
DiMYAT 

manlarının güvenliğini sağlamak, tüc
car ve yolcu gemilerini korsanlardan ko
rumak, istanbul, Anadolu ve Rumeli'ye 
gidecek zahire yüklü gemileri korsan
lardan ve yabancı taarruzundan muhafa
za etmek düşüncesi rol oynamıştı. XVII. 
yüzyılın ikinci yarısına doğru kalabalık 
bir ticaret merkezi haline gelen şehir 

fiziki bakımdan da büyümüştü. Nitekim 
bu sıralarda şehri gören Evliya Çelebi, 
nüfusu çok abartmakla birlikte yapıları 
ve durumu hakkında dikkate değer bil
giler verir. Ona göre Nil'in kenarında bü
yük bir şehir olan Dimyat'ta irili ufaklı 
7600 ev, kırk mahalle. 260 sokak, 150 
kadar cami ve mescid, 2060 dükkan, 
seksen altı mektep, dört hamam, on 
sekiz han, otuz iki kahvehane vardı. Bu 
rakamlara dayanarak şehrin 30.000 ci
varında nüfusa sahip orta büyüklükte 
bir yerleşme merkezi haline geldiği söy
lenebilir. Evliya Çelebi· nin şeyhülbeled 

defterinden hareketle burada "3 kere 
1 00.000" (300.000) kişinin yaşadığını 

yazması doğru olmamalıdır. Evliya Çele
bi ayrıca şehirde yedi hıristiyan, bir ya
hudi, bir kıptY mahallesinin olduğunu, 

Ermeni ve Avrupalı tüccarların sürekli 
gelip gittiklerini, gayri müslimlere ait 
yedi kilise ve 600 hanenin (yaklaşık 3000 

kişi) bulunduğunu da belirtir. Bu dönem
de şehirdeki en önemli ekonomik faali
yeti ticaret ve dokumacılığın teşkil etti
ğini yazan Evliya Çelebi, dokumacı es
nafına ait 600 işletmede kıymetli Dim
yat alacasının dokunduğunu, özellikle 
pirinç ticaretinin çok önem kazandığını 
ve 140 dükkanın bu işle uğraştığını , ay
rıca balıkçılığın da ekonomik hayatta 
rol oynadığını yazar. Onun belirttiğine 

göre Nil kenarında büyük ve süslü ko
nakları bulunan şehrin sokakları daima 
kalabalıktı. Dokumacı ve tüccarlar dı

şındaki halk başlıca geçimini pirinç, şe
ker ve balıktan sağlıyordu. Gemilerle ge
len mallar gümrük ve ağa sarayının 

önündeki meydana yığılırdı; pirincin ço
ğu ise istanbul'a saraya yollanırdı (Se

yahatname, X, 736-749) . 

Evliya Çelebi'nin, tüccarları olmasına 
rağmen yabancı devletlere ait bir balyo
sun bulunmadığını belirttiği Dimyat'a 
birçok Avrupalı seyyah da geldi. Bunlar 
özellikle timanın önemini vurgulayarak 
ticaretin büyük ölçülere ulaştığını ya
zarlar. 1676' da Vansleb, 1717' de Paul 
Lucas, 1730'da Granger, 1738'de ingiliz 
Richard ve Venture de Paradis bu sey
yah ve yazarların en önemlilerindendir. 
Vansleb, irili ufaklı 500 geminin Anada-
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lu'ya ve istanbul'a sürekli pirinç taşıdı
ğından bahseder. Dimyat dışarıdan ge
len ve Mısır içine sevkedilen mallar için 
de bir antrepo özelliği taşıyordu . Mese
la 1723 yılında Mısır'daki kıtlık sırasın
da Akdeniz limanlarından tedarik edi
len zahire İskenderiye ve Dimyat iskele
lerine getirilerek dağıtılmıştı. 

