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Iii! BEKiR TOPALOGLU 

KAH İN 
(~lDl) 

Gizli ilimleri bildiğini 
ve gaipten haber verdiğini 

ileri süren kişi. 
_j 

Kehanet. sezgi veya bir tür ilhamla ya
hut bazı işaretierin yorumuyla ileride 
meydana gelecek olayları önceden görme 
ya da haber verme. gizli veya esrarengiz 
bilgiyi ortaya çıkarma işi yahut sanatı, ka
hin ise bu işi yapan kişidir. Grekçe man
tis, Latince vates kelimelerinin Arapça 
karşılığı olan kahin in menşei tartışmalı
dır. Kelimenin "ayakta durmak" anlamın
da kwn kökünden. "eğilmek" anlamında
ki Akkadçakanudan veya "bolluk" mana
sma gelen Süryanlce kahhenden ya da 
"bir mabedin tesisi" anlamındaki k(w)n
den 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 ken
dinde toplamıştır. Bu sebeple İbranlce'
dekohen kelimesi "din adamı" anlamı ta
şımakta ve bu kavram sadece Yahve inan
cının 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" mana
sında kullanılmıştır. 

Kehanet vahiyden, falcılıktan, bilimsel 
ve istatistik öngörüden farklıdır. Falcılı

ğın konusu daha sınırlı, amacı daha be
lirgindir. Kehanet ise falcılıktan kapsam-
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!ıdır ve falda olduğu gibi çeşitli araçlar 
kullanmanın yanında hiçbir araç kullan
maksızın sadece sezgi gücüne dayanıla
rakyapılabilmesi yönüyle ondan ayrılmak
tadır. 

İnsanoğlunun görünmeyen ve bilinme
yeni merak etmesi, geçmişteki bilinmez
lerden çok geleceğin kendisine neler ha
zırladığını bilme arzusu onu birtakım şey
ler yapmaya sevketmiş. tarih boyunca 
bunun için çeşitli yolları denemiştir. İlahi 
vahiy ve bilimsel tahminler dışında gele
cekten haber vermek ve bilinmeyeni an
lamak için insanlar. ya bazı yetenekler 
vasıtasıyla ve birtakım varlıklarla irtibat 
kurma yoluyla veya bazı eşya ve davranış
ların yorumlanmasıyla bilgi edinmeyi de
nemişlerdir. Bu sebeple kehaneti tabii ya
hut sezgisel ve suni ya da bazı şeylerden 
sonuç çıkarıcı olmak üzere iki kısma ayır
mak mümkündür. Tabii kehanet, bazı gö
rünmez 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 ge
çip trans haline gelmekte, bu esnada 
gözle görünmeyen varlıklarla irtibat ku
rup onlardan bilgi aldığını iddia etmek
tedir. Tabii kehanetin farklı şekilleri ara
sında bu tür vecd halinde gaipten verilen 
haberlerle (oracıe) rüya tabirleri önemli 
yer tutmaktadır. Rüya tabiri eski Yunan'
da oldukça gelişmişti. "oracle" ise bir ka
h inin trans halinde söyledikleridir. Söyle
nenlerin gerçekte dua edilen u!Qhiyyetten 
geldiğine inanılmaktadır. Bunların bir kıs
mı anlaşılmaz ifadelerdir ve usta yorum
cular 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 bir
likte 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 Ro
ma'da devlet dininin önemli bir yönünü 
teşkil eden. kuşların uçuş şekli ve sesle
rinden anlam çıkarma, Etrüskler'de, Me
zopotamya'da ve Roma'da yaygın olan 
hayvanların iç organlarının veya ateşe atı
lan çeşitli nesnelerin aldıkları şekillerin 
yorumuyla yapılan kehanetler bunlardan
dır (bk. FAL). İbran'iler. ruh çağırma ve 
ruhlarta konuşmayı da (necromancie) bir 

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

Kehanet çok eski dönemlerden beri 
dünyanın her tarafında yaygın olarak bu
lunuyordu; bugün de her kültür düzeyin
de kehanetin çeşitli türleri (astroloji, bil
lur küre ile fal bakma. el fal ı, kağıt fa lı vb.) 
belli ölçüde yaşamaktadır. İbraniler'in te
mas kurdukları eski Mısır, Çin, Babil ve 
Kalde'nin putperest kavimlerinde keha
net oldukça yaygındı(Tesniye, ı 8/9- ı 2; I. 

