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olan et-Tertîb üze ri ne bir hâşi ye yaz dı ğı 

söy le nir se de (Ency clo pa edia Is la mi ca, II, 
767) Ver celânî’nin ölüm ta ri hi göz önü-

ne alın dı ğın da bu nun müm kün ol ma dı ğı 

gö rü lür.
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Mýsýrlý ilim ve fikir adamý.˜ ™

10 Tem muz 1943 ta ri hin de Mı sır’ın Tan-

ta vilâye ti ne bağ lı Kuhâfe kö yün de doğ du. 

Er ken yaş ta Kur’an’ı ez ber le di. İl köğ re ni-

min ar dın dan or ta öğ re ni me de vam et ti ği 

yıl lar da İhvân-ı Müs limîn’in Tan ta Şu be si 

genç lik ko lu üye si ola rak ba zı fa ali yet le re 

ka tıl dı; bu sı ra da Sey yid Ku tub’u oku ma-

ya ve on dan et ki len me ye baş la dı. Da ha 

son ra tek nik li se ye kay dol du ve 1960’ ta 

te le ko mü ni kas yon bö lü mü nü bi tir di. Ekim 

zik re di len ese rin de (Şem mâ hî, II, 199) ay-

nı eser ol du ğu an la şıl mak ta dır. Ki ta bın 

özel lik le nikâh ve talâkla il gi li bö lü mü İbâ-

zî ler ara sın da yay gın lık ka zan mış tır. Bu 

bö lüm, gü nü müz Ce za yir İbâ zî le ri’nin fıkhî 

ko nu lar da te mel me tin le ri olan Ab dü lazîz 

es-Se mî nî’ nin (ö. 1223/1808) Ki tâ bü’n-Nîl 

ve şifâßü’l-£alîl ad lı ese ri nin nikâhla il gi li 

bö lü mü nün de kay na ğı dır. Ebû Sit te el-

Kas bî’nin üze ri ne hâşi ye yaz dı ğı bö lüm ilk 

de fa bu hâşi yey le bir lik te ya yım lan mış (li-
tog raf, Ka hi re, ts.), da ha son ra Ki tâ bü’n-

Nikâ¼ adıy la müs ta kil ola rak Sü ley man 

Ah med Av nul lah ve Mu ham med Sâmî 

Zağdûd ta ra fın dan neş re dil miş tir (Ka hi re 
1396). Ese rin oru ca da ir bö lü mü ön ce Ki-

tâ bü’½-Øıyâm baş lı ğıy la ba sıl mış (li tog raf, 
Ka hi re 1310), ar dın dan Sü ley man b. Mûsâ 

el-Ce nâ vü nî ve Ali Sâlim Allûş ta ra fın dan 

Ki tâ bü’½-Øavm adıy la ya yım lan mış tır 

(Bey rut 1393/1973). 3. Ki tâ bü’l-A¼ kâm. 

Esas iti ba riy le muâmelâta da ir hü küm le ri 

içe ren bir eser dir. Ay rı ca emir bi’l-ma‘rûf 

ve ne hiy ani’l-mün ker, yar gı la ma esas-

la rı (âdâbü’l-kazâ) ve şa hit lik ko nu la rın da 

bil gi içe rir. İbâ zî âlim le rin den Ebû Sit te 

el-Kas bî ve Ebû Ya‘k†b Yûsuf b. Mu ham-

med el-Mus‘abî eser üze ri ne bi rer hâşi ye 

yaz mış, ki tap Ah med Kerrûm ve Ah med 

Bâzeyn ta ra fın dan bu hâşi ye ler le bir lik te 

neş re dil miş tir (Gardâye 1999). 4. £Aš¢ de-

tü’t-tev ¼îd. İbâ zî akîde si ne da ir bu me tin 

£Aš¢ de tü Nefûse ola rak da bi li nir. Pi er re 

Cu perly, Ce nâ vü nî’ nin akîde si nin iki ver-

si yo nu bu lun du ğu nu, bun lar dan bi ri nin 

Ki tâ bü’l-Va²£ın ba şın da ki “et-Tev¼îd”, di-

ğe ri nin ise il kin den bi raz da ha fark lı olan 

müs ta kil bir aka id met ni ol du ğu nu söy ler. 

An cak li te ra tür de £Aš¢ de tü’t-tev ¼îd ve 

£Aš¢ de tü Nefûse ad la rı iki si için de kul-

la nı lır. Ki tâ bü’l-Va²£ın Ebû Sit te hâşi ye-

siy le bir lik te ba sıl mış ilk met ni üze rin de 

ça lı şan Ro ber to Ru bi nac ci bu met ni Ebû 

Hafs İbn Cemî‘in Mušad di me tü’t-tev ¼îd 

ad lı risâle siy le kar şı laş tır mış ve İtal yan-

ca’ya çe vir miş tir (bk. bibl.). İkin ci me tin 

üze rin de ça lış ma ya pan ve met ni yi ne İbn 

Ce mî‘in aka id risâle siy le mu ka ye se eden 

Pi er re Cu perly ise 1325’te (1907) bir risâle 

için de ba sıl dı ğı nı söy le di ği met ni ye ni den 

ya yım la mış tır (bk. bibl.). Ay rı ca ba zı İbâ zî 

âlim le ri nin ken di le ri ne yö nel ti len so ru la-

ra ver dik le ri ce vap lar la bir lik te Ce nâ vü-

nî’ye so ru lan so ru la ra onun ver di ği ce-

vap la rı içe ren Ec vi be ve me sâßil £adîde 

li’l-meşâßiÅ ad lı bir eser bu lun mak ta dır 

(Cer be, Mek te be tü’l-Bâ rû nî, nr. 562.162). 
Öte yan dan Ce nâ vü nî’ nin Re bî‘ b. Habîb 

el-Ferâhîdî’nin (ö. 180/796 [?]) el-Câ-

mi£u’½-½a¼î¼ ad lı müs ne di nin Ebû Ya‘k†b 

el-Ver celânî ta ra fın dan dü zen len miş şek li 

ko nu lar da bü yük oran da onun eser le ri ni 

te mel al dı ğı nı, hat ta ez ber le di ği ni, eser le-

ri nin çok lu ğu se be biy le de de sin den da ha 

çok ta nın dı ğı nı kay de der. Yi ne Şem mâ-

hî’nin Ebû Ze ke riy yâ dö ne min de ya şa yan 

âlim le ri “Ebû Ze ke riy yâ’nın çağ daş la rı” 

şek lin de ni te len dir me si (Ki tâ bü’s-Si yer, II, 
180-182), onun ya şa dı ğı dö ne me dam ga-

sı nı vu ra cak de re ce de ta nın mış bir âlim 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Fık hın he men 

her ala nın da eser ve ren Ce nâ vü nî’ nin han-

gi ko nu da olur sa ol sun ken di si ne so ru lan 

so ru la ra ce vap ver di ği kay de dil mek te dir. 

Ce nâ vü nî ilmî fa ali yet le riy le, Ce be li nefûse 

böl ge sin de İbâ zîli ğin ye ni den can lan dı rıl-

ma sı na bü yük kat kı lar da bu lu nan ve Ebü’l-

Ab bas el-Fur sattâî ile (ö. 504/1110) bir lik te 

Do ğu (Uman ve Had ra mut) İbâ zî fı kıh eko lü-

ne pa ra lel ola rak Mağ rib’de bir İbâ zî fı kıh 

eko lü nün ge liş me si ni sağ la yan önem li bir 

şah si yet ka bul edi lir (The Ency clo pa edia of 
Is lam Three, fas. 2, s. 161).