1730'da şehir, Mısır'a göç eden Şam 
hıristiyanlarının yerleştikleri alanlar ara
sında yer aldı ve böylece ticaret hayatı
na yenilik geldi. XVIII. yüzyılda Dimyat'ın 
Doğu Akdeniz limanları ve Avrupa şehir
leriyle (özellikle Fransa, İtalya) işlek bir ti
careti mevcuttu. Mısır arşivlerindeki Os
manlı irad ve gümrük defterlerinin ve
rilerine göre Dimyat'ın Mısır hazinesine 
gelirleri 1108'de (1696) 49 kese 19.210 
kuruş iken bu meblağ artarak 1197'de 
(1782-83) 62 kese 14.530 kuruşa ulaş

mıştı. Dimyat pirinci istanbul'a, Anadolu'
ya, Rumeli'ye satılır, Avrupa ülkelerine 
ihraç edilirdi. 1772-1776 yıllarında Bulut
kapan Ali Bey (Ali Bey ei-Kebfr) ve Ebü'z
Zeheb Muhammed Bey isyanları döne
minde Dimyat önemli günler yaşadı. Dim
yat'tan ihracatın yasaklanması ve Avru
pa gemilerinin gelişine engel olunması 
Fransa konsolasunun itirazına yol aç
mıştı. 

1798'de Fransa'nın Mısır'a saldırısı es
nasında Dimyat yine önemli siyası olay
Iara sahne oldu. Fransızlar aynı yıl Dim
yat'ı alarak Mısır topraklarında ilerledi
ler. Napolyon'un Fransa'ya dönüşünden 
sonra Ekim 1799'da Kleber buradan ka
raya çıkan Osmanlı kuwetlerini yendiy
se de daha sonra ingilizler Dimyat'ı iş
gal edip Osmanlılar'a geri verdiler. 1801-
1805 yılları arasında Mısır'ın karışık si
yasi döneminden Dimyat da etkilendi. 
Kavalalı Mehmed Ali 'nin (Paşa) son Os
manlı valileriyle mücadeleleri sırasında 
Vali Hüsrev Paşa Temmuz 1803'te ka
çarak Dimyat'a sığınmış ve şehri tahkim 
etmişse de yakalanıp Kahire'ye götürül
müştü. 

1819'da Mahmudiye Kanalı'nın açıl

masından sonra Nil ticareti önemli öl
çüde İskenderiye'ye geçti. Dimyat ise Su
riye ve Filistin'le olan ticaretteki yerini 
koruyabildi. Mehmed Ali Paşa devrinde 
1840'ta Dimyat'ın nüfusu 25-30.000 ci-

. varındaydı. 1879 sayımında 32.000 olan 
nüfus 1947'de 53.625'e ulaştı. Abbas Pa
şa'nın valiliğinde Dimyat'ta imar faali
yetlerinde bulunuldu. Askeri kışlalar, 

okullar, gümrük binaları yapıldı. 

Günümüzde Dimyat Limanı'nın önemi 
daha da artmıştır. Şehirde dokuma ve 

deri işleri, balıkçılık, konservecilik, pamuk 
sanayii önemli yere sahiptir. Dimyat ilinin 
yüzölçümü 589 km 2, nüfusu 808.000'dir 
(ı 990). Dimyat şehrinde güzel camiler 
mevcuttur. En eski cami Ebü'I-Meati Ca
mii'dir (Fatih Camii). Şehrin nüfusu 1985'
te 118.000 idi. 

Türkiye'de halk arasında Dimyat adı 
bir deyimde (Dimyat'a pirince giderken 
evdeki bulgurdan olmak) tarihi ve ticari 
özelliğini aksettirir şekilde hala yaşa

maktadır. 
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Abdülmü'min b. Halef 
b. Ebi'I-Hasen ed-Dimyati 

(ö. 705/1306) 

