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len en ümit verici âyettir” der (el-Fütû¼ât,
VIII, 75). Fahreddin er-Râzî bu âyeti açýk-
larken ilâhî rahmetten ümit kesmenin an-
cak Allah’ýn güçsüz ve merhametsiz oldu-
ðuna veya O’nun her þeyi bilmediðine ya
da cömert davranmadýðýna inanmaktan
kaynaklanabileceðini, bunun da ancak kâ-
firlerden beklenebileceðini söyler (Mefâtî-
¼u’l-³ayb, XVIII, 159). Meleklerin kendisi-
ne bir oðul müjdelemesi üzerine ileri ya-
þýndan dolayý buna çok þaþýran Hz. Ýbrâ-
him’e melekler, “Sakýn ümitsizlerden ol-
ma!” demiþler, Ýbrâhim de, “Rabbimin rah-
metinden haktan sapmýþ olanlardan baþ-
ka kim ümit keser” karþýlýðýný vermiþtir (el-
Hicr 15/55-56). Hz. Peygamber’in, “benim
için dünyadan ve dünyadaki her þeyden
daha deðerli” dediði (Taberî, XI, 16), bir
âyette, “Ey -günah iþleyerek- kendilerine
kötülük eden kullarým! Allah’ýn rahmetin-
den ümit kesmeyin; çünkü Allah bütün
günahlarý baðýþlar; O çok baðýþlayýcý, çok
merhametlidir” buyurulmuþtur (ez-Zümer
39/53). Âyetin nüzûl sebebiyle ilgili çeþit-
li rivayetler vardýr; bunlardan birine göre
âyet, Mekke müþriklerinin puta tapma,
zina etme, haksýz yere adam öldürme gi-
bi kötülüklerini sayýp dökerek Ýslâm’a gir-
seler bile affedilmelerinin mümkün olma-
dýðýný söylemeleri üzerine inmiþtir. Diðer
bazý âyetleri delil göstererek bu âyette
müjdelenen baðýþýn müminleri veya töv-
be edenleri kapsadýðýný ileri sürenler var-
sa da müfessirler, bu müjdenin bütün in-
sanlarý ve Nisâ sûresinde (4/48) istisna edi-
len þirk dýþýndaki bütün günahlarý içine al-
dýðýný kabul etmiþlerdir (Taberî, XI, 14-17;
Þevkânî, IV, 537-538). Hadislerde yeis ve
kunût kavramlarý hem insanlarýn günlük
yaþayýþlarý baðlamýnda hem de dinî içe-
rikli ifadelerde geçmektedir (Wensinck, el-
Mu£cem, “knt”, “ye,s” md.leri). Bir hadis-
te Allah’ýn, rahmeti yarattýðýnda hemen
tamamýný kendisinde býraktýðý, bütün ya-
ratýklarýna sadece az bir kýsmýný verdiði
ifade edildikten sonra, “Eðer kâfir Allah’ýn
katýndaki rahmetin tamamýný bilseydi cen-
netten ümidini kesmezdi; mümin de Al-
lah’ýn katýndaki azabýn tamamýný bilseydi
cehennemden kurtulacaðýna güvenmezdi”
buyurulmuþtur (Müsned, II, 334, 397, 484;
Buhârî, “Rikak”, 19; Müslim, “Tevbe”, 23).

Tasavvuf ve ahlâk kitaplarýnda yeis ge-
nellikle recâ konusu iþlenirken ele alýnýr.
Hâris el-Muhâsibî bazý âyetlere dayana-
rak (el-En‘âm 6/54; Tâhâ 20/82; ez-Zümer
39/53-54) recânýn makbul olmasýnýn iki
þartý bulunduðunu söyler: Ümitsizliðe ka-
pýlmamak, tövbe etmek. Muhâsibî’ye gö-
re kul çok günah iþlerse de bu onu tövbe