Eser le ri. 1. Ki tâ bü’l-Va²£. Mü el li fin en 

önem li ese ri olup Ki tâ bü’l-Lü ma£ olarak 

da bi li nir. Ye di bö lüm den olu şan eser aka-

id le baş la yıp tahâret, na maz, oruç, zekât, 

hac ve ye min ler le so na erer. Muhaşşî la-

ka bıy la ta nı nan Mu ham med b. Ömer Ebû 

Sit te el-Kas bî eser üze ri ne bir hâşi ye yaz-

mış, Mu ham med b. Yûsuf Et ta feyyiş ise 

ki ta bı ih ti sar et miş, çağ daş İbâ zî âlim le-

rin den Saîd b. Ha lef el-Harûsî de ese ri Æa-

vâ£idü’ş-şer£ fî na¾mi Kitâbi’l-Va²£ adıy-

la naz ma çek miş tir (Mas kat 1983, 2007). 
İlk de fa Ebû Sit te el-Kas bî’nin hâşiye siyle 

bir lik te ba sı lan ese ri (li tog raf, Ka hi re 
1305) da ha son ra Ebû İs hak İbrâhim Et ta-

fey yiş Ki tâ bü’l-Va²£ muÅta½ar fi’l-u½ûl 

ve’l-fıšh adıy la neş ret miş (Ka hi re 1381) 
ve bu ne şir de fa lar ca ba sıl mış tır (Tu nus 
1986; Mas kat, ts.). Er si lia Frances ca ese-

rin zekâtla il gi li bö lü mü üze ri ne ça lış mış 

ve bu bö lü mü İtal yan ca’ya çe vir miş tir (bk. 
bibl.). 2. Ki tâ bü’ş-ŞeyÅ Ebî Ze ke riy yâ 

Ya¼yâ el-Ce nâ vü nî. Kay nak lar da is mi 

geç me yen ese rin “e½-Øıyâm (e½-Øavm)”, 

“en-Nikâ¼ ve’¹-¹alâš”, “el-Ve½âyâ”, “el-

Æa ²âß”, “el-İcârât”, “Bey£u’s-se lef” ve “er-

Rehn” baş lık lı ye di bö lüm den mey da na 

gel di ği be lir til mek te dir (Moty lins ki, Bul le-
tin, III, 22). Ese rin bö lüm le rin den her bi ri 

müs ta kil bir ki tap gö rü nü mü ar ze der. Ni-

te kim ese rin nikâhla il gi li bö lü mü nü gö ren 

Şem mâ hî bu nu müs ta kil bir eser ola rak 

ka bul et miş tir. An cak yaz ma la ra dü şü len 

ka yıt lar bun la rın tek bir ese rin bö lüm le ri 

ol du ğu nu gös ter mek te dir. Öte yan dan ki-

ta bın bö lüm le ri ne ait bir kı sım yaz ma lar-

da ki ka yıt lar dan ba zı kay nak lar da Dîvânü 

Ebî Ze ke riy yâ Ya¼yâ b. el-ƒayr adıy la 
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yıl la rın da Emîn el-Hûlî’nin ça lış ma la rı nın 

te si riy le da ha da kuv vet len miş tir. Onun 

fikrî alt ya pı sı nın oluş ma sın da bu oku ma-

la rın çok bü yük et ki si ol muş, dinî dü şün-

ce le ri de bu doğ rul tu da şe kil len miş tir. 

Kur’an’ın an la şıl ma sın da edebî in ce le me 

yön te mi ne bağ lı kal ma sı, ol gu ve kül tü rü 

re fe rans al ma sı bu et ki nin bir gös ter ge-

si dir.

Ebû Zeyd’in ilk ça lış ma la rın da aka de-

mik kay gı lar ön de dir. Bu ça lış ma la rın da 

da ha zi ya de te’vil, dil ve belâgat ko nula-

rıyla her me nö tik (yo rum) ve se mi yo tik gi-

bi çağ daş yo rum-bi lim ku ram la rı üzerin de 

dur muş tur. 1990’ lı yıl la rın ba şın dan iti-

ba ren da ha eleş ti rel ve si ya sal yö nü öne 

çı kan ma ka le ve ki tap lar ka le me al ma ya 

baş la mış, bu ya zı la rın da çağ daş dinî söy-

le min ve onun ge le nek sel te mel le ri nin 

eleş ti ri si ne yo ğun laş mış tır. Do la yı sıy la bu 

dö nem de ki ya zı la rın da ide olo jik bir ka rak-

te rin hâ kim ol du ğu söy le ne bi lir. Ebû Zeyd, 

Mı sır’da si ya sal İs lâm cı lar ile ye ni leş me 

ve çağ daş laş ma yan lı sı grup lar ara sın da ki 

mü ca de le de ikin ci le rin sa fın da yer al mış, 

en te lek tü el et kin lik le ri ni si ya sal İs lâm cı ve 

Se lefî ha re ket le rin Kur’an’ın ru hu na ay kı-

rı, yan lış ve teh li ke li ol du ğu nu an lat ma ya 

ça lış mış tır. Din dar lı ğın za yıf la ma sı nı bir 

felâket ola rak de ğer len dir miş, di nin ko-

num kay bet me si nin ken di si ne acı ver di ği-

ni söy le miş (İs lam’la Bir Ya şam, s. 55-56), 
Kur’an’ı doğ ru an la ma nın şart la rı nı in ce-

ler ken ön ce ge le ne ğin eleş ti rel-bi lim sel bir 

ba kış la te mel den ele alın ma sı nın ge re ği ne 

inan mış, bu se bep le işe Kur’an nas sı ile 

baş la mış tır. Ona gö re geç miş te ve gü nü-

müz de dinî söy lem de ki so run, Kur’an’a 

ha ta lı yak laş mak tan ve yan lış bir Kur’an 

ta sav vu ru nu esas al mak tan kay nak lan-

mak ta dır. Bu dü şün ce ler den ha re ket le 

Kur’an hi ta bı nın ta bi atı nı tah li le ko yul muş 

ve Kur’an’a Arap di li ne dö nüş müş şek liy-

le be şerî bir me tin gi bi yak laş mış tır. Ebû 

Zeyd’e gö re Kur’an lu gavî bir me tin dir ve 

me tin le rin te şek kü lü nü sağ la yan ge nel 

ku ral la rı so nu na ka dar tü ket me si dı şın da 

di ğer me tin ler le ara sın da bir fark yok tur. 

Bu du rum Kur’an’ın an la mı nı ve delâle ti ni 

tes bit te, edebî me tin le rin olu şum özel lik-

le ri ni ve delâle ti / an la mı üret me de baş-

vu ru lan ens trü man la rı esas al ma yı ge rek li 

kıl mak ta dır (edebî in ce le me). Geç miş te 

baş ta Ab dül kå hir el-Cür câ nî ol mak üze re 

dil, belâgat ve ke lâm âlim le ri i‘câz ko nu su-

nu ele alır ken Kur’an’a da lu gavî bir me tin 

ola rak yak laş mış lar dır. Bu yö nüy le bü tün 

lu gavî me tin ler gi bi Kur’an da hi tap et ti ği 

kül tür le kar şı lık lı et ki le şim içe ri sin de vü-

cut bul muş tur. Zi ra Kur’an bir ta raf tan 

çık ma sın da Ab düs sabûr Şâhin’in bü yük 

et ki si ol du. Zi ra Şâhin, ko nu yu Ka hi re’nin 

mer kezî ca mi le rin de ver di ği cu ma va az-

la rın da ele al mış, Ebû Zeyd’i ate ist lik ve 

ko mü nist lik le suç la mış, ona ar ka çı kan la rı 

da ko mü nist lik le it ham et miş tir. Bu hu sus 

med ya ya da yan sı mış, me se le ka ri ka tür le-

re ko nu ol muş tur. 1995’ te hak kın da mür-

ted hük mü ve ri lin ce bu na bağ lı ola rak Ebû 

Zeyd’in ev li lik ak di nin fes hi ne, ken di si gi bi 

aka de mis yen olan eşi İb tihâl Yûnus’tan 

ay rıl ma sı na hük me den bir yar gı ka ra rı çık-

tı. Ül ke için den ve ül ke dı şın dan tep ki ler 

yağ ma sı na rağ men ka rar de ğiş ti ril me di. 

