19. 52, 
"BedVI-bal[5", ı 5, "Feza'ilü aşi:ıabi'n-ne

bi", 6, 18, "Tefsir", 2/23; Müslim, "I:Iayz", 
75, "Feza'il", 155 . 156, "Şalat", 141. "Kü
süf'', 9, "Şıyam", 127, "imare", 44, "Şayd", 
50, 5 ı, "Zühd" , 6 ı, "Selam", 92) . Tefsir. 
tarih, tabakat ve kısas-ı enbiya türü eser-

lerde İsrailoğullarıyla ilgili pek çok riva
yet yer almakta olup bunlardan bir kısmı 
yahudi dini literatüründen, birçoğu da 
apokrif kitaplardan kaynaklanmaktadır 
(bk. iSRAiLiYAT; YAHUDiLiK ) 
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İSRAiL b. YÜNUS 

(bk. SEBÜ, İsrail b. Yunus). 

İSRAiLiYAT 
( ..::.ıWtr1t ) 

Yahudilik ve Hıristiyanlık'tan 
İslam kaynaklanna geçtiği 
kabul edilen bilgiler için 

kullanılan terim. 

_j 

_j 

israiliyyat. Hz. Ya'küb'un ikinci adı veya 
lakabı olan israil kelimesiyle nisbet ismi 
oluşturan israiliyye'nin çoğuludur. Büyük 
oranda yahudi, kısmen de hıristiyan kay
naklarından nakledilen "efsane, kıssa, 
olay veya bilgi" anlamında kullanılır. Hz. 
Ya'küb'un soyundan gelen yahudiler İsra
iloğulları diye anılmıştır. Bazı alimler, is
lam muhaliflerinin bu dine ilave etmeye 
çalıştıkları asılsız ve uydurma haberler 
hakkında da aynı terimi kullanmışlardır. 
Bir kısmı ise yahudi kaynaklı bilgiler için 
İsrailiyat hıristiyan kaynaklı olanlar için 
"mesihiyyat" veya "nasraniyyat" kelime
lerine yer vermişlerdir (Ahmed Emin, s. 
161; Mahmud Ebu Reyye, s. 154; Juynboll , 
s. ı 37). Ancak tanımın Mecüsllik, Sabiilik 
gibi diğer din ve kültürlerden gelen riva- . 
yetleri de içine alacak şekilde genişletil
mesi daha uygun görünmekle birlikte is
railiyat üzerine araştırma yapanlar bu 
ayınma fazla dikkat etmemişlerdir. Eski 
din ve kültürlerden islam kaynaklarına 
aktarılan bilgilerin genellikle İsrailiyat di-

İSRAiLiYAT 

ye anılması muhtemelen yahudilerin da
ha eski birdinin mensubu olmaları. o dö
nemde Arap yarımadasında Araplar ta
rafından daha çok bilinmeleri ve çoğun
luğu teşkil etmeleri gibi sebepler dolayı
sıyladır. islam kaynaklarında İsrailiyat'la 
benzer anlamda kullanılan başka ifade
ler de yer almaktadır. Bilhassa fıkıh ilmin
de dini bir delil olarak kabul edilen "şer'u 
men kablena", mutlak hakikat anlamın
da bütün dinlerde rastlanan "hikmet" 
veya "ulümü'l-evail" tabirleri bunlardan 
bazılarıdır. 

Terim anlamıyla İsrailiyat'ın tam olarak 
hangi manaya geldiği, nasıl ortaya çıktığı 
ve müslümanlar arasında ilk defa ne za
man kullanıldığı hususunda yeterli bilgi 
bulunmamaktadır; ancak özellikle Batılı 
araştırmacılar, kavramın islam kaynakla
rındaki etki alanı hakkında geniş değer
lendirmeler yapmaktadır. Şarkiyatçılar, 
IV. (X.) yüzyıldan önce kaleme alınan bazı 
eserlerde israili rivayetler bulunmakla be
raber kelimenin terim olarak daha son
raki dönemlerde kullanıldığını ileri sürer
ler. Bu anlamda İsrailiyat kelimesinin ilk 
defa Mes'Gdi(Mürucü';:;-?eheb, ll, 216), 
ardından "kütüb-i kadime" şeklinde Ya
küt el-Hamevi (Mu'cemü'l-üdeba', XIX, 
259) . daha sonra da İbn Teymiyye, Zehe
bi ve İbn Kesir gibi alimler tarafından 
kullanıldığı tesbit edilmektedir. Şarkiyat
çıların bir kısmı Hasan-ı Basri. Vehb b. 
Münebbih, Malik b. Dinar'dan nakledilen 
israil1 bilgilerin varlığından hareketle kav
ramı ll. (VIII.) yüzyılın başlarına kadar çı
karmışlarsa da (EJ2 ting.J,IV. 212) bu yak
laşım kelimenin terim anlamıyla kullanıl
dığı zamana ışık tutacak nitelikte değil

dir. 

