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Hadislerde Ehl-i Beyt
Yusuf AçBkel, Hadislerde Ehl-i Beyt, Isparta, 1999,
(YayBmlanmamBE Doktora Tezi), I-XIII+335.
Ahmet YILDIRIM
Dinin do3ru anla) l p yorumlanmas için, dini metinlerde yer alan terim ve
kavramlara yüklenen manan n önemli oldu3u ve yerli yerinde kullan lmas gerekti3i
herkes taraf ndan bilinen bir gerçektir. Kavramlara hangi anlamlar n yüklenece3i,
nas l kullan lmas gerekti3i ve ilgili terim ve kavramla ilgili olarak kültürümüzde var
olan malzemenin bilimsel ölçüler içerisinde tarafs z ve objektif )ekilde konulmas
gerekmektedir. Terim ve kavramlar n do3ru )ekilde anla) lmas , ihtiyaç duydu3umuz ve edinilmesi gereken sa3l kl bir bak ) aç s n n olu)mas na yard mc olaca3 ,
ortaya ç kan problemlerin çözümüne katk sa3layaca3 izahtan varestedir. Bu
ba3lamda :slam dü)üncesi içerisinde anlay )lar n )ekillenmesinde ayr bir önemi
haiz olan Ehl-i Beyt kavram yla ilgili çal )malar n ayr bir yeri olsa gerektir. Dr.
Yusuf Aç kel taraf ndan haz rlanan Hadislerde Ehl-i Beyt çal )mas bunlardan
biridir.
Çal )ma bir giri) ve dört bölümden olu)maktad r. Bir de sonuç k sm vard r.
Ayr ca Giri) k sm ndan önce (IX-XIII) konunun önemi, amac , metodu ve plan
üzerinde durulmu), s n rlar çizilmeye ve muhtevas özetlenmeye çal ) lm )t r. Böyle
bir konuyu inceleme sebebi olarak da )unlar ifade edilmi)tir: “Geçmi)te ve günümüzde Ehl-i sünnet ve ia’n n benimsemi) olduklar :slâm anlay ) n , Kur’an,
Peygamber-Sünnet ve Ehl-i beyt anlay ) belirlemi)tir. Ancak anlay ) farkl l 3
insano3lu ile ilgili bir olgudur. Bundan dolay sahabeden günümüze kadar Kur’an ile
Sünnet, ümmetin mü)terek referanslar olmas na ra3men, ilk nesillerden itibaren
farkl anlay )lar görülmü)tür. :lerleyen y llar içinde bu farkl anlay )lar daha da
büyümü), bazen ifrata, bazen tefrite dönü)mü), neticede sa3l kl bir sünnet ve Ehl-i
beyt anlay ) n n yeniden ortaya konulmas zorunlu hale gelmi)tir. Gerçekten sa3l kl ,
tutarl ve do3ru bir :slâm anlay ) , onun temel kaynaklar n n do3ru anla) lmas na
ba3l d r. Bu sebeple farkl bir zemine kayd r lmaya çal ) lan, :slâm tarihinde pek çok
ihtilâf n kayna3 olup müslümanlar aras nda kan dökülmesine bile vesile olan Ehl-i
beyt anlay ) n n Kur’an ve sünnet ) 3 nda incelenmesi gerekmektedir. :)te böyle bir
zaruret kar) s nda, biz de özellikle :slâm dünyas nda fikri sahada s k s k gündeme
gelmesi, kültürümüzde yer al p bir çok istismara yol açan bir kavram olmas ve
toplumda yap lagelen tart )malar n önüne geçilebilmesi dolay s yla Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt’ini inceleme gere3i duyduk.”
Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi :lahiyat Fakültesi; ayildirim@ilahiyat.sdu.edu.tr
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Yazar bu ba3lamda )unlar da ifade etmektedir. “Hz. Peygamber’in Ehl-i beyti’ni ara)t rma konusu olarak seçmemizdeki amac m z; her )eyden önce konunun
önemini ve güncel olu)unu hissediyor olmam zd . (s. IX)
Daha sonra Giri) k sm nda (1-10) konuya altyap ve Hz. Peygamber Ehl-i
beyt’inin anla) lmas için cahiliye dönemindeki ailenin yap s n ele al nd 3 belirtilerek bunlara “Bilindi3i gibi toplumun temel ta) ailedir. Aile ne kadar sa3lam esaslara
dayan rsa toplumlar da o kadar sa3lam olur. Tarihteki Ehl-i beyt kavram m daha iyi
anlayabilmek için Hz. Peygamber’in aile yap s n incelememiz gerekmektedir”
gerekçeleri de ilave edilmi)tir:
Birinci bölüm (11-40) “Ehl-i Beyt Kavram ” ba)l 3 alt nda iki k s mdan olu)maktad r. Birinci k s mda ehl ve beyt kelimelerinin lügat, st lah, Kur’ân- Kerim’deki
anlamlar n ve bu kelimelerin müteradifleri yer yer misaller verilerek ele al nm ),
ikinci k s mda ise bir bütün olarak ehl-i beyt terimini ve onunla ilgili âl-i aba, âl-i
beyt, ehlü’l-kisâ, hâmme, tre gibi kullan lan kavramlar inceleyerek konunun
temellendirilmesine gayret edilmi)tir. (s. 38-40)
:kinci bölüm (41-99) de “Kur’an- Kerim’de Ehl-i Beyt” ba)l 3 alt nda iki k s mdan meydana gelmektedir. Birinci k s mda, Ehl-i beyt lafz n n geçti3i âyetler ayr
ayr ele al narak özellikle Hz. Muhammed’in Ehl-i beyt’ini konu alan âyete etrafl ca
temas edilmi), ikinci k s mda ise, Hz. Muhammed’in Ehl-i beyt’ine i)aret eden
âyetleri, do3rudan i)aret edenlerle, dolayl olarak delâlet etti3i iddia edilenler aras n
tefrik edip bilhassa tefsir kitaplar na müracaat ederek ayd nlat lmaya çal ) lm )t r.
Bu bölümü incelemenin as l sebebi; tefsir kitaplar nda yer alan, daha çok ia’n n
kullan p görü)lerine temel yapt klar Ehl-i beyt ve muhtevas na giren )ah slarla ilgili
hadis rivayetlerini tespit edip de3erlendirmek, îmkân nisbetinde bu rivayetleri ele
almak olarak zikredilmi)tir.
Bu bölümle ilgili olarak da yazar n genel tespit ve de3erlendirmeleri )öyledir:
“Ehl-i beyt kavram Kur’an- Kerim’de Hz. Muhammed (s), Hz. :brahim (a) ve Hz.
Musa (a) ile ilgili olmak üzere üç yerde zikredilmektedir. Bu âyetlerin delâletinden
Resûlullah’ n (s) Ehl-i beyti’ne kendisi, e)leri, evdeki çocuklar girmektedir.
Ehl-i beyt’e dolayl olarak delâlet etti3i iddia edilen âyetler ve ilgili rivayetler
îa kaynaklar nda ve say lar az da olsa bir k s m Sünnî eserlerde yer almaktad r.
Nitekim biz, Hz. Ali’nin cömertli3i, fedakârl 3 , di3er sahabîlerden üstünlü3ü, imam
tayin edilmesi, )âhid, hidâyetçi ve sâlih mü’min olmas gibi konularda nazil oldu3u
iddia edilen âyetlerin hiç birisinin sadece Hz. Ali için inmedi3ini, bir k sm ba)ka bir
sahabi di3er bir k sm da mü’minler için umumî oldu3unu tespit ettik. Ayn
zamanda bu âyetlerin izah sadedinde delîl olarak gösterilen rivayetlerin ço3unun da
mevzu oldu3u kanaatindeyiz.” (s. 98-99)
Üçüncü bölüm de (100-248) “Ehl-i Beyt’in Tespiti Ve Hadislerde Ehl-i Beyt”
ba)l 3 alt nda iki k s mdan olu)maktad r. Birinci k s mda; Ehl-i beyt’in nitelikleri ile
ilgili oldu3u iddia edilen ve yine onlara ihtimam , itaati, muhalefeti, gelecekteki
durumlar ile ilgili rivayet edilen hadisleri ve onlar ilgilendiren hükümleri kapsayan
hadislerdeki Ehl-i beyt’i incelenmi)tir. :kinci k s mda da, Ehl-i beyt’in tespiti ile ilgili
görü)leri birer birer ele al p delillerine temas ederek yazar kendi görü)ünü de
belirtmi)tir.