etmekten alýkoymamalý, Allah korkusu
kendisini tövbesinin kabul edilmeyeceði,
günahýnýn baðýþlanmayacaðý þeklinde bir
ümitsizliðe sevketmemelidir. Çünkü ümit-
sizlik kulun daha çok günah iþlemesine yol
açar. Bundan dolayý Abdullah b. Mes‘ûd’un
ümitsizliði büyük günahlardan saydýðý ri-
vayet edilir. Kul bin günah iþlese, sonra
buna bin günah daha eklese, sonra da bü-
tün samimiyetiyle tövbe etse Allah onun
kalbindeki bu samimiyeti bilir ve geçmiþ-
teki bütün günahlarýný baðýþlar. Allah’ýn
kitabýnda öðrettiði edebe göre kendini
eðiten kimse, tövbesiz ve amelsiz olsa da
ne bütün günahlarýnýn baðýþlanacaðý þek-
linde boþ bir ümide kapýlýr ne de Allah’ýn
rahmetinden ümit keser. Öte yandan gü-
nahkâr bir kulun ümitsizliðe düþmesi onun
günahkârlýðýný iki kat arttýrýr. Bu sebeple
Allah recâ ile kulunu ümitsizliðe düþmek-
ten, havf ile de boþ güvenle kendini aldat-
maktan korumak istemiþtir (er-Ri £âye li-
¼uš†šýllâh, s. 431-439).

Büyük günahlarý üç dereceye ayýran
Gazzâlî’ye göre kulun Allah’ý ve peygam-
berlerini tanýmamasý, Allah’ýn cezalandýr-
masýný umursamamasý veya O’nun rah-
metinden ümit kesmesi ilk dereceyi oluþ-
turur. Çünkü Allah’ý tanýyanýn mutlak bir
güven içinde olmasý da ümitsizliðe düþ-
mesi de düþünülemez (Ý¼yâß, IV, 20). Gaz-
zâlî insanlarý da âhiretteki halleri itibariy-
le helâk olacaklar, azap görecekler, kurtu-
lacaklar ve Allah’a yakýnlýkla mutlu olacak-
lar þeklinde dört sýnýfa ayýrarak Allah’ýn
rahmetinden ümit kesenleri helâk olacak-
lar sýnýfýndan saymakta (a.g.e., IV, 24-25),
bir kimsenin günahlarýnýn çokluðu sebe-
biyle affedilmeyeceðini zannedip ümitsiz-
liðe düþmesinin þeytandan gelen bir telkin
olduðunu belirterek bu kimseye Allah’ýn
affediciliðini anlatan âyetleri hatýrlayýp re-
câya yönelmesini öðütlemektedir (a.g.e.,
III, 386). Ýki tür insanýn recâya ihtiyacý var.
Biri ümitsizliðe düþerek ibadeti terkeden,
diðeri de Allah korkusundan (havf) dolayý
sürekli ibadet ederek iþlerini ihmal ettiði
için kendisine ve ailesine zarar veren kim-
sedir. Bunlarýn ikisi de aþýrýlýða saptýðýn-
dan kendilerini itidale yöneltecek bir yola
muhtaçtýr ki o da recâdýr (a.g.e., IV, 146).
Havfýn karþýtý emn (umursamazlýk), recânýn
karþýtý yeistir. Kur’an’da ümitsizliðin yeril-
mesi recânýn üstünlüðünü gösterdiði gibi
emnin yerilmesi de havfýn deðerine iþa-
ret eder. Ümitsizliðe götürecek ve amele
engel olacak derecedeki yeis makbul de-
ðildir. Bu sebeple Gazzâlî halka vaaz ve-
renlerin onlara itidal kazandýracak bir þe-
kilde konuþmalarý gerektiðini söyler. Re-
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Sözlükte “ümitsiz olma, ümit kesme” an-
lamýndaki yeis (ye’s) genel olarak “ümit-
sizlik, bir beklentisi olmama durumu”, di-
nî terminolojide “kulun Allah’ýn rahmet ve
yardýmýndan ümidini kesmesi” mânasýn-
da kullanýlýr; kunût kelimesinin eþ anlam-
lýsý ve recânýn karþýtý þeklinde açýklanýr (Râ-
gýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “ye,s” md.; Li-
sânü’l-£Arab, “ye,s” md.; Ýbnü’l-Esîr, V,
291). Þehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî’ye göre
ilâhî rahmetten ümit kesmeye yeis, ümit-
sizliðin yeisten ileri derecesine kunût, bir
kimsenin inkârcýlarýn azabýna benzer bir
azabý hak edecek derecede ümitsiz olma-
sý haline ise sû-i zan denir (Rû¼u’l-me£ânî,
XIII, 45; ayrýca bk. Ýbnü’l-Esîr, IV, 113).