Muhaddis. 
_j 

613 yılı sonlarında (Mart 1217) Mısır'da 

Tinnis ile Dimyat arasındaki Tune ada
sında doğdu. Bu sebeple Tuni nisbesiy
le de bilinir. Ayrıca onun Ebu Ahmed 



künyesi ve İbnü'I-Camid lakabıyla anıl
dığı da söylenmektedir. Tahsil hayatına 
Dimyat'ta. iki kardeş fakih Ebü'l-Meka
rim Abdullah b. Hasan es-Sa'df ile Ebü 
Abdullah Hüseyin b. Hasan es-Sa'df'den 
Şafif fıkhı okuyarak başladı. İlk okudu
ğu kitap. hacası Ebü Abdullah Hüseyin'in 
el-Lüm ca fi ahkômi 'l-bidca adlı eseri 
oldu. Sadece fıkıh ve usül-i fıkıh okuma
ya kararlı iken hacası Ebü Abdullah Mu
hammed b. Müsa onu hadis öğrenmeye 
teşvik etti. Bunun üzerine yirmi üç ya
şında iken çeşitli ilim merkezlerini dola
şarak hadis tahsiline başladı. Dimyati, 
Georges Vajda'nın onun Mu ccemü 'ş-şü
yı1l] adlı eserinden tesbit ettiğine göre 
636'da ( 1 238) ve 639'da ( 1241) İsken
deriye'ye gitti ve oradaki muhaddisler
den faydalandı. 640-642 ( 1242-1 244) yıl
larında Kahire'de kalarak Mısır' ın tanın

mış hadis hafızı Abdül'azfm b. Abdülka
vf el-Münzirf'den hadis okumaya başla
dı ve Mısır 'da kaldığı süre içinde ondan 
hiç ayrılmadı. Burada ayrıca İbnü'l-Mu
kayyir. İbnü'I-Muhtar gibi alimlerden ri
vayette bulundu. 643-644 ( 1245-1 246) 
yıllarında hac için gittiği Mekke'de ve 
Medine'de kaldı. Yenbü'a gitti. 645'te 
( 1 247) Suriye'ye geçti. Orada bir yandan 
hadis okuturken bir yandan da İbn Mes
leme ve daha başka muhaddislerden ha
dis rivayet etti. Suriye'den Bağdat'a git
ti. 650 ( 1 252) yılında Bağdat'a ikinci de
fa gitti; bu arada Musul, Hum us gibi ilim 
merkezlerini dolaştı. Bağdat'ta kıraat. 

fıkıh ve hadis alimi İbnü'l-Hayyir. Hama'
da İbn Revaha ve Safiyye el- Kureşiyye, 
Halep'te o devrin tanınmış muhaddisi 
Yüsuf b. Halfl, Mardin'de Abdülhalik en
Niştibrf, Harran'da fsa b. Selame gibi ta
nınmış hocalardan hadis okudu. Onun 
bu seyahatleri 656 ( 1 258) yılına kadar 
devam etti. Bu uzun tahsil hayatı boyun
ca 1300 hocadan hadis öğrendi. 

Hocaları daha hayatta iken hadis riva
yet etmeye başlayan Dimyati, Kahire'de 
Mansüriyye Medresesi'nde muhaddisler
den meydana gelen bir topluluğa hadis 
okuttu ve burada ders veren ilk alim ola
rak tanındı. Eserleriyle meşhur olan bir
çok alim ve muhaddis ona talebelik et
ti. Bunların başında Muhammed b. İbra
him el-Cezeri, Ali b. Muhammed el-Yü
nfni, İbn Seyyidünnas el- Ya'murf. Ale
müddin el- Birzalf, Yüsuf b. Abdurrah
man el- Mizzi. Ebü Hayyan el- Endelüsf. 
Zehebf ve Takıyyüddin es-Sübkf gelmek
tedir. 

Dimyati, hadis rivayet ve dirayet ilmin
den başka fıkıh . kıraat. nahiv. Iugat ve 

edebiyata. özellikle ensab* ilmine nüfu
zu ile de tanınmaktadır. Evs ve Hazrec 
kabilelerine dair yazdığı eserler onun ne
sep sahasındaki üstünlüğünü göster
mektedir. Yünfnf ve diğer alimierin Dim
yatf'ye bu konuda sorduğu bazı sorular
la onun verdiği cevapları Taceddin es
Sübkf deriemiştir (bk Taba~at, X. ı 04 -
ı 23) Dimyatf. rivayetlerinin güvenilir ol
ması sebebiyle saduk* ve mütkın * di
ye anılmaktadır. Mizzf, hafızası onun ka
dar sağlam birini görmediğini söylemek
tedir. Siması darbımesel olacak kadar 
güzel. kendisi mütevazi ve güler yüzlü idi. 
Dimyatf 1 S Zilkade 705 (29 Mayıs 1306) 
tar ihinde Kahire'deki Zahiriyye Medre
sesi'nde hadis okuturken aniden rahat
sı zlanarak vefat etti. Cenaze namazın ı 

Bedreddin İbn Cemaa kıldırdı ve Babün
nasr Mezarlığı 'na defnedildi. 