Bu nun üze ri ne Ebû Zeyd 1996’ da eşiy le 

bir lik te ön ce Mad rid’e, üç ay son ra da da-

vet edil di ği Hol lan da’ya gi dip Lei den’e yer-

leş ti ve aka de mik ha ya tı na Lei den Üni ver-

si te si’nde de vam et ti. En do nez ya zi ya re ti 

es na sın da âni den has ta lan ma sı üze ri ne 

ül ke si ne ge ti ri le rek Ka hi re’de has ta ha-

ne ye ya tı rıl dı. 5 Tem muz 2010 ta ri hin de 

bu ra da öl dü ve do ğum ye ri Kuhâfe’de 

def ne dil di.

Nasr Hâ mid Ebû Zeyd ço cuk lu ğun dan 

iti ba ren ede bi ya ta il gi duy muş tur. Mus-

ta fa Lutfî el-Men felûtî’nin Fran sız ede bi-

ya tın dan yap tı ğı çe vi ri ler, Corcî Zeydân’ın 

ta ri hî ro man la rı, Yûsuf es-Sibâî, İh san 

Ab dül kuddûs, Necîb Mah fûz gi bi ya zar-

la rın ro man la rı ede bi yat la ta nış ma sı nı 

sağ la mış; Ali Mahmûd Tâhâ, Cib rân Halîl 

Cib rân, Ebü’l-Kå sım eş-Şâbbî gi bi ro man-

tik şa ir le rin edebî ürün le ri şi ir bil gi si ve 

zev ki nin ge liş me sin de et ki li ol muş tur. 

Genç lik yıl la rın da çok sa yı da şi ir ve kı sa hi-

kâ ye yaz mış, üni ver si te yıl la rın da bu yön-

de ödül ler al mış tır. Ede bi ya ta olan ilgi si 

ça lış ma ha ya tı bo yun ca de vam et miştir. 

Hür Su bay lar ha re ke ti nin her şe hir de 

kur du ğu kül tür sa ray la rı nın Ma hal le tül-

küb râ şeh rin de ki şu be sin de Mark sist ler, 

müs lü man kar deş ler ve va ro luş çu lar gi bi 

fark lı dün ya gö rüş le ri ne sa hip kim se ler 

ede bi yat et ra fın da bir le şen bir grup için-

de edebî fa ali yet ler de bu lun muş, şi ir ler ve 

kı sa hi kâ ye ler ka le me al mış tır. Da ha son ra 

fikrî ko nu la ra yö ne len Ebû Zeyd bu çer çe-

ve de Ab bas M. el-Ak kåd, Tâhâ Hü se yin, 

Hâ lid Mu ham med Hâ lid, Sey yid Ku tub ve 

Mu ham med Ku tub’un eser le ri ni oku muş-

tur. Üni ver si te yıl la rın da en çok Mark sist 

Ab dül mün‘im Tel î me ile kla sik Arap ede-

bi ya tı nı çağ daş yön tem ve ba kış açı sıy la 

in ce le me de ki ça lış ma la rıy la ta nı nan Câbir 

Us fûr’dan et ki len miş tir. Ebû Zeyd’in oku-

ma la rı on da bir ta raf tan sos ya list-Mark-

sist dü şün ce le rin doğ ma sı na yol açar ken 

di ğer ta raf tan edebî tah lil yön te mi ne il gi 

duy ma sı nı sağ la mış, bu il gi si üni ver si te 

1957’ de ba ba sı nın ve fa tı üze ri ne ai le nin 

en bü yük er kek ço cu ğu ola rak ça lış mak 

zo run da kal dı. Şu bat 1961’ de Ka hi re Po-

lis Tel si zi Ser vi si’nde tel siz tek ni ke ri ol du. 

1972’ ye ka dar sür dür dü ğü bu gö re vi es-

na sın da Mı sır’ın her ta ra fı nı do la şıp top-

lu mu ta nı ma im kânı bul du.

1968’ de dı şa rı dan sı nav la ra ka tı la rak 

nor mal li se dip lo ma sı al dı, Ka hi re Üni ver-

si te si Ede bi yat Fa kül te si Arap Di li Bö lü-

mü’ne gir di ve 1972’ de me zun ol du. Ay nı 

yıl ken di fa kül te sin de okut man ola rak gö-

re ve baş la dı. 1976’ da el-İt ticâhü’l-£ašlî 

fi’t-tefsîr: Di râ se fî šaŠıy ye ti’l-mecâz 

fi’l-Æurßân £in de’l-Mu£te zi le baş lık lı yük-

sek li sans te zi ni ta mam la dı. Or ta do ğu 

Araş tır ma la rı Mer ke zi’nin sağ la dı ğı burs-

la 1978-1979’ da Penns ylva nia Üni ver si te-

si’nde ça lış ma lar da bu lun du. 1981’ de Di-

râ se fî teßvîli’l-Æurßân £in de Mu¼ yid dîn 

İbn £Arabî isim li te ziy le dok tor un va nı 

al dı, 1987’ de do çent ol du. 1985-1989 yıl la-

rın da Ja pon ya’nın Osa ka Üni ver si te si’nde 

öğ re tim üye li ği yap tı. 1982’ de Ab dü lazîz 

el-Ehvânî İn san Bi lim le ri ödü lü ne lâyık gö-

rül dü, 1993’ te de Tu nus dev let baş ka nı 

ta ra fın dan Cum hu ri yet Ya rar lı lık ni şa nı 

ile ödül len di ril di. 9 Ma yıs 1992’ de Ka hi re 

Üni ver si te si’ne pro fe sör lük için baş vu run-

ca Naš dü’l-Åı¹âbi’d-dînî ad lı ça lış ma sın-

da ki fi kir le ri yü zün den hak kın da tar tış-

ma lar çık tı ve mür ted ol du ğu id dia edil di. 

Pro fe sör lük dos ya sı nı de ğer len di ren jü ri 

üye le rin den Ali Mekkî ve Avnî Ab dür raûf 

olum lu, Ab düs sabûr Şâhin ise olum suz 

ra por ver di. Üni ver si te se na to su ku ral la ra 

ay kı rı bi çim de Şâhin’in olum suz ra po ru-

na iti bar et ti. Arap Di li ve Ede bi ya tı Bö lü-

mü öğ re tim üye le ri Ab düs sabûr Şâhin’in 

ra po ru nun bi lim sel kri ter le re uy ma dı ğı, 

do la yı sıy la Ebû Zeyd’e pro fe sör lük un va nı 

ve ril me si ge rek ti ği yö nün de tav si ye ka ra rı 

al dıy sa da 18 Mart 1993’ te top la nan üni-

ver si te se na to su ön ce ki olum suz ka ra rın-

da ıs rar et ti. Bu ka ra rın al tın da da ha ön ce 

olum lu ra por ve ren iki pro fe sö rün im za sı-

nın da bu lun ma sı ola yın tam bir san sas yo-

na dö nüş me si ne yol aç tı. Böy le bir ka ra rın 

Nasr Hâmid

Ebû Zeyd
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baş la mış, bu ara da mi to lo jik ta sav vur lar 

var lık ka zan mış tır. Gazzâlî de bu gö rü-

şe de vam lı lı ğı nı sağ la ya cak fel sefî-ahlâkî 

bo yut lar ka zan dır mış tır. Bü tün bun la ra 

sûfî dü şün ce mo de li nin hâ kimi ye ti ek le-

nin ce Kur’an’ı an la ma ça ba la rı ör se len miş, 

Kur’an ken di si ne say gı du yu lan bir ziy net 

eş ya sı na dö nüş müş tür. Bu dö nü şü mün 

ya şan ma sın da si ya sal ge liş me le rin et ki-

si de bü yük ol muş tur. Si ya sal oto ri te nin 

Sünnî-fıkhî dü şün ce yi des tek le me si onu 

hâ kim dü şün ce mo de li ha li ne ge tir miş tir. 

