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BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK
“BURHAN”
Fatih KURT (*)

Öz

Kur’an-ı Kerim, Müslümanları itmi’nan, gayr-ı Müslimleri de ikna etmek amacıyla
deliller kaydetmiştir. Kur’an Müslümanlara akli eylemleri gerçekleştirmelerini öğütlemiş,
düşünmek ve tefekkür etmeyi bir ibadet olarak değerlendirmiştir. Müslüman olmayanları
da akıllarını kullanmamakla suçlamıştır. Kur’an verilerine göre imanın benimsenmesi ve
özümsenmesinde akli eylemlerin önceliği bulunmaktadır. Kelam âlimleri Kur’an’ın bu
buyruğunu, nazar ve istidlal olarak adlandırmışlar ve tahkiki bir iman için zorunlu görmüşlerdir. Kelam âlimleri Kur’an ifadeleri doğrultusunda inanç değerlerinin mü’minde
pekişmesi, mü’min olmayanlara karşı da savunulması amacıyla deliller ortaya koymuştur. Bizzat Kur’ani bir kelime olan delil, çok yönlüdür. Temelde akli ve nakli olarak iki
şekilde değerlendirilen delillerden sem’iyyat dışındaki alanda aklî olanlara öncelik veren
kelamcılar, yine Kur’an ayetlerinden hareketle daha çok burhan kanıtını ön plana çıkararak, itikadî konuların temellendirilmesinde genellikle bu delili kullanmışlardır. Kelamcıların bu yönlü değerlendirmelerinde ‘burhan’ teriminin yer aldığı ayetler etkili olmuştur.
Nitekim ‘burhan’ kelimesinin yer aldığı ayetlerde ağırlıklı olarak burhanın ‘akli bir kanıt’
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, kelam bilginlerinin itikadî bir konuyu kanıtlamak
amacıyla akli bir eylem şeklinde kullandıkları ‘burhan’ teriminin Kur’ani bir metot olduğu üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Akıl, Kelam, Delil, Burhan.
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Burhan as a Term of Qur’an and Kalam
Abstract

In the Qur’an, there are evidences to persuade Muslims and to persuade nonMuslims. Qur’an considered Muslims to perform mental actions as worship by thinking
and contemplating. He accused non-Muslims of not using their minds. He accused nonMuslims of disuse their minds. According to the Qur’anic data, there is a priority of
mental actions in the adoption and assimilation of faith. The Qur’anic scholars also called
this commandment of the Qur’an, the nazar and the istidlal, and considered the verdict
necessary for faith. In line with Qur'anic statements, evidence has been put forward for
the purpose of consolidating the values of faith and advocating against unethical ones.
According to the evidences, which are considered as two kinds of reason and thought,
the predators that prioritize the intellectuals in the area other than semiyyat, used the
evidence in the foundation of the belief subjects by emphasizing the burhan evidence.
These faculties of theologians were inspired by the verses in which the term burhan in the
Qur’an were included. As a matter of fact, it is understood that the verses containing the
word burhan are predominantly. In this study, it is suggested that the term burhan it is a
Quranic method in which theologians use a mental action to prove a faith subjects.
Keywords: Qur’an, Mind (aql), Kalam, Reason, Burhan.
Giriş

Kur’an’da birden fazla kullanılan bir kelime olan ve bu doğrultuda kelamın ana ilkelerinden birisi olan delilin bir türü olarak kabul edilen “burhan”, bir iddiayı kanıtlamak
amacıyla kullanıldığı gibi, bir hususun çözülemeyeceğini belirtmek amacıyla da istimal
edilmiştir. Bu doğrultuda burhan, hem lehte hem de aleyhte kullanılan bir kanıtlama metodudur. Kur’an-ı Kerim’de burhan, daha çok inkârcılar ve Ehl-i kitab’a yönelik olarak
kullanılmıştır. Kelam âlimleri de inanç esaslarının kanıtlanmasında bu delil yöntemine
başvurmuşlardır.
1. Delil

“Delil”, Arapça’da “yol göstermek, irşat etmek” manasındaki ‘delâlet’ kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup, “yol gösteren, doğru yola ve doğru sonuca götüren”
anlamına gelmektedir. Delil kelimesinin çoğulu, ‘edille’dir. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette
“kılavuz” manasında kullanılmakta (25/Furkan/45), ayrıca bazı ayetlerde de “kılavuzluk
etmek; göstermek, haber vermek” manalarında, aynı kökten türeyen fiiller yer almaktadır.
Bu kullanım şekilleri hadislerde de görülmektedir. (Yavuz, 1994, s. 138-140)

Mantık, felsefe ve kelam yanında hemen hemen tüm İslami disiplinlerde söz konusu
edilen “delil”, her alanın kendi sistematiği doğrultusunda farklı yaklaşımlarla değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda zihnin bir faaliyeti olarak delil, üç kategoride incelenmiştir: 1.
Aksini doğrulayacak herhangi bir kanıtın veya unutma, yanılma, karıştırma gibi kesinliği
zedeleyecek bir durumun bulunmadığından emin olarak verilen ve hiçbir şekilde değiş-
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mesi mümkün olmayan hükme ‘yakîn’ adı verilmektedir. 2. Onaylayanın zihninde tam
kesinlik kazanmakla birlikte, güvenilir olduğundan kuşku duyulmayan bir kaynağa dayalı
yeni ve daha güçlü bir bilgi sebebiyle onaylayanın sonradan değiştirmesi muhtemel olan
hükme ‘câzim itikad’ denilmektedir. 3. Zihinde tasdik edilen, ancak aksi de mümkün
görülen hükme ‘zan’ adı verilmektedir. Bu üç hükmün ilkine ‘yakiniyye’, ikincisine ‘taklîdiyye’, üçüncüsüne ‘zanniyye’ denilmektedir. (Çağrıcı, 2013a, s. 124-126)

Delilin bir başka türüne de iknaî/hatabî denilmektedir. Bu ise aklî delilin zannî olmasıyla ortaya çıkar. Kelamcılara göre hiçbir itikadî mesele hatabi delil ile ele alınamaz.
Buna göre Kur’an’da mevcut olan tüm deliller burhani niteliktedir. (Aydın, 1984, s. 104)

Kelam literatüründe delil, ilk etapta aklî ve naklî olarak iki kısımda incelenmiştir. Aklî
delil, bütün öncülleri akla dayanandır. “Âlem değişkendir, her değişken ise hâdistir” gibi.
Tüm mukaddimeler naklî ise, buna da naklî delil denir. Naklî delil bir bakıma aklî sayılır.
Çünkü nakli tebliğ eden peygamberin doğruluğunu, yine akıl ile ispat ederiz. Buna göre
aklî delil ile bilinebilen, aklî-naklî delil vardır. (Topaloğlu, 1981, s. 72) Başka bir taksime
göre de delil kat’î veya zannî olur. Bildirdiği şeyden muhalif ihtimalleri kaldıran delile
kat’î; her türlü alternatif ihtimali gideremeyen delile de zannî delil denir.

Mu’tezile bilginlerine göre dini idrak etmek ve delillendirmek için başvurulan temel
veriler akıl, kitap, sünnet ve icma olmak üzere dörttür. Sıralamada olduğu şekliyle aklın,
sonrakilere göre önceliği vardır. Allah’ın varlığı, birliği ve adaleti, akılla belirlenebilecek
bir konumdadır. Bu alanlarda nakle başvurmak isabetli değildir. (Kâdî Abdülcebbâr, 1996,
s. 88) Nitekim Kur’an’da, daha çok başta tevhid olmak üzere sıfatlar bağlamındadır.

Kelamcıların bu tasnif ve tanımları doğrultusunda nakli delil ile akli delil, birbiriyle iç
içedir. Bu nedenle akli ve nakli delil arasında herhangi bir çakışma söz konusu değildir.
Bununla birlikte eğer bir çatışma söz konusu olursa, öncelikle bu akli muhakeme noksanlığına bağlanır. Ancak yine de bir karşıtlık ileri sürülecek olunursa, Mu’tezile (Kâdî
Abdülcebbâr, 1996, s. 88) ve Ehl-i sünnet kelamcılarına göre (Bardak, 2017) burada akli
yaklaşım tercih edilir ve nakil onun ışığında te’vil edilir. Çünkü nakli delil akli delile tercih edildiğinde naklin doğruluğunu kanıtlamak mümkün olmaz. (Râzî, 2002, s. 38)

Aklın bu önceliği, akli muhakemenin etkin ve geçerli olduğu alanlarda söz konusudur.
Bu, naklin geçerli olduğu alanlar için düşünülemez. Ancak naklin etkin olduğu alan ise,
şer’i hükümler ve ibadetler alanı olup, burada aklın etkinliği mevzubahis değildir. Farz
olan namazlar, şartları ve vakitleri gibi ibadetler, akıl ile tespit edilemez. Akıl, Allah’a
şükür ve ibadet edilmesi gerektiğine delalet eder. Ancak ibadetin nasıl yapılacağı, şartlarının neler olabileceği konularında, akıl tek başına yetersiz kalır. (Kâdî Abdülcebbâr, 1963,
15/28; Biçer, 2004, 58; Şahin, 2011:48, 50)
1.1. Beyyine

Beyan kelimesinden türeyen beyyine, “açık seçik olmak” anlamında olup “apaçık delil” demektir. Beyyine kelimesinin akla ve hisse hitap eden delil anlamında olduğunu

208 / Dr. Fatih KURT

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

söyleyen İsfahanî, şahitlerin şehadetinin de beyyine olduğunu belirtir. (İsfehanî, 2009, s.
157)

Beyyine Kur’an-ı Kerim’de biri müzekker (beyyin) olmak üzere yirmi defa geçmekte
ve daha çok “aklî ve naklî delil, hüccet, açık belge, herkesçe bilinen tarihî olaylar, bu olaylara tanıklık eden harabeler, vahiy” ve özellikle “Kur’an-ı Kerim, nübüvvet müessesesi,
son peygamber Hz. Muhammed, mucize, Hz. Salih’in mucizesi olan deve” (7/A‘râf/73)
anlamlarında kullanılmıştır. Aynı kelimenin çoğulu olan beyyinât ise elli iki yerde tekrarlanmakta ve genellikle “âyetler” anlamına gelmekte veya âyât kelimesini nitelemektedir.
(Topaloğlu, 1992, s. 96-97)

ARAPÇAveya
KISIMLAR
Beyyine
beyyinât şeklinde geçen Kur’an ayetlerine bakıldığında, kelime daha
çok “insanları ikna edecek deliller” şeklindedir. Bu ise akli, hissi veya nakli olarak belirir.
Nitekim,

َ  ثَ َُ٘ َد اَخَ بٌُْٕ َصـبىِـحب َقَٚٗاِ ٰى
َٓ َ اّلل ٍَب ىَ ُنٌْ ٍِِْ اِ ٰى ٍٔ َغ ْي ُش ُُۜٓ َق ْذ
ٌُْۜ جب َء ْت ُنٌْ ثَ ِّيٌَْ ٍِِْ َس ِّث ُن
َ ّٰ به يَب َقْ٘ ًِ اعْ ُجذُٗا
ًۢ
ARAPÇA
ٌىيKISIMLAR
ِ ّٰ اّلل ىَ ُنٌْ ٰايٌَ َف َز ُسَٕٗب ت َْأ ُم ْو ۪ف َٓي اَسْ ِض
ِ ّٰ ٌُ ٰٕ ِز ۪ٓ َّب َق
۪ َاّلل َٗ ََل تَ ََ ُّسَٕ٘ب ِث ُسَٓ٘ ٍء َف َي ْأ ُخ َز ُمٌْ َع َزاة ا
Semûd kavmine de kardeşleri Salih’i peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Gerçekten size Rabbiٰ ِْgösterecek)
َ ىِ ٰـحب َقİşte
ُ َ َ ّٰ açık
َٓ  ْذolduğumu
جبف َء ْتع ُنٌْ ُُ اثَّ ِّي
ْيٌَ َ ٍَِِْ سثpeygamber
ـ ُج ْذbir
٘سٌُْٕ صـب
ذ ثَٰات َُ٘ َد اَخَ بٚ
ٗا ٰى
ٌل ُني ْ ُۜب
َْبت ًِ َفسْاع
ٍْ٘ بهييَْب َق
nizden
(benim
delil
َجاِبى َء ٍٕٔ ٌَُْغ ْي َف ُش َُُۜقٓ َق
َٓ َ اّللاِسْ ٍَب َش َٓى ۪اين َوٌْ اِ ِ ٍْر
ُٗا ْ۪ َٓي
َو َث
بت
ٍ ًۢ َ تِ َسْ َع ايٚsize
ّ ۪ ِ َْ٘ ْبه ىَ ُٔ َ ِ ش
َ ْ َ َٗ ِىَ َق
ٰ ٍُ bir ْيَْبmucize
ّ َثgeldi.
َ ِّ َ َ ُّْ َل ُظ
ِ
olarak Allah’ın şu devesi... Bırakın onu da Allah’ın mülkünde yesin, içsin. Sakın ona bir
ََٕٓب ِث ُسbir
ُ َ ىbelirgin
َٓ  َز ُسَٕٗب ت َْأ ُم ْو ۪فayetinde
ٌاة اَ ۪ىي
ُمٌْ َع َزsizi
 ُخ َزelem
٘ ٍء َف َي ْأdolu
َ٘ ّ ُسazap
اّلل
٘سانٌْ ٰايٌَ َف
اّلل
۪ٓ ٍٰٕ ِز
ِ ّٰ (ي اَسْ ِض7/A’raf/73)
َِب َقٌٍُ ّٰحّٚ ٘س
َ َ َٗ ََل تyakalar”
kötülük etmeyin.
Yoksa
ُ ْ ٰ َسbir
ُ
şekilde mu’cize olarak görünmektedir.
Öte yandan,