Eserleri. 1. M u c cemü 'ş - şüyıll]. Dimya
tf bu eserinde uzun yıllar süren seyahat
leri sırasında Kahire, İskenderiye , Dımaşk, 
Halep. Hama. Mardin. Bağdat. Mekke ve 
Medine gibi ilim muhitlerinde görüştü
ğü ve kendilerinden rivayette bulundu
ğu 1300 (veya ı 250) alim hakkında kısa 
bilgiler vermektedir. Eser Georges Vaj
da tarafından yayımlanmıştır (Paris 1962) . 
Bu neşre esas olan eksik nüsha 1170 ali
min biyografisini ihtiva etmektedir. 2. 
C üz , ün fi hi zikrü '1- muhticirin min K u
reyş ve l]ulefd , i him ve mevdlihim l].ds
şaten. Habeşistan'a ve Medine'ye hic
ret eden Kureyşliler' le onların müttefik 
ve m ev la* larının listesinden ibaret olan 
eseri Albert Dietrich. Zahiriyye Kütüpha
nesi'ndeki : iki nüshasını esas alarak neş
re hazırlamıştır. Bu çalışma Fikret ışıi

tan tarafından "Abdalmu'min b. Xalaf 
ad- Dimyatr nin Bir Muhacirün Listesi " 
adıyla tercüme edilerek Şarkiyat Mec
muası'nda yayımlanmıştır (l ll , 125-!55). 

Abdülmü'min 
b. Halef 

ed- Dimyati' nin 
el·Metcerü 'r· 

rilbif:ı (1 

şeu!lbi'l

camel(ş

şali h adlı 
eserin in 

zahriyesi ile 
ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 

Reisülküttiib, 

nr . 491 ) 
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3. el-Metcerü 'r- rti bih ii şevdbi'l - came
li's-sdlih. Eserin bir nüshası Süleymani
ye Kütüphanesi 'nde bulunmaktadır (Re
fsülküttab, nr. 49 I . I 70 va rak) 4. Ristil e ii 
kıra , ati Ayeti'l - kürsi ve'l- e?kôri ed
bOra 'ş - salô.t. 1 O varaktan ibaret olan bu 
risalenin bir nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde kayıtlıdır (Şehi d Ali Paşa, nr. 
1345 / 13) s. Fai lü 'l-l]a yl. Eser Nazmf
ziide Hüseyin Murtaza tarafından Tercü
me-i Kitabi Fezô.ili 'l-hayl adıyla Türk
çe'ye tercüme edilmiş olup Süleymaniye 
Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur 
(Esad Efend i, nr. 1824) Fai lü 'l-l]ayl'i 
Ömer b. Raslan el -Bulklnf Katrü 's- seyl 
adıyla ihtisar etmiştir. 6. Keşfü 'l-mugat

td i i faili 'ş- salô.ti 'l- vusfd. 7. et-Teselli 
ve'l-igtibdt bi -şevdbi m en tekaddeme 
mine'l-infirdt. 8. Kitô.bü 'l-Erba cine'l
ebddli't-tüsd'i yydt bi'l-Bul]dri ve M üs
lim (son dört eserin yazma nüsha l arı için 
bk. GAL, ll. 88; GAL Supp l., ll , 79) 9. el
Mul]taşar ii sireti seyyidi l]ayri'l- be
şer. Eserin bir nüshası Hindistan'da Pat
na Kütüphanesi 'ndedir (Catalogue, XV, 
1007) . 

