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Türkçe tercümesi daha vardýr (Bütün Yön-
leriyle Hz. Ömer ve Devlet Ýdaresi, trc. Ta-
lip Yaþar Alp, I-II, Ýstanbul 1986; Hazreti
Ömer, trc. Fatih Güngör v.dðr., Ýstanbul
2004). Mevlânâ Þiblî’nin diðer bazý eserle-
ri de þunlardýr: el-øazzâlî (Lahor 1902; T
trc. Yusuf Karaca, Ýslâmýn Fikir Kýlýcý Gaz-
zâlî, Ýstanbul 1972), KitâbÅâne-i Ýsken-
deriyye (Agra 1891), ƒu¹û¹-ý Þiblî (Agra,
ts.), Mekâtîb (nþr. Süleyman Nedvî, I-II,
A‘zamgarh 1927-1928), Mašålât-ý Þib-
lî, (I-VIII, A‘zamgarh 1934-1954), Sefer-
nâme-i Rûm u Mý½r u Þâm (A‘zam-
garh 1940), TârîÅ-i £Ýlm-i Kelâm (Far. trc.
M. Taký Fahr-i Dâî-i Gîlânî, Tahran 1328),
£Ýlm-i Kelâm-ý Cedîd (Far. trc. M. Taký
Fahr-i Dâî-i Gîlânî, Tahran 1329).
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ÿAnýs Ahmad

Fikirleri. Hindistan’da modernist düþün-
ce genellikle Seyyid Ahmed Han’la baþla-
týlsa da bölgede yeni kelâm hareketinin
temsilciliðini Þiblî Nu‘mânî yapmýþtýr. Þib-
lî, tarihçiliðinin yanýnda çalýþmalarýnda te-
mel Ýslâm ilimlerini de konu edinmiþ, ýs-
lahat anlayýþýnda fýkýh ve siyasetten ziya-
de kelâma öncelik vermiþtir. Kelâm ilmini
çaðdaþ dinî akýlcýlýk bakýmýndan bir hare-
ket noktasý ve ilham kaynaðý olarak gör-
müþ, eski kelâm metodunun yetersiz kal-
masý yüzünden yeni bir kelâm kitabý yaz-
ma ihtiyacýný dile getirmiþtir (TârîÅ-i £Ýlm-i
Kelâm, s. 2-3). Þiblî’ye göre son dönemde

bazý kelâm kitaplarý telif edilmiþse de bun-
larýn bir kýsmý müteahhir Eþ‘ariyye’yi, bir
kýsmý da Avrupa’ya has inanç ve düþün-
celeri ölçü almýþ, dolayýsýyla birinciler tak-
lide, ikinciler ise taklidî bir ictihada yönel-
miþtir. Bu sebeple Þiblî, Hindistan’da 1894’-
te Nedvetü’l-ulemâ adýyla kurulan cemiye-
tin hedefine uygun biçimde materyaliz-
min Ýslâm âleminde yayýlmasýna karþý yeni
bir kelâm ilmi tesis etmek amacýyla eser-
ler kaleme almýþtýr.

Modern çaðýn gereklerine uygun açýk-
lamalar getirmeyi zorunlu gören Þiblî’ye
göre itikadî konularýn yaný sýra dinin tarihî,
ahlâkî ve sosyal yönleri de sorgulanmaya
baþlandýðý için yeni kelâm ilminde bunla-
rýn da ele alýnmasý gerekir. Önceki kelâm
kitaplarýnda bulunan uzun mukaddimeler,
anlaþýlmasý zor terimler ve lüzumsuz tar-
týþmalara karþýlýk yeni çalýþmalarda temel
konulara açýk biçimde yer verilmeli, aklýn
yanýnda kalp ve vicdanýn da tatmin edil-
mesi hedeflenmelidir (£Ýlm-i Kelâm-ý Cedîd,
s. 4). Þiblî, Selefî eðilimdeki Hint âlimleri-
nin aksine yalnýzca Asr-ý saâdet’ten deðil
Ýslâm tarihindeki bütün birikimden ve her
alandaki âlimlerden istifade edilmesini ge-
rekli görmüþtür. Gazzâlî veya Fahreddin
er-Râzî birer kelâm âlimi olduðu gibi Ýslâm’ý
farklý bir üslûpla takdim etmek isteyen
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de bir kelâm-
cýdýr. Þiblî’nin yeni metot arayýþýnda, kelâm
tarihindeki görüþlerden seçme ve tercih-
ler yaparak gelenekten kopmadan kelâmý
yenileme yolunu benimsediði görülmek-
tedir. Yeni kelâmla ilgili eserinde kelâm
kitaplarýnýn baþýnda yer alan bilgi konusu
yerine dinin mahiyeti ve fýtrîliði konusunu
iþlemiþ, din duygusunun doðuþtan gelen
bir haslet olduðu hususu üzerinde dur-
muþtur.