İsrailiyat'ın muhtevası hayli geniş olup 
bu rivayetler genellikle İsrailoğulları'na 
gönderilen peygamberleri. bu peygam
berlerin günahkarlara yaptıkları uyarıla
rı. bunlara verilen cezaları, zahidlerin söz 
ve davranışlarıyla onların mazhar olduğu 
manevi lutufları konu almaktadır. Bazı 
Batılı araştırmacılar terimin peygamber
lerin geçmişi ve geleceği, halifeler, idare
ciler, saltanatların çöküşü, mehdi inan
cı, kıyamet alametleri gibi hususları da 
içine aldığını ileri sürmüşlerdir (Kister, ll 
1 ı 972 ı. s. 221-222). Bu değerlendirmeler 
dikkate alındığında sadece geçmiş olay
lar değil gelecekteki olaylar ve gayba da
ir bilgilerle fiten ve melahimi ilgilendiren 
rivayetler de İsrailiyat kapsamına girer. 
Bu rivayetlerden bazılarının bizzat Hz. 
Peygamber tarafından dile getirilmesi, 
ayrıca sahabilerin inanç konuları dışın-
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iSRAiLiYAT 

daki bazı meselelerde Ka'b el-Ah bar gibi 
kimselere soru sorması üzerine ortaya 
çıkması da mümkündür. Bir kısım şar
kiyatçılar ise İsrailiyat'ı, geçmiş dinlerin 
kaynaklarına dayalı bilgilerden çok. geç
miş ümmetlerle ilgili folklorik bilgiler ih
tiva eden rivayetler olarak değerlendirir 
(Wasserstrom, s. ı 72). Bu yaklaşım . İsrai
liyat'ın eski diniere ait hurafelere dönüş
müş bilgilere dayandığı şeklindeki ka
naatin bir ürünü olup onlara göre İslam 
da bu yozlaşmadan etkilenı:niş ve tahrif 
edilmiştir. 

Konuyla ilgili bir diğer tartışma da İs
lam kaynaklarında yer alan israili mahi
yetteki bilgilerin uydurma olup olmadığı 
veya elde mevcut kutsal kitaplarda yer 
alıp almadığıdır. Şarkiyatçıların ve çağdaş 
müslüman alimierin tesbitine göre İsrai
liyat kabilinden bazı bilgiler Kitab-ı Mu
kaddes ve onun şerhlerinde yer alma
maktadır. İsrailoğulları'ndan nakilde bu
lunmaya izin veren rivayetlerden ha
reketle(EbG DavGd , "<ilim" , ı ! ; Tirmizi, 
"<ilim" , ı 3) islam alimlerinin kaynak be
lirterek yaptığı bazı nakillerin yahudi ve 
hıristiyan kaynaklarında bulunmaması 

bunların şifahl olarak rivayet edildiği id
dialarını gündeme getirmiştir. Bu görü
şü benimseyenler. eserlerinde İsrailiyat'a 
yer veren ilk müfessirlerin yöntemini in
celerken İbn HaldOn'un o dönem yahudi
lerinin de Araplar gibi bedevi olduğuna 
dair görüşünü delil gösterirler (Hıdır, s. 
3-4). is lam kaynaklarındaki israiliyat ' ı 
kut sal kitaplarda mevcut bilgilerle karşı
laştırdığını ve birçoğunun bu kaynaklar
da yer almadığını gördüğünü söyleyen M. 
Reşld Rıza da (Te{sfrü'l-menar, IV, 268) İbn 
HaldOn'la aynı kanaattedir. Arap Jlarıma

dasının İskenderiye . Antakya. Şam. Babil 
gibi ilmi ve kültürel mirasın merkezleri 
olan bölgelere uzaklığı dikkate alınırsa bu 
görüşün bir ölçüde doğru olduğunu söy
lemek mümkündür. 

İsrailiyat hakkında kesin sonuçlara va
r abiirnek için Ehl-i kitap literatürünün 
muhtelif mezhep ve ekalleriyle birlikte iyi 
bir şekilde incelenmesi gerekir; sadece 
İslami literatürün incelenmesiyle varıla
cak sonuçlar eksik ve yetersiz olacaktır. 

Derinlemesine bir araştırma yerine sade
ce temel kaynaklarla yetinilmesi halinde 
İslami literatürdeki bilgilerin Ehl-i kitap 
kaynaklarında bulunmadığı sonucuna 
varmak mümkündür. İsraili rivayetlerin 
daha iyi anlaşılmasının bir diğer yolu da 
çağdaş dönemde ortaya çıkan Kitab-ı Mu
kaddes tenkitlerine dair çalışmaların in
celenmesidir. İsrailiyat'ın tarihi. filolojik 
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ve metodolajik açıdan bilinmesi de İslam 
kaynaklarındaki İsram rivayetler hakkın
da daha doğru hüküm vermeye yardımcı 

olacaktır. 

İslami kaynaklarda İsram bilgilerin bu
lunduğunu ileri sürenlere göre bu bilgi
ler. güvenilirlikleri konusunda ittifak bu
lunmayan raviler tarafından ve büyük öl
çüde tefsir, kısas-ı enbiya, tarih ve hadis 
kitapları yoluyla literatüre girmiştir. Bazı 
sahih hadis kitaplarında İsrailiyat'ın bu
lunduğunu ileri sürenler (Taylor, XXXlll 
ı ı 943 ı. s. ı 91-202), İsrail! mahiyetteki ri
vayetlerle Kitab-ı Mukaddes'teki benzer 
ifadeleri karşılaştırarak bu sonuca ulaş
mışlardır. Bu iddiaları kabul etmeyenler 
ise aynı bilgilerin Hz. Peygamber tara
fından da verilebileceğini. bütün dinlerin 
kaynağı ilahi vahiy olduğundan onun tah
rife uğramamış kısmında böyle benzer
Iikierin bulunabileceğini söylemişlerdir. 