Bunlardan başka Dimyatf'nin ensab 
sahasındaki otoritesini gösteren. birçoğu 
da kırk hadise dair olan muhtelif eser
Ieri bulunmaktadır. Talebesi Kasım b. 
Yüsuf et-Tücfbf es-Sebtf, M üstefddü 'r
rihle ve 'l- i gtirdb adlı eserinde hacasın
dan bizzat dinlediği diğer bazı eserleri
ni zikretmektedir (s . 46-50). Bunlardan 
bir kısmı şunlardır : el-Erba cı1ne hadi
şen el-mütebdyinetü '1- isnddi'l-mul]ar
race cale's- sahiJ:ıi min J:ıadişi Bagddd 
(bu eseri daha sonra ihtisar etm i ştir ), el
Erba c ı1n e'l - muvô.fakati'l- cavdli, el
Mi' etü 't-tüsdciyye fl 'l-muvata~at ve 'l
ebddli'l- c dliye, C üz , ün yaJ:ıtevi calô. 
hadisi'r- rahmeti 'l -müselsel, Fai lü 't-ti
ba ci ~avmi .Ramaidn bi -sittin min Şev-
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val, Al]bôrü'l-ljazrec b. Harişe (bu eser
de Hazrec'in bütün kollarıyla birlikte Haz
reeli sahabe, tabiin ve ileri gelen kimseler 
ince l enmiştir). Ahbôru Beni'l-Muttalib 
b. 'Abdimenat,-Ahbôru Beni N~vfel 
b. 'Abdimenôt, A.f]bôru Beni Cüma]ı, 
Ahbôru Beni Sehm, el - 'Akdü'l-müsem
m~n if men tüsemma bi- 'Abdilmü'min. 
Ayrıca Bağdat'ta bulunduğu sırada Ab
basf Halifesi Müsta'sım adına bir kırk 

hadis hazırladığı bilinmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Abdülmü' min ed- Dimyati, Le dictionnaire 
des autorites (Mu 'ğam as-suyü!J) de 'Abd al· 
Mu'min ad-Dimyatı (nşr. Georges Vajda). Pa· 
ris 1962 ; Tücibi, Müste{adü'r-rif!le ve'l-igtirab 
(nşr. Abdülhafiz Mansür). Tunus, ts. (ed-Darü'I
Arabiyye li ' l-kitab). s. 37·82; Zehebi, Te;;kire
tü'l-f!uff3?. IV, 1478; Vadiaşi, Bernamec (nşr. 
Muhammed Mahfüz), Beyrut 1980, s. 148-150; 
Kütübi, Fevatü'l-Vefeyat, II, 409-411; Sübki, Ta· 
bal!:iit, X, 102·123; İsnevi, Tabakiitü 'ş-Şafi'iy· 
ye, 1, 552-554; İbn Kesir, el-Bidaye, XIV, 40; 
İbn Hacer, ed-Dürerü'l-kamine, II, 417-418; İbn 
Tağriberdi. en·Nücümü'z-zahire, VIII, 218·219; 
Süyuti, Hüsnü'l-muhtidara, II, 357; İbnü 'I-Ka
di, Dürretü 'l ·f!ical, lll, 164·165; Keşfü '?· ?U· 

nün, ı , 404; II, 1013, 1279, 1492, 1495, 1735; 
İbnü ' 1- İmad, Şe;;erat VI, 12-13 ; Dihlevi, B usta· 
nü'l-muhaddisin, s. 168-172; liaf!u ' l·meknün, 
ll, 425; Hediyyetü'l- 'arifin, I, 651; Brockelmann, 
GAL, II , 88; SuppL, ll, 79; Kehhale, Mu'cemü'l
mü 'elli{rn, VI, 197; Albert Dietrich, "'Abdal
ınu'min b. Xalaf ad-Diınyiiti'nin Bir Muha
ciriin Listesi", ŞM, lll (1959), s. 125-155; Ja
mes Robson, "Georges Vajda : Le dictionnaire 
des autorites (Mu'ğam as-suyüf]) de 'Abd al· 
Mu'min ad-Dimyatf', BSOAS, XXVI (1963). s. 
655; G. Vajda, "al-Diınyiiti", E/2 (İng . ) , II , 292· 
293. ı:;ı;:ı 