İs lâm dün ya sı na Sel çuk lu ve Os man lı gi bi 

Arap ol ma yan un sur la rın ege men ol ma sıy-

la bir lik te Kur’an’ın mâruz kal dı ğı bu fonk-

si yo nel sap ma da ha da kes kin leş miş tir.

Gü nü müz de İs lâm cı söy lem de bu 

pa ra dig ma ya bağ lı kal mak ta, do la yı sıy-

la Kur’an’ı di ğer lafzî me tin ler den ta-

mamıy la ay rı tut mak ta ve onu ta rih üs tü 

bir me tin ola rak ta sav vur et mek te dir. 

Ebû Zeyd, bu tarz bir ta sav vu run İs lâmcı 

söy le mi pek çok ko nu da ha ta lı izah la ra 

sev ket ti ği ni ile ri sür mek te dir. Çün kü bu 

yak la şım da me tin le rin bağ lam dü zey leri 

dik ka te alın ma mak ta dır. Kur’an’a her tür-

lü an la mın yük len me si ne im kân ve ren bu 

an la yı şa gö re ya pı la cak mâna tak dir le ri 

key fî yo rum ola cak tır. İs lâm cı söy le min 

Kur’an’ın ha ya tın bü tün alan la rı nı ku şat-

tı ğı şek lin de ki gö rü şü bağ lam dü zey le ri-

ni ihlâl et me nin bir so nu cu dur. Zi ra bu 

söy lem de dinî me tin ler kül tü rel ve sos-

yal bağ lam la rın dan ko pa rıl mak ta, böy le 

olun ca da ha ya tın bü tü nü nü ku şa tı cı bir 

re fe ran sa dö nüş mek te dir. Bu du rum da 

be şerî tec rü be nin bü tün alan la rı meş-

ru iyet le ri ni dinî nas lar dan ala ma ma la rı 

ha lin de meş ru iyet kay bı na uğ ra mak ta ve 

top lum sal bel lek kül tü rü kap sa ya maz du-

ru ma gel mek te dir. Her alan da ve bü tün 

prob lem le rin çö zü mün de İs lâ mî me tin-

le rin re fe rans alın ma sı top lum bir li ği nin 

ze de len me si ne yol aça cak tır. Çün kü dinî 

me tin le rin ya şa nan ol gu dan ko puk ola rak 

esas alın ma sı ide olo jik yo rum la rı ve ça tış-

ma la rı bes le ye cek tir. Azın lık lar da iman 

et me dik le ri bir di ni re fe rans alan ku ral la rı 

ka bul et me ye cek, bu da sos yal ay rış ma la rı 

güç len di re cek tir. Bu se bep le ka nun çı kar-

ma araç la rı sa yı sal üs tün lük gi bi me denî 

ve la ik ens trü man lar ol ma lı dır. So nuç ta 

Ebû Zeyd Kur’an’ın ta bi atı, onu an la ma da 

na sıl bir yak la şı mın be nim sen me si ge rek-

ti ği yö nün de ki açık la ma la rın dan İs lâm cı 

söy le min eleş ti ri si ne, ora dan da ye ni lik çi 

la ik yak la şı mı güç len dir me ye yol bul mak-

ta dır.

Ebû Zeyd’in Hol lan da’ya göç et mek 

du ru mun da kal ma sı ten kit et ti ği İs lâm cı 

be lir len me si ne ge çil me li dir. Böy le ce nas-

sın öze ait ol ma yan ge çi ci/ta ri hî yön le riy le 

esas un sur la rı tes bit edil me li, da ha son-

ra ta ri hî un sur lar at la na rak esas un sur lar 

şim di ki ta rih sel-top lum sal ko şul la ra gö re 

ye ni den be lir len me li dir. Ta rih sel olan la sü-

rek li olan ara sın da ayı rım ya pıl ma ma sı ve 

bü tün me tin le rin lafzî an lam la rı na ta kı lıp 

ka lın ma sı, ta rih dı şı kal mış olan es ki ol gu-

nun te lak ki ve ka bul le ri ni bü tün ta ri he hâ-

kim kıl mak an la mı na ge le cek tir. Ta rih sel 

olan la sü rek li olan ara sın da böy le bir ayı rı-

ma gi dil di ğin de me selâ Kur’an ta ra fın dan 

be lir le nen had le rin Kur’an’ın bir mak sa dı 

ve he de fi de ğil bu mak sa da gö tü ren bir 

ve si le ve bir araç ol du ğu gö rü le cek tir. Ebû 

Zeyd’e gö re VII. asır kül tü rü ne ve ol gu su-

na olan bağ lı lık, Kur’an’ın yal nız ca o as ra 

hi tap et ti ği ni ve son ra ki asır la ra bir şey 

söy le me gü cü ta şı ma dı ğı nı ifa de et mez. 

Ak si ne dil sel bir me tin ol ma sı Kur’an’ı 

son ra ki dö nem le re hi tap et me ye de el ve-

riş li kıl mak ta dır. Kur’an met ni, in sanî bir 

dü zey de ta ri hin ve kül tü rün için de akıl cı 

bir an la yış la ve li te ra list ol ma yan bir yak-

la şım la ele alın ma lı, Kur’an’ı ta rih üs tü 

bir me tin şek lin de gaybî bir yak la şım la ve 

ri va yet te mel li ola rak açık la yan li te ra list 

yak la şım dan uzak du rul ma lı dır.

Geç miş te Mu‘te zi le Kur’an’ı bu şe kil de 

ta rih le, ol gu ve kül tür le ir ti bat lı bi çim de 

ve li te ra list ol ma yan bir ba kış la ele al ma yı 

ba şar mış tır. Çün kü Mu‘te zi le’nin ke lâm 

te lak ki si bu na im kân ver mek tey di. Ni te-

kim bu te lak ki de “ke lâm” Al lah’ın zâtî bir 

sı fa tı ola rak gö rül me mek te, ta rih sel olan 

ev ren le ir ti bat lı ilâhî fi il ler den bi ri ola rak 

ka bul edil mek tey di. Do la yı sıy la Mu‘te zi le 

Kur’an’a ta rih le, ol gu ve kül tür le ir ti bat lı 

bir nas ola rak yak laş mış ve mer ke ze mu-

ha tap olan in sa nı koy muş tur. Fa kat bu gö-

rüş sür dü rü le me miş tir. Zi ra ön ce İmam 

Şâ fiî, sün ne ti Kur’an’la ay nı de re ce de bir 

nas ola rak ele al mak la kal ma yıp sün ne tin 

kap sa mı na âdet le ri, icmâı ve kı ya sı da ka-

ta rak dinî nas la rın ala nı nı ala bil di ği ne ge-

niş let miş tir. Bu du ru mun ka çı nıl maz so-

nu cu in sa nın et kin li ği ni or ta dan kal dır mak 

ve ak lın ala nı nı iyi ce da ralt mak ol muş tur. 