Kur’ân-ý Kerîm’de on iki âyette yeis kö-
künden isim ve fiiller, altý âyette kunût ve
türevleri geçmektedir (M. F. Abdülbâký, el-
Mu£cem, “knt”, “ye,s” md.leri). Veda haccý
esnasýnda inen bir âyetin (el-Mâide 5/3)
“Bugün inkârcýlar sizin dininizden ümitle-
rini kestiler” yeisle ilgili kýsmý, “Ýnkârcýlar
sizin Ýslâm’dan vazgeçerek yeniden put-
perestliðe dönmenizden ümitlerini kesti-
ler” þeklinde açýklanmýþtýr (Taberî, IV, 417-
418; Zemahþerî, I, 32). Buna göre âyette
müslüman olanlarýn bir süre sonra eski
dinlerine döneceklerini uman putperest-
lerin, Hz. Peygamber’in on binlerce müs-
lümanla birlikte Veda haccýný eda etme-
siyle bu ümitlerini tamamen kaybettikleri
anlatýlmakta, böylece Ýslâm tarihinde bir
dönüm noktasýna iþaret edilmektedir. Yû-
suf sûresinde (12/110), peygamberlerin ka-
vimlerini dine davetten bir sonuç alama-
malarý karþýsýnda ümitsizliðe kapýldýklarý ve
yalanlandýklarýný düþündükleri bir sýrada
kendilerine Allah’ýn yardýmýnýn geldiði bil-
dirilir. Kaynaklarda peygamberlerin ümit-
sizliðe düþmesiyle ilgili deðiþik yorumlara
yer verilmiþtir. Bir rivayete göre Abdullah
b. Abbas, Hz. Âiþe’ye bu meseleyi sormuþ,
o da, “Hâþâ! Peygamberler rableri hakkýn-
da yanlýþ bir kanaate kapýlmazlar. Ýþin aslý
þudur ki vahiy gecikip belâlar aðýrlaþýnca
peygamberler inananlarýn kendilerini ya-
lancý sayacaklarýndan kaygýlandýlar” ceva-
býný vermiþtir (Buhârî, “Enbiyâ,”, 19; Ta-
berî, VII, 316-323). Hz. Ya‘kub, Yûsuf’u ve
kardeþini bulup getirmeleri için oðullarýný
Mýsýr’a gönderirken onlara þöyle demiþtir:
“Allah’ýn lutuf ve merhametinden ümidi-
nizi kesmeyin, çünkü Allah’ýn rahmetinden
ancak kâfirler ümit keser” (Yûsuf 12/87).
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, “Bu bize gönderi-
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demiþtir (Ýbn Mâce, “Zühd”, 15). Mâverdî
ve Ýbn Hazm gibi âlimler, tamaýn karþýtý
olduðunu söyledikleri bu mânadaki yeis
için “ruh yüceliði” tabirini de kullanýrlar.
Ýbn Hazm’a göre tama‘ bütün kötülükle-
rin aslýdýr; tama‘ olmasaydý kimse kimse-
nin karþýsýnda küçülmezdi (el-AÅlâš ve’s-
siyer, s. 52-53).
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Kandýra’da doðdu. Teknelere yelken be-
zi diken bir aileden gelir; babasý Ahmed
Efendi de yelken bezi dikerdi; Yelkenci so-
yadý buradan gelmektedir. 1905’te Ýstan-
bul’a gitti. Amcasý Hâfýz Aziz Efendi’nin
Beyazýt Meydaný’ndaki kitapçý dükkânýn-
da çýraklýk yapmaya baþladý; kitapçýlýðý bu-
rada öðrendi. I. Dünya Savaþý’nda askere
alýndý. Küçük yaþtan beri ayaðýnýn sakat-
lýðý sebebiyle geri hizmetlerde kullanýldý ve
askerî hastahanelerde çalýþtý. Terhis olma-
sýna raðmen 1918-1919’da bir süre Harbi-
ye Nezâreti’nde dördüncü sýnýf kâtip sýfa-
týyla bulundu. Amcasý Aziz Efendi’yle bir-
likte, Beyazýt’ta Kapalýçarþý’nýn Fesçiler Ka-
pýsý’nýn bitiþiðinde Çadýrcýlar caddesi üze-
rinde eski bir kitapçý dükkânýný Þevki Efen-
di’den satýn alarak sahaflýk iþine girdi. Ha-
yatýnýn sonuna kadar burada genellikle el
yazmasý kitaplar alýp sattý.