İsrailiyat hakkındaki tartışmalar. büyük 
oranda tabiln alimlerinden Ka'b el-Ah
bar ile Vehb b. Münebbih'in rivayetleri ve 
onların güvenilirliği üzerinde yoğunlaş
mış. haklarında klasik İslam kaynakların
da yazılanlar modern dönem eleştirileri
nin temelini oluşturmuş (İbn Haldun , rı. 
ı 4), bu iki alimden nakilde bulunan sa
habllerin isimleri tartışma sırasında söz 
konusu edilmiştir. Sahabenin tabiinden 
rivayeti ve mevkuf rivayetler gündeme 
gelince büyüklerin küçüklerden veya sa
habenin tabiinden rivayeti gibi mesele
ler de ele alınmıştır (SüyGtt, ll, 388-389) . 
lraki 'nin tesbitine göre sahabenin tabiin
den yirmi kadar rivayeti mevcut olup bun
lardan ne kadarının İsrailiyat'a dair oldu
ğu bilinmemektedir. Fakat SüyQtl'nin bu 
konuya dair verdiği örneklerin hiçbiri İs
ram rivayetlerden değild ir (a.g.e., ll , 389) 
Ka'b el-Ahbar ile Vehb b. Münebbih'in ri
vayetleri tefsir ve tarih kaynaklarında yer 
aldığı gibi hadis kitaplarında da nakledil
mektedir. 

Araştırmacılar, Kitab-ı Mukaddes'in ilk 
defa Mağribli hıristiyanların bölge Arap
lar'ını hırist iyanlaştırmasına yardımcı 

olmak üzere 106 (724) yılında tercüme 
edildiğini söylüyorsa da (Hüsnl YGsuf ei
Etyar, s. I I, 63) bazı ayet ve hadisler delil 
gösterilerek Tevrat ve İncil'in en azından 
bir kısmının Hz. Peygamber'in bi 'seti yıl
larında tercüme edildiği ileri sürülmüş
tür (a.g .e., s. I 7-1 8, 20-22, 4 ı vd.). Ehl-i ki
tabın Tevrat'ı İbranice okuyup Arap din
leyicileri için Arapça'ya çevirdiğine (Bu
har!, "İ<tişam", 25 , "Tevi).Yd", 51, "Tefslr", 2/ 
ı ı) , Hz. Ömer' in, elindeki Tevrat sayfası
nı ResGl-i Ekrem'e okumaya başlaması 

üzerine onun bundan hoşnut olmadığına 

dair rivayetler, ResQiullah ' ın sağlığında 

bir kısım Tevrat metinlerinin en azından 
sözlü olarak tercüme edildiğini ortaya 
koymaktad ı r (Müsned, lll, 387,470, 471; 
ıv. 26 ı, 262) Sahabe ve tabiln dönemin
deki çeviriler hakkında daha çok tefsir ve 
tarih kitaplarında ipuçları bulunmakta 
olup müslümanların bu tercümeler yoluy
la da İsrailiyat'a ulaşmış o lmaları müm
kündür. 

Klas ik Dönem Alimlerine Göre İsraili
yat. islam alimlerinin, israiliyat'a dair bil
gileri yalnız Kitab-ı Mukaddes'in Suriyeli 
hıristiyanlarca Arapça'ya çevrilen nüsha
larından almadıkları , onların Kitab-ı Mu
kaddes yorumlarını ve sadece yahudi kül
türünde bulunan bazı bilgileri de eserle
rine aldıkları bilinmektedir. Birtakım is
ram bilgilerin ise eldeki yahudi kutsal ki
tabında ve yorumlarında, hatta bilinen 
sözlü yahudi kültüründe bulunmadığı ileri 
sürülmektedir. İslam kaynaklarındaki bu 
tür bilgiler, mütekaddimln devri alimle
rinin İsrailiyat'tan etkilenmesini yansıt
tığı gibi geçmiş ümmetlerle ilgili İslami 
bakış açısını da gösterir. İlk dönemlerde 
israiliyat'a karşı tavırlarını açıkça ortaya 
koyan islam alimlerine göre islam'da di
ğer diniere ait unsurların bulunması onun 
güvenilirliğine ve ilahi kaynaklı oluşuna 
bir zarar vermez. Özellikle Kur'an'da yer 
alan tarihi hadisel eri. peygamber kıssala
rını . Hz. Meryem ve Ashab-ı Kehf'e dair 
olaylarla ilgili beyanları aydınlatmada İs
ram bilgileri kullanmanın bir sakıncası 
yoktur. Bunun yanında İslam alimleri İs
ram rivayetleri Kur 'an ve Sünnet ış ığında 

sahih, uydurma veya doğru luğu ve yan
Iışiiğı incelenmeye değer bilgiler olarak 
üç grupta değerlendirmişler {İbn Kestr, lll, 
5) ve kabul edilebilecek İsraill rivayetleri 
özellikle tarihe dair eserlerine almakta 
tereddüt göstermemişlerdir (mesela bk. 
a.g.e., ı , 37, 38, 86; ll , 26 , 5 I , I I 5). Alim
ler. itikadl ve arneli konularla ilgisi olma
yan bu tür bilgilere genellikle hakkında 
açıklama bulunmayan hususlarda baş
vurdukları , bunları bilinçli olarak kullan
dıkları ve büyük ölçüde kaynakl arını da 
belirttikleri için ilkyıllarda bu hususa pek 
az karşı çıkılmıştır. Tefsir ve tarih kitap
larında geçen. "Tevrat'ta okudum; Ze
bGr'da okudum; israiliyat'tandır ; Beni İs
rail haberlerindendir; İsrailiyat'tan alın
mıştır" gibi ifadeler bu yaklaşımın sonu
cudur. Ayrıca yahudi ve hıristiyan iken İs
lam'ı seçenlerin varlığı da dikkate alındı
ğında bu tür nakillerin intikali kaçınılmaz 
olup özellikle eski dinlerinde bilgin sayılan 



kimselerin inanç konuları dışında geçmiş
teki birikimlerini kullanmaları tabiidir. 