Şâ fiî’nin bu yak la şı mı nas la rın oto ri te si ne 

da yan ma, böy le ce sa bit ve yer le şik ola nı 

mu ha fa za et me şek lin de ki bir te lak ki nin 

ge liş me si ne yol aç mış tır. Bu gö rü şü da ha 

son ra Ebü’l-Ha san el-Eş‘a rî ge liş ti re rek bir 

sis te me dö nüş tür müş tür. Eş‘a rî’nin dü-

şün ce sis te min de ke lâm Al lah’ın zâtî sı-

fat la rın dan bi ri ola rak de ğer len di ril di ğin-

den nas sın ta rih ve ol guy la olan ir ti ba tı 

ke sil miş tir. Böy le ce Kur’an’a yak la şım da 

li te ral, ri va yet çi bir ba kış ege men ol ma ya 

ol gu nun ve ri le ri ni esas al mış, di ğer ta raf-

tan ol gu ya ye ni bir bi çim ver miş, ol gu yu 

ken di he def le ri doğ rul tu sun da şe kil len-

dir miş tir. Me selâ Kur’an’da, va hiy ko nu-

su nun Câhi li ye Arap la rı ta ra fın dan ka bul 

edil me si ni sağ la mak için Câhi li ye top lu-

mun da ki hâ kim inanç lar dan bi ri olan ke-

ha net ol gu su nun esas alın dı ğı gö rü lür. Ni-

te kim Kur’an, bir ta raf tan va hiy ile ke ha-

net ara sın da kur du ğu ben zer lik üze rin den 

vah yin ka bu lü nü sağ la mış, di ğer ta raf tan 

iki si ara sın da ki far ka işa ret ede rek me se-

le yi ken di cep he sin den ye ni den bi çim len-

dir miş tir. Kur’an’ın İb râ him di ni ne çağ rı da 

bu lun ma sı da o ta rih te top lum da gö rü len 

İb râ him di ni ne yö ne li şin bir so nu cu dur. 

Zi ra İs lâm ön ce si dö nem de Hanîfler, İb-

râ him di ni ne yö nel me eği li mi için dey di ler 

ve bu yö ne li şin bir ne ti ce si ola rak İb râ-

himî di nin ara yı şı içi ne gir miş ler di. Çün kü 

Arap bir li ği ni te sis ede cek yegâne şe yin 

İb râ him di ni et ra fın da bir leş mek ol du ğu-

nu dü şü nü yor lar dı. Hz. Mu ham med de 

ri sâ let ön ce sin de hanîf ol du ğun dan onun 

zih ni de bu tür den so run lar la meş gul dü. 

İs lâm vah yi nin İb râ him di ni ne çağ rı da bu-

lun ma sı bu ak tü el du ru mun bir yan sı ma-

sı dır. Do la yı sıy la Ebû Zeyd’e gö re Kur’an’ın 

ko nu edin di ği her şey kül tür de te mel le ri 

ve ya ön cü be lir ti le ri bu lu nan, nâzil ol du ğu 

dö ne min kül tü rel ve aklî dü ze yi ni yan sı tan 

bir ta sav vu ra da yan mak ta dır. 

Ahkâm ve ya sa ma alan la rın da da Ebû 

Zeyd ge le nek sel an la yış la ça tı şan fi kir ler 

ile ri sür müş tür. Me selâ Kur’an’ın “şûra”yı 

söz ko nu su et me si şûranın fii len uy gu lan-

dı ğı ka bi le mer kez li bir hu su su an lat mak-

tan iba ret tir ve bel li bir yö ne tim sis te mi-

ni yer leş tir me ye dö nük de ğil dir. Kur’an 

bü tün hu kukî dü zen le me le rin de mev cut 

şart la rı dik ka te al mış, bu se bep le şart-

la rın el ve riş li ol ma sı ha lin de ni haî hük mü 

yü rür lü ğe koy ma yo lu na gi der ken me selâ 

kö le lik, mi ras, çok eş li lik gi bi kök leş miş 

me se le ler de için de bu lu nu lan şart lar ge-

re ği, he def le nen de ği şi mi ta mam la mak 

ye ri ne de ği şi min yö nü nü tes bi te im kân 

ve re cek gön der me ler de (meskût anh) bu-

lun mak la ye tin miş tir. Do la yı sıy la ic tihad 

fa ali yet le rin de Kur’an’ın işa ret et ti ği bu 

he def esas alın ma lı ve onu ta hak kuk et-

tir me ye yö ne lik ya sal dü zen le me le re gi dil-

me li dir. Bu nun için de Kur’an nas la rı ev-

velâ ken di ta ri hî bağ lam la rın da yo rum lan-

ma lı, böy le ce ta ri hî mâna tes bit edilme li, 

da ha son ra nas sın ta rih sel bağ la mı na da-

ya lı ola rak el de edi len bu an lam esas alı-

nıp nas sın ön ce dil de, ar dın dan kül tür ve 

ol gu da ger çek leş tir miş ol du ğu ha re ketin 

yö nü nü ve öl çü tü nü ifa de eden he de fin 
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bi ri olan, “Bü tün söy lem ler ta ban ta ba-

na zıt bi le ol sa bir bi ri nin ens trü man la rı nı 

kul la na bil mek te dir” te zi ni ele al mış, bu 

çer çe ve de Gazzâlî ve İbn Rüşd’ün dinî söy-

lem le ri ni tah li le ça lış mış tır. Mü el lif ay rı ca 

ese rin de İs lâm cı ka na da yö ne lik eleş ti-

ri ler de bu lun muş, özel lik le Mu ham med 

İmâ re’ nin ken di siy le il gi li ten kit le ri ne ce-

vap ver miş tir (T trc. Mu ham med Coş kun, 
Söy lem ve Yo rum, İs tan bul 2015). 11. Ein 

Le ben mit dem Is lam (Frei burg 2001). 
Şe rî fe Mec dî ile Na vid Ker ma ni’nin Ebû 

Zeyd ile yap tık la rı söy le şi nin met ni dir. Na-

vid Ker ma ni, Şerîfe Mecdî’nin Arap ça’dan 

Al man ca’ya çe vir di ği bu söy le şi den ha re-

ket le ese rin is ke le ti ni oluş tur muş, boş-

luk la rı ise Ebû Zeyd’in di ğer eser le rin de ki 

dü şün ce le riy le dol dur muş tur. Bu ara da 

onun bi yog ra fi si ni, özel lik le de hak kın da 

mür ted hük mü nün ve ril me siy le so nuç la-

nan ge liş me le ri ele al mak ta, eser ay rı ca 

Ebû Zeyd’in dinî söy lem, si ya set, hu kuk 

fel se fe si gi bi alan la ra iliş kin dü şün ce le ri-

ni içer mek te dir (T trc. Ce lâ det Mo ra lı gil, 
İs lâm’ la Bir Ya şam = Ein Le ben mit dem 
Is lam, İs tan bul 2004). 12. Hâ ke ×â te kel-

le me İbn £Arabî (Ka hi re 2002). Mü el li fin 

İb nü’l-Ara bî’ nin dü şün ce dün ya sı nı, ala nın 

uz man la rı nın dı şın da ki ki şi le rin de an la ya-

bi le ce ği şe kil de tak dim eden bir ça lış ma 

ha zır la ma sı yö nün de ki ta lep üze ri ne ka-

le me al dı ğı bu ese rin de İb nü’l-Arabî’nin 

vah det-i vücûd an la yı şı nın bu çağ da in-

san lı ğın bir li ği ne sağ la ya ca ğı kat kı yı or-

ta ya koy ma ya ça lış mış tır. 13. et-Tecdîd 

ve’t-ta¼ rîm ve’t-teßvîl: Bey ne’l-ma£ri-

fe ti’l-£il miy ye ve’l-Åavf mi ne’t-tekfîr 

(Bey rut 2010). Ebû Zeyd’in ölü mün den 

kı sa bir sü re son ra ya yım la nan eser onun 

ye ni len me, sa nat ve Kur’an’ın te’vi li ko nu-

la rın da ki de ğer len dir me le ri ni içer mek te-

dir (T trc. Ye ni lik, Ya sak la ma ve Yo rum, 
İs tan bul 2014). Ency clo pa edia of the 

