SiGORTA
maları Toplantısı'nda

bir nevi yardımlaş
kabul edilerek karşılıklı sigortaların meşru olduğuna, devlet tarafından
organize edilen sosyal güvenlik ve sosyal
sigorta sistemlerinden yararlanmanın caiz
sayıldığına, ticari sigortalar hakkında ise
daha özel bilimsel araştırmalar yapılması
nın gerekli görüldüğüne karar verilmiştir.
1968'de Ezher'de yapılan bir başka toplantıda ağırlıklı olarak sigorta akdinin fı
kıh kurallanyla bağdaşmayan yönlerine dikkat çekilmiş, Ali el-Hafif'in sigortanın caiz
olduğu şeklindeki görüşü ittifakla reddedilerek değişik bilim dallarından oluşturu
lacak uzmanlar kurulunun konu hakkında
araştırınayı sürdürmesi yönünde tavsiye
kararı alınmıştır (fsa Abduh, s. 186-187).
Dünya İslam Birliği'ne bağlı Fıkıh Akademisi'nin 1977 yılında Riyad'da gerçekleş
tirdiği toplantıda karşılıklı sigortaların caiz
olduğuna ittifakla karar verilmiş. aynı kurumun 1978'de Mekke'de yaptığı toplantıda ise üyelerin büyük kısmı ticali sigortanın bütün çeşitleriyle haram olduğu yönünde görüş belirtmiştir (M. Neôb el-Mum. Xlll, 252, 258). İslam Konferansı Teşki
latı'na bağlı İslam Fıkıh Akademisi'nin 198S
yılında gerçekleştirdiği ikinci dönem toplantısında sigortayla ilgili şu karar alınmış
tır: Ticari sigorta şirketlerinin uygulamakta olduğu sabit prim esasına dayalı ticari
sigorta sözleşmesi akdi geçersiz kılacak ölçüde büyük belirsizlik içermekte olup dinen haramdır. İslam'daki muamelat ilkelerine uygun alternatif sigorta sözleşme
si ise teberru ve karşılıklı yardım esasına
dayalı yardımlaşma sigortası akdidir. Bu
esasa dayalı reasürans işlemi de aynıdır.
1996'da Konya'da gerçekleştirilen ı. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi'nde yer alan
sigorta oturumu sonuç bildirgesinde şu
tesbite yer verilmiştir: Heyet prensip olarak sigorta sisteminin caiz ve gerekli olduğunda görüş birliği içindedir. Bununla birlikte, özellikle ticari hayat sigortası olmak
üzere günümüzde cari olan diğer ticari sigorta uygulamalarının düzeltilmesi gereken bazı unsurlar içerdiğini kabul etmiş
tir (!. Uluslararası İslam Ticaret Hukukunun Günümüzdeki Meseleleri Kongresi, s.
ma

olduğu

1062).
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b. Haccac ei-Buhari es-Siğnaki
(ö. 714/ 1314)

Hanefi fakihi.
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Doğum yeri hakkında bilgi yoksa da Seyhun nehri kıyısındaki Siğnak şehrine nisbet edilmesi en azından onun bu şehirle
ilişkisini göstermektedir. X. yüzyılda Oğuz
Yabgu Devleti'nin büyük şehirlerinden ve
zaman zamanda idare merkezi olduğu anlaşılan Siğnak (Barthold. Moğol İstilasına
Kadar Türkistan, s. 229; Togan . ı. 35) Divanü lugati't-Türk'te (1, 392) Süğnakşek
linde yazılır. Zebldl de aynı imiayı verir ve
Buhara'ya bağlı yerleşim merkezlerinden
biri olarak niteler (Tacü'l-'arQs, " sgrıt" md.).
Barthold ve Togan şehrin günümüzde Sunak-kurgan, Sunak-ata veya Sunak-korgan
adlarıyla anılan bir harabe halinde bulunduğunu kaydeder. Siğnaki nisbesi Arapça
eserlerde bazan sad harfiyle yazılırsa da
müellif kendi eserlerinde sin harfiyle yazar.
Kaynaklarda doğum tarihi hakkında bilgi
bulunmayan Siğnaki'nin, 620 (1223) yılın
da dünyaya geldiği tahmin edilen Ebü'lBerekat en-Nesefı'yi kendisinden istifade
ettiği genç kuşaktan saydığı dikkate alındı
ğında onun da buna yakın bir tarihte doğ
duğu söylenebilir.
Siğnaki,