Yazar bu bölümle ilgili olarak tespit ve de3erlendirmelerini )u ifadelerle dile
getirmektedir: “Hadislerde Ehl-i Beyt’i incelerken öncelikle ele ald 3 m z Ehl-i
Beyt’in insanî nitelikler aç s ndan üstün bir konumda bulundu3unu ifade eden
hadislerin, sened ve metin tenkidi yap ld 3 nda, haklar nda olumlu bir kanaat beyan
etmek ilmî aç dan mümkün de3ildir. Bu tür hadisler ya zay f ya da mevzudur.
Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine ihtimam konusunda namaza daveti, )efaati,
duas , ümmete emanet etmesi ve Ehl-i beyt’in Hz. Peygamber’in ahdini yerine
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getirmesi gibi hususlar insanî aç dan do3al hâdiselerdir. Bu konularla ilgili rivayetlerin sahîh olanlar oldukça azd r. Ehl-i beyt’i ve özellikle Hz. Ali’yi Hz. Ebûbekir ve
Ömer’e k yas ederek üstün göstermek isteyenler taraf ndan görü)lerini ispat
sadedinde bazen hadis uydurulmu), bazen de do3ru olaylar ve rivayetler çarp t l p
nakledilmeye çal ) lm )t r. Nitekim sekaleyn hadisi diye me)hur rivayetin sahîh
olan nda sadece Kur’ân’a uymay emredip Ehl-i beyt hakk nda Allah’ hat rlatmas
söz konusu edilirken bu husustaki zay f ve uydurma rivayetlerde Kur’ân ve Ehl-i beyt
bir tutulup onlara itaat edilmesi gerekti3i vurgulanm )t r.
Tespitimize göre Ehl-i Beyt’in velayeti ve ma’sûmiyeti ile ilgili rivayetler siyâsi
ç kar elde etmek isteyenler taraf ndan uydurulmu)tur. Bilhassa Ehl-i beyt’e
muhalefetle ilgili hadisler, Hz. Ali’nin hilâfet konusundaki haks zl 3a maruz kald 3
dü)üncesi, Hz. Hüseyin’in )ehid edilmesi, siyâsî hâdiselere Hz. Peygamber’in bizzat
müdahalesinin gerekti3ini dü)ünenlerin, siyâsî çeki)melerde kaybetmi)li3in bir
intikam n n ürünü oldu3u intiba n vermektedir. Ayr ca Ehl-i beyt’ten Hz. Hüseyin’in
)ehâdetine îa’mn tarih boyunca topluca a3lay p, zincirlerle kendilerini dövme v.s.
)eklinde duyduklar matem türü Kur’ân ve sahîh sünnetin verilerine uygun de3ildir.
Netice itibariyle hadislerde de Ehl-i beyt’in dinî, siyasî, hukukî konularda otorite ve üstün oldu3una dair sahîh derecesinde bir hadis mevcut de3ildir. Nitekim
Allah kat ndaki üstünlük soyda, nesebde ve rkta de3il sadece takvad r.” (s. 246-248)
Dördüncü bölüm (249-303) de “Tarihte Ve Günümüz Türkiye’sinde Ehl-i Beyt
Anlay ) ” ba)l 3 alt nda di3er bölümlerde oldu3u gibi iki k s mdan meydana
gelmektedir. Birinci k s mda, Hulefâ-y Râ)idîn Dönemi’nden ba)lamak üzere çe)itli
devirlerdeki Ehl-i beyt anlay ) na k saca temas edilmi), ikinci k s mda da, bu tarihî
geli)imin günümüz Türkiye’sindeki durumunu aç klamak için Sünnî, Alevî ve ia’n n
Ehl-i beyt ve sünnet yakla) mlar na yer verilmi)tir.
Di3er bölümlerde oldu3u gibi yazar bu bölümde de tespit ve de3erlendirmelerini )öyle dile getirmektedir: Hz. Peygamber’in Ehl-i beyti’nin tesbiti, konumu,
hukukî ve siyâsî durumu v.s. ile ilgili tarih boyunca farkl anlay )lar olmu)tur.
Hulefa-y Râ)idîn döneminde Ehl-i Beyt’e Cemel ve S ffin sava)lar hariç olmak üzere
sosyal, ekonomik ve ahlâkî yönlerde oldukça hassas davran lm ), onlara her türlü
hürmet, muhabbet, sevgi ve sayg da kusur gösterilmemi)tir. Bilhassa Cemel
sava) n n Ehl-i Beyt’in iki ferdi Hz. Ai)e ve Ali aras nda olmas Ehl-i Beyt misyonunun dinî olmad 3 n göstermi) olmaktad r.
