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~ MUSTAFA ÇAÖR!Cl 

KURANI 
(~1.),..01) 

Ebü' l-İrfan (Ebu İshak) 
Burhanüddin İbrahim b. Hasen 

b. Şihabiddin el-KGrani eş-ŞehrezGri 
(ö. 1101/ 1690) 

Şafii fakihi, muhaddis ve mutasavvıf. 
L ~ 

10z'Syılı Şewalinde (Ekim 1616) Şeh
rezGr'a bağlı Şehran ' da çloğdu. Ancak 
KGrani nisbesi isferayin'in kasabaların
dan Kuran ile ilgilidir. İlk ögreriimine 
babasının yanında başlayarak Arapça. 
mantık, hesap. hey'et, hendese. mea~ 

nı. beyan, usul, fıkıh ve tefsir dersle
ri aldı: Daha sonra hadis ve tasavvt.if 
başta ,blmak üzere diğer ilimleri İran ve 
Anadolu'nun çeşitli şehirleri yanında 
Bağdat, Dırrraşk • .Kah i re v.e Medine gi- · 
bi ilim merkezlerinde okudu. Hocala
rı arasiAda Necmeddin el-Gazzl. Ebü'l~ 
Azaini Sultan-b . Ahmed el-Müzahl, Mu-
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hammed b. Alaeddin el-Babill. Takıyyüd
din Abdülbakl el-Hanbell, NO reddin Ali b. 
Ali eş-Şebr~mellisl, Safiyyüddin Ahmed 
b_ Muhammed el-Kuşaşl. Muhammed 
Şerif b. Yusuf el-KGrani ve Abdülkerlm 
b. EbG Bekir el-KGrani gibi alimler bulun
maktadır. 

Hac ziyareti için memleketinden ayrılan 
KGrani Bağdat'ta iki, Dımaşk'ta dörtyıl 
kaldıktan sonra Medine'ye geçti ve vefa
tma kadar orada kaldı. Başta Nakşiben
diyye olmak üzere çeşitli tarikatiara inti
sap etti. Medine'de anne tarafından de
desi olan Safiyyüddin el-Kuşaşl'nin tale
besi oldu ve 1071'de (1661 ) şeyhinin ölü
mü üzerine Şüttariyye tarikatının başına 
geçti. 

Geniş bir ders halkası olan. islam dün
yasının birçok yerinden gelen öğrencile
rin kendisinden faydalandığı KGrani'nin 
Endonezya'da İslam'ın yayılmasında da 
önemli etkisi oldu . Medine'de tanıştığı 
Açeli Abctürrauf es-Sinkill ile Açe'ye dön
dükten sonra otuz yıl boyunca haberleş
miş, Abctürrauf onun eserlerini Malay di
line çevirmiştir. KGranl. Cebertl'nin kay
dettiğine göre 28 Cemaziyelewel 11 O 1 
(9 Mart 1690) tarihinde Medine'de vefat 
etti ve Baki Kabristanı'na defnedildL 
Şevkani vefat gününü 18 Cemaziyelewel 
(27 Şubat) olarak verirken Muradl ayını 
Reblülahir, Kactirl ise Receb olarak zikret
mektedir. 

Arapça'nın yanı sıra Farsça ve Türkçe 
de bilen ve güçlü bir hafızaya sahip olan 
KG rani. çağdaşı birçok alim tarafından Xl . 
(XVII.) yüzyı lın müceddidi olarak görül
müştür. EbG Salim el-Ayyaş! onun Şam, 
Mısır ve Hicaz gibi bölgelerde "ahberena, 
haddesena" hadis rivayet kalıplarını kul
lanan yegane alim olduğunu belirtir (er
Rif:ıletü 'l-'Ayyaşiyye, ı. 32 1 ). 

Fıkıh. kelam ve tasawuf sahalarında 
derin bilgi sahibi olan KGrani bu ilimlerde 
birçok kişiye icazet verdi. Aynı zamanda 
Muhyiddin İbnü ' I-Arabl ekolünün son bü
yükyorumcusu, onun vahdet-i vücGd ve 
diğer pek çok konudaki görüşlerini savu
nanlardan biriydi; bu amaçla yazdığı İtl:ıd
fü 'z-zeki bi-şer]J.i't- Tu]J.feti'l-mürsele 
ile'nonebJadlı eseri büyük ilgi gördü_ İb
nü'I-Arabf'yi dinde orta yoldan sapmakla 
itharn edenlere karşı onu savunan Kura
ni. vahdet-i vücGd görüşünün İslam'ın te
mel esaslarını ihlal etmediğini ispata ça
lıştı, bu çerçevede Takıyyüddin İbn Tey
miyye ve onun izleyicilerine itirazda bu
lunau. İbnü'l-Arabl ve taraftarlarının ya
ratıcının varlığıyla yaratıklarınkini bir tut-