َ َ به ىَ ُٔ ِفشْ عَْ٘ ُُ اِ ۪ ّّي
َ جب َءٌُْٕ َف َق
َٓ َ َبت َفسْ ـ َْو َث ْ۪ َٓي اِسْ َش َٓ ۪اي َو اِ ْر
َل ُظ ّ ُْ َل يَب
ٍ َ تِسْ َع ٰايٚ٘س
ٍ ْبت ثَ ِّي
ٰ ٍُ َٗىَ َق ْذ ٰاتَ ْيَْب

 ٍَسْ ُح٘ساٚ٘س
ٰ ٍُ
َ
اّلل َع ۪ضيضا َح ۪نيَب
ِ ّٰ َٚبط َعي
ِ ّ ُس ُسال ٍُ َج
ِ َْ ّ ش ۪شي َِ َٗ ٍُ ْْ ِز ۪سي َِ ىِ َئ ّال يَ ُن٘ َُ ىِي
ُ ّٰ َُ اّلل ُح َّجٌ ثَعْ َذ اى ّ ُش ُس ِ ُۜو َٗ َمب

“Ant olsun, biz Mûsâ'ya apaçık dokuz beyyinat verdik. İsrailoğullarına sor (sana
anlatsınlar): Hani Mûsâ onlara gelmiş ve Firavun da ona, ‘Ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Mûsâ!’ demişti” (17/İsrâ/101) ayetinde de mu’cize şeklinde
yorumlanmıştır. (Râzî, 1992, 15/75-76)

Bu ve benzer ayetlerde
yer alan beyyine/beyyinât
kelimesi,
bir tür delil olmakla ve
ش ۪شي َِ َٗ ٍُ ْْ ِز ۪سي َ َِ ىِ َئ َّال يَ ُن
اّلل َع ۪ضيضا َح ۪نيَب
َُ ٰ اّلل ُحْ َّج ٌٰ ثَعْ َذ اى ّ ُش ُ َس ِ ُۜو َ َٗ َمب
ِ ّٰ َٚبطَ َعي
ّ ُس ُس ٰال َ ٍُ َج
ِ٘ ََُ ىanlam
ِ تي َتَّْجbir
ُ ّٰ ٍda
ُ
َٓ
َٓ
َٓ ََ َب ِ ْد ُُۚع َٗاسْ َت ِقٌْ مBu
de aklî kanıt
içermekle
birlikte,
daha
genel
ْ
ْٕ
 َٗاُ ٍِشْ ُتanlamını
َبة
ت
م
اّلل
ه
ض
ّ
ا
ب
َ
ث
ْت
ْ
ٍ
ا
و
ق
ٗ
ٌ
ٕ
ء
ا
٘
ا
َل
ٗ
ت
ٍ
ل فdoğّ
ّ
َ
َ
ِْ
ْ
ْع
ْش
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َِف ِيزى
ِ
ِ
ُ
ُۚ
ُۚ ٍ
ُۚ ُب اtaşımaktadır.
rultuda Kur’an’da akli delil anlamının baskın olduğunu düşündüğümüz bir başka kelime
َِ
ُ ٌُْۜ ىَـ ََْٓب اَعْ ََبىAncak
 ثَ ْي َْْ َُۚبdurmak
ّلل يَجْ ََ ُع
ٌُۜ ْ  ّ َج ٌَ ثَ ْي ََْْب َٗثَ ْي َْ ُنSöz
ٌُۜ ْ  اَعْ ََبىُ ُنterim,
 ّثَُْب َٗ َس ّثُ ُنburhan,
ّلل َس
َْ  ِذ َه ثَ ْيçok
 ََل ُحkonusu
üzerinde
ٌَْْب َٗىَ ُنburhandır.
َْلع
ُ ّٰ َاgerekmektedir.
ُ ّٰ َ ُن ْ ٌُۜ اdaha
hüccet kelimesine eş değer olarak kullanılmıştır. Bu nedende hüccet terimi üzerinde kıَٗاِىَ ْي ِٔ ْاى ََ ۪صي ُُۜش
saca duracağız.

َبة َٗاُ ٍِشْ ُت
ُ ٍَْ َف ِي ٰزىِ َل فَب ْد ُُۚع َٗاسْ َت ِقٌْ َم َََٓب اُ ٍِشْ َُۚت َٗ ََل تَ َّت ِجعْ إَْ ََ٘ٓا َء ُٕ ْ ٌُۚ َٗ ُق ْو ٰا
ُ ّٰ ْت ِث َََٓب اَ ّْ َض َه
ُۚ ٍ اّلل ٍِِْ ِمت

َِ
ّلل يَجْ ََ ُع ثَ ْي َْْ َُۚب
ُ ّٰ َّلل َس ّثَُْب َٗ َس ّثُ ُن ٌُْۜ ىَـ ََْٓب اَعْ ََبىَُْب َٗىَ ُنٌْ اَعْ ََبىُ ُن ْ ٌُۜ ََل ُح ّ َج ٌَ ثَ ْي ََْْب َٗثَ ْي َْ ُن ْ ٌُۜ ا
ُ ّٰ ََلعْ ِذ َه ثَ ْي َْ ُن ْ ٌُۜ ا
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َ  ثََ٘د اَ بٕ صـبىـحب َقَٚٗاِ ٰى
َٓ اّلل ٍب ىَ ُنٌْ ٍِْ اِ ٰىٔ َغ ْيشٓ َق ْذ
ٌُْۜ ٌَ ٍِِْ َس ِّث ُنKISIMLAR
ْجب َء ْت ُنٌْ ثَ ِّي
ّٰ به يَب َقْ٘ ًِ اعْ ُجذُٗا
ARAPÇA
ٰ
َ َ َ ًۢ ِ َ ٌُْ َُ َ َ خ
ُ
ُ َ َ ُُۜ ُ ٍ ٰ ِ ُ َ َ َ ٰ

َٓ َ اّلل ٍَب ىنٌْ ٍِِْ اِى ٍٔ َغ ْي ُش ُُۜٓ ق ْذ
ٌُْۜ جب َء ْتنٌْ ثَ ِّيٌَْ ٍِِْ َس ِّثن
َ ّ ـحب قبه يَب قْ٘ ًِ اعْ ُجذُٗا
ًۢ ِ ثَ َُ٘ َد اخَ بٌُْٕ َصـبىَٚٗاِى
ِٰ ّ اّلل ىَ ُنٌْ ٰايٌَ َف َز ُسَٕٗب ت ْ َْأ ُم ْو ۪ف َٓي اَسْ ِض
ٌُْاّلل َٗ ََل تَ ََ ّ ُسَٕ٘ب ِث ُسَٓ٘ ٍء َف َي ْ ْأ ُخ َزم
ِ ّٰ ٌُ ٰٕ ِز ۪ٓ َّب َق
َاّلل َٗ ََل تَ ََ ّ ُسَٕ٘ب ِث ُسَٓ٘ ٍء َف َيأ ُخ َز ُمٌْ َع َزاة ا
ٰ اّلل ىَ ُنٌْ ٰايٌَ َف َز ُسَٕٗب تَأ ُم ْو ۪ف َٓي اَسْ ِض
ٌي
ى
ّ ۪ٓ ِزV/ٰٕ
ِ
ِ ّٰ ٌُ (َب َقö.
ّ
۪
Hüccet kelimesi, daha çok delil anlamında kullanılmıştır. Râgıb el-İsfahânî’ye
1.2. Hüccet
ٌَع َزاة اَ ۪ىي

XI. yüzyılın ilk çeyreği yaklaşık bir tarih verilebilir) göre hüccet, çelişkili iki görüşten
َ  ثَ َُ٘ َد اَخَ بٌُْٕ َصـبىِـحب َقَٚٗاِ ٰى
َٓ َ اّلل ٍَب ىَ ُنٌْ ٍِِْ اِ ٰى ٍٔ َغ ْي ُش ُُۜٓ َق ْذ
ٌُْۜ ِث ُنdoğruluğunu
جب َء
 ًِ اعْ ُجذs.ْ٘ َق107)
به يَب
ّ  ْت ُنٌْ ثَ ِّيٌَْ ٍِِْ َسgerektiren
َ ّٰ ُٗا1970,
ًۢ
birinin
delildir. (İsfehanî,
Nitekim
Sabunî’ye göre
delil mürşit, rehber,
kılavuzْ anlamında
olup,َ terim
olarak,
bir şey hakkında
َاّللٍ ى
جبِث َء ُسٌَُْٕٓ٘ ٍء َف َف َقيأ
ٍٕ َٗ ٰاتِيٌَسْ َف َع َز ٰا ُيسٌْٚ٘س
 ٰ ُنmüspet
َ۪ٓ ٰٕ َ ِز
ِ َوِض َث ْ۪ َٓ ّٰي
ِ ّٰ ذَّب ٰا َقتَ ٌُْيَْبveya
۪ َاة ّّ ا
۪ ٍ بتَب ثَت َِّْأيُْم ْو
ْ (ف َٓ َفيسْاَسْـSabunî,
َ َ يى
َ götüren
َٓ َتَ ۪اي ََ َو ّ ُساِْ٘رَٕبyani
َٓ اّلل ا َِٗسَْل َش
ُ بهُخ ىَ َز ُٔ ُم ِفٌْشْ َععَْ٘ َز
 يَبbir
 ُّْ َلhüküm
يٌ ُظ
َل
ُ اvermeye
َبت
ِ
۪
ُ
menfi
şeydir,
hüccettir.
2005,
s.
183,
190)ٰ ْ ْ َٗ َى َق
ْ
ٰ
َ ُُ ََ
َ َ ََ
َٓ ْ َ َٓ
ُ
َٓ
َ

َبت فسْ ـَو َث ْ۪ي اِسْ َش ۪ايو اِر َجب َءٌُْٕ فقبه ى ُٔ ِفشْ عَْ٘ ُ اِ ۪ ّّي َلظ ّْل يَب
ٍ ْبت ثَ ِّي
ٍ َ تِسْ َع ايٚ٘س
ٰ ٍُ َٗىقذ اتَ ْيَْب

Ezherî’ye (ö. 370/980) göre hüccet, kendisine yönelmek anlamında olup,
 ُح٘ساkişinin
ٍُ
ْ ٍَسٚ٘س
ٰ le ٍَسْ ُح٘ساٚ٘س
hinde olan şey ve delil manasına gelmektedir. (Ezherî, t.y.3/390) Hüccet kelimesini
ٰİbnٍُ
Manzûr (ö. 711/1311) (İbn Manzûr, t.y. 2/228) ve Zebidî, (ö. 1205/1791) ‘kendisiyle karَ َ ِفشْ عَْ٘ ُُ اِ ۪ ّّيuzaklaştırıldığı
َ جب َءٌُْٕ َف َق
َٓ َ  ْرdelil
şı tarafın
açıklamışlardır.
 ُّْ َل يَبgörüşlerinin
َل ُظ
ُٔ َبه ى
سْ ـ َْو َث ْ۪ َٓيşeklinde
َبت َف
َٗىَ َق ْذ ٰاتَ ْي
ٍ ْبت ثَ ِّي
ٍ َ ِتسْ َع ٰايٚ٘س
ٰ ٍُ (َْبZebidî,
َِش َٓ ۪اي َو اveْاِسburhan’
t.y,5/464)
Kur’an-ı Kerim’de hüccet kelimesi yer almaktadır. Örneğin,

 ٍَسْ ُح٘ساٚ٘س
ٰ ٍُ

َ
اّلل َع ۪ضيضا َح ۪نيَب
ِ ّٰ ٚبط َع َي
ِ ّ ُس ُسال ٍُ َج
ِ َْ ّ َ ش ۪شي َِ َٗ ٍُ ْْ ِز ۪سي َِ ىِ َ َئ ّ َ ّال يَ ُ ُن٘ َ َُ ىِي
ُ ّٰ ٰ َُ َ اّلل ُح َ َّجٌ ثَعْ َ َذ اى ُ ُّش ُس ِ ُۜو َٗ َ َمب
َ
ٰ
اّلل َع ۪ضيضا َح ۪نيَب
ِ ّ ٚبط َعي
ِ ّ ُس ُسال ٍُ َج
ِ ّْ ش ۪شي َِ َٗ ٍُ ْْ ِز ۪سي َِ ىِئال يَنُ٘ ىِي
ُ ّ ُاّلل ُح ّجٌ ثَعْ ذ اى ّش ُس ِ ُۜو َٗمب

