KAHHAR
ettiler bezm-i çemende encümen 1 Cam
gül süsen sürahl bülbül anda nayzen"
diye anlatır. Nef'l Kağıthane'yi kalabalığı,
güzelliği ve hOrileriyle cennete benzetir:
"M ahşer olmuş sahn-ı Kağıthane dünya
bundadur 1 Cennete dönmüş güzellerle
temaşa bundadır" . Ulle Devri'nden sonra
da Kağıthane şiirin konusu olmaya devam
etmiş. Hatem. Haşmet. Sünbülzade Vehbi. Enderunlu Fazı! (Ze nanname mukaddimesinde) ve Sermed gibi şairler gazel
ve kasidelerinde buranın güzelliğinden
bahsetmişlerdir. Servet-i Fünün döneminde Hüseyin Suat Yalçın. Cumhuriyet
devrinde de Cevdet Kudret ile İlhan Berk
Kağıthane'yi eskiye özlem duygusuyla anmışlardır.
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MüNiR AKTEPE

Fahreddin er-Razi. kahhar isminin etki
duyularla algılanabilen ve algılan
mayan alemleri içine alacak şekilde ge-

KAHHAR

alanını

{)~.öll)

L

Allah' ın isimlerinden
(esma-i hüsna) biri.

niş düşünmüştür
_j

Sözlükte "yenmek. üstün gelmek, zor
kullanarak istediğini yapmak" anlamında
ki kahr kökünden mübalağa ifade eden
bir sıfat olup "yenilmeyen. yegane kudret
ve tasarruf sahibi" demektir. Dilciler ve
alimierin hemen hepsi kahr kavramının
temel manasını "boyun eğdirip üstün
gelmek" (tezlll ve galebe) olarak belirlemişlerdiL Fahreddin er-Razi, bu kavrama
"zor kullanmak ve mecrasından çıkarmak
suretiyle bir şeye boyun eğdirmek" anlamını verdikten sonra bunun zat-ı ilahiyyeye nisbet edildiği takdirde iki şekilde
düşünülebileceğini söylemiştir: Başkası

nı ilahi iradenin dışında iş yapmaktan alı
koymak ve kendi iradesince hareket etmekten kişiyi men etmek (Leuami'u '1beyyinat, s. 229) .
Kur'an-ı Kerim'in altı ayetindekahhilr .
iki yerdekahir ismi Allah'a. bir ayette de
kahir sıfatı insanlara izafe edilmiştir (M
F Abdülbaki. ei-Mu<cem, "15hr" md.). Allah'a nisbet edilen kahhar isimlerinin
hepsi vah id isminden hemen sonra yer
almıştır. Bunların dördü şirk anlayışını
eleştirip tevhid inancını pekiştiren bir
bağlamda zikredilmiş (Yusuf 12/39 ; erRa'd 13/16; Sad 38/65; ez-Zümer 39/4), iki
ayet de kıyametin kopmasını tasvir eden
ayetler sırasında yer almıştır (İbrahim 14/
48; ei-Mü'min 40/16). Doksan dokuz isim
listesinde bulunmayan kahir ismi ise tabiat varlıkları içinde müstesna bir yer
tutan insan türü üzerindeki ilahi nimet.
kudret ve tasarrufu ifade eden ayetler
içinde zikredilir (ei-En'a m 6/18, 61 ). Kahhar esrna-i hüsna listesinin Tirmizi rivayetinde ("Da'avat", 82). kah ir ise İbn Mace rivayetinde ("Du'a"' , ı O) yer almıştır.

Kahhar ile kahirin kelime kalıplarını ve
Kur'an'daki kullanılışiarını göz önünde
bulunduran alimler birincisinin ikincisinden daha zengin bir muhtevaya sahip olduğunu kabul etmişler. bununla birlikte
iki ismi genellikle birlikte düşünmüşler
dir. Alimler Allah'ın yegane galip, sonsuz
kudret ve tasarruf sahibi oluşunu şöyle
açıklamışlardır: İlahi hakimiyete karşı direniş göstereniere önce akla ve duyulara
hitap eden belgeler sunmak. bu yarar
sağlamadığı takdirde çeşitli afet ve belalarla kendilerini uyarmak ve nihayet onları ortadan kaldırmak(Zeccac, s. 38; Ebu
Abdullah el-Halim!, I, 202; Gazza ll, s. 86).