İsrailiyat'ın rivayet edilmesini caiz gör
meyenler. yahudi ve hıristiyanların kutsal 
kitaplarını tahrif ettiklerini, bazı husus
ları gizleyip bazılarını değiştirdiklerini bil
diren ayetleri (ei-Bakara 2/78-79; en-N isa 
4/46; ei-Maide 5/13; ei-En'am 6/91; en
Neml27/76; eş-Şura 42/14) delil göstere
rek onların kitaplarına güvenilemeyece
ğini ileri sürmüşler ve E hi-i kitabın ne tas
dik ne de tekzip edilmesi gerektiğine dair 
rivayetler le ( Müsned, V. 98; Buhar!. "hi
şam", 25, "TevJ:ıld" , 42) düşüncelerini 
desteklemişlerdir. Ayrıca hadisleri yaz
manın yasaklanmasıyla Ehl -i kitap'tan 
nakilde bulunmak arasında bir ilişki bu
lunduğunu. buna izin verilmesinin özel
likle ilk asırlarda bu kaynaklara dayalı 
kıssacılığı ve uydurmacılığı büyük ölçüde 
arttırdığını belirtmişlerdir. 

İsrailiyat'ın rivayet edilmesini caiz gö
renler de yine öncelikle Kur'an'dan delil 
aramışlar ve zaman zaman Ehl-i kitaba 
başvurarak bilgi edinmeyi tavsiye eden 
ayetleri (Al-i im ran 3/93; Yunus ı 0/94; el
isra 17/ 1 o ı vb.). İsrailoğulları'ndan riva
yette bulunulmasında sakınca görmeyen 
bazı hadisleri ve bir kısım sahabinin me
rak ettiği konuları Ehl-i kitaba sormala
rını delil göstermişlerdir. Ancak ne ilk gö
rüşü savunanların delilleri Ehl-i kitabın 
bütünüyle kitaplarını tahrif ettiklerini. 
ne de İsrailiyat'ı rivayet etmeyi caiz gö
renlerin delilleri bütün konularda Ehl-i 
kitaba müracaat edilebileceğini ispatla
yacak niteliktedir. Burada ölçü. İslami
yet'in temel kaynaklarınca doğrulanan 
ve genel ilkelerine uygun düşen hususla
rın alınması. buna aykırı rivayetlerin ter
kedilmesi. hakkında hüküm verilerneyen 
hususlarda ise tevakkuf edilmesi şeklin
de belirlenmiştir. Fakat bazı alimler. hak
kında hüküm verilerneyen hususlarda da 
İsrailiyat'a dair rivayetleri kullanmanın 
caiz olduğunu savunmakla beraber özel
likle hakkında açıklık bulunmayan husus
larda kesin hüküm vermemek gerektiği
ne dikkat çekmişlerdir (İbn Abdülber. Il. 
41-42). 

Hadis kaynaklarında yer alan İsraili
yat'ın sened ve metin açısından cerh ve 
ta' dile tabi tutulması halinde sahih olan
larının tesbit edilmesi mümkün olduğu 
gibi uydurma olanlarını ayırmak da müm
kündür. İsrailiyat'ı yer ald ığı kaynaklar 
açısından farklı kategorilere ayırmak, 
tefsir. tarih ve menakıb kitaplarındaki 
rivayetleri hadis kaynaklarındakilerden 

farklı şekilde değerlendirmek gerekir. Zi
ra Kur'an'da yer alan geçmiş ümmetiere 
dair bilgileri veya tarihi olayları açıklarken 
bu tür rivayetleri kullanan alimierin daha 
esnek davrandığı görülmekte. tefsir ve 
tarih alimleri arasında bu konuda bir it
tifakın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Mu
haddisler ise İsrail'i rivayetler konusunda 
daha duyarlı davranmış olup bunda saha
be devrinden itibaren hadislerin kabulün
de gösterilen aşırı titizlikle ilgili gelene
ğin ve onların İsrailiyat'ı tesbitteki çaba
larının etkisi büyüktür. Buna rağmen mu
haddislerin İsrail'i rivayetleri eserlerine 
almalarının temelinde, "İsrailoğulları'n
dan rivayette bulunmanızda sakınca yok
tur; ancak benden rivayette bulunduğu
nuz zaman yalandan sakınınız" (Müsned, 
ıı. 159. 202; Buhar!, "Enbiya'" , 50; şam. 
S. 397) mealinde ki hadisin yanı sıra İs
lam'ın akldevl. hukuki ve ahiakl konu
larda Yahudilik'ten çok daha mükemmel 
bir sistem getirdiği şeklindeki kanaa
te dayalı öz güvenin de rolü vardır. Öte 
yandan muhaddislerin kitaplarına aldık
ları İsraill rivayetlerde diğer rivayetlere 
uyguladıkları tenkit yöntemlerini benim
sedikleri bilinmektedir. Ayrıca İsraill riva
yetler İslamiyet'i yalanlamaktan ziyade 
onu destekleyen şahitler olarak görül
müş. bunların dine zarar vereceği düşü
nülmemiştir. 