“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki, peygamberlerden
sonra insanların Allah’a karşı bir hüccetleri olmasın. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm
ve hikmet sahibidir” (4/Nisâ/165) ayetinde hüccet, bahane oluşturacak
şekilde bir karşı
َ
 َح ۪نيَبçabası
اّلل َع ۪ضيضا
ِ ّٰ َٚبط َعي
ّٰ َُ اّلل ُح َّجٌ ثَعْ َذ اى ُّش ُس ِ ُۜو َٗ َمب
ِ ّ ُس ُسال ٍُ َج
ِ َْ ّ ش ۪شي َِ َٗ ٍُ ْْ ِز ۪سي َِ ىِ َئ ّال يَ ُن٘ َُ ىِي
ُ anlamındadır.
delil getirme
Yine,

َبة َٗاُ ٍِشْ ُت
ُ ٍَْ َف ِي ٰ ٰزىِ َ َل فَب ْد ُُۚع َٗاسْ َت ِقٌْ َ َم َََٓب ُاُ ٍِشْ َُۚت َٗ َ ََل تَ َ ّ َت ِجعْ َإَْ ََ٘ٓا َء ُٕ ْ ٌُۚ َٗ ُ ُق ْ ْو ٰ ٰا
ُ ّٰ ٰ ْت ِث ََََٓٓب َاَ ّْ َض َ َه
ُۚ ٍ اّلل ٍ ٍِِِْْ م ِمتت
َبة َٗاُ ٍِشْ ُت
ُّ ْت ِث ََب ا ّْ َضه
ُ ٍَْ َف ِيزىِل فَب ْد ُُۚع َٗاسْ َت ِقٌْ م َََٓب ا ٍِشْ َُۚت ََٗل تَ ّت ِجعْ إْ ََ٘ٓا َء ُٕ ْ ٌُۚ َٗقو ا
ٍُۚ ِ ِ اّلل
َِ
َ
ٰ
ّلل يَجْ ََ ُع ثَ ْي َْْ َُۚب
ُ ّ ٰ ّلل َس ُ ّثَُْب َٗ َس ُ ّثُ ُ ُن ٌُْۜ َىَـ َََْٓٓب َاَعْ ََب ُىَُْب َٗ َىَ ُ ُنٌْ َاَعْ ََب ُىُ ُ ُن ْ ٌُۜ َ ََل ُح َ َّج َ ٌَ ثَ ْي ََْْب َٗثَ ْي َْ ُ ُن ٌُْۜ َا
ُ ّٰ ٰ ََلعْ ِذ َ َه ثَ ْي َْ ُ ُن ْ ٌُۜ َا
َِ
ّلل يَجْ ََ ُع ثَ ْي َْْ َُۚب
ُّ ّلل َس ّثَْب َٗ َس ّثن ٌُْۜ ىـ َْب اعْ ََبىَْب َٗىنٌْ اعْ ََبىن ٌُْۜ َل ُح ّجٌ ثَ ْي ََْْب َٗثَ ْي َْن ٌُْۜ ا
ُّ َلعْ ِذه ثَ ْي َْن ْ ٌُۜ ا
َٗاِىَ ْي ِٔ ْ ْاى ََ ۪صي ُُۜش
ْ
ٰ
َ
َ
َ
َ
َ
ٰ
َ
ُ
ُ
َٓ
َٓ
َٓ
ْ
ْٕ
َبة َٗاُ ٍِشْ ُت
ت
م
ٍ
اّلل
ه
ض
ّ
ا
ب
َ
ث
ْت
ْ
ٍ
ا
و
ق
ٗ
ٌ
ٕ
ء
ا
٘
ا
ج
ت
ت
َل
ٗ
ت
ٍ
ا
ب
َ
م
ق
ت
ّ
ّ
َ
َ
َ
ِْ
ْ
ْع
ْش
ٌْ
َْاس
َ َِ ُ َ
َ ُۚ ُ َ َ
َ ُۚ ِ َ ِ ٗفَٗ ِياِىَ ٰز ْيىِ ِٔ َلاىف َََب ْ۪دص ُُۚعي ُُۜش
ِ
ُۚ ٍ ِ ِ ُ

“Bundan
َِ
ُ ََبىveْ اَعemrolunduğun
َجْ ََ ُع ثَ ْي َْْ َُۚبdolayı
ّلل ي
َْ  َٗثَ ْيçağrıya
 ّ َج ٌَ ثَ ْي ََْْبdevam
ٌُْۜ  َس ّثُ ُنdosdoğru
َٗ ّلل َس ّثَُْب
ي َْ ُنOnların
 ُن ٌُْۜ ََل ُحet
ٌْىَـ ََْٓب اَعْ ََبىَُْب َٗىَ ُنgibi
ْ ََلعْ ِذ َه ث
ُ ّٰ َ ُن ْ ٌُۜ اsen
ُ ّٰ َ ْ ٌُۜ اol.
heva ve heveslerine uyma ve şöyle de: ‘Ben Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin
de
صي ُُۜش
َٗاِىَ ْي ِٔ ْاى
۪ ََ Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda hüccet
yoktur.
ُ َف َ٘ ّىaraya
 ْ ْاى َح َشDönüş
 ْ ْاىََسْ ِج ِذde ْ ْط َشancak
ْث خَ ش
َٗ ٍِِْ َحي
ىِ َئ َ َّالAllah
ُٓ  شَ ْ ْط َشhepimizi
ُ Şûra/15)
ُ اً َٗ َحي
َ َٖ َ َل شO’nadır”
َ ْ(َج42/
ْت َف َ٘ ّ ّ ِه َٗج
ٌْ٘ا ُٗ ُج٘ َٕ ُنbir
ٌٍُْب ُم ْْتtoplayacaktır.
َ ْث
ُۜ
ِ
ُ
ّ
ُ
ُ
ayetinde
ise
hüccet,
tartışma
konusu
manasındadır.
Tartışmada
da
delil
yani
hüccet
َ
َ
ْ
ًا
ش
ح
اى
ذ
ج
َ
اى
ش
ط
ل
ٖ
ٗ
ه
٘
ف
ت
ش
ْث
ٍِ َٗ
ُُۙٓۙ ىِ َئ ّال
ش
ط
ن
ٕ
٘
ج
ٗ
٘ا
ى
٘
ف
ت
ْ
م
ب
ٍ
ْث
ي
ح
ٗ
َ ُ َ َ ُِۜ َ َ ِ ِ ِْْ َحي ُ خَ َجْ َ َ ِ َجْ َ شَ َ َسsöz
ُ َ ٌَُْ َ ُ ُ َ ٌْ ش
َ
َ
konusudur.
ُ ِ َٗ بط َعيَ ْي ُنٌْ ُح َّج ٌٌۗ اِ َّل ا ّى ۪زي َِ َظيَ َُ٘ا ٍِ ْْ ٌُْٖ ف ََال تَخْ شَ ْ٘ ٌُْٕ َٗاخْ شَ ْ٘ ّ۪ي
ٌَْل ِت ّ ٌَ ِّعْ ََ ۪تي َعيَ ْي ُن
ِ َّْ يَ ُن٘ َُ ىِي

ُ َ

َ

ََ

َ ّ َ ّ ٌۗ َ

ٌْبط َعيَ ْي ُن
ِ َّْ يَ ُن٘ َُ ىِي
َ َُٗٗىَ َع َ ّيَ ُنٌْ تَْٖ َتذ
ُُۙ
َْث ٍَب ُم ْْتٌُْ َف َ٘ ّىُ٘ا ُٗ ُج٘ َٕ ُنٌْ شَ ْط َش ُٓ ىِ َئ ّال
َ ْث َتخَذُٗش
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
َُْٖ َٗىَ ٍِ َعِْ ّي ُن َحٌْي ت
ُ اً َٗ َحي
َ َُُْۙج
ُۙ
ُِۜ ت َف َ٘ ِه َٗجْ َٖل شَ ط َش اىََسْ ِج ِذ اى َح َش
َ ُ

 ٌُْٖ فbaşka
ْْ ٍِ  َُ٘اayet
ي َِ ظيise
اى ۪زşudur:
ُح ّجٌ اَِل
ََال تَخْ شbir
ٌْتي َعي ْينhüccet
ٌُْٕ ْ٘aldığı
۪ ََ َْل ِت ٌّ ِّع
ِ َٗ  َٗاخْ شَ ْ٘ ّ۪يyer
Kur’an’da
kelimesinin

ُ ِ َٗ بط َعيَ ْي ُنٌْ ُح َّج ٌٌۗ اِ ّ ََل ا ّىَ ۪زي َِ َظيَ َُ٘ا ٍِ ْْ ٌُْٖ ف ََال تَخْ شَ ْ٘ ٌُْٕ َٗاخْ شَ ْ٘ ّ۪ي
ٌَْلتِ ٌَّ ِّعْ ََ ۪تي َعيَ ْي ُن
ِ َّْ يَ ُن٘ َُ ىِي

َ َُٗٗىَ َع ّيَ ُنٌْ تَْٖ َتذ
ُُۙ

َِ ُق ْ ْو َف ِي ٰ ّٰي ِٔ ْ ْاى ُح ّ َج ٌُ ْ ْاى َجبىِ َغ ٌُُۚ َفيَْ٘ شَ َٓب َء ىَ َٖذٰ ي ُنٌْ اَجْ ََ ۪عي
َِ ُقو َف ِي ّي ِٔ اى ُح ّ َج ٌُ اى َجبىِ َغ ٌُُۚ َفيَْ٘ شَ َٓب َء ىَ َٖذٰ ي ُنٌْ اَجْ ََ ۪عي

َ

َ

“De ki: „En üstün hüccet yalnızca Allah'ındır. O, di

sizin hepinizi doğru yola iletirdi” (6/En‟âm/149)
ْ
ْ ْ َ
ّ َ ْْث خَ شَج
ُۙٓ ىِ َئ َّال
ُ اً َٗ َحي
ُ َٗ ٍِِْ َحي
ُ ْث ٍَب ُم ْْتٌُْ َف َ٘ ّىُ٘ا ُٗ ُج٘ َٕ ُنٌْ شَ ْط َش
ُِۜ ت َف َ٘ ِه َٗجْ َٖل شَ ط َش اىََسْ ِج ِذ اى َح َش
Burada en üstün hüccetin Allah‟a ait olduğu ifade
210 / Dr.
َتي َعيKURT
ُ ِ َٗ ا ّىَ ۪زي َِ َظيَ َُ٘ا ٍِ ْْ ٌُْٖ ف ََال تَخْ شَ ْ٘ ٌُْٕ َٗاخْ شَ ْ٘ ّ۪يEKEV
ح َّج ٌٌۗ اِ ّ ََلAKADEMİ
َّْ يَ ُن٘ َُ ىِي
ٌْ ْي ُنFatih
۪ ََ َْلتِ ّ ٌَ ِّع
ُ ٌْبط َعيَ ْي ُن
ِ DERGİSİ
Fahreddin Râzî‟ye göre kâfirler, Hz. Peygamberin sözl
َ َُٗٗىَ َع ّيَ ُنٌْ تَْٖ َتذ
ُُۙ
olarak,Mescid-i
Allah‟ın
iradesine
rağmen
insanların
“Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü
Haram'a
doğru çevir.
Siz de
nerede olur- bir fiili ge

sanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki, zalimlerin dışındaki insanların
mümkün
müdür?benden
Şeklinde
birBöylece
istidlalde
bulunmuşlardır. K
elinde bir hüccet olmasın. Zalimlerden
korkmayın,
korkun.
size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu
(2/Bakara
/150). kabul etmiş ve en üstün hüccet
bubulasınız”
hüccetlerini
geçersiz
Kur’an-ı Kerim’de hüccet kelimesine yer veren ayetler arasında en dikkat çekeni,
En’âm suresindeki şu ayettir: olduğunu vurgulamıştır. Zira Allah, insanlara

kâmil bir
ٰ
ْ
ْ
ْ
ّ
َِ  ۪عيsağlam
ََ ْذٰ ي ُنٌْ اَجduyular
َٖ َ َفيَْ٘ شَ َٓب َء ىvermiştir.
ٌُُۚ اى ُح َّج ٌُ اى َجبىِ َغBuna
ِٔ و َف ِييgöre
ُق
anlayış ve de
onların i

“De ki: ‘En üstün hüccet yalnızca Allah'ındır. O, dileseydi elbette sizin hepinizi doğru
hüccet, aslında kendi aleyhlerine bir kanıttır. Râzî
yola iletirdi” (6/En’âm/149).

bu aye

Mu‟tezile‟nin
fiilleri konusuyla
ilgili
görüşlerine yer
Burada en üstün hüccetin Allah’a
ait olduğuinsan
ifade edilmektedir.
Fahreddin
Râzî’ye
göre kâfirler, Hz. Peygamberin sözlerine karşılık olarak, Allah’ın iradesine rağmen inRâzî buradaki „Allah‟ın kâmil hücceti‟ni, akıl yürütmek
sanların bir fiili gerçekleştirmesi mümkün müdür, şeklinde bir istidlalde bulunmuşlardır.
Kur’an onların bu hüccetlerini geçersiz
kabul(Râzî,
etmiş ve
en üstün
hüccetin Allah’a
ait ol-da bu ayettek
etmektedir.
1992,
10/236-237)
Elmalılı
duğunu vurgulamıştır. Zira Allah, insanlara kâmil bir akıl, tam bir anlayış ve de sağlam
ve gerçek
delil anlamında
yorumlamıştır.
(Yazır,
duyular vermiştir. Buna göre onların
ileri sürdükleri
hüccet, aslında
kendi aleyhlerine
bir t.y. 6/539)
kanıttır. Râzî bu ayet bağlamında Mu’tezile’nin insan fiilleri konusuyla ilgili görüşlerine
2. Burhan
yer verir. Böylece Râzî buradaki ‘Allah’ın kâmil hücceti’ni, akıl yürütmek olarak ifade
Bir hüccet
türü hücceti,
olan Burhan
„en güven
veren de
etmektedir. (Râzî, 1992, 10/236-237) Elmalılı
da bu ayetteki
ilim ve gerçek
delil
anlamında yorumlamıştır. (Yazır,
t.y. 6/539) mutlak bir belirginlik ve doğruluğu ile ilgili k
Burhanda
2. Burhan