(Leuami'u '1-beyyinat,

s. 229-230) Abdülkahir ei-Bağdadl de
kahhar isminin İslam inancının temelini
oluşturan şirkin reddi ve tevhidin ispatı
açısından büyük önem taşıdığını belirtmiştir; çünkü bu isim Seneviyye ve Mecüsllik gibi düalist telakkılerinin yanında
kulu kendi fiilinin hilliki kabul eden Mu'tezile'ye karşı güçlü bir delil oluşturmak
tadır (ei-Esma' ue'ş-şıfat, v r. I58b).
Doksan dokuz esrna-i hüsna içinde yer
almamakla birlikte Kur'an'da ve hadis rivayetlerinde Allah'a nisbet edilen galib
kavramı anlam açısından kahhara en yakın olan bir isimdir. Galb (galebe) kökü bir
ayet-i kerlmede, "Ben ve elçilerim mutlaka galip geleceğiz" (ei-Mü cad ile 58/21)
ifadesiyle fiil olarak, "Allah irade ettiği her
işte hükmünü icra edip galip gelendir"
(Yusuf 12/21) mealindeki ayette de isim
olarak zat -ı ilahiyyeye izilfe edilmiştir. EbO
Hüreyre'den rivayet edilen bir hadiste
müslümanlara zor günler yaşatan Hendek (Ahzab) Gazvesi'nin zaferle sona ermesi münasebetiyle Hz. Peygamber'in.
içinde galebe kavramının da yer aldığı
şöyle bir şükran niyazında bulunduğu ifade edilmiştir : "Allah'tan başka tanrı yoktur. O tektir. Ordusunu onurlandırdı, kuluna zafer verdi, birleşik kuwetlere kendi kudretiyle galip geldi" (BuharT, "Megazi", 29; Müslim, "Zikir", 77).
Kahhar ile esrna-i hüsnadan "yenilmeyen, yegane galip" anlamındaki aziz. "her
şeye gücü yeten" manasındaki kadir,
muktedir. kavlve metin, ayrıca "iradesini her durumda yürüten" anlamındaki
cebbar. "m ülkü n sahibi ve tasarruf edeni" manasındaki malikü'l-mülk isimleri
arasında anlam yakınlığı ilişkisi bulunmaktadır.

Kahhilr. alimierin çoğunluğu ta rafın 
dan kadir ismi statüsünde düşünülerek
zat) isimler grubunda mütalaa edilmiş
tir. Bunun yanında kahharı. "kulu kendi
iradesince hareket etmekten alıkoymak"
manasma alarak fiili isimlerden (sıfatları
sayanlar da vardır.
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KAH İN
(~lDl)

Gizli ilimleri bildiğini
ve gaipten haber verdiğini
ileri süren kişi.