tu ğu, Allah ile insanı aynı varlık mertebe
sine yerleştirdiği iddiasını şiddetle red
detti. Yaratıkların ilahi varlığa katıldığını 
kabul etmekle birlikte özleri bakımından 
Allah'tan tamaıııen farklı olduklarını be
lirtti. KGrani. vacibü'l-vücGd olan Allah ile 
mümkün varlık olan yaratıklar arasındaki 
farka işaretle ikisi arasına kesin bir çizgi 
çeker; Allah vacibü'l-vücGd ve mutlak, 
yaratıkların varlığı ise mümkün ve sınırlı 
olup Allah'ın varlığına dayanır. KGrani'nin 
bu konuda ileri sürdüğü delillerin çoğu 
yeni olmayıp ya doğrudan İbnü 'I-Arabl'
nin kitaplarından veya Sadreddin Konevl, 
Ferganl ve Kaşanl gibi sonraki temsilci
lerinden alınmakla birlikte Eş'arl kelamı

nın onun üzerindeki etkisi daha güçlü şe
kilde görülmektedir. Kuran!, selefierine 
olan bağlılık ve hayranlığına rağmen sıra
dan bir taklitçi olmayıp eleştirici bir alim 
tavrıyla onların görüşlerini inceler ve ka
naatlerini açıkça ortaya koyardı_ 

KG rani, bir taraftan görüşlerini savun
duğu İbnü 'I-Arabl'nin yanlış anlaşılmış 
büyük bir veli olduğunu göstermeye çalı
şırken diğer taraftan İbnü ' I-Arabl'nin ta
kipçileri veya onlarla üstatları arasında ol
ması muhtemel görüş farklılıklarını uz
laştırıp gidermeye gayret etti. İbnü'I-Ara
bl'ye dair görüşleri konusunda şeyhi Ku
şaşl'den etkilendiği açık olan KGrani'den 
etkilenenler arasında Abctürrauf es-Sin
kil! ve Muhammed b. Abctürresul el-Ser
zenci anılabilir. Muhtemelen babasının bu 
konudaki fikirlerini paylaşan oğlu EbG Ta
hir Muhammed de Şah Veliyyullah ed-Dih
levl'ye hocalık yapmıştır. 

Amel bakımından Şafii olan KGrani iti
kadda Selefiyye'ye meyyaldi ve bu konu
da İbn Teymiyye'nin görüşlerini savunur
du. İbnü'I-Arabl geleneği içinde yer alma
sına rağmen karşıt fikirleri uzlaştırabilen 
bir kişiliği temsil ettiği bilinen KGranl'nin. 
İbnü'I-Arabl'nin birçok görüşünü paylaş
mayan İbn Teymiyye ile temelde hem
fikir olmamakla birlikte "garanll5-" (şeytan 
ayetleri) hadisesinin doğruluğu hususun
da onunla aynı kanaati paylaştığı görülür 
(DİA, XIII. 362-363 ). 

Kesb , Firavun ' un imanı, ma'dGmün 
maddi özelliğiyle ilgili görüşleri üzerin
deki Mu'tezill etkiden ve şeytan ayetleri 
konusundaki yaklaşımından dolayı Fas 
uleması tarafından eleştirilen KGrani kud
retin muhdes olduğunu savunurdu. Bu 
görüşünü teyit edip İmamü'I-Haremeyn' i 
reddetmek için yazdığı üç risaleye Mu
hammed b. Abdülkadir ei-Fasl. Muham
med el-Mehdi b. Ahmed el-Fas! ve diğer 



bazı alimler tarafından reddiyeler kaleme 
alınmış. kendisi de bu eleştirilere cevap 
olmak üzereNibrdsü'l-inds bi-ecvibeti 
su'dldti ehli Fds adlı eserini yazmıştır 
(Kadirl, ııı. 7-12). 

Eserleri. KGrani'nin 1 OO'ü aşkın çalış
ması olduğu belirtilmekle beraber tesbit 
edilebilenlerin sayısı seksen civarındadır. 
Önemli bir kısmı çeşitli mecmualarda yer 
alan eserlerinin başlıcaları şunlardır: 1. 