el- Vafi adlı eserinin sonunda
göre Hafızüddin Muhammed
b. Muhammed b. Nasr, Abdülazlz ei-Buharl'nin hacası ve amcası olan Fahreddin
Muhammed b. Muhammed b. İlyas eiMaymergi ve Celaleddin el-Ma'şer gibi hocalardan ders aldı. Ayrıca birlikte ders halkasına katıldığı Hüsameddin en-Niyazevl
ei-Ahvezl, Ebü'I-Berekat en-Nesefı, Şern
seddin el-Adud ei-Kindl, Rükneddin ei-Efşend gibi akranlanndan da faydaland.ı. Kendisinden icazet alıp icazet verdiği bir alim
de Taceddin Ahmed b. Mahmud el-Cendl'd.ir (Keşfü'?-?unan, II, 1775) . Bazı eserlerde
(SüyGtl, ı . 537; Temlml, III, I 50) hocaları
arasında anılan Abdülcem b. Abdülkerlm
Sahibü'I-Hidaye kimi kaynaklarda meşhur
el-Hidaye müellifi M erginani olarak gösteriliyorsa da (Keşfü'?-?.unQn, II, 2032) Merginanl'nin vefat tarihi (ö. 593/ 1 ı 97) dikkate alındığında bu tesbitin doğru olmadığı
anlaşılır. Bağdat'ta Meşhed-i Ebu Hanife'de ders veren Siğnaki'nin ayrıca Dımaşk,
Halep, Kahire, Buhara, Nlsabur'da ders
okuttuğu ve hacca gittiği kaydedilir. Siğ
naki'nin talebeleri arasında Kıvamüddin elkaydettiğine
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Kakl, Emir Katib el-İtkani. Celaleddin Ahmed b. Yusuf el-Harizmi el-Kurlani, Celaleddin Ahmed b. Mahmud el-Gucdüvani.
Şemseddin Abdullah b. Haccac el-Kaşgari
ve İbnü'l-Fasih'in adları geçer.
Kaynaklarda Siğnakl'nin vefat tarihi olarak 710, 711, 714 (1314) yılları, ölüm yeri
olarak da Merv ve Halep zikredilir. 711 Recebinde (Kasım ı 3 ı ı) Halep'te Kadılkudat
Nasırüddin Muhammed ile bir araya geldiği ve ona icazet verdiği bilindiğine göre
(Kureş!, ll, 115; Temlm1, lll, 151) 710 (1310)
yılı yanlış olmalıdır. 711 yılı Receb ayında
vefat ettiğine dair bazı kaynaklarda verilen bilgi de ölümle icazet verme olayları
nın birbirine karıştırılmış olabileceğini akla getirmektedir. Eserlerinden el-Kôti'yi
711 Ramazanında (Ocak 1312) Dımaşk'ta
müellif nüshasından istinsah eden kişinin
müellifin hayatta olmadığını ima edecek
kelimeler kullanmaması, ona dünya ve ahiret saadeti dilemesi (el-Kafi, V, 2486-2487),
en azından kendisinin Siğnaki'nin hayatta
olmadığına dair bir bilgiye sahip bulunmadığının işareti sayılabilir. Siğnaki'nin eserlerini tahkik eden araştırmacılar klasik kaynaklarda anılan vefat tarihleri arasında 714
(1314) yılını tercihe şayan bulurlar (a.g.e.,
neşredenin girişi, 1, 79; el-Vafi, neşredenin
girişi , I, 64) . Biyografi kitaplarında "imam,
alim. allame, kudve" ve "fakih , usorı. nahv!, cedeiT" gibi nitelemelerle anılan Siğnaki

Siğnaki' nin

el-Kafi:

Şerf:ıu '1-Pezdevi adlı

eserinin unvan

zamanın

önemli ilim merkezlerinde adı duHanefiler yanında diğer mezhep
mensupları (mesela bk. Takıyyüddin esSübk!- Tikeddin es-Sübkl, VI, 2548) tarafından da görüşlerine itibar edilmiştir.
İbn Tağriberdi onun Hanefi mezhebi reisliği mertebesine ulaştığını, İbn Hacer de
ileri derecede bir alim olduğunu söyler.