Çağdaş Araştırmacılara Göre İsrailiyat. 
Klasik İslam kaynakları İsrailiyat proble
mine özel ilgi göstermemiş. bu tür riva
yetlere sadece ihtiyaç halinde yer vermiş
tir. Fakat bir taraftan Avrupa'da aydın
lanma hareketinden itibaren metafizik 
konuların eleştirel ve bir anlamda poziti
vist bir yaklaşımla ele alınmaya başlan
ması. diğer taraftan şarkiyatçıların İsra
iliyat yoluyla İslam'a tenkitler yöneltme
si üzerine müslüman alimleri temel kay
nakları yeniden gözden geçirmeye başla
mış ve ilk olarak İsrail'i bilgileri yoğun bi
çimde ihtiva eden vaaz ve irşad kitapla
rını ele alıp eleştiriye tabi tutmuşlardır. 
İsrailiyat konusunu geniş bir şekilde in
celeyen Reşld Rıza . İsrail'i rivayetleri tef
sirine almaktan kaçınmış. eski alimierin 
geçmiş ümmetiere ait kaynaklara ulaşa
madıklarını, Kitab-ı Mukaddes'i yeterince 
incelemediklerini. dolayısıyla bu tür riva
yetleri iyi tanıyamadıklarını ileri sürmüş, 
günümüzde ise kaynaklara daha kolayca 
ulaşılabildiğinden bu hususların daha 
isabetli şekilde değerlendirilebileceğini 
söylemiştir (el-Menar, XXVII/7-8 113451. s. 
614). Bu kaynaklardaki İsrailiyat'ı büyük 
ölçüde Ka'b ei-Ahbar ile Vehb b. M üne b-
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bih 'in rivayetlerine bağlayan Ebu Reyye 
de Reşld Rıza gibi bunlardan gelen riva
yetlerin kesinlikle kabul edilerneyeceği
ni belirtmiştir (Eç!. va' 'ale's·sünneti'l·Mu
tıammediyye, s. 172-173). Öte yandan İs
rail iyat rivayetleriyle ilgili eleştiriler bazı 
sahabileri de kapsamış. Ehl-i kitap'tan 
iken sonradan müslüman olan tabillerden 
rivayette bulundukları ve gaflet içinde ol
dukları iddia edilen Ebu Hüreyre. Abdul
lah b. Abbas. Abdullah b. Amr b. As. Ab
dullah b. Selam ve Temlm ed-Dar! tenkide 
tabi tutulmuştur. Ancak bu kişilerin sa
habllerin ileri gelenlerinden olmaları. Hz. 
Peygamber'in yanında uzun süre kalmış 
bulunmaları ve rivayetlerinindinin özünü 
ilgilendirmeyişi ileri sürülerek sözü edilen 
eleştirilere karşılık verilmiştir. Etbau 't
tabiln neslinden olup İsrailiyat'a dair ri
vayetleri dolayısıyla eleştirilen Muham
med b. Saib ei-Kelbl, İbn Cüreyc. Mukatil 
b. Süleyman gibi alimierin büyük çoğun
luğu ise hadis münekkitlerince güvenilir 
kabul edilmiştir. 

Batılı araştırmacılar, İslami literatürün 
hemen her alanında İsraill bilgilerin mev
cut olduğu kanaatindedir. Onların konuy
la ilgili tartışmaları. İslam'ın Yahudilik 
veya Hıristiyanlık'tan esinteniterek mey
dana getirilen bir din olduğu tezine da
yanmaktadır. Bu araştırmacılara göre 
müslüman alimler arasında İsrailiyat hak
kındaki tutum zaman içinde farklılık gös
termiştir. İslam'ın ilk asırlarında İsraili
yafa karşı istekli ya da tarafsız bir yakla
şım ortaya konurken daha sonra çekin
gen davranılmaya ve bu tür rivayetlerin 
uydurma ve değersiz olduğu görüşü dile 
getirilmeye başlanmıştır. İlk zamanlarda 
tefsir konularına dair rivayetlere pek ilti
fat edilmemesi. çağdaş dönemde de mo
dern yaklaşımların etkisiyle geleneksel 
mirasın tenkidi bağlamında İsrailiyat'ın 
eleştirilmesi dikkate alınırsa bu yaklaşı
mın bir ölçüde doğru olduğunu söylemek 
mümkündür. 

İsrail'i rivayetlerde büyük ölçüde yanlış 
bilgilerin ve tahrifatın bulunması. bunla
rın Hz. Peygamber' e veya sahabilere nis
bet edilmesi şüphe yok ki dini açıdan sa
kıncalar doğurmuştur. Bu tür rivayetler. 
inancı etkileyerekAllah'a yaratılmışlık 
özelliği taşıyan sıfatiarın nisbet edilme
sine sebebiyet vermiş. teşbih ve tecslme 
gidilmesine yol açmış. peygamberlerin 
ismetini zedeleyecek fikirler ortaya koy
muş. ahiret hayatıyla ilgili olarak naslarla 
bağdaşmayan açıklamalar getirmiş. dini n 
bid'at ve hurafelerle dolu olduğu intiba
ını uyandırmıştır. 
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İsrailiyat türü rivayetlere yer verilme
sini caiz görenlerin temel dayanağı . İs
lam'ın Hz. Adem'den beri gelen tevhid 
çizgisinin son halkası olması sebebiyle 
temel esaslarla bazı hükümterin önceki 
kitaplardaki beyantarla uyum içinde bu
lunabileceği düşüncesi dir. Özellikle üç se
mavi dinin İbrahim! gelenek demek olan 
Hanifliği ortak kabul etmesi tevhid çizgi
sinin süreklil iği görüşünün sonucudur. 
Ayrıca bu dinlerin kitabi bilginin yanı sıra 
şifahi geleneğe de büyük önem vermesi
nin ve temel ilkelerin değişmeden devam 
etmesinin bu anlayışı desteklediği kabul 
edilmektedir. öte yandan, İsrailoğulları'
nın veya diğer din mensuplarının başla