Ulûhiyyet inancý baðlamýnda daha çok
tevhid konusuna vurgu yapan Þiblî Nu‘mâ-
nî, Allah ile kul arasýna herhangi bir aracý-
nýn konmamasý ve kiþinin ihtiyaçlarýný doð-
rudan Allah’a arzetmesinin gerekliliðini sýk-
ça vurgulamýþtýr. Ona göre diðer din ve
inançlarýn ulûhiyyet anlayýþýndaki karma-
þýklýðýn aksine Ýslâm’daki apaçýk tevhid ve
tenzih fikri, putperestliðin bir daha geri
gelmeyecek þekilde müslüman toplumlar-
dan tamamen sökülüp atýlmasýný saðla-
mýþtýr (a.g.e., s. 55, 117-118). Kur’an’da
çoðunlukla ilâhî iradenin beþerî fiillerden
sonraya býrakýldýðý görülmekle beraber
(Yûnus 10/9; en-Nahl 16/104; Muhammed
47/7; es-Saf 61/5) insanlarýn fiillerinde zo-
runluluk altýnda olduðu kanaatini uyandý-
ran bazý âyetler de bulunmaktadýr (mese-
lâ en-Nisâ 4/78; el-En‘âm 6/18). Bundan

lâm ilmiyle de ilgilenmiþ ve bu konuda
eserler kaleme almýþtýr (aþ.bk.).