Imi ALi ÜSMAN ATEŞ 

ı . A 1 ı DIMY T , Ahmed b. Muhammed 

L (bk. BENNA, Ahmed b. Muhammed). _j 

L 

DİN 
( .:,.t..ıll ) 

I. GENEL OlARAK DiN 

ll. DİN ve ViCDAN HÜRRİYETi 

III. DiN BiLiMLERİ 

I. GENEL OLARAK DİN 

_j 

A) Etimoloji ve Tarifler. Dil alimleri, din 
kelimesinin Arapça deyn kökünden mas
dar veya isim olduğunu kabul ederler. 
Cevherf dinin "adet, durum; ceza, müka
fat; itaat" şeklinde başlıca üç anlamını 
verir ve terim olarak dinin bu son an
lamdan geldiğini belirtir (eş-Şıfıafı, "dyn" 
md.). Ragıb el-isfahanf sadece "itaat" ve 
"ceza" (karşı lı k} anlamlarını kaydetmiştir 

(el-Mü{redat, "dyn" md.). ibn ManzOr bun
lara "hesap" ve "islam"ı da eklemiş, ay-
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nca deynin masdar, dinin isim olduğu 
yolundaki bir görüşü aktarmıştır (Lisa
nü'l- 'Arab, "dyn" md.). Zebfdf, ayet ve 
hadisler yanında Arap şiirinden aldığı çe
şitli örneklere dayanarak din kelimesi
nin yirminin üzerinde anlamını ve terim 
olarak iki ayrı manasını zikreder (Tacü 'l
'aras, "dyn" md.) Mütercim Asım Efen
di ise dinin otuzu aşkın anlamından söz 
etmiştir. Bunlardan dinin terim anlamı
nı yakından ilgilendirenler şunlardır: Ce
za ve karşılık, İslam, örf ve adet, zül ve 
inkıyad , hesap, hakimiyet ve galibiyet, 
saltanat ve mülkiyet, hüküm ve ferman, 
makbul ibadet, millet, şeriat, itaat (Ka
mas Tercümesi, "dyn" md.). 

Arapça dışındaki Sami diller yanında 
Farsça ve Sanskritçe gibi diğer bazı dil
lerde de din kelimesini andıran lafızlar 
vardır. Aramf-İbrani dilinde din "hüküm", 
daino ise Arapça'daki deyyan gibi "hü
küm sahibi" anlamına gelir. Pehlevi di
linde (Eski Farsça) daena terim olarak 
"din" manasındadır. Ayrıca Sağdea'da 

dönden dın "din, mezhep", Sanskritçe'de 
dharmadan darrn veya drrn "din, inanç" 
anlamına geliyordu. 

Müsteşrik Macdonald, klasik Arap söz
lüklerinde sıralanan anlamlara göre bir
birinden ayrı üç din kelimesi seçilebil
diğini belirtir. a) Aramf- ibrani dilinden 
olup "hüküm" manasma gelen kelime. 
b) Halis Arapça olup "örf, adet" mana
sma gelen ve birincisiyle yakınlığı bu
lunan kelime. c) "Din" manasını ifade 
eden ve Farsça vasıtasıyla (daena) ge
len kelime (iA, lll, 590). Nöldeke ve Val
Iers gibi bazı şarkiyatçılar, Arapça'da~ 

ki dinin üçüncü şıkta gösterilen Pehlevi 
asıllı kelimeden geldiğini ileri sürerken 
M. Gaudefroy Demombynes bu kelime
nin "din" (religion) anlamında nasıl ka
rar kıldığının bilinmediğini, Arap dilcile
rinin bunu daneden gelme saydıklarını, 

buna karşılık Batılı araştırmacıların dini 
Farsça bir kelime olan daenaya dayan
dırdıklarını belirtir. Aynı yazar, Macdo
nald gibi kendisinin de dini Arapça'daki 
deyn (borç, yükümlülük) kelimesinin de
ğişime uğramış şekli olarak düşündüğü
nü ifade eder (Mahomet, s. 504). L. Gar
det'ye göre de din kelimesi Farsça asıllı 

