
mekte ve daha çok "aklf ve nakli delil, 
hüccet, açık belge, herkesçe bilinen ta
rihi olaylar. bu olaylara tanıklık eden ha
rabeler. vahiy" ve özellikle "Kur'an-ı Ke
rim, nübüwet müessesesi. son peygam
ber Hz. Muhammed, mücize. Hz. Salih'in 
mücizesi olan deve" (el-A'raf 71 73) ma
nalarında kullanılmaktadır. Aynı kelime
nin çağulu olan beyyini'it ise elli iki yer
de tekrarlanmakta ve genellikle "ayet
ler" manasma gelmekte veya ayat keli
mesini nitelemektedir. "Ayatün beyyi
nat" (apaçık ayetler, belgeler) terkibi bir 
yerde (Al-i imran 3/ 97). makam-ı İbra
him başta olmak üzere Kabe'de bulu
nan ve "ibret verici hatıralar taşıyan ta
rihi belgeler" manasında kullanılmıştır. 
Hz. Müsa'ya verilen "dokuz açık belge"
den bahseden ayette ise (el-isra I 7/ 10 I) 
dokuz beyyinenin Hz. Müsa'ya ait müci
zeler veya ona verilen dokuz emir ma
nasına geldiği kabul edilmiştir (bk. Ta
beri, X:V, I 7 I- I 73) Bir başka ayette de 
(ez-Zuhruf 43 / 63) Hz. lsa'ya verilen bey
yineler yine aynı ayette "hikmet" diye 
tefsir edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de aynı 
kökten türetilmiş birçok fiil sigasıyla da 
mutlak olarak gerçeğin, kitabın, kitap
tan gizlenenlerin, ayetlerin ve ayrıca üm
metlerin ihtilaf edegeldikleri şeylerin be
yan edilip belgelendiği, akıl ve basiret 
sahibi kimselerin ibret nazariarına ar
zedildiği ifade edilmiştir. Bu tür beyan
Iarı yapanlar ise Allah. son peygamber 
Hz. Muhammed veya diğer peygamber
lerdiL Kur'an'da aynı mana ve muhteva 
için en çok kullanılan diğer tabirlerden 
biri tafsll (aç ı k seçik ve tatmin edici bir 
şekilde anlatmak). diğeri de tasriftir ( şe

killendirip aç ı kl amak) 

Beyn-beyan kökünden türetilmiş çok 
harfli (ziyadeli ) masdarlar ve bunlardan 
türetilen kelimeler de yine "beyyine" ma
nasında kullanılmıştır. 1 OO'ü aşkın ayet
te yer alan mübin kelimesi "beyyin. apa
çık" anlamıyla daha çok kitap (Kur'an). 
belağ (teb liğ , davet), sultan (karşı durul 
maz kesin delil). nezir (uyarıcı). adüv (düş
man), dalal (sap ı klık) ve sihir kelimelerini 
nitelendirmektedir. "Gerçeği açıklayan" 
anlamındaki müstebin ile "ayatin mü
beyyinat" terkibindeki mübeyyinat da 
aynı mahiyettedir. 

Beyyine muhtelif hadislerde Iugat ma
nalarıyla yer almakla birlikte daha çok 
bir hukuk terimi olarak kullanılmıştır 

(aş bk) 