rından geçen olayların hikaye edilmesinin 
ibret almaya vesile olacağı düşünülmüş

tür. Kur'an-ı Kerim de farklı insan grup
larını eğitmek ve dinin çeşitli konularda
ki mesajını anlatmak amacıyla bu yönte
mi sıkça kullanmıştır. Şunu da belirtmek 
gerekir ki İslam alimteri içinde özellikle 
muhaddisler, rivayetleri sened ve metin 
açısından tedkike tabi tutarak nakletme · 
ilkelerini bu tür rivayetlere de uygulamış
lardır. Bu bağlamda muhaddisler kendi
lerine ulaşan rivayetleri, değişikyollardan 
edindikleri diğer bilgilerle uyum arzedip 
etmemesi ve bu r ivayetlerin İslam'ın açık 
delilleriyle çelişip çelişmemesi gibi yollar
la da kontrol etmişlerdir. 

Literatür. Büyük kısmı modernleşme 
dönemine ait olmak üzere İsrailiyat hu
susunda pek çok çalışma yapılmıştır. Bu 
konudaki ilk eserin, Vehb b. Münebbih'e 
nisbet edilen ve yaratılıştan İslam'a kadar 
geçen süreçteki tarihi olayları konu alan 
Kitô.bü '1-İsra'iliyya t' ı (Kitabü '1-Mübte
de', Mübtede' ü '1-l)al~, Kışaşü 'I-enbiya') 
olduğu ileri sürülmüştür (Sehavl, s. 88; 
Keşfü'?·?Unün, ll, 1328, 1390; Ef2[İng.]. IV, 
2 ı 2). Ayrıca ilk dönemlerde kaleme alınan 
tarih kitaplarında bu isim geçmese de 
aynı bilgilere yer verilmiştir. İslam litera
türüne İsrailiyat'ın girmesi problemini ay
rıntılı biçimde ele alan en önemli çalışma. 
HüsniYGsuf ei-Etyar'ın el-Bidayatü'l-ula 
li'l-İsra'iliyyat adlı eseridir (Kahire 1412/ 
1991). Şarkiyatçıların konuya dair ilk çalış

maları ise Abraham Geiger'in J udaism 
and Islam' ı (New York 1970) , Erwin !sak 
Jakub Rosenthal'inludaism and Islam ' ı 

(London-New York 1961). Charles C. Thr
rey'in Jewish Foundation of Islam ' ı 

(New York 1967) gibi öncelikle İslam'ın 
Yahudilik'ten etkilendiği düşüncesini yan
sıtan başlıklar taşımaktadır. Kavram ola
rak konuyu ele alan önemli bir çalışma 
da Roberto Tottoli'nin "Origin and Use of 
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the Term lsrailiyyat in Muslim Literature" 
adlı makalesidir (Arabica, XLVI/2 [1999]. 
S. 193-210). 

Tefsir kitapları İsrailiyat'ın bol miktar
da rivayet edildiği kaynaklar olduğundan 
bu alandaki tartışmalar büyük ölçüde 
tefsir sahasında yapı lmıştır. Remz1 Mu
hammed Kemal Na'naa'nın el-İsra 'iliy
yat ve eşeruha ii kütübi't-tefsir ( Dımaşk 
1390/1970), Abdullah Aydemir'in Tefsirde 
İsrailiyyat (Ankara 1979). Muhammed 
Ebu Şehbe'nin el-İsra'iliyyat ve'l-mev
zu<at ii kütübi't -tefsir (4. baskı, Kahire 
1408/1988). Muhammed Hüseyin ez-Ze
hebi'nin el-İsra'iliyyat ti 't-tetsir ve 'l-]J.a
diş (3. baskı, Kahire 1986) ve Roland Mey
net'in de aralarında bulunduğu bir grup 
Batılı araştırmacının Kitab-ı Mukaddes 
metinleriyle Kur'an ve Sünnet metinlerini 
mukayese ettiği Tari]fatü't-ta]J.lili'l-be
lagi ve't-tefsir: Ta]J.lilat nuşuş mine 'l
Kitô.bi'l-mu]faddes ve mine'l-]J.adişi'n

nebeviyyi'ş-şerif (Beyrut 19.93) adlı eser
leri bu çalışmaların en önemlilerinden
dir. Bunlar İsrailiyat'ı, İslami kaynaklara 
giriş yollarını ve İsrail1 bilgileri rivayet 
eden meşhur şahsiyetleri ele almaktadır. 
Ayrıca konuya tefsir ilmi çerçevesinde 
yaklaşan, gerek müsteşrikler gerekse 
müslüman araştırmacılar tarafından ger
çekleştirifmiş pek çok çalışma bulunmak
tadır. W. Montgomery Watt'ın "lslamic 
Attitude to Cultural Borrowing" (The 
Scottish Journal of Religious Studies, VII 
[1 986 ]. s. 141-149) ve "The Early Devel
opment of the Muslim Attitude to the 
Bible" ( Guost, XVI [ 1955-1956 ]. s. 50-62) , 
İzziyye Ali TaM'nın "et-Teşebbüt fiJ5.abG
li'l-al)bar ve rivayetüha fi risalati's-sema"' 
( Mecelletü 'ş-Şen-<a ve' d-dirasatü '1-is lamiy
ye, Vl/15 [1410/1989]. s. 81-155) başlıklı 
makaleleri bunlar arasında sayılabilir. 