(İsfehanî, 1970, s. 121)

Bir veren
Kur‟an
terimiBurhanda
olan mutlak
kelimenin
Bir hüccet türü olan Burhan ‘en güven
delil’ demektir.
bir
belirginlik ve doğruluğu ile ilgili kesinlik vardır. (İsfehanî, 1970, s. 121)

Türk

“berraklaştırmak, açıklığa kavuşturmak ve delil getirme

Bir Kur’an terimi olan kelimenin Türkçe karşılığı, “berraklaştırmak, açıklığa kavuşolup, olup,
Arapça,
“b-r-h”
kökünden
türemiştir. Kur‟a
turmak ve delil getirmek” manasında
Arapça,
“b-r-h” ( )برهkökünden
türemiştir.
Kur’an-ı Kerîm’de terimin yer aldığı ayetlere bakıldığında, “hak ile bâtılı birbirinden
terimingörülmektedir
yer aldığı ayetlere
bakıldığında,
ile bâtılı birb
ayıran kesin delil” şeklinde kullanıldığı
(2/Bakara/111;
21/Enbiyâ “hak
/24; 23/
Mü’minûn/117).
kesin delil” şeklinde kullanıldığı görülmektedir (

Burhan, yakîniyyâttan meydana gelen bir kıyastan ibarettir. Yakîniyyât, bir kıyasın
21/Enbiyâ
/24; 23/Mü‟minûn/117).
mukaddimelerini teşkil eder. Eğer
bu mukaddimeler
başlangıç olarak aslen yakîniyyâttan
ise bunlara, zaruriyyât denir. Mantık, felsefe, kelâm gibi aklî ilimlerde yakîn düzeyinBurhan, yakîniyyâttan meydana gelen bir kıya
de kesinlik değeri taşıyan önermeler için ‘el-mukaddimâtü’l-yakiniyye’, ‘yakiniyyât’ ve
‘zarûriyyât’ terimleri kullanılır. Yakîniyyât,
Bu önermeler kesin
içerir. Bu nedenle teşkil ede
birve zorunlu
kıyasınbilgiler
mukaddimelerini
de bilimin yegâne kanıtı olan burhanın, sadece zarûrî/yakinî önermelerden meydana gelmukaddimeler
başlangıç“Bütün,
olarak
aslenbüyükyakîniyyâttan
diği kabul edilir. (Çağrıcı, 2013b,
44/145-146) Bu doğrultuda
parçadan
tür” cümlesi, bir zarûrîyyât önermesidir. Eğer dolaylı olarak yakîniyyât ise, bunlara da
zaruriyyât denir. Mantık, felsefe, kelâm gibi aklî ili
nazariyyât adı verilir. Nazariyat, bilinmesi ve bilinmemesi imkânı doğrultusunda farklı
görüşlerin vuku bulduğu bir alandır.
Burada ihtilaflar
konusu taşıyan
olduğu için,
kesin bir için „el-m
düzeyinde
kesinliksözdeğeri
önermeler
kanaat oluşturmaz.

BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”

211

Burhânî delil, akli bir çıkarım sonucu ortaya çıktığı için, aklını işletmeyenler hakkında söz konusu değildir. Bu doğrultuda muhatabın idrak düzeyi doğrultusunda farklı
deliller ortaya çıkmıştır. Bu da delillerin tasnifinde etkili olmuştur. Burhanın karşısında
yer alan delile, zannî delil denilmektedir. Bu alana girenlere de zannîyyât denilir.

Burhânî delil iki boyutludur. Bunlardan birisi olan, Burhân-ı Temânu’ya göre Allah,
her bakımdan birbirine eşit iki tanrının varlığı ileri sürülecek olunursa, bunlardan her
birisi, yaratma ve hükmetmekte “tek” ve “rakipsiz” olacakları için, aralarında irade çatışması zorunlu olacaktır. Bunun sonucunda ise, ya her iki ilâhın iradesi gerçekleşecek
veya ikisinin de iradesi gerçekleşmeyecek ya da bunlardan birinin isteği yerine gelecektir. Kur’an-ı Kerim bu durumun sonucunu şu şekilde belirtmiştir: “Eğer yerde ve gökte
Allah'tan başka tanrılar olsaydı, bunların ikisi de başarısız olur, yerde ve gökte bozgunculuk çıkardı. Bu nedenle Arş'ın Rabbi olan Allah, onların nitelendirdikleri şeylerden
yücedir” (21/Enbiyâ/22).
Bir diğer burhan türü, ‘Burhân-ı Tevârüd’dür Buna göre, birden fazla tanrı olduğunda,
ya hepsinin iradesi gerçekleşecek veya âlem, birbirinden bağımsız olarak var edilecek ya
da sadece birinin iradesi vuku bulacaktır.

‘Burhân-ı Tatbîk’ olarak adlandırılan diğer bir burhana göre ise Allah vardır ve kadîmdir. Bu durumda biri sonlu diğeri ise sonsuz olan iki paralel doğrunun birbiriyle mukayese
edilmesiyle Tanrı’nın varlığı ispata çalışılmaktır. Burhân-ı tatbîki de, delilinde öncelikle,
illetler zincirinde en son eserden (mâlûl) başlamak üzere, geriye doğru giden sonsuz bir
silsile, bir de bu silsilenin başladığı noktadan bir kademe önce başlayan ve birinci silsileyi
ikinciden bir eksik bırakacak şekilde sonsuza kadar uzanan ikinci bir sonsuz silsilenin var
olduğu varsayımından hareket edilmiştir. (Demir, 2010, s. 124)

Bu delil, teselsül ilkesi üzerine kurulmuştur. Teselsül, bir şeyin mevcudiyeti, daha
öncekinin varlığına bağlı olmakla birlikte, birbirine dayanan ve ezele doğru uzandığı
varsayılan sonsuz bir silsiledir. Sonsuz olduğu ileri sürülen olaylar silsilesinin, bir sonu
olduğu, bu doğrultuda teselsülün imkânsız olduğunu ispat eden aklî ve mantıkî delile
burhân-ı tatbîk denir.

Kelam bilginleri, illetlerin teselsülünün imkânsızlığı konusunda, burhân-ı tatbîk, burhân-ı müzâyefe ve burhân-ı arşî delillerini kullanmışlardır.

Kat’î deliller hem akli hem de nakli olabilir. Aklî bir delilin kesin olabilmesi için
bütün öncüllerinin yakîniyyât türünden oluşması gerekir. Öncülleri yakîniyyâttan oluşan,
yani şeksiz, şüphesiz doğru ve kesin olan öncüllerden kurulan delile burhan denilir. Aklî
deliller içinde kesin olanı sadece burhandır. (Gazzâlî, 2002, s. 87)
Gazzâlî, (ö. 505/1111) burhanı akliyyat içerisinde değerlendirmiştir. Ancak o, akliyatın ulûhiyet alanında kullanılmasının birtakım şartlarının olduğunu ileri sürmüştür. Buna
göre bu alanda yakîni bilgiye sahip olmak için aklın kendisinin hissiyât ve vehmiyâttan
korunması ve salt aklî veriler üzerinde kurulması gerektiğini belirtmiştir. Ona göre bunlar
gerçekleşmediğinde burhânî bilgiye ulaşmak mümkün olmaz. (Gazzâlî, 1961, s. 248)
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Burhan, limmi ve inni olarak iki kategoride de incelenmiştir. Burhan-ı limmi, müessirden esere yönelik çıkarımlarda bulunmaktır. Sözgelimi, bir yerden duman çıktığını
gören kişi, orada ateş yandığına hükmeder. Buna göre dumanın ateşe delaleti, bir burhan-ı
limmidir. Burhan-ı inni ise, eserden müessire ulaşmaktır. Sözgelimi, yine bir yerden ateş
yandığını gören kişi, orada duman olduğuna hükmeder. Buna göre ateşin dumana delaleti,
bir tür burhan-ı innidir. Kelam bilginleri her iki tür burhan için yürütülen zihni gayreti,
akli olarak değerlendirmişlerdir. (Gazzâlî, 1994, s. 119; Biçer, 2000, s. 120) Bu doğrultuda burhân-ı limmî’de sebepten sonuca; burhân-ı innî’de ise, sonuçtan sebebe yönelik bir
akıl yürütme söz konusudur.

Burhan çeşitleri, kelam ilminin değişik konularında ispatlama yapmak için istimal
edilmiştir. Allah’ın birliği konusunda “burhân-ı temânu’ ve “burhan-ı tevârüd”, teselsülün iptali konusunda “burhân-ı tatbik”, “burhân-ı tezâyüf”, “burhân-ı arşî”, hudus delili
konusunda “burhân-ı muvâzât”, “burhân-ı selbî”, “burhân-ı süllemî”, “burhân-ı türsî”,
“burhân-ı müsâmete” delillendirmeleri kelamcılar tarafından kullanılmıştır. (Barış, 2016,
s. 90)
Kur’an-ı Kerim’de burhan kelimesinin geçtiği ayetler, daha çok kesin iddiada bulunan
ve Müslümanlara karşı olan kesimler hakkında kullanılmıştır. İlgili ayetleri şöyle sıralayabiliriz:

ُْ ِ تِ ْي َل اَ ٍَبِّ ّ ُي ُٖ ْ ٌُۜ ُق ْو َٕبتُ٘ا ثُشْ َٕبَّ ُنٌْ اُٙۜ بس
ٰ َٗ َقبىُ٘ا ىَِْ يَ ْذ ُخ َو ْاى َج ّ َْ ٌَ اِ ّ ََل ٍَِْ َمب َُ ُٕ٘دا اَْٗ ّ ََص

1.

َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُُْم ْْت

“Yahudi veya Hıristiyan olmayan kimse elbette cennete girmeyecek” dediler; bu onların kuruntularıdır. De ki: “Sözünüz doğru ise burhanınızı getirin”. (2/Bakara/111)

Bu ayette, Yahudi
ve Hristiyanların
iddiaları dile getirilirken, doğruluklarının ölçütü
2.
 َي َٗ ِر ْم ُش ٍَِْ َق ْج ۪يistenmektedir.
اَ ًِ ا ّتَخَ ُزٗا ٍِِْ ُدِّٗ ۪ٔ َٓ ٰاىِ َٖ ٌُۜ ُق ْو َٕبتُ٘ا ُثشْ َٕبَّ ُن ْ ٌُۚ ٰٕ َزا ِر ْم ُش ٍَِْ ٍَ ِع
ٌُْٕ ُۜي ثَ ْو اَ ْم َثشkullanmaları
olarak, burhanُ delilini

Mâtürîdî’ye (ö. 333/944) göre bu ayette, Yahudi ve Hristiyanların
َ َُ٘ ََل يَعْ ي.َ
َُ ٘ض
ُُۙ
ٌُْٖ  ْاى َح َّق َفdışındakiُ  ٍُعْ ِشkendileri
leri kabullenmemeleri vardır. Böyle bir durumda iddialarının doğruluğu konusunda kendilerinden burhan talep edilir. (Mâtürîdî, 2007, s. 210)

Taberî (ö. 310/923) ayette yer alan ‘burhan’ kelimesini, beyyine ve hüccet olarak açıklamıştır. Zira ona göre kesinleşmiş bir konunun aksine burhan getirilemez. (Taberî, 2006,
ٰ اّلل اِ ٰىٖب
ٍََِْٗ يَ ْذ ُع
 َذ َس ِّثayetteki
ْْ ح َسب ُث ُٔ ِعburhanı,
ُٔ َ ُثشْ َٕب َُ ىifade
ُۙش ََل
3. Kurtubî,
َُ ٗ( َنب ِف ُشö.
 ُح ْاى671/1273)
 ۪ ُۜٔ اِ َّّ ُٔ ََل يُ ْف ِيbu
ِ delil
ّٰ  ٍَ َعanlamın2/430-431)
َ َاخeden
ِ  ِثُ۪ۙٔ َف ِب َّّ ََبyakinlik
da kullanmıştır. Zira ona göre burhan, yakinlik ifade eden delil demektir. Burhan aynı
zamanda, karşı çıkanların görüşlerini nefyeden nazari ispatı sonuç vermektedir. (Kurtubî,
َٓ َ  ْذeylemi
ُّ٘سا ٍُ ۪جيْبkesinlik
ج
بط َق
يََٓب اَ ّيُ َٖب
اَ ّْ َض ْىـeden
َٗ ٌْس ِّث ُنburhanı,
ٌْ ََْٓب اِىَ ْي ُنarz
َ ٍِِْ ُشْ َٕبaklın
2006, 2/318-319) Buna 4.göre Kurtubî,
ُب َء ُمٌْ ثbir
ُ َْ ّ اىolarak
kabul etmektedir.
Zemahşerî (ö. 538/1144)
ise buَ ayette
yer alan burhanı, َٓ hüccet şeklinde
yorumlamışُاُسْ ي
ْي َج ْي ِج َل تَخ
َِ ٍِ َبح َل
 ُسَٓ٘ ٍٍۘء َٗاضْ ٌَُْ اِىَيyıkımına
 َء ٍِِْ َغي ِْشyönelik
 ُشجْ ثَيْضَ بolduğunu
5. ت
 ْل يَ َذ َك ۪فZeَ ْْل َج
ِ ْٕاى ّ َشtaklitçilerin
tır. Buradaki burhan,
düşüncelerinin
söyleyen
mahşerî böylece iddianın temelinin ispata
yönelik olduğunu vurgulamıştır. (Zemahşerî,
َِ َبس ۪قي
ِ َّف َزاِّ َل ثُشْ َٕب
ِ  ِفشْ عَْ٘ َُ َٗ ٍَ َال۬ئِ ۪ ُۜٔ اِ َّّ ٌُْٖ َمبُّ٘ا َقْ٘ ٍب فَٚبُ ٍِِْ َس ِّث َل اِ ٰى
1998, 2/311)

6.