Samuel. 6/2; i şaya , 1913: Hezekiel. 21/26-
27; Daniel. 2/2; Resullerin işleri, ı 6/16) 

Kehanetle ilgili çeşitli teknikler Mezopo
tamya menşeli olup Akkadlar dönemin
de yayılmıştır. Hititler'de de gerek tanrı
ların isteklerini öğrenip onları memnun 
etmek gerekse savaş kazanmak için çe
şitli kehanet türlerine sıkça başvurulu
yordu. Eski Yunan'da mantis adı verilen 
kahinierin yanında kehanet tanrısı Apol
Ion'un Delfi'deki tapınağında dakahinler 
bulunuyordu. Eski Roma. Çin, Hindistan 
ve Japonya'da, İslam öncesi Türkler'de 
kehanetin birçok türü mevcuttu. 

Geleceği keşfetme ve bilinmezi anla
manın meşru yolları kabul edilen peygam
beri haber. sadık rüya, Urim ve Thummim 
yolu dışında yahudiler çeşitli kehanet 
türlerini uygulamışlar, bunun için yalancı 
peygamberlere, ücretle iş yapan kahinie
re ve falcılara başvurmuşlardır. Eski Ah id 
kehanetle ilgili olarak "terafim" (Tekvln. 
3ı/I9. 30: Hakimler. 17/5. 18/18-26), "har
tummim" (Daniel, 1/20; 2/2, 4,10), "haka
mim", "qesem" (miqsam) . ayrıca "nahaş", 
"keşafim" ve "meonen" gibi tabirler kul
lanmaktadır (DB, Il/ll. 1445-1446). 

Kehanet putperestlikle çok yakından 
bağlantılı olduğu için Yahudilik'te yasak
lanmış, kahinierin öldürülmeleri emredil
miştir (Levil i ler. ı 9/26. 3 ı; 20/6, 27; Tesni
ye, I 8/9- ı 2). Kehanette bulunan İsrailli de 
öldürülecektir. Şeriata göre kahin sahte
kardır ve ona uyan büyük günah iŞlemiş
tir. Peygamber Yeremya sahte peygam
berler, falcılar, düşçüler. müneccimler ve 
afsuncuların dinlenmemesi gerektiğini 

vurgulamaktadır (Yeremya. 27 /9). Pey
gamberler sadece halk nezdinde değil Ya
huda ve İsrail kral saraylarında da keha
nete karşı mücadele etmişlerdir. Kitab-ı 
Mukaddes sonrası Yahudiliğinde de ke
hanete iyi gözle bakılmamış. ancak ka
balistik ve halk Yahudiliğinde kehanetin 
bazı türleri . kullanılmıştır. Hıristiyanlık'ta 
da kehanet tasvip edilmemiştir. Gerek Ye
ni Ahid'de gerekse Yeni Ahid sonrası dö
nemde kilise kehanete karşı savaş açmış. 



kilise babaları kehanetin her türüyle mü
cadele etmişlerdir. 
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Iii ÖM ER FA RUK H A RMAN 

o KELAM. Dilciler genelde kahini "ge
lecekten haber veren kişi" olarak tanım
larken Ragıb ei-İsfahanl geleceğe ait olay
lardan haber verene "arraf", geçmişte 
meydana gelip gizli kalan haberleri orta
ya çıkaranlara da kahin dendiğini belirtir 
( el-fvlü{redat, "khn" md ) Hattablise ke
hanetin fal, ırafe, remil, ilm-i nücüm vb. 
gaipten haber verme çeşitlerini içine alan 
umumi bir terim olduğunu söyler (fvle'a
limü 's-Sünen, IV, 2 1 2). Bazı nefislerin 
özelliğinden dolayı tabii veya cinlerle ir
tibat kurma, yıldıztarla temasa geçme 
şeklinde kes bl olduğu söylenen kehanet 
(ibnü'I -Eslr, en-f'fihaye, "khn" md .; Fah
reddin er-Razi , es-Sırrü'l-mektam, vr. 5 '-b ) , 

"beşeri ruhların cin ve şeytan gibi soyut 
varlıklarla ilişkiye girerek onlardan mey
dana gelecek olaylar hakkında bilgi edin
mesi" şeklinde tarif edilir (Taşköpri zade, 