Baþlýca Eserleri. 1. el-Meßmûn (Agra
1887). Þiblî bu ilk büyük çalýþmasýnda Ab-
bâsî Halifesi Me’mûn’u akýlcý, entelektüel
bir devlet adamý olarak tanýtmýþ, kültür
faaliyetlerine dikkat çekmiþtir. Seyyid Emîr
Ali A Short History of the Saracens, P.
K. Hitti Makers of Arab History adlý ça-
lýþmalarýnda bu eserden büyük ölçüde ya-
rarlanmýþlardýr. Sahasýnda Urduca kale-
me alýnmýþ ilk eser olma özelliðini taþýyan
kitap Urduca tarih yazýcýlýðýnýn geliþme-
sinde önemli katkýlar saðlamýþtýr. Eserin
ikinci baskýsý Seyyid Ahmed Han’ýn takri-
ziyle yapýlmýþtýr (A‘zamgarh 1889). 2. Sî-
ret-i Nu£mân (Agra 1891). Ýmâm-ý Âzam
Ebû Hanîfe’nin hayatýna dair Urduca eser-
de Þiblî sadece Ebû Hanîfe’nin biyografi-
sini yazmakla kalmamýþ, Hanefî fýkhýnýn
önemli noktalarý üzerinde de durmuþtur.
Eser Ýngilizce’ye tercüme edilmiþtir (trc.
M. Hadi Husain, Lahor 1972; New Delhi
1988). 3. Sevâni¼-i Mevlânâ-yý Rûm
(Leknev 1902; Lahor 1909). Þiblî, yeni ilm-i
kelâma ilgisini göstermesi bakýmýndan
önemli olan bu eserinde Mevlânâ Celâ-
leddîn-i Rûmî’yi sadece bir sûfî olarak de-
ðil ayný zamanda seçkin bir kelâm âlimi
olarak ele alýp deðerlendirmiþtir. 4. Sîre-
tü’n-nebî. Þiblî, Hz. Peygamber’in ha-
yatýný anlattýðý en önemli çalýþmasý ka-
bul edilen bu eserini beþ cilt halinde ta-
sarlamýþsa da iki cildini yazabilmiþtir.
Eserin ilk cildi Þiblî’nin ölümünden son-
ra basýlmýþ (A‘zamgarh 1918), II. cildi Sey-
yid Süleyman Nedvî’nin yaptýðý bazý ilâve-
lerle yayýmlanmýþ (A‘zamgarh 1920), Ned-
vî dört cilt daha yazarak eseri tamamla-
mýþtýr. Ömer Rýza Doðrul, aslý Urduca olan
eseri Ýngilizce tercümesinden Ýslâm Ta-
rihi Asr-ý Saâdet adýyla Türkçe’ye tercü-
me etmiþtir (I-IV, Ýstanbul 1928; bk. ASR-ý
SAÂDET). 5. Þi£rü’l-£Acem yâ TârîÅ-i
Þu£arâ ve Edebiyyât-ý Man¾ûm-ý Îrân
(I-IV, Aligarh 1909-1912; V, A‘zamgarh
1919). Eser Farsça’ya tercüme edilmiþtir
(trc. Burhâneddin Keþkekî v.dðr., Kâbil
1306-1315 hþ.; Tahran 1326-1363 hþ.). 6.
Külliyyât-ý Þiblî. Kitapta Þiblî’nin þiirle-
ri derlenmiþtir (Kanpûr 1909; Tahran 1937;
A‘zamgarh 1954). Ýyi bir þair olan Þiblî’nin
“Hýmâr-ý Çeþm-i Sâký” ve “Bâð ü Bahâr”
adlý þiirleri onun bu sahadaki kabiliyeti-
ni göstermektedir. 7. £Ömer el-Fârûš
(Kanpûr 1899; Ýng. trc. Zafar Ali Khan – M.
Saleem, I-II, Lahore 1957; Ýngilizce özeti:
London 2004). Ömer Rýza Doðrul tarafýn-
dan Türkçe’ye çevrilen eser Asr-ý Saâdet’in
VII. cildi olarak yayýmlanmýþtýr. Eserin iki
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den farklý mânalarýnýn olabileceðini, bun-
larýn ortaya çýkarýlmasýyla bazý anlam so-
runlarýnýn çözüleceðini düþünür. Her dilde
çok anlamlý mecazi ifadeler bulunur. Me-
selâ “el açýklýðý” deyince cömertliðin anla-
þýlmasý hiçbir anlam deðiþikliði meydana
getirmezken yaygýn mânanýn kastedilme-
si bazý problemlere yol açar. Þu halde asýl
dikkate alýnmasý gereken husus þudur:
Kur’ân-ý Kerîm, Allah kelâmý olmasýnýn ya-
ný sýra Arapça indirildiði için bu dilde bu-
lunan bütün yapý ve kullanýlýþlarý yani me-
caz, istiare ve teþbihlerin her çeþidini içe-
rir. Dolayýsýyla zâhirî anlamýn terkedilme-
diði, aralarýndan birinin uygun görüldüðü
açýklamalar çok defa te’vil olarak isimlen-
dirilse de aslýnda bunlar tam bir te’vil de-
ðildir. Zira bir kelimenin aslî mânasýndan
baþka bazan birçok anlamý bulunabilmek-
tedir. Metinlerdeki kelimelerin tek mâna-
ya indirilmesi durumunda lugat kitaplarýn-
da mevcut karþýlýklarýn çoðunun göz ardý
edileceði hesaba katýlýrsa dilde yer alan
sözlük anlamlarýnýn çoðunun aslýnda zâhi-
rî mâna kapsamýna girdiði anlaþýlýr (a.g.e.,
s. 163-169). Þiblî ayrýca, tarihteki Bâtýniy-
ye tehlikesi yüzünden baþka yönlere çekil-
mesini önlemek için dinî metinlerin âlim-
ler tarafýndan sadece yaygýn sözlük anlam-
larýyla açýklandýðýný belirtir (Ýslâmýn Fikir
Kýlýcý Gazzâlî, s. 137).

Kur’an’da Allah’ýn birliðine ve Hz. Mu-
hammed’in peygamberliðine inanan her-
kes müslüman kabul edildiðinden bazý ha-
dislere dayanýlarak tekfir iddialarýnýn orta-
ya atýlmasý mümkün deðildir. Bu sebeple
Mu‘tezile, Kaderiyye ve Cehmiyye gibi fýr-
kalar Ýslâm dýþýnda tutulmamýþ ve ümme-
tin yetmiþ üç fýrkaya bölünüp yalnýz biri-
nin kurtuluþa ereceðini haber veren riva-
yete uyulmamýþtýr. Dolayýsýyla metinlerin
zâhirine takýlýp kalan bazý âlimlerin bu tür
hadisleri dikkate alýp bazý insanlarý tekfir
etmeleri kabul edilemez bir durumdur.