َ ْ ٗ اىسََٓبء
ٰ اَل ض ءا ٰىٔ ٍع
َ ٍِ اَ ٍَِّْ يَ ْج َذؤُا ْاى ْيق ث ٌَُ يعيذٓ ٍٗ ي ص ُق ُن
اّلل ُق ْو َٕبتُ٘ا
ُِۜ ّ َ َ ِ َ ُۜ ِ ْخَ َ ّ ُ ۪ ُ ُ َ َِْ َشْ ُ ٌْ ِ َ ّ َ ِ َ س
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Fahreddin Râzî’ye (ö. 606/1210) göre buradaki burhan, iddia sahibi ispat veya nefyetmede delil ve burhan getirmek zorundadır. Burhan, taklidi olan kabullerin yanlışlıَ بىُ٘ا ىَِْ يَ ْذ ُخde
1. ُْ en
 َل اَ ٍَبِّ ُّي1992,
 تِ ْيُٙۜ بس
 َُ ُٕ٘دا اَْٗ ّ ََصFiruzabâdî
(ج ّ َْ ٌَ اِ ّ ََل ٍَِْ َمبö.
َٗ َق
َّ٘ا ثُشْ َٕبdelildir.
ِ ُنٌْ اgeçerli
ٰ 3/343-344)
ُ(ُٖ ْ ٌُۜ ُق ْو َٕبتRâzî,
َ و ْاى817/1415)
ğı konusunda
burhan kelimesini benzer şekilde kitaplarınızdan delil getirin anlamında yorumlamıştır.
َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُُْم ْْت
(Firuzabâdî, 1873, s. 16)

Görüldüğü gibi önde gelen müfessirlerin büyük çoğunluğu, burhanı hüccet anlamında
yorumlamışlardır.

ٌُْٕاَ ًِ ا ّتَخَ ُزٗا ٍِِْ ُدِّٗ ۪ٔ َٓ ٰاىِ َٖ ٌُۜ ُق ْو َٕبتُ٘ا ُثشْ َٕبَّ ُن ْ ٌُۚ ٰٕ َزا ِر ْم ُش ٍَِْ ٍَ ِع َي َٗ ِر ْم ُش ٍَِْ َق ْج ۪ي ُۜي ثَ ْو اَ ْم َث ُش

2.

َ َُ٘ ََل يَعْ ي.َ
َُ ٘ض
ُ ُُۙ ْاى َح ّ َق َف ٌُْٖ ٍُعْ ِش

ََٗ َقبىُ٘ا ى
1. bırakıp
ُْ َِّ ُنٌْ اtanrılar
َٕبتُ٘ا ُثشْ َٕبmıُق ْوedindiler?
ٌُۜ ْ ُٖ  َل اَ ٍَبِّ ّ ُيDe
 تِ ْيُٙۜ ki:
بس
ّ َْٗ٘دا اgetirin
ُٕ َُ َِْ َمبburhanınızı,
ٍ  ُخ َو ْاى َج ّ َْ ٌَ اِ ّ ََلişte
ِْ يَ ْذbenimle
“O’nu
ٰ  ََصHaydi
beraber olanların zikri ve benden evvelkilerin zikri, fakat çokları hakkı bilmezler de onun
َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُُْم ْْت
için yüz çevirirler”. (21/Enbiyâ /24)
3.

َُ ٗاّلل اِ ٰىٖب ٰاخَ ش ََل ثشْ َٕب َُ ىَٔ ث ۪ٔ َف ِب ََّّب حسبثٔ ع ْْ َذ س ّث ۪ٔ اِ َّّٔ ََل ي ْفيح ْاى َنبفش
ِ ّٰ ٍَِْٗ ي ْذ ُع ٍع

3.

َُ ُٗۙش ََل ُثشْ َٕب َُ ىَ ُٔ ِثُ۪ۙٔ َف ِب َّّ ََب ِح َسب ُث ُٔ ِع ْْ َذ َس ِّث ۪ ُۜٔ اِ َّّ ُٔ ََل يُ ْف ِي ُح ْاى َنب ِف ُش
ِ ّٰ ٍََِْٗ يَ ْذ ُع ٍَ َع
َ َاّلل اِ ٰىٖب ٰاخ

َ ayette,
َ tapınan kimselerin,
َ َ َ َ
ِ ُ ُ َ Allah’tan
ِ َ ُِۙ ُ başkalarına
ِ ُ aldığı
ُ ُۙ
ُِ
ُ yer
ُ ُۜ ِ bu
Burhan kelimesinin
bunu gerekçelendirmeleri ve bu konuda da burhan getirmeleri istenmektedir. Zira ayete
göre söz konusu kimseler,
burhan
َ ِّث ُنٌْ َٗاgöre
َٓ َ  ْذancak
4. hakkı
يْبbilmemektedirler.
 ّْ َض ْىـ ََْٓب اِىَ ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جBuna
 ٍِِْ َسhakkı
ُ ثُشْ َٕبbilmek,
بط َق
ٌْجب َء ُم
ُ َّْ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى
ile elde edilir. Kurtubî’ye
göre
buradaki
burhan,
tevhidin
aklen
delillendirilmesidir.
Bu
2.
ٍ اَ ًِ ا ّتَخَ ُزٗا ٍِِْ ُدٗ ِّ ۪ٔ َٓ ٰاىِ َٖ ٌُۜ ُق ْو َٕبتُ٘ا ُثشْ َٕبَّ ُن ْ ٌُۚ ٰٕ َزا ِر ْم ُش
ٌَُِْْٕ ٍَ ِع َي َٗ ِر ْم ُش ٍَِْ َق ْج ۪يي َث ْو اَ ْم َث ُشistenmiştir
nedenle delilin aklen ُۜ ortaya konulması
(Kurtubî, 2006, 14/190). Zira şirkin
karşıtı olan
akli
َ  اِىَيeylem
َِ ٍِ  َلancak
َبح
 ُسَٓ٘ ٍٍۘءgerçekleşir.
ْضَ َٓ ب َء ٍِِْ َغي ِْشFiruzabâdî
5. tevhidin
ت
ض٘ثَ َُي
جق ْي
ٌَُْ ْ َٗاضile
َّ حmüşriklerden
َ ليَيَ َُ َذ٘ َك
َ ْْل َج
ِ ْٕاى َّشispatı
َْليُ ي َْع.َ ْاُس
ُ َْف ِج ُٖ ٌَْل ٍُتعَْخْ ش ُشجde
َ ُُۙ ۪ف ْاىي
Allah’tan başkasına tapmalarının gerekçelerinin talep edilmesiniِ burhan olarak tanımlamıştır. Buna göre bunun gerekçelendirilmesi
َِ َبس ۪قي
َّف َزاِّ َل ثُشْ َٕب
َْ٘فشْ عkanıtlamayla
۪ َُِ َٗ ٍَ َال۬ئakli
ِ َٚبُ ٍِِْ َس ِّث َل اِ ٰى
ِ mümkündür.
ُ َّّ ُِۜٔ اancak
ِ ٌْٖ َمبُّ٘ا َقْ٘ ٍب فde
(Firuzabâdî, 1873, s. 270)

6.

َ ْ َٗ اىس َََٓب ِء
َّ َِ ٍِ ٌْاَ ّ ٍَِْ يَ ْج َذؤُا ْاىخَ ْي َق ث ٌَُّ يُ ۪عي ُذ ُٓ ٍََِْٗ يَشْ ُص ُق ُن
اّلل ُق ْو َٕبتُ٘ا
ِ ّٰ ض َءاِ ٰىٔ ٍَ َع
ُۜ ِ ْاَلس

ُۜ
“Allah’la beraber, varlığına
tapanın
َٓ َ بط َق ْذ
4. يْبhiçbir
 ُّ٘سا ٍُ ۪جburhanı
ٕ ْ ُمٌْ ُثشtanrıya
جب َء
يََٓب
 َس ِّث ُنٌْ َٗاَ ّْ َض ْىhalde
ٌْـ ََْٓب اِىَ ْي ُنolmadığı
ٍِِْ َُبbaşka
ُ َْ ّ اَ ّيُ َٖب اىheُ
sabını Rabbi görecektir. İnkârcılar elbette kurtulamazlar” (23/Mu’minûn
/117).
َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُْثُشْ َٕبَّ ُنٌْ اِ ُْ م ْْت

Müşrikleri konu edinen bu ayette, Allah’tan başka tanrıların varlığı ile ilgili bir burhan
َٓ َء ٍِِْ َغي ِْش ُسolduğu
َ اضْ ٌَُْ اِىَي
ْيَ َذ َك ۪في َج ْي ِج َل تَخTaberî,
ٍِ َبح َل
ْْل َج
َٗ ٘ ٍٍۘءgerektirici
 ُشجْ ثَيْضَ َٓ بanlatılmaktadır.
5. rağmen,
ت
اُسْ يُ ْل
َ yönelmenin
olmamasına
ceza
ِ ْٕ َِ اى ّ َشonlara
bu ayette geçen burhanı, hüccet olarak anlamlandırmıştır. (Taberî, 2006, 17/134) İmam
َِ يyer
َبس ۪ق
‘ْ٘ ٍب فburhan’,
اِ َّّ ٌُْٖ َمبُّ٘ا َقhüccet
ُٔۜ ۪ ِ َٗ ٍَ َال۬ئanlamındadır.
َُ َْ٘ ِفشْ عٚ َس ِّث َل اِ ٰىBir
ٍِْ َُب
َْف َزاِّ َل ثُش
ِ ّ َٕبdoğruluِ alan
Mâtürîdî’ye göre ise bu ayette
َٓ َ َْٕ٘ ِ ٌََّ ث َٖب ىşeyin
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ٌۗ (Mâtürîdî,
ِ
ُۜ her birisi birer hüccettir.
ğu, haber, akıl veُۜ duyular yoluyla anlaşılır.
Bunların
2007, 10/74-75)
َ ْ

َِ ِع َجب ِدَّب اى َُخْ ي ۪صي

Fahreddin Râzî, ispatın ancak burhan ile mümkün olduğunu belirtir. Bu ise, sağlıklı
nazarı gerektirir
ْ َٗ اىس َََٓب ِء
َ geçerli,
ٰ عtefekkürün
َّ taklidin
َِ ٍِ ٌْ ُنise
َشْ ُص ُقbozuk
 ُٓ ٍََِْٗ يbir
 ۪عي ُذeylem
6. ٘اveَُٕبتböylece
اّلل ُق ْو
ٍَ ٔض َءاِ ٰى
َ يَ ْج َذؤُا ْاىخicap
ٍَِّْ َا
ُ ْي َق ث ٌَُّ يolmasını
ُۜ ِ ْاَلس
ُِۜ ّ َ Buna
ettirir. (Râzî, 1992, 16/475)
göre
ayetteki burhan, aklın işlevselliğinin sonucu olan
nazarın neticesidir. (Öztürk, 2005: 96)
َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُُْثشْ َٕبَّ ُنٌْ اِ ُْ ُم ْْت

8.