yulmuş,

Eserleri. 1. el- Vdff if uşuli'l-fı]f_h. Hüsameddin Ahsikesi'nin Ebü'l-Usr el-Pezdev!'nin Kenzü'l-vüşul'ünü ihtisar ettiği , elMul;}.taşar olarak da bilinen el-Müntel;}.ab
if uşuli'l-me?,heb adlı eserinin şerhidir.
Gerek mezhep içinde gerekse mezhepler
arasındaki farklı görüşlere yer veren Siğ
naki özellikle Hanefi ve Şafii mezhepleri
arasında karşılaştırma yapar, diğer mezhepleri ve imamlarının adını nadiren zikreder. Zaman zaman Pezdevi'nin Uşul'ü
ile Ahsikesi'nin ihtisarı, bunlarla DebOsi ve
Şemsüleimme es-Serahsi'nin görüşleri arasında karşılaştırmada bulunur, nahiv tahlillerine ve dille ilgili tartışmalara girer. Ahmed Muhammed Hammüd el-Yemani tarafından doktora tezi olarak tahkik edilen
eser beş cilthalinde yayımlanmıştır (Kahire 1423/2003). el- Vdfi'nin kaynakları olarak seksen beş kitap tesbit eden Yemani
(el-Vafi, neşredenin girişi, I, I I2-I34), Siğ
naki'nin çağdaşı olsa da el-Müntel;}.ab'ı
ondan sonra şerhettiğini düşündüğü Abdülaziz el-Buhari'nin el- Vali'den çok ya-

sayfasıyla

ilk

sayfası (Süleymaniye

Ktp., Carullah Efendi, nr. 490)

rarlandığını

ve çoğu zaman Siğnaki'nin bausul kitaplarından yaptığı nakilleri aynen
verdiğini söyler (a.g.e., neş redenin girişi , I,
3, I04). z. el-Kafi: Şerf:ıu'l-Pezdevi. Ebü'lUsr el-Pezdevl'nin usul-i fıkha dair eserinin
şerhidir. Fahreddin Seyyid Muhammed Kanit tarafından Medine İslam Üniversitesi'nde doktora tezi olarak tahkik edilmiş ve
beş cilthalinde neşredilmiştir (Riyad I42 2/
200 ı) . Kan it' in tesbitine göre müellif eJKdff'de on beşi nüshası mevcut olmayan
veya nadir bulunan türden olmak üzere
yetmiş dokuz kaynak kullanmıştır. Naşirin
belirttiğine göre Siğnaki ' nin şerhi diğer
lerinden farklı ve orijinal bir eser olup Abdülaziz el-Buhar! açıkça belirtmese de kendi şerhinde muhtemelen bu eserden faydalanmıştır. 3. en-Nihdye ii şerf:ıi'l-Hi
ddye. Merginani'nin meşhur eserinin şer
hi olup Leknevi bunun el-Hiddye şerhle
rinin en hacimiiierinden olduğunu belirtir. Bazı eserlerde el-Hiddye'nin ilk şerhi
olduğu söyleniyorsa da bu doğru değildir.
Ekmeleddin el-Baberti, el-Hiddye'yi okuturken bu şerhten çok yararlandığını , çok
değerli fakat uzunca bulduğu eseri ihtisar etmesi yönündeki ısrarlı talepler üzerine Siğnaki'nin şerhi yanında başkaların
dan da yararlanarak el- 'İndye'yi yazdığım
anlatır (el-'İnaye, I, 2) . Edirne Selimiye (nr.
639, 640, 641 , 642,643 , 644, 645,646,647)
ve Manisa İl Halk (nr. 527, 528, 529 , 530,
542) kütüphaneleri yanında başta Süleymaniye olmak üzere istanbul kütüphanelerinde çok sayıda nüshasının olması eserin Anadolu'da da rağbet gördüğünü gösterir. Cemaleddin Konevi tarafından Ijuldşatü'n-Nihôye ii tevd'idi'l-Hiddye adıy
la tek cilt halinde ihtisar edilmiştir. Bazı
kaynaklarda İbnü'z-Zerkeşi Ahmed b. Hasan 'ın bu şerhi ihtisar ettiği belirtilirse de
İbnü'ş-Şıhne bunun doğru olmadığını söyler. 4. et-Tesdid şerf:ıu't-Temhid ii ]f_avd'idi't-tevf:ıid. Ebü'l-Muin en-Nesefi'nin kelama dair eserinin şerhidir (Beyazıt Devlet
Ktp. , Bayezid, nr. 3078; Süleymaniye Ktp .,
Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 309, Carullah
Efendi, nr. 516, 1207, Esad Efendi , nr. 3893,
Hasan Hüsn ü Paşa, nr. 407; ayrıca bk. elKafi, neşredenin girişi, 1, 73) . S. el-Muvaş
şal. Zemahşeri'nin nahve dair el-Mufaşşal
adlı eserinin şerhi olup müellif bu eserinde hocaları Taceddin Ahmed b. Mahmud
el-Cendi'nin el-İ]f_lid ve EbQ Asım Ali b.
Ömer el-Esfenderi'nin el-Mu]f_tebes adıy
la el-Mutaşşal'a yazdığı şerhleri bir araya
getirmiştir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali
Paşa , nr. 2484) . Eser, Ümmülkura Üniversitesi'nde Ahmed Hasan Ahmed Nasr tarafından doktora tezi olarak tahkik edi!zı
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miştir