Âhiret hayatýnýn farklýlýðýna dikkat çe-
ken Þiblî, ruhanî âleme ve bedenlerin ye-
niden dirilmesine ateistlerin itiraz etmesi
karþýsýnda rüya olayýný delil gösterir. Hiç
kimse rüyayý inkâr edemeyeceðine göre
rüya sahibinin uzak yerleri görüp naklet-
mesi gibi nebî ve velîlerin uhrevî ve ru-
hanî âlemi tasvir etmeleri de mümkündür.
Ýnsanlara dünyada yaptýklarýnýn karþýlýðý
olarak âhirette mükâfat veya ceza veril-
mesi Þiblî’ye göre naslarda yalýn biçimde
ifade edilmiþtir. Zira âhiret hayatý gibi be-
þer tasavvurunun dýþýnda kalan bir konu
ancak farklý ifadeler ve maddî bir üslûpla
nakledilmesi halinde anlaþýlabilir. Aslýnda
ceza ve mükâfat konusunu sebep-sonuç

iliþkisi içinde anlamak gerekir. Madde âle-
minde nasýl zehir öldürücü, ilâç tedavi edi-
ci ise ruh dünyasýnda da ayný durum söz
konusudur. Ýyi veya kötü davranýþlardan
ruhun etkilenmemesi mümkün deðildir.
Ruhun iyi fiiller neticesinde duyduðu mut-
lulukla kötü amellerden dolayý hissettiði
üzüntünün isimleri dinde mükâfat ve ce-
zadýr. Gazzâlî’nin el-MaŠnûn adý eserine
atýf yapan Þiblî bu konudaki görüþlerini
þu þekilde açýklar: Allah’ýn emir ve nehiy-
leri bir tabibin hastaya ilâç ve perhiz ver-
mesine benzer. Hastanýn bunlara uyma-
masý durumunda rahatsýzlýðýn sürmesi-
nin gerçek sebebi ilâcýn ve perhizin ihmal
edilmesi iken halk genellikle bunu tabibin
tavsiyesine uymamak þeklinde algýlar. As-
lýnda mesele doðrudan ilâç ve perhizle il-
gilidir. Tabip perhiz tavsiye etmeseydi bi-
le kiþi gerekli perhizi yapmadýðý için yine
zarar görecekti. Ayný þekilde Allah’ýn gü-
nah iþlemeyi yasaklamamasý halinde de
ruh onu iþlemekle üzüntü duyacaktý. Ni-
tekim Kur’an’da cehennemin kesin ilimle
görülebileceði (et-Tekâsür 102/5-6) ve hâ-
lihazýrda insaný kuþattýðý (el-Kehf 18/29;
el-Ankebût 29/54) yönünde iþaretler bu-
lunmaktadýr (£Ýlm-i Kelâm-ý Cedîd, s. 120-
123, 179-181).

Ýslâm’ýn temel ilkelerinde mevcut ber-
raklýk ve sadeliðe raðmen zamanla birçok
ilâve yapýlarak kelâm ilminin bir problem-
ler yumaðý haline getirildiðini belirten Þib-
lî, ilk dönem müslümanlarýnýn bile bu tür
meselelerle kuþatýlmýþ Ýslâm’ý anlayama-
yacaðýný söyler. Ona göre asýl þaþýlacak þey
Kur’an’ýn mahlûk olup olmadýðý, Allah’ýn
sýfatlarýnýn zâtýyla münasebeti ve amelin
imandan bir cüz sayýlýp sayýlmayacaðý gi-
bi tartýþmalarýn küfür ya da imanýn ölçü-
sü diye kabul edilmesidir. Bunlar eskiden
bilinmediði halde bazý vasýtalarla kelâm il-
mine girip zaman içinde kelâmcýlarýn vaz-
geçilmez meselesi durumuna gelen tar-
týþmalar veya Kur’an’da geçen, fakat ma-
hiyeti ve keyfiyeti bilinmeyip te’vile tâbi
tutulan konulardýr. Ancak bu tartýþmalar
yüzyýllar boyunca Ýslâm esaslarý gibi telak-
ki edildiðinden hemen çýkarýlýp atýlmasý
kolay deðildir (a.g.e., s. 144-146). Nitekim
sahâbe devrinden itibaren ictihad teþvik
edildiði halde daha sonra taklit hâkim ol-
maya baþlamýþtýr. Düþünme ve araþtýrma
ruhu her ne kadar kelâm kitaplarýna, “Ýti-
kadda taklit câiz deðildir” ifadesiyle geç-
miþse de bu, sonraki dönemlerde geçer-
liliði bulunmayan bir söz olarak kalmýþtýr
(a.g.e., s. 115-116, 194).