ّلل َٗضَ ّ َو َع ْْ ٌُْٖ ٍَب َمبُّ٘ا
ِ ّٰ ِ ََّٗضَعْ َْب ٍِِْ ُم ِّو اُ ٍَّ ٌٍ شَ ۪ٖيذا َف ُق ْيَْب َٕ بتُ٘ا ثُشْ َٕبَّ ُنٌْ َف َع ِي ََُٓ٘ا اَ ّ َُ ْاى َح َّق
َ

َٓ

ْ

َٓ

َ َٰ

ٰ ْ َ َٓ َ َ

َُ ٗيَ ْف َت ُش
ََ

َص َُبِ٘د ۪ق
َُ ٘ض
ُ ُُۙي ْاىَِ َح ّ َق َف ٌُْٖ ٍُعْ ِش
َْْ ُم
َ ََلتٌُْيَعْ ي.
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اّلل اِ ٰى ٰٖب ٰا
َ ٍَٗ ََِْ يَ ُ ْذ ُع
َُ ْٗ شْ َٕب َُ ىَ ُٔ ث ۪ ُٔ َف ِب َّّ ََب ِح ْ َسبثُ ُٔ ِع ْْ َذ َس ّث ۪ٔ اِْ َّّ ُٔ ََل يُ َ ْف ِي ُح ْاى ْ َنب َِف ُشEKEV
ِ ّٰ  ٍَ َعDERGİSİ
ُخَ َُ َش ْ ََل ثAKADEMİ

ِ َّ٘ا َُ ُثشْ َُٕٕب
2. 1. ٌُُْْٕي ثََٕبوَّ ا ُنٌْم َثاِ ُش
ُۙاَ ْ ٌُْۚٗ ّٰٕ َز
٘دان
٘ا ىَزِْٗا يَ ٍِ ْذِْ ُخ َُدوٗ ِّ ْ۪اىٔ َٓ َا
َا َٗ ًِ َقباىُ ّتخ
ََِْ ٍ ُشتِ ْيٙبس ِر ُۜم
جىِ َّْ َٖ ٌَ ٌُۜاِ ّقَُۙلوٍََِْٕبتُ َمب
ْل اٍَ َ ٍِعب َِّي ُّي ِ َُٖٗ ُۜ ِْ ُۜرٌم ُق ُش ْوٍ ََِْٕبتُق ْج٘ا ۪ي ثُ ُۜش
ٰ َصا
َصب٘ ِد
َُ ٘ض
ََُ ََلْتيٌَُْعْ ي.
ُ ُُۙ ۪قي ْاى َِ َح َّق َف ٌُْٖ ٍُعْ ِش
ْ َُم
ْ
َ
َ
َٓ
ُ
ُ
َٓ َ بط َق ْذ
4. جب َء ُمٌْ ثُشْ َٕبُ ٍِِْ َس ِّثنٌْ َٗا ّْ َضىـ َْب اِى ْينٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْب
ُ َْ ّ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى

“Ey İnsanlar! Rabbinizden size bir burhan yani delil geldi, size apaçık bir nur yani
Kur’an’ı5.indirdik”
(4/Nisâ /174).
َ اُسْ يُ ْل يَ َذ َك ۪في َج ْي ِج َل تَخْ ُشجْ َثيْضَ َٓ ب َء ٍِِْ َغي ِْش ُسَٓ٘ ٍٍۘء َٗاضْ ٌَُْ اِىَي
ت
َ ْْل َج
ِ َْٕبح َل ٍِ َِ اى َّش
Allah’tan gelen bir
burhan
karşısında
ٰ ٖبى
ٰ ِّاbuyrulduğu
َ َُثشْىyönelmesinin
َ ْ ُۙشُق
َ ََلَِْيُ ْف َق ِي ْج ُ۪يحي ْاى ث
َ ش ُث ٍَُِْٔ ِع ْْ ٍَ َذع َسي ِّث ۪ َُۜٔٗراِ َّّْم ُٔشinsanların
ٰ ِْاَِْ ّتَ يخََ ْذ ُز ُعٗا ٍٍََعbu
َّّ َُّ۪ۙٔ ُن َف ٌْ ِبona
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ayette Allah burhanı kendisine
ُۜ
َِ قيnispet
ْ٘ ِفشْ عَْ٘ َُ َٗ ٍَ َال ُۚ۬ئِ ۪ٔ اِ َّّ ٌُْٖ َمبُّ٘ا َقَٚبُ ٍِِْ َس ّث ُۜ َل اِ ٰى
۪ ٍب َ فَبسetmiştir.
ِ َّف ِ َزا ِّ َل ُثشْ َِٕب

ِ

ُۜ

ِ

Mâtürîdî’ye göre bu ayetteki burhan, hakkı batıldan ayıran
hüccet anlamında
َ َُ٘ َيolup,
َُ ٘ض
ُُۙ ْاى َح ّ َق َف ٌُْٖ ٍُعْ ِش
َْل يَع.َ
ُ
Hz. Peygamber veya Kur’an
karşı
َيََٓب ا
َ
َٓ َ  َق ْذve
4. anlamındadır.
ىَ ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْبZira
ُ ُثشْ َٕبulaştıran
بط
ْ
اى
ب
ٖ
ّ
ٍِِْ hakka
ٌْجب َء ُم
ٌْ َس ِّث ُنde
ِض ْىـ ََْٓب اher
َ ّْ َ َٗاikisi
َ ُ ّيkoُ
nulamayandır. (Mâtürîdî, 2007, 4/125)

5.6.
3.

ْ ِ َّٰبح َل
ْ َل ْجيَ َذ َذؤ َُاك ۪ف ْاىخ
َ ٌْْ َُ َٗ ْاىس ٍء ََ َٓ َٗب ِءاض
ُ ُ
ض َ َءا ٰىٔ ٍع
َاُاَسْ ّ ٍَيُِْ ْ ي
ت
ُۜاَلسْاِىَ ِي
ِ اّلل ٍِ ُق َِواىٕ ّ َشَبْٕتُ٘ا
ٍۘ َّ َ٘ٓي ي َج َق ْي ثِج ّ ٌَُ َليُ ۪تعَخْي ُذُش ُٓجْ َٗثٍَيَِْْضَ َٓيبَشْ َء ُصق ٍِنٌِْْ َغ ٍِي َِْشِ ُس
ُۜ َ َ ْْل ِ َج
اّلل اِ ٰىٖب
َُ ُٗۙٔ َف ِب َّّ ََ َب ِح ََسبثُ ُٔ ِ َع ْْ َذ َس ِّث ۪ ُۜٔ اِ َّّ ُٔ ََل يُ ْف ِي ُح ْاى َنب ِف ُش
ِ ّْٰ َٗث َشٍََِْْٕب َيََّ ْذ ُن ُعٌْ َاٍ ْ َُع ُم
۪ ص ٰبا ِدخََ ۪ق َش ََل ثُشْ َٕب َُ ىَ ُٔ ِث
َِ َبس ۪قي
َبُْت ٌٍُِِْْ َس ِّث
ِ َّف ُزاِّل ثُشْ َِٕب
ِ  ِفشْ عَْ٘ َُ َٗ ٍَ َال۬ئِ ۪ ُۜٔ اِ ّّ ٌُْٖ مبُّ٘ا قْ٘ ٍب فِٚلُۙياِ ٰ َى

َٓ َ  َق ْذkendine
ُيََٓب اَ ّي
يْبbembeyaz
 ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جçıksın.
 َض ْىـ ََْٓب اِىَ ْيKorkudan
ّْ َ ٍِِْ َس ِّث ُنٌْ َٗاaçılan
ُ ثُشْ َٕبkollarını
بط
ٌْجب َء ُم
“Elini koynuna koy, 4.
lekesiz,
ُ َْ ّ  َٖب اىçek!
Bu ikisi Firavun ve erkânına karşı Rabbinin iki burhanıdır. Doğrusu onlar yoldan çıkmış
bir millettir, denildi”.
َٓ ُ ٰ /32)
ٰ ْ َ َٓ َ َ
َ َٓ َ (28/Kasas
َ ْ ْ ْ َ ََْ
َ
ْْ
ْ َ ْ َ َٰ
7.

ْضي َع َء
ل ۪ ُۚعبتيىَخْْ٘ ُذ ُٓشَلجْ َٗاٍثَُِْي َسْضَيا ََٓشْب ُث ُصشْء ُقٍٕ ُنَبٌُِْْ ٍََِغس ِّثي َِ۪ ُْۜٔش مسَٓ َّز
َٖ ُيي َٗ َقجٕ ْيث ٌَّجٌَُّ ِث َي
ٌٔۗ ۪ َت ۪اىف ِثخ
ََص
ِ٘اء ا
َُۜ ْٕاّللَٗ ُقٍاىفوِحْٕاىَبشَ َّشتُب
اىسع
ِل
ّٰ َ َبح٘ َء
ْ اَاُ ٍََّٗسْىِْيُق ْيَذ
َاَلٌْسِْش اِ ِى
َ ّ ٍَ ْْلاِى ُٔٔج
َ ِل ِءى
َ ّ لجٕ َيذ
5.ِْ6.ٍِ ُٔ ّّ ت
َْ ْْٗاض
ٗاىس٘ىِ ٍ َءََٓب
ََؤذُا َك
ُۜف

َ ِ ُۜ َ َ bahseden
َ ٍۘ ayette
َ ُ tarafından
َ
ِ َ Allah
ُ bu
ُ ِ burhan,
ِ mucizesinden
ِ َ
Hz. Musa’nın
kendisine
َ ْاىَخْ يileدَّبyola
verilmiş iki olgu olarak anlatılmıştır. Yoldan
çıkmış bir milletin, ancak
عجب
ص َسب ِّث ِد ۪ق َي
َبُ۪ت
َ َِ ِْيburhan
َِ َبس ۪قي
ٍِ ٌُْص
ِ ْْ ثُ َفشْ ِ َز َإَِّب َِّ َلُنٌْثُشْاِ ُ َُْٕبّ ُم
ِ  ِفشْ عَْ٘ َُ َٗ ٍَ َال۬ئِ ۪ ُۜٔ اِ َّّ ٌُْٖ َمبُّ٘ا َقْ٘ ٍب فٚل َاِِ ٰى
geleceği anlamı bulunmaktadır.
Mâtürîdî bu ayetteki burhan kelimesini, el ve asa şeklinde Allah’tan gelen hüccet olarak açıklamıştır. (Mâtürîdî, 2007, 11/36)

7.8.

ْ ُ َٓ َ َْ٘ت ْث ُم ۪ٔ ِّو َْٗ إُ ّ ٍَ ٌََّ ٌٍث َشَٖب ۪ٖى
َ اىسَٓ َٗ٘ َءضَ ٰ َٗ ّ َو ْاى ُ َفع ْ ْْحْ ُٖشٌَْ َٓب ٍَءب
اَلشاَ ََُّف ْاى
٘ا
٘ا َُثُشْ َسٍِّثٕ َ۪ٔب
ِ ّٰ ِٔحءأُّ َقٰى
ْْ َ ض َع
ْ ْ َٗٓ َُْل َبع ِيءى
َ َص
َِِّ َم ُن ٰزٌْ َى
َٓ ََاىس ف
6.ِْ٘ااِ ّّم ُٔبُّ ٍِ٘ا
ّلل ٍُّع
يذاَلٓ َفاَٗقٍُْي َْس َٰباي ُث َٕشْبصتُ ُقَٕب ُن
اَٗ َٗىَّ ٍََّ َقِْض ْذَعْيَ ْْجَٕب َ ّ َذََ ِؤٍ ُْاِْ ِاى ٌۗ يق ث َ ٌُِ ي ُۚعيذ
ُۜ اّلل قو َٕب ُت
ُِۜ ّ َ َ ِ َ ُۜ ِ ْخَ َ ّ ُ ۪ ُ ُ َ َِْ َشْ ُ ٌْ ُۜ َ ّ َ ِ َ ِس
ْ
َْ
َِ صب ِد ۪قي
َ َِ ٌُْثُ ِعيَشْ َجفبَٕت َِبد ُشََّّٗب ُنٌُْاى ُاَِ ُْخْ َي ُم ْ ْ۪صتي

“Yoksa başlangıçta yaratan, sonra da yaratmayı
tekrar edecek olan; size
göktenَ ve
َٓ َ بط َق ْذ
ٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْبbaşka
 ََْٓب اِىَ ْي ُنbir
اَ ّْ َض ْىـtanrı
َٗ ٌْ ِّث ُنmı
ِْ َسvar?
ٍِ َُٕبDe
ب َء ُمEğer
ج
َٖ ُيََٓب ا ّي
ٌْْ ثُشki:
ُ َْ ّ ب اىsözlüyerden rızık veren mi? Allah ile birlikte
doğru
lerden iseniz, burhanınızı getirin.” (27/Neml /64)

8.