Tefsirlerden sonra İsraill rivayetlerin en 
çok yer aldığı eserler tarih ve tabakat ki
taplarıdır. Bu çerçevede Ya'kübi, Muham
med b. Cerir et-Taberl, Ali b. Hüseyin ei
Mes'Gdi, Mutahhar b. Tahir ei-Makdisi, 
Birünl, İbn Hazm. Şemseddin es-Sehavi 
gibi tarihçiler eserlerinde İsrailoğulları 
başta olmak üzere geçmiş ümmetler ve 
dinleri hakkında geniş bilgilere yer ver
miştir. Bunların yanında dinler tarihine 
dair kaynaklarda da İsrailiyat sıkça zikre
dilmiştir. 

İsrailiyat konusunu hadis-fıkıh çerçe
vesinde ele alan klasik dönem telifleri ara
sında Bikai'nin el-A]fvalü'l-]fadime ii 
]J.ükmi'n-na]fl mine'l-kütübi'l-]fadime 
adlı eseri bulunmaktadır (MMMA [Kahi
re]. XXVI/2 [1401/1 980]. s. 37-96) . İbn Ku-

teybe Kitabü'l-Ma<arif (nşr. Servet Uk
kaşe, Kah i re 1960) ve Te'vilü mufJ.telifi'l
]J.adiş'inde ( Beyrut 1408/1988), İbn Keslr 
ise tefsir ve tarihinde konuya dair riva
yetleri aktardığı gibi teorik bilgiler de ver
miş, bu rivayetler hemen her hadis kay-

. nağında yer al mış. klasik eserlerde de 
Ehl-i kitap'tan rivayette bulunma konu
sunda müstakil bölümler açılmıştır. Mo
dern dönemde aynı meseleyi ele alan 
müstakil çalışmalar arasında Abdur
rahman b. Abdullah Dervlş'e ait eş-Şe

ra'i<u's-sabı]fa ve meda ]J.ucciyyetüha 
fi 'ş-şeri'ati'l -İslamiyye (baskı yeri ve 
yayınc ı yok, 1410) adlı eseri yanında Mu
hammed Hamldullah'ın "İslam Hukuku
nun Kaynakları Açısından Kitab-ı Mukad
des" adlı makalesini (tre. İbrahim Canan, 
iiFD, sy. 3 [ 1979). s. 379 -41 O) zikretmek 
mümkündür. 

Başta yahudi kültürü olmak üzere İsra
·iliyat'ın hadis literatürüne girdiği tezini 
ciddi olarak ele alan çalışmalar Batı'da 
XIX. yüzyıldan itibaren yapılmaya başlan
mış ve ortaya konan eserlerde ön yargılı 
bir tutum sergilenmiştir. Bu alanda ilk 
çalışmalar, İslam'ın Yahudilik'ten teva
rüs edildiği tezini ileri süren Abraham 
Geiger'in talebesi lgnaz Goldziher tarafın

dan gerçekleştirilmiştir ("U eber Bibelci
tate in Muhammedanischen Schriften" ve 
"U eber Judische Sitten und Hebrauche aus 
Muhammedanischen Schriften", Gesam
melte Sc h riften 1 nşr. )oseph de Somogyi 1, 
lll, Hildesheim 1973, s. 77-101). W. R. Tay
lor'un "AI-Bukhari and the Aggada" (MW, 
XXX/3 [1 943]. s. l91-202).Samue1Rosen
blatt'ın Ebü'I-Fida İbn Kesir, İzzeddin İb
nü'I-Eslr, İbn Sa'd ve Buhar!' deki bazı ha
disleri Talmud, Mişna ve Kitab- ı Mukad
des'teki benzerleriyle mukayese etti
ği "Rabbinic Legends in Hadith" (MW, 
XXXV/3 [1945). s. 237-252) ve Samuel M. 
Zwemer'in "The So-Called Hadith Qudsi 
(MV\1, Xll[l922 L s. 263-275) adlı makalele
ri de Geiger'in iddiasını ispatlamaya yöne
lik çalışmalardır. Meseleyi aynı çerçevede 
ele alan yakın dönem çalışmaları arasında 
özellikle M. J. Kister'in "HaddisG an Ban1 
lsra11a va-la haraja" (lOS, 11[ 1972 1. s. 215-
239) ve "Do not Assimiiate Yourselves ... 
La tashabbahG ... " (JarusalemStudies in 
Arabicandlslam,Xll [19891. s. 321-353) 
başlıklı makaleleriyle bu konuya dair lite
ratüre de yer veren H. Schwarzbaum'un 
"Biblical Legends in Hadith Literature" 
(Biblical and Extra-Biblical Legends in 
lslamic Folk-Literature, Waldorf- Hessen 
1982) adlı yazısı önemlidir. İsrailiyat me
selesini hadis ilmi · açısından inceleyen 