L

_j

Kehanet. sezgi veya bir tür ilhamla yahut bazı işaretierin yorumuyla ileride
meydana gelecek olayları önceden görme
ya da haber verme. gizli veya esrarengiz
bilgiyi ortaya çıkarma işi yahut sanatı, kahin ise bu işi yapan kişidir. Grekçe mantis, Latince vates kelimelerinin Arapça
karşılığı olan kahin in menşei tartışmalı
dır. Kelimenin "ayakta durmak" anlamın
da kwn kökünden. "eğilmek" anlamında
ki Akkadçakanudan veya "bolluk" manasma gelen Süryanlce kahhen den ya da
"bir mabedin tesisi" anlamındaki k(w)nden geldiği ileri sürülmektedir ( DBS, X,
I I 97; /DB, IV, 877)
Kahin kelimesi Batı Samileri'nde bir
cemaat adına kurban takdimi, u!Qhiyyet
nezdinde bu cemaati temsil, u!Qhiyyetin
emirlerinin açıklanması ve arzularının
önceden bilinmesi gibi görevler üstlenen
kişiyi ifade etmektedir ( Ef2 [ Fr ı. IV. 439).
Dolayısıyla kahin hem kurban takdimi.
mabedin hizmet ve muhafazası görevini
hem de u!Qhiyyetle cemaatin irtibatını
sağlama, ulühiyyetin planlarını anlama ve
arzularını önceden bilme görevlerini kendinde toplamıştır. Bu sebeple İbranlce'
dekohen kelimesi "din adamı" anlamı taşımakta ve bu kavram sadece Yahve inancının din adamları için değil Mısır (Tekvln,
41/45, 50; 46/20; 47/26). Filisti (1. Samuel,
6/2) ve Baal (ll. Krallar. ı0/19) kahinieri
için de kullanılmaktadır. İbranice kohenin
Arapça'daki kahinle alakası vardır. Fakat
çeşitli sebepler kahinin diğer görevlerini
ön plana çıkarmış. böylece Arapça'da bu
kavram "gelecekten haber veren" manasında kullanılmıştır.

Kehanet vahiyden,

falcılıktan,

ve istatistik öngörüden

bilimsel

farklıdır. Falcılı

ğın konusu daha sınırlı, amacı daha belirgindir. Kehanet ise falcılıktan kapsam-
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!ıdır

ve falda

olduğu

gibi çeşitli araçlar
hiçbir araç kullanmaksızın sadece sezgi gücüne dayanıla
rakyapılabilmesi yönüyle ondan ayrılmak

kullanmanın yanında

tadır.

İnsanoğlunun görünmeyen ve bilinmeyeni merak etmesi, geçmişteki bilinmezlerden çok geleceğin kendisine neler hazırladığını bilme arzusu onu birtakım şey
ler yapmaya sevketmiş. tarih boyunca
bunun için çeşitli yolları denemiştir. İlahi
vahiy ve bilimsel tahminler dışında gelecekten haber vermek ve bilinmeyeni anlamak için insanlar. ya bazı yetenekler
vasıtasıyla ve birtakım varlıklarla irtibat
kurma yoluyla veya bazı eşya ve davranış
ların yorumlanmasıyla bilgi edinmeyi denemişlerdir. Bu sebeple kehaneti tabii yahut sezgisel ve suni ya da bazı şeylerden
sonuç çıkarıcı olmak üzere iki kısma ayır
mak mümkündür. Tabii kehanet, bazı görünmez varlıklar yardımıyla ya da kişiye
özgü bazı yeteneklerle yapılan geleceğe
ait tahminde veya yorumda bulunmak
şeklinde açıklanabilir. Kah in çeşitli riyazet
ve m editasyon yollarıyla kendinden geçip trans haline gelmekte, bu esnada
gözle görünmeyen varlıklarla irtibat kurup onlardan bilgi aldığını iddia etmektedir. Tabii kehanetin farklı şekilleri arasında bu tür vecd halinde gaipten verilen
haberlerle (oracıe) rüya tabirleri önemli
yer tutmaktadır. Rüya tabiri eski Yunan'da oldukça gelişmişti. "oracle" ise bir kah inin trans halinde söyledikleridir. Söylenenlerin gerçekte dua edilen u!Qhiyyetten
geldiğine inanılmaktadır. Bunların bir kıs
mı anlaşılmaz ifadelerdir ve usta yorumcular gerektirmektedir. Bu kişiler çeşitli
dinlerde oldukça etkili uzmanlar sınıfı
oluşturmuşlardır. Delfi kehanetleri veya
efsanevl Sıbyl'ler'e nisbet edilen sözler bu
türdendir.