îa, Emevîler dönemi ba)ta olmak üzere Abbasîler, Anadolu Selçuklular ve
Osmanl dönemlerinde Ehl-i beyt savunuculu3unu yaparak imamet fikri ile birlikte
hep iktidar ele geçirmenin yollar n aram )lard r. Ehl-i beyt nesli seyyid, )erîf ve
tâlibîlerin hukukunu düzenleyen Nikâbet Te)kilât ilkin Abbasîler’de daha sonra da
Büveyhî Sultanl 3 , Büyük Selçuklu, Zengî, Eyyûbî, :lhanl , Mumluk, Anadolu
Selçuklu ve nihayet Osmanl devletinde faaliyet göstermi)tir.” (s. 302-303)
Sonuçta yazar yukar daki tespit ve de3erlendirmeler yan nda bilhassa hadis
ilmi aç s ndan ara)t rman n önemli neticeleri olarak )unlar ifade etmektedir:
“Gerek îa’n n kulland 3 , gerek Ehl-i sünnet kitaplar nda çokça yer alan Ehl-i
Beyt’in nitelikleri ile ilgili oldu3u iddia edilen hadisler de oldukça fazlad r. Ehl-i
Beyt’in hikmet sahibi olmas , ilminin derinli3i, ahiretteki derecesi, di3er
sahabilerden üstünlü3ü bunlardan sadece bir kaç d r. Ehl-i Beyt’in kendilerine has
hikmet, ilim, kerem, )ecaat, hilim v.s. gibi niteliklere sahip oldu3unu ifade eden
hadislerin önemli bir k sm ya zay f ya da mevzudur. Söz konusu hadislerin sened ve
metin aç s ndan tenkitlerinin yap lmas sonucunda onlar hakk nda olumlu bir kanaat
beyan etmek :slâmî, ilmî ve vicdanî aç dan mümkün de3ildir.
Hz. Peygamber’in hayatta iken Ehl-i beyt’ini ümmetine emanet etmesi, onlara
hay r duada bulunmas , namaza davet etmesi, )efaat etmesi fevkalâde bir durum
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de3il normal bir hâdisedir. Her ne kadar bu dualardan baz lar tenkit edilmi) olsa
bile, Hz. Peygamber, herhangi bir insan gibi Ehl-i beyt’ine dua etmi) olabilir. Ancak
onlar n cehenneme girmemesinin ya da cennete girmesinin garantili oldu3u ifade
edilen rivayetlerin de mevzu oldu3u tesbit edilmi)tir. Hz. Peygamber’in )efaati da
sadece Ehl-i beyt’ine de3il, :slam’ n )artlar n yerine getiren bütün mü’minleredir.
Ehl-i beyt’e ittiba’ konu edinen Müslim ile Ahmed b. Hanbel’in tahriç etti3i,
sened ve metinleri ayn olan me)hur sekaleyn hadisinin Zeyd b. Erkam versiyonu
sened ve metin tenkidi sonucu sahîh oldu3u tesbit edilmi)tir. Söz konusu hadiste Hz.
Peygamber’in ümmetine “Ehl-i beyt’i hakk nda Allah’ hat rlatmas ” mefhumunun
içine Resûlullah’ n (s) e)lerinin girdi3i kesindir. Ancak Hz. Peygamber’in Ehl-i
beyt’ini ifade eden tathîr âyetinin nazil oldu3u s rada himayesindeki k z Zeyneb ve
torunu Ümâme’nin, Ehl-i beyt’in tesbitinde inceledi3imiz hadislerde de belirtti3imiz
gibi Hz. Peygamber’in teveccühüne nail olan Hz. Ali ailesinin Ehl-i beyt’e iltifâten
dahil olabilece3ine engel bir rivayet veya fiilî bir durum bulunmamaktad r. Yâni
Kur’an’ n dilinde Ehl-i beyt Hz. Peygamber ve o anda evdeki çocuklar ndan ibarettir.
Buna kar) l k Hz. Peygamber’in dilinde bu ifade biraz daha geni) anlamda kullan lm )t r.
