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ÖNSÖZ 

Bir sıralar baz ı  müste ş rikler, Müslümanlar ın ka-
fas ının felsefe yapma ğ a müsait olmad ığı nı  iddia etmi ş -
lerdir. Onlar ın bu iddialar ının gerçe ğe uymadığı  za-
man zaman baz ı  bilim adamlar ı  tarafından gösteril-
miş tir. Bizim " İslâm Düş ünürleri" adlı  bu eserimiz, 
İ slâmiyetin tefekküre ne kadar önem verdi ğ ini, dini-
mizin bilime kar şı  olmadığı nı  ve bir çok İ slâm düşü-
nürünün felsefe yapt ığı nı  göstermektedir. 

Bu Eserimizde gerek Me şş aiyye Okulu ve gerekse 
İş rakiyye Okulu dü ş ünürlerine yer verdik. 

Bir çe ş it İ slam Felsefesi olan Kelân ı . İ lmi dal ında 

ş öhret yapm ış  bilginlerden de örnekler sunduk. 

Ayrıca bu Kitap ımızda, görü ş lerinde felsefi a ğı r-
lı k olan, tan ınmış  mutasavvıflardan baz ılarına yer ver-
dik. Yüce Tanr ı  yazmay ı  nasip ederse " İ slâm Muta-
savvıflar ı" adlı  ayr ı  bir eserde bütün büyük süfileri 
okurlar ımı za sunaca ğı z. 

Biz " İslam Düş ünürleri" adlı  bu Kitab ı mı zda fı -
kıhta aklı  kullanan ve içtihat yapan İ slam büyüklerin-
den de örnekler verdik. 

Nihayet islâm kültürünün Bat ı  âlemine yapt ığı  te-
sirlerden de söz ettik. Bu Eserimizle dinimize ve kültü-
rümüze küçük bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize! 

İbrahim Agâh Çubukçu 
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ISLÂM DÜŞ ÜNCESINE GIRI Ş  

Peygamberimiz zaman ında Müslümanlar aras ında 
fikri aç ıdan birlik ve dirlik vard ı . Daha sonra İslam 
Devletinin s ınırları  geniş lemiş  ve yabanc ı  kültürlerle 
karşı la şı lmış tır. Müslümanlar ald ıklar ı  ülkelere din yö-
nünden etki yapmakla beraber baz ı  hususlarda birlikte 
ya ş ad ıkları  değ iş ik kültür sahibi kiınselerden yarar-
lanıyorlard ı . Islâm'ın ya ş amas ı  ve devletin iyi yöne-
tilmesi için bu kültürlerden yararlanmak gerekli gö-
rüldü. Gerçekte de Islam Dini insanlar ı  ilim öğ ren-
meğe te şvik ediyordu. 

Müslümanlar, Mı sır, Suriye ve Güney Doğu Ana-
dolu'yu ald ıklar ı  zaman eski kültürlerle kar şı  karşı ya 
gelmi ş lerdi. Daha önce M.S. 270 y ı lında kurulmu ş  
olan Antakya, M.S. 320 y ı lında faaliyete geçen Nu-
seybin ve M.S. 363 y ılında ilim merkezi haline gelen 
Urfa (Ruha) okulundaki kültür kal ıntılarıyla 
diler. Gennellikle Süryanca, do ğu ve batı  kiliselerinin 
ortak dili idi. Yine bu okullarda Yunan ilimleri daha 
önce incelenmi ş  ve öğretilmi ş tir. Bu arada Yeni Fisa-
gorcu ve Yeni Eflatunca görü ş leri iyi bilen bilginler 
Harran Okulunda e ğ itimle me ş gul olmuş lardı . Ayrıca 
riyaziye ve astronomi ile ilgilenen bu bilginler, Harran 
Okulunun önemini art ırmış lardı . Burada Sabiiler ge-
rek kendi dinlerinin ve gerekse o zamanki astronomi 
ilminin incelikleri ile meş gul oluyorlard ı . M.S. 578 de 
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ölen Enu ş ervan' ın kurdu ğu Cundisapur Okulu da do ğu 
ve batı  kültürünün birle ş tiğ i bir merkez idi. 