el-Lüm'atü's-seniyye fi taf:ı]:ri]:ri'l-il]:rii' 
fi 'l-ümniyye. Garan'il5 konusunu ele alan 
önemli monografilerden biridir. Müellif 
bu risaleyi, garan'il5 hadisesini reddeden
ler ya da farklı biçimde değerlendirenie
rin ileri sürdüğü bazı soruları cevaplandır
mak amacıyla yazdığı nı belirtir. Ona göre 
garan'il5 hadisesi sağlam delillerle sabit 
olup bunu inkar etmek veya olayı Hz. Pey
gamber'de beliren bir uyku hali sırasında 
şeytanın onun sesini taklit ederek ilgili 
cümleleri okuduğu şeklinde açıklamak 
doğru değildir. Resul-i Ekrem söz konusu 
cümleleri önce şeytanın telkini (ilka) esna
sında, ardından Cebrail'in istemesi üze
rine okumuş. şeytanın onun sesini taklit 
etmesiyle değil, ayetlerdeki ifade çerçe
vesinde Allah'ın bir imtihanı olmak üzere 
şeytanın melek kılığına girerek kendisine 
ilka etmesi sonucu o sözleri söylemiştir. 
Nübüwet makamına ve ismet sıfatına ya
kışmadığı gerekçesiyle ilkaı şeytanın Re
sulullah'ın sesini taklidine bağlayan gö
rüşler, garan'il5 olayının nasıl vuku buldu
ğunu apaçık ortaya koyan sahih rivayete 
aykırıdır. Kuran!, ortaya koyduğu bu gö
rüşüyle şimşekleri üzerine çekmiş. pek 
çok alim tarafından eleştirilmiştir. Bunla
rın önde gelenlerinden biri olan AIGs'i Ru
f:ıu'l-me'dniadlı tefsirinde (XVII, 178-1 86), 
garan'il5 hadisesine dair görüşleri ve is
pata yönelik gerekçeleri sebebiyle Kura
ni'nin üzerinde durulmaya değer bir kişi 
olduğunu belirtmiş ve onun konuyla ilgili 
yedi gerekçesini zikredip karşı delillerle 
çürütmeye çalışmıştır. Ayrıca bazı çağdaş 
araştırmacılar tarafından da KGrani'nin 
bu konudaki düşüncesi eleştirilmiştir. Çe
şitli yazma nüshaları bulunan risale (Sü
leymaniye Ktp., Laleli. nr. 3744; ŞehidAli 
Paşa, nr. 2722, vr. 291-295) şarkiyatçıların 
dikkatini çekmiş, Alfred Guillaume, yaza
rın hayatına ve eserin muhtevasına dair 
bir girişle birlikte İngilizce özet tercüme
sini ve Arapça metni birlikte yayımlamış
tır (BSOAS, XX Jl957J, s. 291-303) z. el
Emem li-il:rii?i'l-himem (ff uşüli'l·f:ıadfş). 
Müellifin kelamcılar, sufiler, tarihçiler ve 
hadisçilerin tek kaldığı (teferrüd ettiği) 
hadisiere yer vererek hazırladığı bir eser 

olup fihristierinin en genişidir. Bu hadis
ler için kaynak olarak daha ziyade hadis 
evail kitaplarını kullanmış olup 1 000 ha
disi bu tür kaynaklardan almıştır. Bazı ki
taplardan seçtiği açıklamaları da içeren 
eser üzerine Şeyh Ahmed Ebü'l-Hayr'ın 
bir ta'liki vardır. Müellifin oğlu Ebu Tahir. 
el-Emem'in yaygın olarak kullanılan bir
çok hadis kitabındaki hadislerin senedie
rini ortaya koyduğunu (Abdülhay el-Ket
tani, ı, 166). öğrencisi Şemseddin ed-Dak
dakic'i ed-Dımaşkı de eserin İslam alemin
de "haddesena. ahberena" lafızlarıyla ya
pılan hadis rivayetinin sona erdiği bir za
manda kaleme alındığını belirtmektedir 
(a.g.e., ı. 494) A. H. Johns ise eseri, KGra
ni'nin entelektüelliğini gözler önüne ser
diği en önemli çalışmalarından biri ola
raknitelemektedir (Ef2Jing.J, V, 435) el
Emem Haydarabad'da basılmıştır ( 1328). 
3. İtf:ıdfü'z-zeki bi-şerf:ıi't-Tuf:ıfeti'l-mür
sele ile'n-nebi. İbnü'l-Arabl'nin görüşle
rini açıklamak ve savunmak için kaleme 
alınmıştır. A. H. Johns bu eseri yayımia
yıp tercüme edeceğini belirtirken (a.g.e., 
V. 433) Alexander Knysh da bir makalesin
de eserin muhtevasından hareketle KG
ranl'nin İbnü'l-Arab'i savunuculuğunu in
celemiştir (bk bi bl) Kitabın çeşitli nüs
haları günümüze ulaşmıştır (Köprülü Ktp., 
Fazı! Ahmed Paşa, nr. 820 Jmüellif hattıJ; 
Atıf Efendi Ktp., nr. 2789; Süleymaniye 
Ktp., Ayasofya, nr. 2169; Esad Efendi, nr. 