Ehl-i beyt’e ittibay emretti3i iddia edilen, îa taraf ndan da mütevâtir kabul
edilen ve Ehl-i beyt’le Kur’an’ bir tutan, ikisine de sar lmay emreden sekaleyn
hadisinin bütün tariklerinin hadisçilerin bir k sm zay f, bir k sm da mevzu olarak
de3erlendirmi) olmas na ra3men îa, bu rivayetleri görü)lerine temel yapm )t r.
Ancak Kur’an ve sahîh sünnete ittiba’ etmenin d ) nda hadisteki anlam yla herhangi
bir )ah s, gurup ve zümreye ittiba’ edilebilece3ine dair sahîh bir delil yoktur. Zaten
s la-y rahim yapma, yard m etme, sevgi, hürmet ve sayg gösterme, zulüm yapmama
vb. hususiyetler
sadece Ehl-i Beyt’e has de3ildir. Bu tür ahlâkî davran )lar n bütün mü’minlere
yap laca3 n belirten pek çok âyet ve sahîh hadis vard r.
Hz. Peygamber’in Ehl-i beyti’nin tesbiti konusunda farkl görü)ler vard r.
Tesbitimize göre, Kur’an’da geçen Ehl-i beyt kavram na giren )ah slarla, hadislerde
girenler birbirinden farkl d r. Kelime ve terkibin filolojik tahlili bu anlay ) m z
do3rulamaktad r. Ancak Kur’an’daki Ehl-i beyt’in muhtevas na girenler zaten
hadislerde bahsedilenlerle örtü)mektedir. Kur’an’daki Ehl-i beyt’in muhtevas na,
ilgili âyetlerin delâleti, Ehl-i beyt terkibinin lügat ve terim anlamlan, iîler’in
d ) ndaki müfessirlerin beyan dolay s yla kesinlikle Resûlullah’ n (s) e)leri ve evdeki
çocuklar girmektedir. Ayn zamanda Resûlullah’ n (s) himayesinde bulunan Hz.
Zeyneb ve k z Ümâme Ehl-i beyt’e dahildir.
Hadislerde geçen Ehl-i beyt’in muhtevas na, Kur’an’dakilerle birlikte AliFât ma, Ebü’1-Âs-Zeyneb Ehl-i beyt’i ve Resûlullah’ n (s) teveccühü olarak Ehl-i
beyt’ine dahil etti3i Hz. Abbas, Selmân, Ebû Raf ’, Sevbân, Zeyneb bt. Seleme gibi
)ah slar girmektedir.
Hulefâ-y Râ)id’in döneminde Hz. Peygamber’in Ehl-i beyt’ine Cemel ve
S ffin sava)lar hariç olmak üzere oldukça hassas davran lm ), gerek ekonomik
yönden gerek sosyal ve ahlâkî söz ve davran )larda gerekli titizlik gösterilmi), onlara
her türlü sayg , hürmet, muhabbet ve sevgide kusur edilmemi)tir. Bilhassa Cemel
sava) n n Ehl-i beyt’in iki ferdi olan Hz. Ai)e ve Hz. Ali aras nda meydana gelmesi,
Ehl-i beyt misyonunun dînî olmad 3 n da göstermi) olmaktad r.