"Açıklamak. belgelendirmek, ihtimal
leri ve şüpheleri ortadan kaldırıp gerçe-

ği apaçık bir şekilde ortaya koymak" an
lamındaki beyn-beyan kökünden türe
yen 2SO'yi aşkın kelimenin, ayrıca bilgi 
ve belge kavramlarını destekleyen hida
yet, tafsil. tasrif ve benzeri birçok lafız
ların Kur'an-ı Kerim'de yer alması bü
tünüyle islam doktrininin bilgiye, belge
ye dayandığını, akıl ve basirete hitap et
tiğini gösterir. Nitekim. "De ki işte be
nim yolu m: Ben de bana uyanlar da ba
siret prensibine bağlı olarak Allah'a da
vet etmekteyiz" (Yüsuf ı 2/ 108) mealin
deki ayet-i kerime islam doktrininin bu 
temel özelliğini ifade eder. Kur'an-ı Ke
rim'in birçok ayetinde geçmiş peygam
berlerden de misaller verilerek gerçeğe 
ulaşmak için zengin tefekkür örnekleri 
yer almakta (bk Yavuz, tür. yer. ), Hz. Pey
gamber'in kavlf ve fiilf sünnetinde de 
bu tür örneklere bol bol rastlanmakta
dır. İslamiyet insanın dini gerçekleri be
nimseyecek bir yaratılışa sahip bulundu
ğunu kabul eder ve bu sebeple doktrin
lerini sunarken kesin ve ikna edici delil
lere baş vurur. Buna rağmen çeşitli bio
psikalajik arzu ve ihtiraslarla kötü telkin
ler, zararlı akımlar vb. dış tesirler insa
nın dini gerçekleri görmesini ve iradesi
ni bunları benimseme yönünde kullan
masını önleyebilir. Fakat bunlar kişinin 
seçimini az veya çok zorlaştırsa da onun 
hürriyetini ortadan kaldırmaz. Söz ko
nusu olumsuz faktörlerin seçim hürri
yetini ortadan kaldıracak güçte oldu
ğu bazı durumlarda ise insan sorumlu 
tutulmamıştır (bk. FETRET). islam'ın ve 
dolayısıyla hak dinin bu telakkisi, çeşit
li hak- batı! tartışmalarında delil ola
rak kullanılması ilmi bir gelenek halini 
almış bulunan ŞU ayet-i kerimede ÖZ ifa
desini bulmaktadır: (;;.:;., :r ~ :r .tl4.J 
~ :r ,j>:r ~.))" ... Ta ki ölümü ter
cih eden apaçık delili görerek ölmüş ol
sun, yaşamayı tercih eden de apaçık deli
li görerek yaşamış olsun" (el-Enfal 8/ 42). 
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~ BEKİR TüPALOGLU 

D FlKlH. Beyyine islam muhakeme 
hukukunda kesinlik ifade eden belli is
pat vasıtalarına verilen bir genel ad olup, 
"bir hakkın veya kendisine hukuki so-
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nuç bağlanan bir olayın ispatını sağla 

yan özel kati delil" demektir. Bu da ge
nelde şahitlik, yazılı delil ve kesin kari
ne şeklinde üç grupta ele alınır. 

islam hukukçularının büyük çoğunlu
ğunun beyyineden maksactın şahitlik ol
duğunu ifade etmesi, beyyinenin bir ta
nımını vermekten ziyade şahitliğin ilk 
devirlerden beri en yaygın şekilde kul
lanılan bir ispat vasıtası olduğunu be
lirtme gayesiyle açıklanabilir. Buna kar
şılık İbn Teymiyye, İbn Kayyim, İbn Fer
hün gibi alimler beyyineyi "mahkeme 
önünde gerçeğin ortaya çıkarılmasını 

sağlayan her nevi kati delil" olarak tarif 
etmektedirler. Fakat bu ihtilafın uygu
lamada ciddi sonuçları yoktur. Çünkü is
lam hukukçuları beyyineyi sadece şahit
liğe hasretmemişler, eserlerinde açtık
ları "Da'va ve Beyyinat" başlığı altında 

hem şahitliği, hem de diğer kati delille
ri incelemişlerdi r. Mecelle'nin de siste
mi böyledir (b k I 676- I 783. md ler) 

Şahitlik, yazılı delil ve kati karineden 
ibaret olan beyyine ile ikrar ve ayrıca ye
min etmesi gereken kimsenin yemine 
yanaşmaması anlamındaki nükülden olu
şan beş delil, islam hukukunda birinci 
derecede kuweti haiz ispat vasıtaları 

olup hakimi bağlayıcıdır. Buna karşılık 

zayıf karine, asli hal (istishabü'l-hal) ve 
zilyedlik gibi durumlar hakime olay hak
kında fikir veren takdiri deliller olup kuv
vetli delilin bulunmaması halinde göz 
önünde tutulabilirler. 