Eski sahaflýk geleneklerini sürdüren Yel-
kenci’nin dükkâný yerli ve yabancý bilim
adamlarýnýn, kitap meraklýlarýnýn bir top-
lantý ve sohbet yeriydi. Ýbnülemin Mah-
mud Kemal, M. Fuad Köprülü, Abdülbaki
Gölpýnarlý, Mükrimin Halil Yinanç, Mual-
lim Cevdet, A. Süheyl Ünver, Ýsmail Hakký
Uzunçarþýlý, Hakký Tarýk Us, Osman Nuri
Ergin, Kemal Salih Sel, Reþat Ekrem Ko-
çu, Sabri Ülgener, Kemal Elker, þarkiyat-

çýlardan Franz Taeschner, Osman Reþher
(Oskar Rescher), Hellmut Ritter bunlardan
bazýlarýdýr. Yazmalarý, hat ve belgeleri an-
layanlara, ihtiyaç sahiplerine satmayý ter-
cih ederdi. Tanýdýklarýna ve ehline kopya
ettirilmek üzere ödünç kitap da verirdi.
Bu türden bazý kitaplarýn kopyalarý günü-
müzde A. Süheyl Ünver’in arþivinde bulun-
maktadýr. Ayrýca evinde özel bir kütüpha-
nesi vardý. Dükkânýnda olan çoðu yazma
kitaplar ölümünden sonra sahaf Ýbrahim
Manav’a satýldý. Abdülbaki Gölpýnarlý çalýþ-
malarýnda Raif Yelkenci’den alýp inceledi-
ði eserleri belirterek kendisine atýfta bu-
lunur. Amcasýyla birlikte Yûnus Emre di-
vanýný taþ baskýsý halinde yayýmladý (Yunus
Divaný, 1340/1924; Özege, V, 2099).

Raif Yelkenci deðiþik alanlarda ün sal-
mýþ geniþ bir dost çevresine sahipti. 1941’-
den vefatýna kadar mutasavvýf-þair Ab-
dülaziz Mecdi Tolun’un Beyazýt Soðanaða
mahallesindeki evinde sohbet toplantý-
larýna katýldýðý bilinmektedir. Son yýllarýný
hastalýklarla geçiren Raif Yelkenci 8 Ekim
1974’te vefat etti, ertesi gün Fâtih Camii’n-
de kýlýnan öðle namazýndan sonra Topkapý
aile kabristanýna defnedildi. Kemal Elker
ölümüne tarih düþürmüþtür: “Tâc-ý pâdi-
þah aný itmâm eder / Dürdü Raif defter-i
a‘mâlini” (1394/1974). Ölüm ilânýna göre
Mehmet Raif Yelkenci’nin eþi Hatice Ha-
ným’dýr. Kýzý Makbule’nin Süleyman Alkan
ile evliliðinden torunlarý Hamit, Halise ve
Halit doðmuþtur.