Qur’ân’ın (I-V, ed. J. Dam men McA ulif-
fe, Lei den 2001-2005) da nış ma ku ru lun da 

yer alan ve bir çok mad de si ni ya zan Ebû 

Zeyd’in Âdâb, Fu½ûl, Elf, Edeb ve našd, 

el-Kâ tib, el-Æå hi re, el-£Ara bî, el-Hi lâl, 

en-Nâ šıd, el-Ker mil, el-Mu ½av ver ve 

Jo ur nal of Osa ka Uni ver sity of Fo re ign 

Stu dies gi bi der gi ler de ya yım lan mış pek 

çok maka le si bu lun mak ta dır. 1993 son-

ra sın da hak kın da ile ri sü rü len id di ala ra 

ver di ği ce vap la rı da ha zi ya de el-AÅ bâr, 

el-Eh râm, el-Ehâ lî ve Rû zü’l-Yûsuf ga-

ze te le rin de ya yım lan mış tır.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Nasr Hâ mid Ebû Zeyd, en-Na½ es-sul¹a el-¼a-

š¢ ša, Bey rut 1995; a.mlf., el-ƒi¹âb ve’t-teßvîl, 
Bey rut 2000; a.mlf., Din sel Söy le min Eleş ti ri si 
(trc. Fet hi Ah met Po lat), An ka ra 2002; a.mlf., 

An la yı şı mız ve Kur’an An la yı şı Üze ri ne, 
An ka ra 2001, 2013). 4. el-İmâm eş-Şâfi£î 

ve teßsîsü’l-ay di yo lo ciy ya ti’l-va sa¹iyye 

(Ka hi re 1992). Eser de hâ kim Sünnî gö-

rü şün olu şu mun da İmam Şâ fiî’nin etkis i 

üze rin de du rul mak ta dır (T trc. Sa lih Özer, 
“İmam Şâ fiî ve Or ta yol İde olo ji si nin Te si-
si”, bk. bibl.). 5. Našdü’l-Åi ¹â bi’d-dînî 

(Kahi re 1992). Bu ki tap ta da ha zi ya de 

dinî / İs lâm cı söy lem eleş ti ril mek te ve 

kla sik din sel söy lem nas sı hâ kim kı lıp ak lı 

nassa bo yun eğ dir mek le suç lan mak ta-

dır. Bu ara da “İs lâ mî sol” di ye ta nım la nan 

eği lim le ay dın lan ma cı la rın söy lem le ri de 

eleş ti ri ye tâbi tu tul mak ta dır (T trc. Fet hi 
Ah met Po lat, Din sel Söy le min Eleş ti ri si: 
Din sel Me tin le ri An la ma da Bi lim sel Bir 
Yön te me Doğ ru, An ka ra 2002). 6. en-Na½ 

es-sul¹a el-¼aš¢ša: el-Fik rü’d-dînî bey-

ne irâde ti’l-ma£ri fe ve irâde ti’l-hey me-

ne (Bey rut 1995). Kur’an’ın ta rih sel li ği ve 

bağ lam so ru nu gi bi Ebû Zeyd’in üze rin de 

önem le dur du ğu iki ko nu baş ta ol mak 

üze re çe şit li ko nu lar la il gi li ma ka le le rin-

den oluş mak ta dır (T trc. Mu ham med 
Coş kun, Kut sal Me tin, Oto ri te ve Ha ki kat, 
İs tan bul 2015). 7. et-Tef kîr fî ze me ni’t-

tekfîr ²ıd de’l-cehl ve’z-zeyf ve’l-Åurâfe 

(Ka hi re 1995). Mü el lif bu ese rin de mür ted 

ol du ğu yö nün de bir hük me va rıl ma sıy la 

so nuç la nan tar tış ma la rı ele al mak ta, bu 

tar tış ma la ra ko nu edi len fi kir le ri ni sa-

vun mak ta, mah ke me sü re ciy le il gi li bil gi 

ve re rek bel ge le ri or ta ya koy mak ta dır. 8. 

İşkâliyyâtü’l-šırâße ve âliy yâ tü’t-teßvîl 

(Bey rut 1996). Bü yük öl çü de Ebû Zeyd’in 

Fu½ûl der gi sin de ya yım lan mış ma ka le le-

rin den oluş mak ta dır. Ona gö re her me-

nö tik ten se mi yo ti ke, me caz dan na zım 

te ori si ne, Sîbe vey hi’den Ado nis’e ka dar 

çe şit li ko nu lar ve ki şi ler üze rin de ki in ce-

le me le ri içe ren bu ça lış ma nın asıl he de fi 

ge le nek sel dü şün ce sa ha la rı ara sın da ki 

giz li ir ti bat nok ta la rı nı gös ter mek tir. 9. 

Devâßirü’l-Åavf: Æırâße fî Åi ¹â bi’l-merße 

(Bey rut 2000). İs lâm dü şün ce ge le ne ğin-

de ve gü nü müz de ka dın ko nu su na yak-

la şı mı ele al mak ta dır. İs lâm âlim le ri nin 

ka dın la il gi li dinî nas la ra yak la şım la rı nı 

eleş ti rir ken ko nuy la il gi li ki şi sel ka na ati-

ni de or ta ya ko yan mü el lif, gü nü müz İs-

lâm dün ya sın da ka dı nın du ru mu na da ir 

dü şün ce le ri ni me tin ve bel ge ler üze ri ne 

te mel len dir me ye ça lış mış tır (T trc. Kor-
ku Çem ber le ri, İs tan bul 2014). 10. el-ƒi-

¹âb ve’t-teß vîl (Dârül beyzâ 2000). Bü yük 

bö lü mü Hol lan da’da ki ika me ti es na sın da 

ka le me al dı ğı ma ka le ler den mey da na ge-

len eser de mü el lif “söy lem ana liz le ri” çer-

çe ve sin de ulaş tı ğı en te mel so nuç lar dan 

ka na dın onun aley hi ne gi riş ti ği kam pan-

ya nın bir so nu cu dur. Zi ra Ebû Zeyd, ge le-

nek çi-İs lâm cı söy le mi ve bu söy le min da-

ya nak la rı nı her fır sat ta eleş ti ri yor du. On-

la ra kar şı ba zı ça lış ma la rın da son de re ce 

si ya sal, ide olo jik, cü retkâr bir dil ve üslûp 

kul lan mış tır. Bu tav rı yü zün den İs lâm cı 

ka nat ta ra fın dan he def ha li ne ge ti ril miş, 

özel lik le nas-ol gu iliş ki si ni vur gu lar ken, 

“Kur’an kül tü rel bir ürün dür” şek lin de 

mak sa dı nı aşan ifa de le ri nin -ne de mek 

is te di ği ne ba kıl ma dan- kü für an la mı na 

gel di ği id dia edil miş tir. Bu sü reç te Ebû 

Zeyd de hak kın da ki id di ala rı ve suç la ma la-

rı red det me ye, dü şün ce le ri ni sa vun ma ya 

yö ne lik ya zı lar ka le me al mış tır. Ona gö re 

hak kın da ki suç la ma la rın esas se be bi, İs-

lâm cı ka na da men sup ba zı âlim le rin çe şit li 

şir ket ler le iş bir li ği ya pa rak on la rın gay ri 

meşrû uy gu la ma la rı nı İs lâ mî gi bi gös ter-

mek su re tiy le hal kı ya nılt tık la rı nı, bu yol la 

da maddî men fa at el de et tik le ri ni ken di-

si nin açı ğa çı kar mış ol ma sı dır.