ı , 364; Keşfü '?--?-UnO.n, ll , I 524). İnsan nef
sinin gaybl ve yüksek ruhani varlıklarla 
ilişkiye girme özelliği üzerinde duran İbn 
Haldün'a göre bu özelliğin en üstdüzeyi
ne mazhar kılınan peygamberler vahyi va
sıtasız olarak alma imkanına sahiptirler. 
Fıtratları zayıf olanlar ise kristal kap, hay
van kemiği, kafiyeli sözler, kuş ve hayvan 
hareketleri gibi hissi veya hayall vasıtaları 
kullanıp soyut varlıklarla irtibat kurmaya 
çalışırlar. Bunlar üstün ruhi yeteneklere 
sahip olmadıkları için edindikleri bilgiler 
genellikle eksik ve yanlıştır ( fvlukaddime, 
ı . 4 11-4 ı 3). İbn Haldun, nübüwet ve ke
haneti gaybla bağlantı kurma açısından 
aynı kategori içinde mütalaa ediyorsa da 
öznelerinin farklı yeteneklere ve bilgi kay
naklarına sahip olmaları sebebiyle ikisini 
birbirinden ayırır. 

İslam'dan önce kehanetyaygın olup ka
hinlerin cin ve şeytantarla irtibatlı olduk
ları kabul edilirdi. Cahiliye Arapları'na gö
re dünyanın idaresinde ruhlar Tanrı 'nın 

ortak ve yardımcıları konumunda olup sa
adete ulaşma veya felaketlerden korun
ma onların sayesinde mümkündü (Cevad 

Al i. VI, 705 -706). Şairler gibi kahinierin de 
göğe çıkıp meleklerin konuşmalarını din
leyen cinlerinin bulunduğuna inanılırdı 
(bk. KARIN) Nitekim Cahiz, Müseylime'
nin "reiy" sahibi bir kahin olduğunu kay
dederken (Kitabü 'I-Hayeuan, IV, 370) Ma- 1 

verdi, "beşairü'n-nübüwe" çerçevesinde 
Hz. Peygamber'in nübüwetini haber ve
ren kahiniere örnekler verir ve Sevad ~
Karlb'i bunlar arasında sayar (A'Iamü 'n

nübüuue, s. ı 03- 1 07) . Cahiliye dönemin
de kahinierin fert ve toplum hayatında 
da önemli bir yeri vardı. İnanışa göre on
lar ihtilafları çözer, rüyaları tabir eder, ka
yıpları bulur, zina olaylarını belirler, hırsız
lık ve adam öldürme gibi cürümleri ay
dınlatır, hastalıklara şifa bulurlardı. Ayrıca 

bir kabileye savaş ilan edileceği zaman 
kahiniere danışılır, toplumsal ihtilaflarda 
ve aile anlaşmazlıklarında hakemlikleri
ne başvuru! ur, gelebilecek her türlü fela
keti önceden haber vermeleri istenirdi. 
Bu sebeple kabileterin özel şair ve hatip
leri yanında kahinieri de bulunur ve işleri 
karşılığında "hulvan" denilen bir ücret 
alırlardı. Kahinler seeili ve kafiyeli ifade
lerle kısa ve ahenkli cümleler kullanır; yer, 
gök, ay, güneş, gece, gündüz üzerine ye
min ederek kehanete başlarlardı. Birçok 1 

ünlü erkek ve kadın kahin arasında en 
eskilerinden biri tek eli, tek gözü ve tek 
ayağının bulunduğu ve yarım insan şek
linde olduğu söylenen Şık, bir başkası ise 
kafatası dışında vücudunda kemik bulun
madığına ve kumaş gibi dürülebildiğine 
inanılan Satlh'ti. Diğer meşhurlar arasın
da Hanafir b. Tev'em ei-Himyerl, Sevad 
b. Karlb ed-Devsl, Yemen kadın kahinieri 
Tureyfe, Sevda bint Zühre ve Zera bint 
Zuhayr sayılabilir (Mes'udl , ll, 1 7 2 - 193 ı. 