( 1419). 6.

en-NecaJ:ıu't-tali

tilve'l-

meraJ:ı (İÜ Ktp, nr. 143; Beyazıt Devlet

Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3082). Sarf
konusunda olup Abdullah Osman Abdurrahman Sultan eseri ümmülkura Üniversitesi'nde yüksek lisans tezi olarak tahkik
etmiştir (1414).
Siğnaki'ye

nisbet edilen diğer eserler de
(sarf konusunda),

şunlardır : el-Mu{]taşar

Şerf:ıu Mu{]taşari't-Taf:ıavi, Keşfü'l-avôr

li-ehli'l-bevar, Fetava'r-ri'aye ii tecdidi
mesa'ili'l-Hidaye (Ragıb Paşa Ktp., nr.
504). Klasik kaynaklarda geçmemekle birlikte Taşkent'teki Özbekistan Fenler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi'nde kayıtlı olup (nr. 11084, vr. ll b- 14a) Necdet Tosun tarafından neşredilen (bk. bibl.)
Risale-i ljüsameddin-i Signa]fiveya MenCılpb-ı AJ:ımed-i Yesevi adlı Farsça küçük
risale de ona nisbet edilmektedir. Ancak
anılan risalede Siğnaki gibi cedelci yönü
bulunan bu usul ve fıkıh aliminin kaleminden çıkması pek muhtemel görülmeyen
menkıbev'i bilgiler yer almakta, baş taraftaki, "Bu risale, Nihaye müellifi Mevlana
Hüsameddin Allame Siğnaki'nin tasnifatındandır" cümlesi dışında eserin ona aidiyetini gösteren bir kanıt bulunmamaktadır.
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RAHMi YARAN

SiH DiNi
Hindistan' da
Guru Nanak'ın öğretileri doğrultusunda
XV. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan
tek tanrılı din.
_j
L
XN. yüzyıldan itibaren Kuzey Hindistan'da farklı din ve inançlar arasında uzlaşma
hareketleri görülmüş, bu kapsamda İs
lam'ın tevhide dayalı sınıfsız toplum anlayı
şı ve bölgede yaşayan mutasawıfların öğ
retisi Hint toplumunu derinden etkilemiş
tir. Sih dini de Hindular'ın çok tanrılı ve
putperest inanışlarına, kast sistemine ve
Brahmanlar'ın aşırılığa varan uygulamalarına karşı bir tepki olarak )0.1. yüzyılın sonlarında Hindistan'ın kuzeybatısındaki Pencap bölgesinde ortaya çıkmıştır. Sih dini
yerli Hindu düşüncesi, özellikle belli bir
Tanrı'ya bağlılığa dayanan Bhakti geleneğiyle İslam Tanrı inancının bir karışımı olarak aşırı ibadet ve riyazet yerine ahlaki
davranışlara önem veren, uzlaştırmacı ve
eşitlikçi bir dini hareket olarak gelişmiştir.
Ancak bu dinin şekillenmesinde ve akldesinin oluşumunda esas pay Guru Nanak'a
aittir. Nanak'ın hayatı ve düşünceleri üzerinde başka birçok kişi gibi )0.1. yüzyıl sufi
düşünürü Kabir'in de etkisi o!muştur. Nanak'ın onunla görüştüğü ve ondan etkilendiği söylenir. Yeni bir din ortaya koyma
iddiasında bulimmayan Nanak'ın gayesi
dinler arasında uzlaşma sağlayarak toplumsal ve ahlaki bir ısiahat meydana getirmekti. Tek, yüce ve evrensel Tanrı anlayışının yanı sıra dürüstlük, hoşgörü, sevgi, barış ve alçakgönüllülük ilkelerini benimseyen Nanak'ın eleştirisi dinlerin aslın
dan ziyade onların mesajını iyi algılayama
mış olan din mensupianna yönelikti. Nanak, ·Hindu'nun iyi bir Hindu, müslümanın
da iyi bir müslüman olmasını istiyordu. Baş
langıçta farklı ırk ve kastlardan insanların
bir araya gelmesiyle oluşan dini cemaat
zaman içinde kendilerine Sih adı verilen
bir topluluğa dönüştü. Pencap dilinde "çı
rak" veya "öğrenci" cınlamına gelen sih
(sikh) kelimesinin Sc:ınsktitçe ve Pali dilindeki karşılığı sişya ve sikhadır.