Suni veya bazı şeylerden sonuç çıkarıcı
kehanetlerin farklı çeşitleri olmakla birlikte bunlar temelde insan, hayvan veya
başka canlı varlıkların bazı davranışları
nın gözlemlenmesi ve yorumlanmasına
ya da cansız maddelerle irtibat kurmaya
yahut onları kullanmaya dayanır. Eski Roma'da devlet dininin önemli bir yönünü
teşkil eden. kuşların uçuş şekli ve seslerinden anlam çıkarma, Etrüskler'de, Mezopotamya'da ve Roma'da yaygın olan
hayvanların iç organlarının veya ateşe atı
lan çeşitli nesnelerin aldıkları şekillerin
yorumuyla yapılan kehanetler bunlardandır (bk. FAL). İbran'iler. ruh çağırma ve
ruhlarta konuşmayı da (necromancie) bir

tür kehanet olarak görüyorlardı
muel, 28/8; işaya, 8/19).
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Sa-

Kehanet çok eski dönemlerden beri
her tarafında yaygın olarak bulunuyordu; bugün de her kültür düzeyinde kehanetin çeşitli türleri (astroloji, billur küre ile fal bakma. el fal ı, kağıt fa lı vb.)
belli ölçüde yaşamaktadır. İbraniler'in temas kurdukları eski Mısır, Çin, Babil ve
Kalde'nin putperest kavimlerinde kehanet oldukça yaygındı(Tesniye, ı 8/9- ı 2; I.
Samuel. 6/2; i şaya , 1913: Hezekiel. 21/2627; Daniel. 2/2; Resullerin işleri, ı 6/16)
Kehanetle ilgili çeşitli teknikler Mezopotamya menşeli olup Akkadlar döneminde yayılmıştır. Hititler'de de gerek tanrı
ların isteklerini öğrenip onları memnun
etmek gerekse savaş kazanmak için çeşitli kehanet türlerine sıkça başvurulu
yordu. Eski Yunan'da mantis adı verilen
kahinierin yanında kehanet tanrısı ApolIon'un Delfi'deki tapınağında dakahinler
bulunuyordu. Eski Roma. Çin, Hindistan
ve Japonya'da, İslam öncesi Türkler'de
kehanetin birçok türü mevcuttu.
dünyanın

Geleceği keşfetme

ve bilinmezi anlakabul edilen peygamberi haber. sadık rüya, Urim ve Thummim
yolu dışında yahudiler çeşitli kehanet
türlerini uygulamışlar, bunun için yalancı
peygamberlere, ücretle iş yapan kahiniere ve falcılara başvurmuşlardır. Eski Ah id
kehanetle ilgili olarak "terafim" (Tekvln.
3ı/I9. 30: Hakimler. 17/5. 18/18-26), "hartummim" (Daniel, 1/20; 2/2, 4,10), "hakamim", "qesem" (miqsam) . ayrıca "nahaş",
"keşafim" ve "meonen" gibi tabirler kullanmaktadır (DB, Il/ll. 1445-1446).
manın meşru yolları

Kehanet putperestlikle çok yakından
için Yahudilik'te yasaklanmış, kahinierin öldürülmeleri emredilmiştir (Levil i ler. ı 9/26. 3 ı; 20/6, 27; Tesniye, I 8/9- ı 2). Kehanette bulunan İsrailli de
öldürülecektir. Şeriata göre kahin sahtekardır ve ona uyan büyük günah iŞlemiş
tir. Peygamber Yeremya sahte peygamberler, falcılar, düşçüler. müneccimler ve
afsuncuların dinlenmemesi gerektiğini
vurgulamaktadır (Yeremya. 27 /9). Peygamberler sadece halk nezdinde değil Yahuda ve İsrail kral saraylarında da kehanete karşı mücadele etmişlerdir. Kitab-ı
Mukaddes sonrası Yahudiliğinde de kehanete iyi gözle bakılmamış. ancak kabalistik ve halk Yahudiliğinde kehanetin
bazı türleri .kullanılmıştır. Hıristiyanlık'ta
da kehanet tasvip edilmemiştir. Gerek Yeni Ahid'de gerekse Yeni Ahid sonrası dönemde kilise kehanete karşı savaş açmış.
bağlantılı olduğu