hareketle bazý çevreler, müslümanlar ara-
sýnda görülen tembelliði ve geriliði kazâ
ve kader inancýna baðlamakta, dolayýsýyla
diðer dinlerin üstünlüðünü ileri sürmek-
tedir. Bu iddia her ne kadar bir kýsým ta-
savvuf ehlinin davranýþlarýyla teyit edilmiþ-
se de gerçekte asýlsýzdýr. Ýslâm dini insa-
ný tamamen hür kabul etmekle beraber
bu özelliðinin onu haddi aþmaya veya so-
rumluluklarýný ihmal etmeye yöneltmesi-
ni de kabul etmez (a.g.e., s. 192-194; krþ.
Mehr Afroz Murad, s. 55).

Þiblî’nin yeni ilm-i kelâma dair eserinde
üzerinde en çok durduðu konu nübüvvet-
tir. Peygamberliðin bazý üstün özelliklere
sahip kimselere verileceði hususunda Ýbn
Hazm, Gazzâlî, Fahreddin er-Râzî ve Þah
Veliyyullah’a dayalý açýklamalar yaptýktan
sonra kendi görüþünü þöyle temellendi-
rir: Allah bazý insanlara diðerlerinde bu-
lunmayan yetenekler ihsan eder. Bu ruha-
nî kapasiteler içinde nefis terbiyesi ve ah-
lâk temizliðiyle ilgili bir yetenek vardýr ki
“kuvve-i kudsiyye” veya “meleke-i nübüv-
vet” diye anýlýr. Buna sahip olan kiþi öðre-
nim görmediði halde nesne ve olaylarýn
mahiyeti kendisine açýlýr. Nitekim peygam-
berler ümmî iken fesahat, belâgat ve hi-
tabette yüksek dereceler elde etmiþler-
dir. Meselâ Hz. Ýbrâhim, Hz. Îsâ ve Hz. Mu-
hammed rehberlik ve telkin yoluyla dün-
ya tarihini deðiþtirmiþ, ahlâk felsefesinde
Eflâtun ve Aristo’yu aþan prensip ve me-
totlar ortaya koymuþtur (£Ýlm-i Kelâm-ý Ce-
dîd, s. 89-90).

Mûcize üzerine kurulu yaygýn nübüvvet
anlayýþýný eleþtiren Þiblî’ye göre davet ve
tebliðleri sýrasýnda peygamberlere mâne-
vî destek verilirken Allah’ýn koyduðu tabiat
düzeninin bozulmasý gerekmez. Aksi tak-
dirde her þeyin illetsiz meydana gelebile-
ceði görüþü ortaya çýkar. Bundan dolayý
mûcizelerin bilinmeyen gizli bir sebeple ve
ilâhî kanun çerçevesinde oluþan hadiseler
þeklinde açýklanmasý daha doðrudur. Ni-
tekim âlemdeki sebepler zinciri üzerinde
inceleme yapýldýðý takdirde mûcizelerin
sýrrý daha iyi anlaþýlabilir. Görevi dünya ve
âhiret mutluluðuna ulaþtýrmak olan bir
peygamberin elindeki cismi ejderhaya çe-
virmesi hayret verici de olsa insanlýða sun-
duðu mânevî deðerlere fazla bir katký sað-
lamaz (a.g.e., s. 61-64, 72-73). Þiblî, mûci-
zelerin niteliði hususunda Allah’ýn kanun-
larýna aykýrý hiçbir olayýn meydana gelme-
yeceði yönünde -bazý Eþ‘arîler hariç- bütün
mezhep âlimlerinin birleþtiðini söyler. Pey-
gamberlere gelen vahyin insanlar tarafýn-
dan anlaþýlmasý konusuna deðinen Þiblî
naslarýn zâhirî çerçevesi içinde birbirin-
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2005, s. 59-82; Mehmet Özþenel, “Hindistan’da
Hilafet Meselesine Aykýrý Bir Bakýþ: Þiblî Nu-
manî ve Hilafet Makalesi”, Sakarya Üniversite-
si Ýlâhiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, Adapazarý
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ÿM. Sait Özervarlý