îa, Emevîler dönemi ba)ta olmak üzere Abbasîler, Anadolu Selçuklular ve
Osmanl dönemlerinde, Ehl-i beyt savunuculu3unu yaparak imamet fikri ile birlikte
hep iktidar ele geçirmenin yollar n aram ) ve metotlar n çizmi), ço3u zaman
ba)ar s z da olsa dü)üncelerini uygulamaya çal )m )t r. :lk defa Ehl-i beyt kavram ,
yeni bir tan m ve
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yorumla gerçek yerinden uzakla) p siyâsî fonksiyon olarak kullan lmas , en
belirgin Muhtar es-Sekafi hareketi içerisinde olmu)tur. “Kavram olarak bozulma
sürecinin ba)lad 3 bu dönemden sonra Ehl-i beyt, kelime anlam yla temellenen
Kur’an ve hadis yorumundan uzakla) p bir gurubun siyâsî ve îtikâdî sisteminin
temeline oturtulan bir ‘‘mefhum” haline gelmi) ve bu gurup içerisinde tart )maya
kapat lm )t r. Ancak, :slâm dünyas nda o gün oldu3u gibi bugün de gerçek tan m ve
misyon noktas nda problem olarak tart )maya devam edilegelmi)tir.” Öte taraftan
Ehl-i beyt nesli ise seyyid, )erif ve tâlibîlerin hukukunu düzene sokan Nikâbet
Te)kilât ; ilkin Abbasîler’de kurulmu), daha sonra da Büveyhî Sultanl 3 , Büyük
Selçuklu, Zengî, Eyyûbî, :lhanl , Memlûk, Anadolu Selçuklu ve nihayet Osmanl
Devleti’nde faaliyetlerde bulunmu)tur. Bütün dönemlerde halk n nezdinde, baz
devirlerde de yönetim taraf ndan s rf Hz. Peygamber’in neslinden olduklar ve
onlara hizmetin Hz. Peygamber’in r zâs n kazanmaya vesile olaca3 dü)üncesi ile
onlara gereken itibar, sayg ve hürmet gösterilmi)tir. Üzülerek ifade edelim ki;
“ iiler ve Sünnîler aras nda siyasal iktidar ele geçirmek ve mevcut iktidarlar n
me)rula)t rmak, insanlar aras nda ayr cal kl bir statü elde etmek veya menfaat
temin etmek için Ehl-i beyt’i kullanan pek çok kimse, grup, mezheb ve tarikat ortaya
ç km ), hâlâ da ç kmaya devam etmektedir.” Ayr ca seyyid ve )eriflerden veya seyyid
ve )erif olmad klar halde bu durumu istismar eden baz lar n n Hz. Peygamber’in
nesline yak )mayacak tutum ve davran )lar içerisine girdikleri de görülmü)tür.
Sonradan “gerek ia ve gerek Ehl-i sünnet âlimleri, içinde ya)ad klar toplumsal, siyasal ve ekonomik sebeplerden dolay , tefsirlerde ilgili âyetin yorumunda
veya yazd klar müstakil eserlerde, âyetlere, Hz. Peygamber hadislerine, :slâm
öncesi Arap gelene3ine, mitolojik unsurlara ve linguistik/gramatik delillere
ba)vurmak suretiyle kendi görü)lerini me)rula)t rmak için çok büyük çaba
harcam )lard r.”
Günümüzde de tarihî süreç içinde Ehl-i beyt konusundaki farkl anlay )lar
temsilcisini bulabilmekte, söz konusu tart )malar güncelli3ini korumaktad r.
Geçmi)te ve günümüzde iîler ve Sünnîler aras nda itikad ve amelî mezheb
farkl l klar bulunmas na ra3men ülkemizde Ehl-i beyt sevgisi, Alevî ve Sünnîlerin
ortak yönüdür. Tarihte siyasi olara ba)lay p gittikçe dinî renge bürünen Sünnî- iî
ihtilaf n n dü3üm noktas n imamet anlay ) te)kil etmekte olup bu inanc n
yak nla)maya önemli bir engel olmad 3 kanaatindeyiz. Zira onlar n sünnet olarak
kabul ettikleri ve kitaplar na ald klar rivayetleri ile Ehl-i sünnet’in kitaplar nda
toplanm ) bulunan haberlerin taraf olmadan, hizip gütmeden, ilmin ve :slâm n
) 3 nda de3erlendirmeye tabi tutmam z gerekmektedir. Bu de3erlendirme
sonucunda gerek îa’n n gerekse Ehl-i sünnet’in görevi, öncelikle kendi kaynaklar nda bulunan haberlerin ilmî tahlilini ve tenkidini yapabilmek olmal d r. Bu husus
yap ld 3 takdirde aradaki problemlerin çözümüne büyük ölçüde yard mc olacakt r.”
Konuyu incelerken yazar n sadece klasik kaynaklarla yetinmedi3i, ça3da) yazar ve eserlerden de istifade etti3i, konuyla ilgili olarak, ara)t rmac lara önemli ve
zengin bir literatür sundu3u görülmektedir. Çal )man n, yo3un bir mesai ve gayretin
ürünü oldu3u da anla) lmaktad r. Ayr ca bu çal )may yapmakla yazar, konuyla ilgili
bilgi ve rivayetlerin nas l okunmas gerekti3ini tahlil eden, ihtiyaç duyulan ve
edinilmesi gereken anlay ) ve sa3l kl bir bak ) aç s n n olu)mas na yard mc oldu3u
kanaatindeyiz. Geni) okuyucu kitlesinin istifadesi yönünden eserin yay mlanmas
önem arzetmektedir.