Basýlmýþ kitabý olmayan Raif Yelkenci
uzun yýllar Yûnus Emre’yi araþtýrmýþ, yan-
lýþ bazý görüþleri düzeltmeye çalýþmýþ, tar-
týþmalara katýlmýþ, Âþýk Paþa’nýn Yûnus
Emre olduðunu ileri sürmüþtür. Simavna-
lý Þeyh Bedreddin’in bir nüshasý kendisin-
de bulunan Menâkýb’ýný yayýmlayamamýþ-
týr. Raif Yelkenci’nin bazý yazýlarý basýlmýþ-
týr: “Muallim Cevdet” (Osman Ergin, [yay.

sûlullah’ýn insanlarla havf ile recâ arasýn-
da bir ifade ile konuþtuðunu ve korkutu-
cu bilgilerin muhataplarda ümitsizlik do-
ðurduðunu görünce bunu recâ ilâcýyla iyi-
leþtirdiðini söyleyen Gazzâlî, vâizlere bu
yöntemden sapmalarý halinde yaptýklarýn-
dan daha fazlasýný yýkacaklarý uyarýsýnda
bulunur (a.g.e., IV, 146, 150-151, 157, 162).
Mâverdî, kötümserlerde ümitsizliðin bas-
kýn bir ruh hali olduðunu ve çalýþmalarýn-
da baþarýyý engellediðini belirtir (Edebü’d-
dünyâ ve’d-dîn, s. 304). Ýnsanýn hayattaki
temel amacýnýn keder ve üzüntüyü yen-
mek olduðunu düþünen Ýbn Hazm’a göre
üzüntüden kurtulmanýn en güvenli yolu
bütün iþlerde âhiret kurtuluþunu ölçü ve
hedef almaktýr. Bunu baþaranlar keder ve
üzüntüden kurtulur, daima sevinçli ve mut-
lu olur. Çünkü insanýn son noktada ama-
cýna ulaþacaðýna dair ümidi hedefine doð-
ru ilerlemesinde ona yardýmcý olur ve bu
ümit amacýna ulaþmasý için ona güç ka-
zandýrýr (el-AÅlâš ve’s-siyer, s. 14-15).

Kelâm ilminde, bir inkârcýnýn öleceðini
anlayarak amel iþleme ümidinin de kal-
madýðý hayatýnýn son noktasýnda iman et-
mesine “îmân-ý be’s”, ölüm anýnda bütün
ümitleri tükenip âhiret kaygýsý duyduðu
sýrada inanmasýna “îmân-ý ye’s”, ayný du-
rumlarda tövbe eden bir günahkâr mü-
minin tövbesine de “tevbe-i ye’s” adý ve-
rilmiþ, bu iman ve tövbenin makbul sayý-
lýp sayýlmayacaðý, bu baðlamda Firavun’un
boðulma esnasýnda, “Ýsrâiloðularý’nýn inan-
dýðý Allah’tan baþka ilâh bulunmadýðýna
inandým” diyerek (Yûnus 10/90) iman et-
mesinin geçerli olup olmadýðý meselesi tar-
týþýlmýþtýr. Ýslâm âlimlerinin çoðunluðu, ko-
nuya iliþkin âyetlere dayanarak beis veya
yeis halinde imanýn kabul edilmeyeceðini
söylemiþ, aralarýnda Bâkýllânî, Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, Celâleddin ed-Devvânî’nin de
bulunduðu bir grup ulemâ ise bu görüþün
aksini savunmuþtur (bk. BE’S). Ýmân-ý ye’-
sin geçersiz, tevbe-i ye’sin geçerli olduðu-
nu söyleyenler de vardýr (Elmalýlý, II, 1316;
III, 2107).

Yeis “baþkasýndan bir þey umma, bekle-
me” anlamýndaki “tama‘” kelimesinin kar-
þýtý olarak “hiç kimseye ümit baðlama-
mak, baþkasýndan bir þey beklememek,
tokgözlü olmak” anlamýnda da kullanýlmýþ
ve bu tutum fazilet sayýlmýþtýr (Ýbn Abdül-
ber, I, 159). Hz. Ömer’e atfedilen, “Zengin-
lik yeiste, fakirlik tama‘da, rahatlýk zühd-
dedir” sözünde yeis bu mânadadýr. Re-
sûlullah kendisinden öðüt isteyen birine,
“Her namazýný son namazýn gibi kýl, özür
dilemek zorunda kalacaðýn þeyi yapma ve
insanlarýn elindeki þeylere ümit baðlama”

Mehmet Raif Yelkenci (sað baþta) Hakký Tarýk Us, Osman Nuri

Ergin ve Kemal Salih Sel ile birlikte (Turgut Kut fotoðraf arþivi)