ّلل َ َٓٗضَ َّو ْ َع ٌْْْٖ َٓ ٍَب َم َبُّ٘ا
ِ ّٰ ِ يذا َ َٓ َف َُق ْيَْب ٰ َٕب ُت٘ا ثشْ َٕبَّ َُنٌْٰ َف َعيََٓ٘ا اَ َُّ ْاى َح َّق
َ ٖ َََّٗ َضَعْ َْب ٍِْ ُم ّو اُ ّ ٍَ ٌٍ ش

ِ َ ّ ٕşerik
۪ َٖ  ْت ِث ۪ ِ ٌۗٔ َٕٗ ّ ٌََ ِثbir
ُّ kabul
7.
ُٔ ّّ ِاى َفحُْ شَ ب َُۜء اşirkin
َٗ اىس٘ َء
ُٔ ْْ  َف َعedilemeyeceğini
 َُُ َس ِّث ۪ ُۜٔ مزىِل ِ ىِ ُْ َْص ِشbelirten
ا ُْ َسا ُثشْ َٕبayet,
 ُۚب ىْ٘ َلulûhiyette
ََ
َٗىق ْذ
ٍِِْ konusunda
Yaratma
düşünüyorsanız, burhanınızı getirin demektedir. Mâtürîdî’ye göre bu ayette yer alanَ ‘burَِ  َُخْ يَ ۪صيBöylece
يَ ِع ْف َج َتب ُش ِدَّٗبُ ْاى
han’, eğer iddianızda ve sözünüzde doğru iseniz, burhan getiriniz anlamındadır.
ayet, onların sefih, görüş darlığı ve bilgisizliklerini ortaya koymaktadır. (Mâtürîdî, 2007,
10/402) Taberî’ye göre, ayetteki
ْ  َس ِّث ُنٌْ َٗاَ ّْ َضdışında,
ُ ىـ ََْٓب اِىَ ْيAllah’ın
َٓ َ ve
 ۪جيْبburhan
ٍُ نٌْ ُّ٘ساtalebi,
جب َء ُمٌْ ُث
 َق ْذyerden
بط
ٍِِْ ُشْ َٕبgökten
َ ُيََٓب اَ ّي
ُ َْ ّ ٖب اىrızkı
verecek bir başkasının olma imkânına dair hüccettir. (Taberî, 2006, 18/74)
Zemahşerî
8. بُّ٘اde
ب َمayetin
ٍَ ٌُْٖ ْْ  َعilgili
ّلل
 َٗضَ ّ َوifadesini,
َّ ُنٌْ َف َع ِي ََُٓ٘اbaşka
٘ا ُثشْ َٕبtanrı
يذا َف ُق ْيediyorsanız,
ٖ۪ َِْ ُم ِّو اُ ّ ٍَ ٌٍ شoٍِ zaman
ََّٗضَعْ َْب
ِ ّٰ ِ “اَ َُّ ْاى َح ّ َقAllah’tan
َُْب َٕبتkabul
deliliniz nerede?” şeklinde bir soru halinde yorumlamıştır. (Zemahşerî, 1998, 4/466) Müfessirlerin büyük çoğunluğunda olduğu gibi dilci Firuzabâdî de ayetteki burhanı, hüccet
َُ ٗيَ ْف َت ُش
şeklinde açıklamıştır. (Fizurazabadî, 1873, s. 320)

َٓ َ بط َق ْذ
جب َء ُمٌْ ثُشْ َٕبُ ٍِِْ َس ِّث ُنٌْ َٗاَ ّْ َض ْىـ ََْٓب اِىَ ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْب
ُ َْ ّ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى

6.

َ ْ ٗ اىسََٓبء
ٰ اَل ض ءا ٰىٔ ٍع
َ ٍِ اَ ٍَِّْ يَ ْج َذؤُا ْاى ْيق ث ٌَُ يعيذٓ ٍٗ ي ص ُق ُن
اّلل ُق ْو َٕبتُ٘ا
ُِۜ ّ َ َ ِ َ ُۜ ِ ْخَ َ ّ ُ ۪ ُ ُ َ َِْ َشْ ُ ٌْ ِ َ ّ َ ِ َ س
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7.

َِ صب ِد ۪قي
َ ٌُْثُشْ َٕبَّ ُنٌْ اِ ُْ ُم ْْت
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ُ ّ ُٔ ْْ َٗىَ َق ْذ ٕ ّ َََ ْت ِث ۪ ٌۗٔ َٕٗ ّ ٌََ ِث َٖ ُۚب ىَْ٘ َ ََٓل اَ ُْ َس ٰا ُثشْ َٕب َُ َس ِّث ۪ ُۜٔ َم ٰزىِ َل ىِْ َْص ِش َف َع
ٍِِْ ُٔ َّّ ِاىسَٓ٘ َء َٗ ْاى َفحْ شَ َٓب َُۜء ا
َِ ِع َجب ِدَّب ْاى َُخْ يَ ۪صي

“And olsun ki kadın Yusuf’a karşı istekli idi; Rabbin’in burhanını görmeseydi Yusuf
da onu isteyecekti. İşte ondan kötülüğü ve fenalığı böylece engelledik. Doğrusu o bizim
muhlis kullarımızdandır.” (12/Yûsuf /24)
Hz.
8. Yusuf’un
 ٍَب َمبُّ٘اhayatından
 اَ َُّ ْاى َحanlatan
ٌْ َف َع ِي ََُٓ٘اayet,
 ُثشْ َٕبَّ ُنondan
َب َٕبتُ٘اzuhur
ْيذا َف ُق ْيedecek
ٖ۪ َ اُ ّ ٍَ ٌٍ شbir
 ُم ِّوfenalığın,
ِ bir
ّٰ ِ  ّ َقkesiti
ٌُْٖ ْْ ّلل َٗضَ َّو َع
ٍِِْ ََّٗضَعْ َْب
burhan ile engellendiğini belirtmektedir.
يَ ْف َت ُش
Bu ayetteki burhanı, “burhanın aslı, hüccettir” şeklinde hüccet olarak te’vilَُ ٗeden
Mâtürîdî, söz konusu hüccetin nasıllığı hakkında bilgi vermemekle birlikte bunun, bir
alamet ve işaret olduğunu vurgulamıştır. (Mâtürîdî, 2007, 7/294) Fahreddin Râzî ayette
َٓ َْ  َٗاَ ّْ َض ْىـaçıklamıştır:
َٓ َ بط َق ْذ
يْبkastedildiğini
ب اِىَ ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جşöyle
يََٓب اَ ّيُ َٖب
ٌْ َٕبُ ٍِِْ َس ِّث ُنPeygamberlerin
ْجب َء ُمٌْ ثُش
ُ َْ ّ اىmasum
geçen, “Rabbin burhanı” ile ne
olduğunu kabul eden muhakkik âlimler Hz. Yusuf’un gördüğü burhanı, birkaç şekilde
açıklamışlardır.
a) Bu, zina fiilinin haram olduğu hususundaki, Allah’ın hüccetinin ve zina edecek
kimseye terettüp eden cezanın bilinmesidir.
b) Allah Teâlâ, peygamberlerin nefislerini kötü huylardan temizlemiştir. Binâenaleyh
burada Hz. Yusuf’un gördüğü bildirilen ilâhî burhandan maksat, peygamberler için güzel
huyların tahakkuk etmesi, onları kötü işlere yönelmekten alıkoyan hallerin hatırlatılmasıdır.
c) Hz. Yusuf (a.s.), odanın tavanında, “Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, şüphesiz ki
hayasızlıktır, kötü bir yoldur” (17/ İsrâ /32) ayetini yazılı olarak görmüştür.
d) Bu, fuhşiyyatı işlemeye mâni olacak olan ‘nübüvvet’tir. Bunun delili, peygamberlerin, insanları kötülüklerden sakındırmak için gönderilmiş olmalarıdır. Üstelik Allah
Teâlâ, Yahudileri “siz, insanlara iyiliği emredersiniz de, kendinizi unutur musunuz?” (2/
Bakara /44) diye ayıplamıştır. Yahudiler için ayıp olan bir şey, mucizelerle desteklenmiş
bir peygambere nasıl isnat edilebilir?
Râzî, bu günahı Hz. Yusuf’a nispet edenlerin ‘burhan’dan ne kastettiklerini şu şekilde
açıklamaktadır:
1) “Kadın evin ortasında inci ve yakut kakmalı bir puta yöneldi ve onun üzerini bir
bezle örttü. Bunun üzerine Hz. Yusuf (a.s.): “Bunu niçin yaptın?” dediğinde de “Ben putumun bir günah işlerken beni görmesinden utanırım” dedi. Hz. Yusuf (a.s.) da: “Sen, aklı
olmayan, duymayan bir puttan utanırken ben nasıl olur da, herkesin yaptığını (gücünü)
kendisine veren ilahımdan utanmam. Allah’a yemin olsun ki, ben bu işi kesinlikle yapmam!” dedi. Bu görüşte olanlar, “işte burhan budur” demişlerdir.
2) İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre: “Hz. Yusuf’a (a.s.), babası Yakup, parmaklarını ısırır olduğu halde ve peygamberler zümresinden takdir edilmiş olduğun halde, fâcirlerin işini mi yapıyorsun? Bundan utan!” der vaziyette temessül etti, göründü. Bu aynı
zamanda İkrime, Mücahid, Hasan el-Basri, Said b. Cübeyr, Katâde, Dahhâk, Mukâtil ve

ُۜ
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3.

َ

ُۚ

ُۜ

ِ

َ َُ٘ ََل يَعْ ي.َ
َُ ٘ض
ُ ُُۙ ْاى َح َّق َف ٌُْٖ ٍُعْ ِش
EKEV AKADEMİ DERGİSİ

َُ ُٗۙش ََل ثُشْ َٕب َُ ىَ ُٔ ِثُ۪ۙٔ َف ِب َّّ ََب ِح َسبثُ ُٔ ِع ْْ َذ َس ِّث ۪ ُۜٔ اِ َّّ ُٔ ََل يُ ْف ِي ُح ْاى َنب ِف ُش
ِ ّٰ ٍََِْٗ يَ ْذ ُع ٍَ َع
َ َاّلل اِ ٰىٖب ٰاخ

İbn Sîrîn’in görüşüdür. Saîd b. Cübeyr şöyle demiştir. Hz. Yakup (a.s.) Yusuf’a göründü
ve onun göğsüne vurdu.4.Böylece
uçlarından
َٓ َ çıkıp
 ۪جيْبonun
ٍُ ُّ٘ساbütün
ٌْ َٗاَ ّْ َض ْىـ ََْٓبparmak
َبُ ٍِِْ َس ِّث ُن
ٕ ْجب َء ُمٌْ ثُش
بط َق ْذ
َْ ّ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى
ٌْ اِىَ ْي ُنşehveti,
ُ gitti.”
3) “Hz. Yusuf (a.s.), birisinin gökten kendisine ‘Ey Yakup’un oğlu, sen kuşlar gibi
olma, kuşun tüyleri vardır. Ama zina ettiğinde, o güzel tüyleri dökülür’ diye seslendiğini
َ اُسْ يُ ْل يَ َذ َك ۪في َج ْي ِج َل تَخْ ُشجْ ثَيْضَ َٓ ب َء ٍِِْ َغي ِْش ُسَٓ٘ ٍٍۘء َٗاضْ ٌَُْ اِىَي
ت
َ ْْل َج
duydu.” 5.
ِ َْٕبح َل ٍِ َِ اى َّش

4) İbn Abbas’ın (r.a.) şöyle dediğiniَ nakletmişlerdir:
“Hz. Yusuf (a.s.), Yakub’un
teَِ َبس ۪قي
ْ٘ ِفشْ عَْ٘ َُ َٗ ٍَ َال۬ئِ ۪ ُۜٔ اِ َّّ ٌُْٖ َمبُّ٘ا قَٚبُ ٍِِْ َس ِّث َل اِ ٰى
ِ َّف َزاِّ َل ثُشْ َٕب
ِ ٍب فTa
messülünü görünce de vazgeçemedi.
ki Hz. Cebrail, onu geri itince bütün şehveti
kayboldu”. Vahidî bu rivayetleri nakledince, kibirlenerek ‘Bu, tenzili gören zatlardan,
Kur’an’ın tefsirini alan tefsir önderlerinin görüşüdür’ demiştir. (Râzî, 1992, 13/209-211)
Râzî, bu yaklaşımlarından, ‘burhan’ teriminin farklı anlamlara gelebileceğini, ancak
َ ْ َٗ  ِءduyulara
َ ّ َِ ٍِ hitap
bunlar içerisinde
6. ٘اenَُٕبتisabetlisinin
اّلل ُق ْو
اىس َََٓب
 ٍََِْٗ يbir
ُٓ ي ُذboyuta
 َق ث ّ ٌَُ يُ ۪عsahip
ؤُا ْاىخَ ْيolduğuاَ ّ ٍَِْ يَ ْج َذ
ِ ّٰ  ٰىٔ ٍَ َعakli
ْاَلس
ٌَْشْ ُص ُق ُنeden
ِض َءا
ُۜ ِ olarak
ُۜ
nun anlaşılmasını uygun görmüştür.

ُ ْ

ُ

َِ  ِد ۪قيbir
صب
ٌُْ(اُِ م ْْتZemahٌْثُشْ َٕبَّن
َ sestir.
Zemahşerî’ye göre ayette geçen burhan, işitme duyusuna yönelik
şerî, 1998, 2/508) Ayetteki burhanı, Yakub’un sureti, Cebrail, Züleyha’nın eşinin kapıda
görünmesi gibi anlamlara geldiğini söyleyen İbnü’l-Cevzi, burada iki anlam üzerinde
durmuştur. Bunlardan birisi, Züleyha’nın orada bulunan putun üzerine örtü örtmesi ve
bunu da ondanَ utanmak
olarak ifade etmesi َ sonucu,
Yusuf’un zihninde o anda her
ُ ّ ُٔ ْْ  َس ِّث ۪ ُۜٔ َم ٰزىِل ىِْ َْص ِش َف َعHz.
7.
َُ َٗىَ َق ْذ ٕ َََّ ْت ِث ۪ ٌۗٔ َٕٗ ٌََّ ِث َٖ ُۚب ىَْ٘ َ ََٓل َا ُْ َس ٰا ُثشْ َٕب
ٍِِْ ُٔ ّّ ِاىسَٓ٘ َء َٗ ْاى َفحْ شَ َٓب َُۜء ا
şeyi bilen ve gören
bir Tanrı inancının belirmesidir.
İkinci olarak ise, zinanın
haram oluşu
düşüncesinin zihninde oluşmasıdır. (İbnü’l-Cevzi, 1964, 4/264, 496) Bu ِher
ََُخْ يhusus
ب ِدَّب ْاىda
ِع َج
َ  ۪صيiki
akli bir eylem olması nedeniyle, burhan şeklinde ifade edilmiştir.
Firuzabâdî (1873, s. 195) ayette geçen burhanı, rabbinin kendisine yönelik azabını
düşündü veya babasının suretini gördü şeklinde yorumlamıştır.