– —
ÞÝBLÎZÂDE AHMED ÇELEBÝ

(bk. BURSALI AHMED).
˜ ™

– —
ÞÝDDET
( � א���� )

Arap alfabesinde
bazý harflerin telaffuzunda

belli bir özelliði ifade eden terim
(bk. HARF).

˜ ™

– —
ÞÝDYÂK

(bk. FÂRÝS eþ-ÞÝDYÂK).
˜ ™

– —
ÞÝFA

( �	
א�� )

Dinî, ahlâkî
ve bedenî hastalýklarýn tedavisi

ve ilâcý anlamýnda
bir Kur’an terimi.

˜ ™

Sözlükte “bir hastalýðý tedavi etmek, has-
tayý iyileþtirmek” anlamýnda masdar olan
þifâ’ “hastalýktan kurtulma, iyileþme; ilâç”
mânasýnda isim þeklinde kullanýlýr. Kelime
mecazen “cehalet hastalýðýný giderme” an-
lamýna da gelir (Lisânü’l-£Arab, “þfy” md.;
Kåmus Tercümesi, “þfy” md.). Kur’an’da þi-
fa kelimesi türevleriyle birlikte dört yer-
de dinî-ahlâkî (et-Tevbe 9/14; Yûnus 10/
57; el-Ýsrâ 17/82; Fussýlet 41/44), iki yerde
bedenî (en-Nahl 16/69; eþ-Þuarâ 26/80)
hastalýklarýn tedavisi ve ilâcý mânasýnda
yer almaktadýr. Bu âyetler Abdülkerîm
el-Kuþeyrî’den nakledilen bir keþfe atýf-
la þifa âyetleri diye anýlmýþtýr (Zerkeþî, I,
435-436). Bunlarýn ikisinde (el-Ýsrâ 17/82;
Fussýlet 41/44) Kur’an’ýn inananlar için, bi-
rinde ise (Yûnus 10/57) göðüslerde bulu-
nan hastalýklar için þifa olduðu belirtilir. Son
âyette þifa mev‘iza, hidayet ve rahmet ke-
limeleriyle birlikte ve onlarla yakýn anlam-
da kullanýlmýþtýr. Cehalet hastalýðýna ilâç
anlamýnda ise besâir (cehaleti ve basîret
körlüðünü gideren deliller, nurlar; el-En-