Beyyine, hakimin hükmüyle birlikte sa
dece ilgili şahsı değil üçüncü şahısları da 
bağlayıcı bir delil niteliği taşır. Halbu
ki anlaşmazlığı kendiliğinden sona erdi
ren ikrar bu yönüyle beyyineden daha 
kuwetli gözükse de sadece ikrarı yapa
nı bağladığından beyyineye nisbetle da
ha zayıftır. Bu sebeple beyyine "hüccet-i 
müteaddiyye", ikrar da "hüccet-i kası
ra" sayılmaktadı r. 

Çok defa davacı durumundaki iddia 
sahibi mevcut durumun aksini ileri sür
düğü için kendisinden kuwetli bir delil 
olarak iddiasını destekleyen bir beyyine 
getirmesi, davalıdan ise sadece yemin 
etmesi istenmiştir. Çünkü mevcut du
rum davalıyı destekiernekte olduğundan 
zayıf taraftan kuwetli delil (beyyine), kuv
vetli taraftan zayıf delil (yemin) istene
rek taraflar dengelenmiştir. Hadisten 
kaynaklanan " davacının beyyine getir
mesi, davalının da yemin etmesi " ilkesi
nin ve ayrıca "beyyinenin görünen du
rumun aksini ispat. yemininin ise mev
cut durumun devamı için kullanılması" 
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kuralının anlamı da bundan ibarettir. 
Ancak burada söz konusu edilen davacı 
ve davalıdan maksat "iddia sahibi" ve 
"aleyhine iddiada bulunulan taraf" oldu
ğundan, "iddia sahibi olma" durumu da 
sürekli değil olaydan olaya değişebilir 

bir karakter arzettiği için İslam muha
keme hukukunda beyyine getirme kül
feti sadece davayı açan tarafa yüklen
miş bir yük değildir. Davalı durumun
daki tarafın da karşı beyyine getirmesi 
her zaman mümkün olduğu gibi iddia 
sahibinin ikinci şahidi bulamadığı du
rumda yemin etmesi imkanı da vardır. 
Yalnız Hanefi fakihleri bu son şekli ka
bul etmemişlerdir. 

Aynı konuda birbiriyle çatışan beyyi
nelerin bulunması halinde hangi beyyi
nenin tercih edileceği konusunda İslam 
hukuk ekaileri farklı ölçüler benimse
mişlerdir. Mesela delilin k.uwetçe üstün
lüğü. şahitterin daha adil olması. bazıla
rına göre şahit sayısındaki fazlalık, bey
yinenin ayrıntılı veya özlü olması, ziya
deyi veya asli durumu ispat etmesi hali, 
tarafların zilyed olması veya olmaması 
gibi durumlar bu konuda söz konusu 
edilebilecek ölçülerdir (ayrıca bk. DELiL; 

HÜCCET; İSBAT; ŞAHİD). 
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BEYYiNE SÜRESİ 
( ~\ ;;.)__,.... ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
doksan sekizinci sı1resi. 

_j 

Mekkl olduğuna dair çeşitli rivayetler 
bulunmakla birlikte diğer bazı rivayet
lere ve bilhassa Buharl'de yer alan bir 
hadise göre (Buhar!, "Tefsir", 98/ l-3) 
Medine devrinde nazil olmuştur. Süre-
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nin üslüp ve muhtevası, onun hem Mek
ke hem de Medine devrinin özelliklerini 
taşıdığını göstermekte. din konusunda 
vahiy ve nübüwetin kesin belge oldu
ğunu bildiren ilk beş ayet Mekkl sürele
ri, müşriklerle birlikte Ehl-i kitap'tan ve 
mürninlerden söz eden son üç ayet ise 
Medeni süreleri andırmaktadır. Sürenin 
nüzülü ile ilgili değişik rivayetler bu özel
likleriyle birlikte ele alınacak olursa Mek
ke devrinin sonlarında veya Medine dev
rinin başlarında nazil olduğu söylenebi
lir. Sekiz ayet olup fasılası ( "' ) harfidir. 

Süre, adını birinci ayette geçen ve "ke
sin belge" anlamına gelenel-beyyine ke
limesinden almaktadır. Yine sürenin baş
langıcını oluşturan "lem yekün" lafzıyla, 
ayrıca içinde geçen kelimelerden alın

mış Münfekkin, Kayyime ve Beriyye gibi 
adlarla da anılmaktadır. 