Eser le ri. 1. el-İt ticâhü’l-£ašlî fi’t-tef sîr: 

Di râ se fî šaŠıy ye ti’l-mecâz fi’l-Æurßân 

£in de’l-Mu£te zi le (Bey rut 1982, 1983, 
1996). Yük sek li sans te zi dir. Mü el lif bu 

ça lış ma sın da Mu‘te zi le’nin bil gi ku ra mı nı 

ve yo rum an la yı şı nı, Kur’an’ın yo rum lan-

ma sın da me ca zı araç ola rak kul lan ma sı nı 

in ce le miş, böy le ce de rin le me si ne tanıma 

im kânı bul du ğu Mu‘te zilî dü şün ce onun 

bes len di ği ana kay nak ol muş tur. 2. Fel-

se fe tü’t-teßvîl: Di râ se fî teßvîli’l-Æurßân 

£in de Mu¼ yid dîn İbn £Arabî (Beyrut 
1983). Dok to ra te zi olan eser de Ebû Zeyd, 

İs lâ mî dü şün ce nin bir cep he si ni oluş tu-

ran ir fanî an la yı şın epis te mo lo ji si ni ve 

yo rum na za ri ye si ni İb nü’l-Arabî ör neğin-

den ha re ket le tah li le ça lış mış, özel de İb-

nü’l-Arabî’nin, ge nel de ise mu ta sav vıf la rın 

Kur’an nas sı nın an lam ve delâle ti ni da ha 

ge niş ufuk la ra aç tık la rı nı ve nas sın mâna 

zen gin li ği ni or ta ya koy duk la rı nı ifa de et-

miş tir. 3. Mefhûmü’n-na½: Di râ se fî 

£ulû mi’l-Æurßân (Bey rut 1987). Mü el lif, 

ge le ne ğe yö ne lik bi lim sel bir zih ni ye tin ge-

liş ti ri le bil me si için ya pıl ma sı ge re ken ilk 

işin ge le ne ğin kay na ğı olan dinî nas la rı ele 

al mak ol du ğu dü şün ce sin den ha re ket le 

ka le me al dı ğı bu ça lış ma sın da ilâhî hi ta bı 

sağ lık lı bir ze mi ne oturt ma ve onun ya pı-

sı nı iyi be lir le me üze ri ne odak lan mış, bir 

ta raf tan ilâhî hi ta bın ta bi atı nın ne ol du ğu 

so ru su na ce vap bul ma ya ça lı şır ken di ğer 

ta raf tan geç miş te ve gü nü müz de dinî 

söy le min Kur’an te lak ki sin de ki yan lış la rı 

ve bu yan lış la rın ürü nü olan var sa yım la-

rı tes bi te gay ret et miş tir (T trc. Meh met 
Emin Ma şa lı, İlâhî Hi ta bın Ta bi atı: Me tin 
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ver di ği kay de dil mek te dir. Bu du rum ara-

la rın da bir re ka bet bu lun du ğu şek lin de 

de yo rum lan mış tır. Ebü’l-Gays’ın 1248-

1258 yıl la rı ara sın da Zeydîler’in ima mı sı-

fa tıy la fa ali yet gös te ren Mehdî-Lidînillâh 

Ah med b. Hü se yin’le de mek tup laş tı ğı 

be lir til mek te dir. Ah med b. Hü se yin onun 

sö zü din le nen bir zat ol du ğu nu öğ re nin ce 

des te ği ni al mak için ken di si ne bir mek tup 

yol la mış, Ebü’l-Gays, Kur’ân-ı Kerîm’de ki 

“lehû da‘ve tü’l-hak” (er-Ra‘d 13/14) âye ti ni 

öğ ren di ğin den be ri kul la rın da ve ti ne icâ-

bet et me di ği ni, nef sin den baş ka kim se ye 

de kı lıç çek me di ği ni söy le ye rek ken di si ni 

mâzur gör me si ni is te miş tir.

Ebü’l-Gays’a nis bet edi len Gay siy ye 

ta ri ka tı onun ikin ci şey hi Ali el-Eh del’e 

nis bet le anı lan Eh de liy ye’nin, do la yı sıy la 

Kå di riy ye’nin bir şu be si ola rak ka bul edil-

mek te dir. Ebü’l-Gays’ın mü rid le ri ara-

sın da Cemâled din Mu ham med b. Safîh, 

Ömer b. Ah med Hu şey ber, Fîrûz, Îsâ b. 

Hac câc el-Âmirî gi bi isim ler zik re dil mek-

te dir. Ve fa tın dan son ra ye ri ne ha li fe si 

Fîrûz geç miş tir. Oku ma yaz ma bil me di-

ği ri va yet edi len Ebü’l-Gays’ın söz le ri nin 

bir mü ri di ta ra fın dan der len di ği be lir til-

mek te dir (Yâfiî, Mirßâ tü’l-cenân, IV, 123; 
Ah med b. Ah med ez-Zebîdî, s. 408-409; 
Ah med b. Mu ham med eş-Şâmî, III, 315). 
An cak bu ese rin ona ai di ye ti şüp he li dir 

(İb nü’l-Eh del, II, 189). Kay nak lar da da ha 

çok ke ra met le ri nak le dil mek te, ta sav vufî 

gö rüş le riy le il gi li çok az bil gi bu lun mak ta-

dır. Bun lar ara sın da önem li bir bil gi baş-

lan gıç ta semâya kar şı ol du ğu, hat ta semâ 

et ti ği ni duy du ğu bir grup sûfî ile sa vaş-

mak için yo la çık tı ğı, an cak yol da ya şa dı ğı 

bir hal se be biy le sa vaş mak tan vaz geç ti ği 

ve ken di si nin de semâ et ti ği yo lun da dır.
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“Ab†l-Ghayth b. Ja mil”, The Ency clo paedia of 

“Se ni de gö zet le yen bi ri var” hi ta bın dan 

et ki le ne rek Al lah’a yö nel di ği an la tı lır. Bu 

yö nüy le ha ya tı ilk dö nem sûfîle rin den Fu-

dayl b. İyâz ile ben zer lik ar ze der. Ri va ye te 

gö re Ebü’l-Gays ya şa dı ğı bu ha lin ar dın-

dan silâhı nı bı ra kıp amaç sız bir şe kil de 

do la şır ken bir der viş le kar şı la şır. Onun 

Ye men’in Zebîd şeh ri ne git mek te oldu-

ğu nu öğ re nin ce ken di siy le be ra ber git me-

ye ka rar ve rir. Zebîd’de dö ne min meş hur 

şeyh le rin den Ali b. Ef lah’ın mü ri di olur. Bu 

sı ra da ken di sin den bir ta kım ke ra met ler 

zu hur et me ye baş lar. Da ha son ra Ali b. Ef-

lah’ın ya nın dan ay rı la rak Mürâvea’da bu-

lu nan Kådirî şey hi Ebü’l-Ha san Ali b. Ömer 

el-Eh del’e in ti sap eder. Onun ilk şey hi nin 

ya nın dan ay rıl ma sıy la il gi li iki yo rum mev-

cut tur. Bi rin ci si ne gö re zu hur eden ke ra-

met le ri se be biy le şey hi ya nın da da ha faz la 

kal ma sı nı is te me miş ve re ka bet his siy le 

ya nın dan uzak laş tır mış tır. Bu nun üze ri ne 

Ebü’l-Gays bir kaç şey he da ha gi dip ken di-

le ri ne mü rid ol mak is te di ği ni söy le miş se 

de bu is te ği ar tık bir şey he ih ti ya cı bu lun-

ma dı ğı ge rek çe siy le red de dil miş tir. İkin ci 

yo ru ma gö re ise şey hi onu Ali b. Ömer 

el-Eh del’e yön len dir miş tir. Ebü’l-Gays’ın, 

“İbn Ef lah’ın ya nın dan ham bir in ci ta ne si 

ola rak ay rıl dım, be ni Ali el-Eh del del di” 

sö zü her iki şey hin de ken di si ni et ki le di ği ni 

gös ter mek te dir.