müstakil çalışmalar ise çok az olup yük
sek lisans tezi olarak Muhammed eş-Şe
karl tarafından hazırlanan el-Yehud fi's 
sünneti'l-mutahhara adlı eser (l-11, Ri
yad I 4 I 7/I 996) daha çok Yahudiliğe bakı
şı ortaya koymaktadır. Özcan Hıdır'ın ha
zırladığı İsrailiyat Hadis ilişkisi : Ha
dis Yahudi Kültürü Tartışmalaİı adlı 
doktora tezinde ise (2000, MÜ Sosyal Bi
limler Enstitüsü) mesele genellikle şarki
yatçıların bakışına ağırlık verilerek ele 
alınmıştır. Bu çalışmada İsrailiyat, Arap 
yarımadasında yahudi kültürü, İsraili bil
gileri rivayete dair deliller, bu konudaki 
rivayetleriyle tanınan sahabe, tabiin, te
beu't-tabiinden şahsiyetler ve belli başlı 
konulardaki İsraili rivayetler, hadis t arihi 
ve metodoloj isi açısından iki kültür ara
sındaki benzeriikiere dair ayrıntılı bilgi 
verilmektedir. 
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~ İBRAHiM HATİBOGLU 

o TEFSİR. İsrailiyat'a dair rivayetler 
tefsir ilminin önemli konularından biri
dir. Tefsir ilmi bakımından esas problem. 
ayetlerin tefsirinde kullanılan İsrailiyat'ın 
nassa dayalı bir meşruiyet zeminine otu
rup oturmadığı dır. Bu konuda yapılan in
celemeler Kur'an ve Sünnet'teki delille
rin lehte ve aleyhte yorumlanabileceğini 
göstermekte. lehte yorumlandığı takdir
de dinin özüne zarar verilmemesinin te
mel prensip olduğunu ortaya koymakta
dır. Bizzat Kur' an. ihtilaf edilen konularda 
Tevrat'a başvurulmasını ve yahudi alim
lerinden bilgi alınmasını tavsiye etmiş . 

bazı dini hakikatierin -tahrife uğramış 
olmakla birlikte- Tevrat ve İncil'de de bu
lunduğunu (Al-i im ran 3/93; el-A'raf 7/157; 
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et-Tevbe 9/I ll; ei-Feth 48/29; es-Saf 61/ 
6). yahudi ve hıristiyanlara kendi kitapla
rı ile de hükmedilebileceğini (el-Maide 5/ 
43-45,47,66, 68) bildirmiştir. Ancak Tev
rat ve İncil , Kur'an'da geçmeyen veya ay
rıntılı biçimde aniatılmayan bazı konular
da doğru bilgiler verirken bazı konularda 
çelişkili ifadeler ihtiva etmekte, bir kısım 
bilgilerin ise doğru veya yanlışlığını belir
leme imkanı bulunmamaktadır (Muham
med Hamldullah.sy. 2119771. s. 303-307). 

Kur'an'ın ilk muhatabı olan Araplar 
sözlü kültüre sahip bir toplumdu. Kur
'an'da geçmiş milletiere dair kıssalar çok 
defa ayrıntıya girilmeden anlatıldığı için 
ayrıntı isteyenleri diğer kaynakları ince
lemeye veya ilgili kıssa hakkında bilgi ve
ren kimselere yöneltmiştir. Başvurulan 
kaynak semavl kitaplardan biri ise Kur
'an bunlara başvurulabileceğini bildirdi
ğinden bunda önemli bir sakınca görül
memiş. ancak şifahi kültür taşıyıcısı kim
selere başvurulmuşsa bu takdirde onla
rın kimlikleri tartışma konusu olmuştur. 

Hadis otoriteleri bu kimseleri araştırmış 
ve güvenilirlikleri hususunda değerlen
dirme yapmıştır. İnsanların fıtri meylini 
ve onların Kur'an'ı öğrendikçe onun işa

ret ettiği gerçekleri daha ayrıntılı biçim
de öğrenmek için gayret sarfedeceklerini 
bilen Hz. Peygamber. tamamen yasakla
yıcı olmak yerine konuyla ilgili ana pren
sipleri ortaya koymuştur. Bunları uygula
yan bir müslüman. Kur'an'ın yorumu için 
ilahi kitapiara ve tarihi hakikatiere ta
mamen sırt çevirmeyeceği gibi, bir kay
nağa dayanmayan ve dini gerçeklerleçe
lişen haberleri dikkate almayacaktır. Asr-ı 
saadet'te ResOl-i Ekrem'in koyduğu pren
sibe büyük oranda uyulmuş olmasına rağ
men sonraki nesillerde bu hassasiyetin 
azaldığı, yahudilerden rivayeti serbest bı
rakan hadisi (yk. bk.) en geniş manasıyla 
kabul eden bazı müslümanların Kitap ve 
Sünnet'te cevabını bulamadıkları konular 
için yahudi asıllı kimselere başvurdukları 
görülmüştür. Ashabın, Hz. Nuh'un ge
misinin boyu ve Hz. Musa ile dolaşıp ona 

. gerçekleri öğreten ilm-i ledün sahibi ki
şinin öldürdüğü çocuğun ismi gibi bilin
mesi önemli olmayan konular ve akide 
ile ilgili hususlarda Ehl-i kitap mühtedi
lerine soru sormadığı. bu konularla ilgi
lenmediği bilinmektedir (Remzl Na'naa, 
s. 119- ı 20). Ashap arasında Kur'an'ın yo
rumu için İsrailiyat'ı kullananların sayısı 
çok az iken tabiin ve tebeu't-tabiin dev
rinde bu sayı artmış . onların kullandığı 

şüpheli rivayetler, İsrailiyat'la ilgisi olma
yan merffı ve mevkuf rivayetlerin yerini 
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