Kur'an-ı Kerim'de kahin kelimesi iki 
yerde geçmektedir (et -Tur 52/29; el-Hak
ka 69/42) Bunların birincisinde Peygam
ber'in kahin veya cinlerin etkisinde kal
madığı , ikincisinde Kur'an ' ın herhangi bir 
kahinin sözü olmadığı bildirilmekte, do
layısıyla her iki ayette de Resül-i Ekrem 
kahinlikten tenzih edilmektedir. Ancak 
şeytan ve cinlerden bazılarının önceleri 
gök alemine nüfuz etmeye çalışarak me
leklerin konuşmalarına kulak verdikleri , 
daha sonra buna fırsat verilmediği (ei
Hicr 15/ 18; es-S§.ffat 37/7-1 O; el-Cin 72/8-

9) , insan ve cin şeytanlarının birbirine 
yaldızlı ve aldatıcı sözler fısıldayıp taraf
tariarına telk.inde bulundukları (e i-En'am 
6/11 2, 12 1) yönündeki ayetterin ve bazı 
hadislerde zikredilen kahinierin (mesela 
bk. Buhar!, "Bed'ü'l-balk" , 6. "Tefsir " , 15/ 

I; 34/ 1; ibn Mace, "Mu~addime" , 13) İslam 

KAH iN 

öncesi bilgi kaynaklarına işaret ettiği ka
bul edilir. Hz. Peygamber, kendisine ka
hinlerin gaipten haber verme iddiasında 
bulundukları söylendiği zaman bu tür bil
gilerin bir değerinin olmadığını bildirmiş , 

söylediklerinin bazan doğru çıktığı ifade 
edilince de bunların cinlerin kulak hırsızlı
ğına dayandıntıp bir doğruya yüz yalanın 
karıştınlmasıyla ortaya çıktığını belirt
miştir (Bu ha r!, "Tıb" , 46 ; "Tevhid" , 57; 

Mü slim , "Selam", 1 22- 1 2 3ı . 

Kahinlerle cin ve şeytanlar arasında bir 
iletişimin bulunduğunu kabul edenler, 
bunun Resul-i Ekrem'in nübüwetinden 
sonra devam edip etmediği konusunda 
farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bir kıs
mına göre cinlerin gökten haber aşırına
ları nübüwet öncesi döneme ait olup da
ha sonra böyle bir olay gerçekleşmemiş
tir ( Beyhaki, ll, 237). İbn Haldün'un da da
hil olduğu bazı alimler ise nübüwetle bir
likte gökten haber aşırmanın engellendi
ği ve sadece hayal gücüne dayalı kehane
tin devam ettiği, Hz. Peygamber'in vefa
tından sonra ise cin ve şeytanlar vasıta
sıyla haber aşırmanın tekrar başladığı gö
rüşü ndedir (fvlukaddime, ı , 41 3; Maverdl, 
s. l 03; ayrı ca b k. İSTİRAK-ı SEM' ı 

Tevhid ilkesine aykırılığı ve nübüwete 
alternatif olma tehlikesi sebebiyle İslam 
dininde kehanet şiddetle yasaklanmıştır. 
Kur'an'da gayb bilgisinin sadece Allah'a 
ait olduğu (Yunus ı 0/ 20; en-Nemi 27/6 5) , 

cinleringaybı bilmeyip (Sebe ' 34/ I4ı yal
dızlı sözlerle birbirlerini aldattıkları (e 1-
En'am 6/ 11 2) haber verilmek suretiyle ka
hinlerin bilgi kaynaklarının güvenilir ol
madığına işaret edilir. Ebu Hanife, vahiy 
almaksızın insanların kalbinden geçenleri 
bildiğini ileri süren kişinin büyük günah 
işlemiş ve cehennertıi hak etmiş olacağı
nı söyler ( Beyazizade Ahmed Efendi, s. 86 ). 

Öte yandan hadislerde de kehanet kesin
likle yasaklanmış , bilgi için kahiniere baş
vuranın Hz. Peygamber' e indir ilen vahiy
leri inkar etmiş olacağı (Ebu Davud, "Tıb", 
2 1; ibn Ma ce, " TaJ::ıaret" , ı 22; Tirmizi, "Ta
hiiret" , ı 02), kıldığı namazların kırk gün 
kabul edilmeyeceği (Mü slim , "Selam" , 
İ 25) ve cennete girerneyeceği (fvlüsned, 

ll I, 14 ı bildirilmiştir. As r-ı saadet'te ka
hinlere yönelik uygulama da aynı istika-. 
mette olmuş, Resul-i Ekrem, Muaviye b. 
Hakem- es-Süleml'yi kahiniere başvur
maktan ve kuşların uçuş şeklinden hü
kümler çıkarmaktan menetmiş (a.g.e. , 
III , 44 3; V, 447 -448), ayrıca kehanet kar
şılığında bedel alınmasını yasaklamıştır 
(a .g .e., IV, 118; Buhar! , "Mena~ıbü'l-en

şar", 26) Hz. Ebu Bekir de bir seferinde 

171 