1491). 4. Cendf:ıu 'n-necdf:ı bi'l-'avdli'ş
şıfıdf:ı (Levami'u'l-le'alf fi'l-erba'fne'l-'ava
lf). Kırk hadis türünde bir hadis mecmua
sıdır (Köprü lü Ktp. , Fazı! Ahmed Paşa, nr. 
279) Kettani (Fihrisü'l-feharis, ı. 312), 
müellif nüshasından istinsah edilmiş bir 
nüshanın kendisinde bulunduğunu belir
tir. 

KGrani'nin bunlardan başka bilinen 
başlıca eserleri de şu şekilde sıralanabi
lir : Mesdlikü'l-ebrdr ild f:ıadişi'n-nebiy
yi'l-m u{ıtdr(Köprü !ü Ktp ., Fazı! Ahmed 
Paşa, nr. 279Jmüellif hattıJ; Millet Ktp., 
Feyzullah Efendi, nr. 1174); İfdçlatü'l-'al
ldm bi-taf:ı]:ri]:ri mes'eleti'l-kelô.m (Sü
leymaniye Ktp., Laleli, nr. 722; Carullah 
Efendi, nr. 2102: H alet Efendi, nr. 787; Re
!sülküttabMustafa Efendi, nr. ı ı 80: Şe h id 
Ali Paşa, nr. 2722); İmdddü ?,evi'l-isti'dô.d 
li-sülUki mesleki's-seddd (Atıf Efendi 
Ktp., nr. 2789): İnbdhü'l-enbdh 'ald taf:ı
l:ril:ri i'rdbi Id ildhe illalliih (Atıf Efendi 
Ktp., nr. 244 1; Süleymaniye Ktp., Carullah 
Efendi, nr. 2069): Tenbihü'l-'u]:rul 'alô. 
tenzihi'ş-şufiyye min i'ti]:riidi't-tecsim 
ve'l-'ayniyye ve'l-ittif:ıdd ve'l-f:ıulUl (Sü
leymaniye Ktp., Es ad Efendi, nr. 1366, Na-
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fiz Paşa, nr 496); Cild'ü'l-en?Ô.r bi-taf:ıri
ri'l-cebr ve'J-i{ıtiydr (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 3765; Esad Efendi, nr. 1155); 
Şevdri]:ru '1-envdr ii (li-sülüki)'l-mesle
ki'l-mu{ıtdr (SüleymaniyeKtp., Laleli, nr. 
722); Kaşdü's-sebil ild tevf:ıidi'l-f:ıa]:r]:ri'l
vekil veya Şerf:ıu Man?umeti'l-Kuşdşi 
(Süleymaniye Ktp ., Laleli, nr. 2420, Şehid 
Ali Paşa, nr. 1696, Bağdatlı Vehbi Efendi, 
nr. 795; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2523); İt
f:ıdtü'l-münibi'l-evvdh bi-fazli'l-cehr bi
?,ikri'lldh (Atıf Efendi Ktp., nr. 2441; Sü
leymaniye Ktp., Reşid Efendi, nr. 996); 
Meslekü 's-sedô.d il d mes'eleti halki 
et'dli'l-'ibdd (Nuruosmaniye Kt;., ~r. 
1208; Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin 
Efendi, nr. 181 5; Süleymaniye K tp , Heki
moğlu, nr. 942); el-Meslekü'l-mu{ıtdr ii 
evveli şddır mine'l-vdcib bi'l-i{ıtiydr 
(Süleymaniye Ktp. Laleli, nr. 3680; Reşid 
Eendi, nr. 996); Matla'u'l-cud bi-taf:ı]:ri
]:ri't-tenzihfi vaf:ıdeti'l-vücud (Süleyma
niye Ktp., Ayasofya, nr. 2169; Mi llet Ktp., 
Feyzullah Efend i, nr. 1174;AtıfEfendi 
Ktp., nr. 2789); Nibrdsü'l-inds bi-ecvibe
ti su'dldti ehli Fds (Süleymaniye Ktp., 
Laleli, nr. 3744): lfdşiye 'ale'd-Dürreti'l
td{ıire (Hacı SelimAğa Ktp., AzizMahmud 
Hüdayl, nr. 38 ı: iü Ktp ., AY, nr. 28 ı 6); el
İstidldlli-sülUki mesleki's-seddd (Sü
leymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa 
Efendi, nr. ı ı 80; Kurani'nin çeşitli risalele
rinin yer ald ığ ı bazı yazma mecmualar için 
bk. Süleymaniye Ktp. , Şehid Ali Paşa, nr. 
2722, Hamidiye, nr. 1440, Relsülküttab 
Mustafa Efendi, nr. 1 180, Re ş id Efendi, nr. 
996, Halet Efendi, nr. 787, Esad Efendi, nr. 
1453, Carullah Efendi, nr. 2102, Serez, nr. 
3939; N uruosmaniye Ktp., nr. 2 I 26;Beyazıt 
Devlet K tp., Ve liyyüddin Efendi, nr. 18 I 5; 
Atıf Efendi K tp., nr. 2441). 
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