değildir ; zira İran'ın eski dini Mazdeizm 
ile islam arasında din fikri açısından bir 
yakınlık bulunmamaktadır. ibrani-Ara
mf dilindeki din ile (hüküm) Arapça asıllı. 
deynin anlamları arasında sanıldığının 

aksine fazla bir farklılık yoktur. Seman
tik bakımdan "belirli bir zamanda öden
mesi gereken borç" anlamındaki deyn 

giderek "örf, adet" karşılığında din şek
lini almış, daha sonra da "Allah'ın hük
mü ve yönetimi " anlamını kazanmıştır 
(EJ2 1ing.l. Il, 293) 

Kur'an - ı Kerim'de din kelimesi doksan 
iki yerde geçmektedir; ayrıca ÜÇ ayette 
de (et-Tevbe 9/ 29; es-Saffat 37 / 53; ei
Vakıa 56/86) değişik türevleri yer almış
tır. Bu ayetlerde dinin başlıca ŞU anlam
larda kullanıldığı görülür: Zül, yönetme
yönetilme, itaat, hüküm, tapınma, tev
hid, İslam, şeriat, hudOd, adet, ceza, he
sap, millet. 

Kur'an'da dinin geçtiği sürelerin nü
zOl sıralarını dikkate alarak bu terimin 
semantik gelişmesini inceleyenler olmuş
tur. Yvonne Yazbeck Haddad'ın tesbiti
ne göre (Mw, LXIV, 114-123) din kelime
sinin geçtiği ayetlerin yaklaşık yarısı M ek
ki, yarısı Medeni' dir. Mekke döneminin 
ilk zamanlarında inen ayetlerde din teri
mi "yevm" kelimesiyle birlikte "yevmü'd
dfn" (din günü; hesap, ceza-mükafat gü
nü) şeklinde geçer. Yevmü'd-dfn tabiri 
sonraki Mekkf ve Medeni ayetlerde tek
rar edilmemektedir. Bu tabir, ilk dönem 
ayetlerinin genel muhtevasına uygun ola
rak insanın iman ve arneline göre hesa
ba çekileceği ahiret gününü ifade eder 
(Fatiha ı 14; Zariyat 511 6) Mekke dev
rinin ikinci yarısında nazil olan dinle il
gili ayetler incelendiğinde bu ayetlerde 
artık ilk dönemlerde vurgulanan sorum
luluk ve hesaptan tevhid ve teslimiyete 
geçildiği görülür. Buna göre insan sa
dece Allah'a ibadet edecek, O'na ortak 
koşmayacaktır. Din Allah tarafından ko
nulan ve insanları O'na ulaştıran yoldur. 
"Muhlisfne lehü'd-dfn" ifadesinde vur
gulanan ihlas kişinin bütün hayatını yü
ce Allah'a vakfetmesi, bütün samimiye
tiyle O'na bağlanıp teslim olmasıdır: sa
dece sıkıntı ve üzüntü anında Allah'a yö
nelmek değil her zaman O'nu hatırla

mak ve koyduğu ilkelerden ayrılmamak
tır. Bu merhalede "es-sıratü'l-müstakrm " 

(doğru yol), "dinen kayyimen" (Asım kıra
atinde "kıyemen"; dosdoğru din) ve "mil
lete İbrahim" (İbrahim'in dini) ibareleri 
aynı ayette yan yana yer almakta ve bir
birini kuwetlendirmektedir (el-En'am 6/ 
161; bk. Fahreddin er-Razi, XN. 12). Bu 
husus başka bir Mekkf ayette mevcut 
değildir (krş. Yusuf 12 /38; en-Nahl 16/ 
123). Daha önce Hz. Peygamber'e yüzü
nü hanff (muvahhid} olarak dine çevirme
si emredilmişken (er-ROm 30/30, 43) ar
tık onun, rabbinin hidayetiyle bunu ba
şardığı; doğru yola, hanff olarak dosdoğ

ru dine, İbrahim'in dinine yöneldiği ifa-