Sürenin ilk beş ayetinde, gerek Ehl-i 
kitap'tan olan inkarcıların gerekse müş
riklerin Hz. Peygamber'in zuhuruna ka
dar bu durumlarını sürdürdükleri hatır
latılmış, Tevrat ve İncil'de geleceği bil
dirilen peygamberin henüz gönderilme
miş olmasını bu tutumlarının bir maze
reti olarak ileri sürdüklerine işaret edil
miştir. Ancak Hz. Peygamber'in gelişin
den sonra artık özellikle Ehl-i kitab'ın 
topyekün hak dini kabul etmeleri gere-

Muhakkak hattıyla yazılmış Beyyine sOresi 

kirken böyle olmadığı belirtilerek bun
lardan bir kısmının İslam'a yöneldikleri
ne, diğerlerinin ise aynı inkar üzere kal
dıklarına dikkat çekilmiş, kendilerinden 
beklenenin ise samirniyetle ve sadece 
Allah'a kulluk etmeleri, namazı dosdoğ
ru kılıp zekatı vermeleri olduğu vurgu
lanarak hak dinin ve gerçek dindarlığın 
temel ilkeleri ortaya konmuştur. 

Son üç ayet mürnin ile kafir arasında
ki farklı durumu belirtir: Dini inkar eden, 
Allah huzurunda hesap verme korkusun
dan uzak olduğu için günah ve kötülük
ten sakınmaz. Bunun için dinsizler in
sanların en kötüsü, en zararlısı, mürnin
ler ise inançları gereği günahlardan sa
kınıp Allah rızasına uygun iyilikler yap
tıkları için insanların en iyisi. en hayırlı
sıdırlar. Mürninler bu dünyada mutlu ya
şarlar, ahirette de cennete kavuşurlar. 
Ebedl mutluluk Allah rızasını elde et
mek demektir. Bu da ancak Allah'a inan
mak, sonsuz kudretine sığınmak ve O'na 
saygı duymakla olur. 

Beyyine süresi. Atak ve Kadr sürele
riyle yakın ilişkisinden dolayı Mushaf'ta 
bunlardan sonra yer almıştır. Çünkü Atak 
süresinde ilk vahiy, Kadr süresinde ilk 
vahyin geldiği gece konu edilmiş, bu sü
rede ise vahiy ve nübüwetten maksat 
ve gayenin ne olduğu ve Allah'ın kitap 
ve peygamber göndermesindeki hikmet
ler açıklanmıştır. Süreden çıkan sonuca 
göre din ve dindarlık insan aklının uy
durduğu ve yakıştırdığı bilgilerle değil 
Allah tarafından gönderilen kitap sahi
bi peygamberle kesinlik ve geçerlilik ka
zanır. Daha önceki din kitaplarında ge
leceği vaad edilen ve birtakım özellikle
ri bildirilen Hz. Peygamber'in vehimden, 
şüphe ve tereddütten uzak tertemiz bil
gilerle gönderilmesi, din konusunda doğ
ru ile yaniışı kesin çizgilerle ayıran bir 
belge niteliği taşır. İşte bundan dolayı 
sürede Hz. Peygamber "beyyine" (kesin 
belge) diye tanıtı lır. 

Süre ile ilgili olarak bir gün Hz. Pey
gamber Übey b. Ka'b'a, "Allah 'Lem ye
künillezlne keferü' süresini (bir başka ri
vayette Kur'an'ı) sana okumamı emret
ti" buyurmuş, Übey de Allah tarafından 
adının anılmış olması sebebiyle sevin
miş ve ağiarnıştır (Buhari, "Tefsir", 98/ 
l-3; Müslim, "Şalatü'l-müs&firin" , 245-
246). Ayrıca faziletine dair Matar ei-Mü
zenl'den rivayet edilen, "Allah, 'Lem ye
künillezlne keferü' süresini okuyan kişi
nin kıraatini dinler ve şöyle söyler: Müj
de olsun sana ey kulum! İzzetime andol-