Ba zı kay nak la ra gö re Ebü’l-Gays, Ali el-

Eh del’den bir sü re fay da lan dık tan son-

ra Ye men’de bu lu nan Cibâlüşşâmiy ye’ye 

çe kil di, bu ra da ken di sin den hâri kulâde 

hal ler zu hur edin ce ara la rın da fa kih le rin 

de bu lun du ğu bir çok ki şi çev re sin de top-

lan dı. Bu böl ge de Zeydîlik güç len di ğin den 

Tihâme’ye inip fa kih Ah med b. Atâ ile bir-

lik te onun Sur dud va di sin de ki Bey tü atâ 

di ye bi li nen kö yü ne yer leş ti. Bu ra da şöh-

re ti art tı ve ke ra met le ri ya yıl dı. Kendi si ne 

bağ lı sûfîle rin oluş tur du ğu top lu luk Gay-

siy ye di ye anıl dı. Di ğer bir ri va ye te gö re Ali 

el-Eh del ya nı na kırk ka dar der viş ve re rek 

onu bir zâvi ye kur ma sı için Beytü atâ’ya 

gön der di (İb nü’l-Eh del, II, 189). Tasavvu f 

yo lu na gir di ğin de on se kiz, ir şad fa ali ye-

ti ne baş la dı ğın da otuz beş ya şın da ol du-

ğu be lir ti len Ebü’l-Gays, ve fat et ti ği 651 

(1253) yı lı na ka dar bu köy de kal dı ve bu-

ra ya def ne dil di. Tür be si gü nü müz de pek 

çok zi ya ret çi si bu lu nan meş hur bir zi ya-

ret gâhtır.

Ebü’l-Gays’ın bu şey hi nin ya nı sı ra dö ne-

min meş hur Ye men sûfîle rin den Ah med 

b. Alvân ile de ir ti ba tı ol du ğu bi lin mek te-

dir. Ah med b. Alvân’ın Ebü’l-Gays’a ken di 

mânevî ha li ni bil di ren bir şi ir ya zıp gön der-

di ği, onun da bu şi ire yi ne bir şi ir le kar şı lık 

“İmam Şâfi’î ve Or ta yol İde olo ji si nin Te si si” (trc. 
Sa lih Özer), Sünnî Pa ra dig ma nın Olu şu mun da 
Şâfi’î’nin Ro lü (haz. M. Hay ri Kır ba şoğ lu), An kara 
2003, s. 89-148; a.mlf., İs lam’la Bir Ya şam = 
Ein le ben mit dem Is lam (trc. Celâdet Mo ralıgil), 
İs tan bul 2004; a.mlf., İş kâ liy yâ tü’l-šı râße ve 
âliyyâtü’t-teßvîl, Bey rut 2005; a.mlf., İla hi Hi ta-
bın Ta bi atı (trc. Meh met Emin Ma şa lı), İs tan bul 
2013; a.mlf., Ye ni lik, Ya sak la ma ve Yo rum (trc. 
Mu ham med Coş kun), İs tan bul 2014; a.mlf., “Şe-
ri atın Tü mel (Küllî) Mak sat la rı (Ye ni Bir Oku ma)” 

(trc. Mus ta fa Ün ver), İs lâ mî Araş tır ma lar, VI II/2, 
An ka ra 1995, s. 139-143; Mu ham med İmâre, et-
Tefsîrü’l-Mârksî li’l-İs lâm, Ka hi re 1417/1996, tür.
yer.; Ali Harb, Naš dü’n-na½, Bey rut 2005, s. 199-
220; Tâhâ Ab dur rah man, Rû ¼u’l-¼a dâ ¦e, Bey rut 
2006, s. 175-188; H. Yu suf Yıl ma zoğ lu, Kur’an 
Tef si rin de Bağ lam sal cı Yak la şım: Nasr Hâ mid 
Ebû Zeyd Ör ne ği (yük sek li sans te zi, 2006), AÜ 
Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, s. 26-77; Ab düs se lâm 

Yû bî, el-Mes kût £anh fî našdi Na½r ¥â mid Ebû 
Zeyd li-âliy yâ ti’l-Åi¹âbi’d-dînî: Æı râße ta¼ lî liy-
ye naš diy ye (yük sek li sans te zi, 2011), Câ mi atü 
Mev lûd Mu am merî, Tîzîuzû / Ceza yir; Fet hi Ah-

met Po lat, Çağ daş İs lam Dü şün ce sin de Kur’ân’a 
Yak la şım lar, İs tan bul 2011, s. 123-154, ay rı ca 
bk. tür.yer.; a.mlf., “Mo dern ve Post mo dern Dü-
şün ce de Kur’an’a Yak la şım lar: Ar ko un, Ha ne fi 
ve Ebû Zeyd Ör ne ği”, Ma ri fe, I/2, Kon ya 2001, 
s. 15-25; Meh met Emin Ma şa lı, “Nasr Hâ mid Ebû 
Zeyd”, Çağ daş İs lam Dü şü nür le ri (ed. Cağ fer 
Ka ra daş), İs tan bul 2013, s. 239-265; Ömer Öz-

soy, “Nasr Hâ mid Ebû Zeyd’in Nass-Ol gu İliş ki si 
Bağ la mın da Ulû mu’l-Kur’ân’ı Eleş ti ri si”, İs lâ mî 
Araş tır ma lar, VII/3-4, An ka ra 1994, s. 237-246.

ÿMeh met Emin Ma şa lı

– —EBÜ’l-ALÂ el-MENCERE

(bk. MENCERE).˜ ™

– —EBÜ’l-FETH el-BÜSTÎ

(bk. BÜSTÎ, Ebü’l-Feth).˜ ™
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Ebü’l-Gays Sa‘d (Saîd)
b. Selm b. Cemîl
(ö. 651/1253)

Kådiriyye’ye baðlý
Ehdeliyye kolu

Gaysiyye þubesinin kurucusu.˜ ™

Dok san beş yaş la rın da ve fat et ti ği-

ne da ir ri va yet doğ ru ka bul edi lir se 556 

(1161) yı lı ci va rın da doğ du ğu söy le ne bi lir. 

Ye men’in Tihâme böl ge si nin kı yı ke si min-

de dün ya ya gel di ği, Hacûr böl ge sin den bir 

ka bi le ye men sup ve mevâlîden ol du ğu 

kay de dil mek te dir. Ai le si ve ço cuk luk dö-

ne mi hak kın da ye ter li bil gi yok tur. Kay-

nak lar da genç li ğin de yol ke se rek eş kı ya-

lık yap tı ğı, bir gün ağa ca çı kıp gel mek te 

olan bir ker va nı göz le di ği sı ra da duy du ğu, 