8.

ّلل َٗضَ ّ َو َع ْْ ٌُْٖ ٍَب َمبُّ٘ا
ِ ّٰ ِ ََّٗضَعْ َْب ٍِِْ ُم ِّو اُ ّ ٍَ ٌٍ شَ ۪ٖيذا َف ُق ْيَْب َٕبتُ٘ا ُثشْ َٕبَّ ُنٌْ َف َع ِي ََُٓ٘ا اَ َُّ ْاى َح ّ َق

َُ ٗيَ ْف َت ُش

“Her ümmetten bir şahit çıkarır ve ‘burhanınızı ortaya koyun’ deriz. O zaman, gerçeğin Allah'a ait olduğunu, uydurduklarınınَ kendilerini
bırakıp kaçtığını anlarlar.”
(28/
َٓ َ بط َق ْذ
جب َء ُمٌْ ثُشْ َٕبُ ٍِِْ َس ِّث ُنٌْ َٗاَ ّْ َض ْىـ ََْٓب اِى ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْب
ُ َْ ّ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى
Kasas /75)
Ayetin ahiret ahvaliyle ve dirilişle başlayan sorgulama süreciyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre onlara dünyada iken inandıkları ve yaptıkları sorgulandığında ‘burhan’ kelimesi kullanılmıştır.

Mâtürîdî ayetteki ‘şehid’ kelimesinin, şahitlik anlamında olduğunu, bunun nedeninin
de söz konusu kimselerin yaptıklarını görmeleri ve onları yanında bulunmaları nedeniyle
doğru ve yanlış, yalanlama ve tasdik etme, kabul ve reddetme yönünden onları iyi tanıdıklarından dolayı olduğunu belirtir. Ona göre, kâfirlere putları tanrı olarak nitelendirmeleri,
ibadete layık görmeleri ve de zanlarınca putların kendilerine şefaatçi olacaklarıyla ilgili
düşüncelerinin doğruluğunu kanıtlamak amacıyla ‘burhan’ getirmeleri talep edilmiştir.
(Mâtürîdî, 2007, 11/75)

َ ِ۪ َ

7.

ُ

ِ
ُ

ُّ ُٔ ْْ َٗىَ َق ْذ ٕ َََّ ْت ِث ۪ ٌۗٔ َٕٗ ّ ٌََ ِث َٖ ُۚب ىَْ٘ َ ََٓل اَ ُْ َس ٰا ُثشْ َٕب َُ َس ِّث ۪ ُۜٔ َم ٰزىِ َل ىِْ َْص ِش َف َع
ٍِِْ ُٔ َّّ ِاىسَٓ٘ َء َٗ ْاى َفحْ شَ َٓب َُۜء ا
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Firuzabâdî’ye göre onlara peygambere karşı çıkmalarının hücceti sorulacaktır. Birçok
âlim de buradaki burhanı hüccet şeklinde yorumlamıştır. (Firuzabâdî, 1873, s. 330)

8.

Burhan Kur’an-ı Kerîm’de “hak ile bâtılı birbirinden ayıran kesin delil” karşılığında
َ
kullanılmıştır.
delil
ve “insa َٗضَ َّو َع ْْ ٌُْٖ ٍَب مبُّ٘اAkli
ّلل
َّ ُنٌْ َف َع ِي ََُٓ٘اkullanılan
َب َٕ بتُ٘ا ثُشْ َٕبburhan,
ْيذا َف ُق ْيbeyyineden
ٖ۪ َِْ ُم ِّو اُ ّ ٍَ ٌٍ شdaha
ٍِ ضَعْ َْبkuvvetli
ِ ّٰ ِ ح ّ َق
ََّٗ
َ اَ ّ َُ ْاىanlamında
nı kabul etmeye yönlendirici nitelikte olan” bir delildir. (Fazlurrahman, 2005, s. 123)

َُ ٗ ُشPeygamber’in
يَ ْف َت
Burhanın tanımı doğrultusunda önde gelen müfessirler, Hz.
ve
Kur’an’ın bir adının da “Burhan” olduğunu kabul etmişlerdir. Onlar bu görüşlerinde,
َٓ َ بط َق ْذ
جب َء ُمٌْ ُثشْ َٕبُ ٍِِْ َس ِّث ُنٌْ َٗاَ ّْ َض ْىـ ََْٓب اِىَ ْي ُنٌْ ُّ٘سا ٍُ ۪جيْب
ُ َْ ّ يََٓب اَ ّيُ َٖب اى

“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir burhan geldi ve size apaçık bir nur indirdik” (4/
Nisâ / 174) ayetine dayanmışlardır. (İbnü’l-Cevzî, 1964, 1/264; Yazır, t.y, 136)

Kur’an-ı Kerîm’de, Hz. Peygamber ile tartışan Yahudilerden ve Allah’la birlikte başka
ilâhlara da tapan müşrik ve putperestlerden bu konudaki iddialarını ispatlayacak burhanlar istendiği bildirilmektedir. Bu açıklamalarla burhanın, bütün şüpheleri ortadan kaldıracak açıklıkta ve itirazlara yer bırakmayacak kesinlikte bir delil olduğuna işaret edilmiş
ve dolayısıyla bir iddianın kabul veya reddedilmesi bu şekildeki bir ispata bağlanmıştır.
Burhanda esas olan, ihtiva ettiği bilginin doğru olmasıdır. Belli mantık kalıpları uygulanarak doğruluğu ispatlanamayan bilgi burhan haline gelmez. (Yavuz, 1992, 6/429)

Burhanî bilginin kesinliği söz konusu olması nedeniyle, kuşku ileri sürülemez. Hatta
Gazzâlî’ye göre burhan, peygamberin vermiş olduğu bilgiden daha kesindir. Zira peygamberin getirdiği bilgi, kesinlik kazanmış burhana aykırı olamaz. Bu durumda peygamberin bilgisinin te’vil edilmesi gerekir. (Gazzâlî, 1961, s. 246-247) Müellifin bu konudaki
temel değerlendirmesi, peygamberin getirdiği bilginin, burhana aykırı olamayacağıdır.

Bir mantık delili olarak burhan üzerinde özenle duran Gazzâlî bunu, kıyas anlamında
da kullanmıştır. Kıyas ise bir tür akıl yürütmedir. Kıyastan da kesin sonuç elde edilebileceğini düşünen Gazzâlî’ye göre burhan, kendisinden hiçbir şekilde kuşku duyulmayan
kesin bilgidir. Nitekim Gazzâlî, burhanı tek bir önermenin kesin bilgi ifade etmesi anlamında ela aldığı gibi beş sanattan biri olan ve kesin bilgi ifade eden öncüllerden hareketle
oluşturulan kıyas anlamında kullanmıştır. (Çapak, 2012, s. 756)

Bu bağlamda bugün biliyoruz ki akıl bizim ve yaşadığımız çevrenin etkisinden bütünüyle bağımsız bir şekilde işlememektedir. Yaşadığımız çağın anlam kalıpları içerisinde
hareket etmek belirlenimiyle yüz yüze olan aklımızı din gibi hayati bir konuda tek başına
bırakarak tüm sorumluluğu sadece ona devretmek sorunlarımızı anlama ve çözebilme
hususunda en temel yetimiz olan aklı yanlış kullanmak demektir. (Erdemci, 2004, 337)

Kelam âlimlerinin başta Allah’ın varlığı ve birliği olmak üzere itikadî konularda kullandıkları deliller, burhan kavramı üzerine odaklanmıştır. Zira rasyonel kanıtlamalarda
kullanılan delillerin her türlü eleştiriyi kaldırabilecek derecede güçlü ve tutarlı olması
gereklidir. Hem de aklını kullanabilenleri ikna edecek kadar doyurucu bir içeriğe sahip
olması ve herkesin kabul edebileceği kadar da anlaşılır olması gerekir. (Barış, 2016, s. 90)
Bu ise ancak burhan delili ile mümkün olmuştur.

218 / Dr. Fatih KURT

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Sonuç

Kelam ilmi, İslam kanunları üzerine ulûhiyet, nübüvvet ve ahiretten bahseden bir metoda sahiptir. En önemli kaynakları, akıl ve haberdir. Kelam ilmi nasları, akli veriler ve
değerlendirmeler doğrultusunda yorumlar ve onlardan itikadî konuları şekillendirir. Buna
göre kelam ilminin öncelikli başvuru odağı akıldır. Yani aklı, tüm alanlarda hâkim kılmakla birlikte, aklı yegâne ölçüt olarak kabul etmez. Akıl ve nas merkezli hareket ederken,
sadece akla öncelik tanır. Bu nedenle de kelam, naslardan bağımsız hareket etmez. Akla
öncelik vermesi de yine Kur’an verileri doğrultusunda şekillenmektedir. Nitekim Kur’anı Kerim’de beş yüze yakın ayette, aklın kullanılması ve işletilmesi emredilmektedir. Yine
Kur’an’da tevhid inancından uzak kalan kimselerin akıllarını kullanmadıkları vurgulanmıştır (2/Bakara /44). Zira Kur’an’a göre İslam inanç ilkeleri tamamen akla yatkındır
(2/Bakara /75). Bu nedenle, “O kâfirlerin hali, sadece bir çağırma veya bağırmadan başkasını işitmeyerek haykıranın haline benzer; onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, akıl
da etmezler” (2/Bakara/171) ayetinde belirtildiği gibi, iman esaslarına lakayt kalan kimseler, akıllarını kullanmadıkları için bu haldedirler. Akli veriler Kur’an’da bir üstünlük
göstergesi olarak kaydedilmiştir. Nitekim “Dilediğine hikmet verir, hikmet verilene ise
pek çok hayır verilmiş demektir. Ve bunu ancak üstün akıllılar anlar” (2/Bakara/269). Bu
ve buna benzer ayetler doğrultusunda kelamcılarda akıl öyle bir değer kazanmıştır ki, aklı
olmayanın dini sorumluluklarının da olamayacağı bir ilke olarak kabul edilmiştir.
Akla bu denli önem veren Kur’an-ı Kerim’de Allah’a ve peygambere karşı gelenlerden, inandıkları ve iddia ettikleri nesnelerin hak olduklarının ispat edilmesi talep edilmiştir. Bu doğrultuda çeşitli türevleriyle delil getirilmesi emredilmiştir. Kur’an’da yer alan
delil çeşitleri doğrultusunda kelam ilminde, farklı deliller ortaya konulmuştur. Bunlar
içerisinde en çok üzerinde durulan delil çeşidi, burhandır. Tamamen akli önermelere dayanan burhan, aynı zamanda Kur’an’daki inanç ilkelerine karşı çıkanların, karşı çıkma
gerekçeleri olarak burhan ortaya koymaları talep edilmiştir. Nazar ve istidlali de içeren
ve kelam ve mantık delili olan ‘burhan’, hüccet, beyyine ve kıyas olarak da değerlendirilmiştir. Aksi kanıtlanamayacak şekilde kesinlik kazanmış bir delil olan burhan, aklın bir
işlevi olarak ortaya çıkan ve ileri sürülen bir kanıtlama türüdür. Kendi içerisinde de farklı
kategorilerde değerlendirilen burhan kelimesi, Kur’an’da sekiz ayette kullanılmıştır.
Söz konusu ayetlere dikkatle bakıldığında, aklı kullanma ve işler hale getirmeye yönelik bir vurgu içermektedir. Müfessirlerin büyük çoğunluğu tarafından “hüccet” şeklinde te’vil edilen burhan, iknaî bir özelliğe sahip olması nedeniyle, daha çok inkârcı veya
müşriklere yönelik meydan okuma tarzında kullanılmıştır. Kur’an’daki itikadî buyruklar
ve Hz. Peygamberin imana yönelik davet ettiklerine karşı çıkanlardan, burhan ortaya koymaları talep edilmiş veya inandıklarının burhanî olduğunu ispatlamaları emredilmiştir.

Aklın bir işlevi olan burhana, Kur’an’da özenle vurgu yapılması, bir inanç ilkesini
ispatlama veya yalanlamada, burhan talep edilmesi, Kur’an’ın çeşitli ayetlerindeki aklı
kullanmaya yönelik buyrukların bulunmasıyla eşgüdümlü olarak görünmektedir. Bu doğrultuda akli bir delil olan burhanın bizzat Kur’an-ı Kerim tarafından tasvip ve teşvik edil-
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diği anlaşılmaktadır. Bu ise, kelam metodunun Kur’an ile uyumlu ve bağdaşık olduğunu
göstermektedir.
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