Guru Nanak'tan sonra gelen ve öğreti
leri Sih dininin şekillenmesinde etkili olan
dokuz manevi rehberin (guru) sonuncusu
Guru Gobind Singh, 1699'da Khalsa teş
kilatını kurarak barışçı bir ülküsü olan Sih
dininin askeri bir görünüm almasında ve
Sihler arasında farklı düşünce ve mezheplerin ortaya çıkmasında rol oynadı. Khalsa
teşkilatının kuruluşu Sihler'i yeni ve farklı bir milli kimliğe büründürdü. Bir Sih'in
Khalsa'ya girmesi için giriş merasimi yapı
lır. Khalsa'ya katılmış erkeklerin adlarının
sonuna "singh" (aslan), kadınlarınkine "kaur" (prenses) payesi eklenir. Khalsa'ya katılmış bir Sih erkeği "beş k" olarak bilinen
kılık kıyafet kurallarına uymak zorundadır. Bunlar "kah" (kısa pantolon), "kangha"
(tarak), "kara" (sağ bileğe takılan demir bilezik), "keş" (kesilmemiş saç saka!) ve "kirpan"dır (kama 1 kılıç). Bir Sih erkeği kesilmemiş
saçını başına sardığı türban adı verilen bir
çeşit sarık içinde saklar. Sih cemaati pek
çok mezhebe sahip olmakla birlikte temelde iki gruba ayrılır: Sehajdari (tıraşlı
olanlar) ve Keşdari (tıraşsız olanlar). Birinci
gruba Nanakpanthi de (N anak'ın takipçileri) denir.
Sih dininin sembolü, Tanrı'nın bilgisini
temsil eden simetrik iki kama arasında
dik duran ve "khanda" olarak isimlendirilen, iki ağızlı bir kılıçla Tanrı'nın sonsuzluğunu temsil eden bir daireden oluşan şe
klidir. Pek çokyerde kullanılan bu sembol
Sihler'in "nişan-sahib" diye adlandırdıkla
rı turuncu bayraklarının üzerinde de yer
alır. Günümüzde çoğunluğu Hindistan'da
olmak üzere dünya genelinde 23 milyona
yakın Sih dini mensubu bulunmaktadır.
Hindistan'daki Sihler'in büyük kısmı Pencap bölgesinde yaşar ve Pencabi dilini konuşur. Hindistan dışındaki Sihler ise baş
ta İngiltere, Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika, Doğu Afriki:ı., İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere dünyanın çeşitli
bölgelerine dağılmış durumdadır. Eğitime
çok önem veren Sihler politikadan ekonomiye ve spora kadar hayatın her alanında
kendilerini göstermektedirler.
Kutsal Metinler. Sih dininin kutsal metni olan Guru Granth Sahib toplam 1430
sayfadan oluşan, Pençabi dilinde ve Guru
Nanak'a ait Gurmukhi alfabesiyle yazılmış
bir kitaptır. Adi Granth isimli metin ise
beşinci guru Arjan (Arjun) tarafından derlenmiş olup (ı 604) Guru Granth Sahib'in
küçük bir bölümünü ihtiva eder. Guru
Granth Sahib'de Sih guri.ılarının rrianzumelerinin yanı sıra Ramanuja (ö. 1137),
Namdev (ö: 1350) ve Ramananda (ö. 1470)
gibi Hindu Bhakti hareketi mensuplarının,