‘âm 6/104; el-A‘râf 7/203; el-Câsiye 45/20)
ve burhan (en-Nisâ 4/174) kelimeleriyle
benzer bir kapsama sahiptir. Fiil kipiyle
geçtiði Tevbe sûresinin 14. âyetinde “içi
ferahlatma, öfke, intikam vb. duygularý
teskin etme” mânasýndadýr. Tefsirlerde
kaydedildiðine göre âyet, Hudeybiye Ant-
laþmasý’na dayanarak Hz. Peygamber’le
ittifak kuran Huzâalýlar’a Bekiroðullarý’nýn
antlaþmayý bozarak saldýrmasý ve Kureyþ-
liler’in de onlara yardým etmesi üzerine
tecavüzkâr müþriklere karþý müminleri ci-
hada teþvik etmek için inmiþtir (Kurtubî,
VIII, 87; Süyûtî, ed-Dürrü’l-men¦ûr, IV, 138).
Þifa kelimesi hadislerde de Kur’an’daki
kullanýmýyla paralellik arzedecek þekilde
geçmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “þfy”
md.). Þifanýn karþýtý olan maraz (hastalýk)
Kur’an’da genellikle inkâr, þirk, nifak; ve-
him ve kuþku gibi dinî-itikadî hastalýklarý,
bir yerde de “þehevî zaaf” anlamýnda ahlâ-
kî hastalýðý (el-Ahzâb 33/12) anlatýr. Beden-
sel hastalýklara ise daha çok marîz (has-
ta) kelimesi kapsamýnda iþaret edilmiþtir.
Ýnanç, düþünce ve karakterdeki sapmayý,
bozulmayý ifade eden hastalýklarýn kayna-
ðý kalb / kulûb ve sadr / sudûr kelimeleriy-
le belirtilirken itikadî-fikrî ve ahlâkî hasta-
lýklara yakalanmamýþ ya da yakalandýktan
sonra mârifet / yakýn (tevhid) ve tövbe ilâ-
cýyla þifa bulmuþ kalpler için “kalb-i selîm”
tabiri kullanýlýr (eþ-Þuarâ 26/89). Yûnus sû-
resinin 57. âyetinde, “Size … göðüslerdeki
hastalýklara þifa olan Kur’an geldi” buyu-
rularak dinî ve ahlâkî hastalýklarýn ilâcýnýn
Kur’an olduðu bildirilirken bedenî hasta-
lýklarýn tedavisi baðlamýnda balýn þifa ve-
rici özelliðine dikkat çekilir (en-Nahl 16/69).
Hz. Ýbrâhim’in diliyle, “Hastalandýðýmda O
bana þifa verir” âyetiyle de (eþ-Þuarâ 26/
80) Ýslâm’ýn ulûhiyyet ve tevhid anlayýþýna
göre asýl þifayý verenin Allah Teâlâ olduðu
vurgulanýr. Nitekim “eþ-þâfî” (þifa veren) ha-
dislerde Allah’ýn isimleri kapsamýnda geç-
mektedir (Buhârî, “Týb”, 38; Ebû Dâvûd,
“Týb”, 17; Tirmizî, “Cenâ,iz”, 4).

Müfessirler Kur’an’ýn þifa oluþunu dö-
nemlere göre farklý þekillerde yorumla-
mýþlardýr. Kur’an’ýn bedenî hastalýklar için
de þifa olduðu düþüncesi eskiden beri
bulunmakla birlikte ilk devir müfessirleri
Kur’an’ýn þifa niteliðini daha çok cehalet,
inkâr, þirk, nifak, tereddüt ve fâsýklýk gi-
bi hastalýklara þifa diye yorumlamýþlardýr.
Týpla da uðraþtýðý bilinen Fahreddin er-
Râzî ile birlikte Kur’an’ýn cismanî hastalýk-
lara þifa olabileceði dile getirilmeye baþ-
lanmýþtýr. Ruhanî / mânevî hastalýklarýn en
zararlýsýnýn ulûhiyyet, nübüvvet, âhiret, ka-

Þiblî Nu‘mânî kelâmýn siyerle baðlantýsý-
ný kurmak istemiþtir. Dinin sadece Allah’a
imandan ibaret bulunmadýðýný, nübüvve-
tin de onun bir parçasý olduðunu, dolayý-
sýyla peygamberin þahsiyeti ve hayatýyla
ilgili muhtemel sorularla kelâm ilminin il-
gilenmesi gerektiðini vurgular. Ayrýca ev-
lilik, Ýslâm’ý zorla kabul ettirme, köleliðe
izin verme, dünya iþleri ve siyasetle uðraþ-
ma gibi konularda Batýlý yazarlarca Hz.
Peygamber’e eleþtiriler yöneltildiðini ifa-
de ederek bunlara cevap verilmesinin zo-
runlu hale geldiðini belirtir (Sirat-un-Na-
bi, I, 7, 88). Bu noktada Ýslâm’ýn inanç ve
prensiplerini diðer din ve medeniyetlerle
mukayese edip üstünlüðünü göstermeye
çalýþýr. Bunun yanýnda insan haklarý, kadý-
nýn konumu, miras ve amme hukuku gibi
o zamana kadar kelâmda ele alýnmayan
konulara da baþlýklar halinde yer vermiþ-
tir (£Ýlm-i Kelâm-ý Cedîd, s. 127-144). Bu
durumda kelâmýn muhtevasý, konularýnýn
sýralanýþý sabit ve duraðan olmaktan çýk-
maktadýr.
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