Müslümanlar, henüz Yezit I.'in o ğ lu Halit (Ölm. 
H. 85 /M.704) zaman ında yazma eserlerle ilgilenmi ş ler-
dir. Halife Mansur zaman ında Islâm.'da ilim hareketi-
nin hı zlandığı nı  göremekteyiz. Bu h ı z, H. 198 y ı lında 
halife olan Memun zaman ında zirveye ç ıkmış tır. Me-
mun Beyt kurmu ş tur. Halife Mütevekkil 
H. 232 de iktidara geçince ilim ve tercüme hareketle-
rini devam ettirdi. Bu devlet ba ş kanlar ının te şvikleri 
sayesinde Yunan, Iran ve hatta Hint kültürüyle 

eserler Arapçaya çevirildi. Özellikle Aristo ve Ef-
lâtun'un bir çok kitaplar ı  arapçaya aktar ı ldı . Müter-
cimler aras ında Süryaniler, Nasturiler, Yakubiler ve 
Sabiiler vard ı . Tanınmış  mütercimler aras ı nda ş u isim-
leri sayabiliriz: Yuhanna b. al-Batrik, ibn N aime al-
Humusi, Huneyn b. İ shak, Sabit b. Kurre, İ shak b. 
Huneyn, Kusta b. Luka al-Balebekki, Yahya b. Adiy, 
Isa b. Zer'a, Ebu Bi ş r Metta b. Yunus, Fastas, filo-
zof Kindi, Ömer b. al-Ferruhan at-Tabari. 

Mansur zaman ında ibnu'l-Mukaffa'n ın, Kelile ve 
Dimne'yi Farsçadan Arapçaya çevirdi ğ i malnındur. Pi-
tolemaios'un al-Macesti'si yine Arapçaya çevirilen eser-
ler aras ındadır. Mansur Buhti şu adlı  Nesturi hekime de 
çok iltifat etmi ş tir. Ancak islâm'da en büyük ilim ha-
reketi itizali görü ş leri benimseyen ve ak ı lcı  olan Halife 
Memun zaman ında olmu ş tur. Bu çeviriler, ya evvelce 
Hintçeden Pehleviceye çevirilmi ş  eserlerin Arapçaya 
aktar ılmas ı  ya da Yunanca ve Arapça'y ı  bilen kimse-
lerin tercümeleriyle gerçekle ş iyordu. Abbasilerin de ğ er 
verdiğ i Bermekî ailesinin önde gelenleri ilim hareke-
tini desteklemi ş lerdi. 

Bu kültürlerle temasa geçen Müslümanlar kendi 
dinlerini yalnı z kı lı çla de ğ il, kalemle de savunmak ve 
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yaymak ihtiyac ım duydular. Bu sebeple İ slam Hali-
felerinin çoğu ilim ve felsefe ile me ş gill olan bilginleri 
korudular. Hatta onlar ı  te ş vik ettiler. İ slam dü ş ünür-

lerinin önemli bir k ı smının ya ş adıkları  devirde saray-
larda görev ald ıklar ını  unutmamak gerekir. 

Müslümanlar sap ık görü ş lere kar şı  kendi dinlerini 
hem nakit, hem de ak ı l yolu ile savunmak lüzumunu 
duydular. Tanr ı 'nın varlığı nı , sıfatlar ını  ve âhirete ait 
meseleleri mant ıki bir biçimde gere ğ inde nakillere de 
dayanarak aç ıkladı lar. Böylece de Kelâm ilmi do ğdu. 
Kelâm ilmi, İ slam düşüncesinde önemli bir yer tutar. 

Hicri II. yüzy ıldan sonra Islam'da mistik dü şün-
celerin artt ığı nı  görmekteyiz. İ slam zühtünde ileri 
giden bazı  Müslümanlar daha çok Tanr ı 'ya yakla şmak 
istediler. Baz ı  iddialara göre Yunan, Hint ve Iranl ı -
lar ın etkisi ile tasavvuf ekolleri do ğdu. Bizim kanaa-
tımıza göre İ slam tasavvufunun do ğmasında temel un-
sur İslam zühtüdür. Sava ş larda, k ı tlık zamanlar ında ve 
felaket anlar ında çile çeken insanlar, bir dini liderin 
ilminden faydalanmak ve daha çok Tanr ı 'ya ibadet 
etmek ihtiyac ını  duydular. Böylece İ slam düşüncesinde 
tasav-vufi ekoller do ğ du. Mutasavv ıflar gönül temizli-
ğ ine, ahlak güzelli ğ ine ve deruni dü şünceye önem ver-
diler. 

Islam'da önemli bir dü şünce akı mı  da Me şş aiye 
felsefesidir. Bu ekolün yöntemi Aristo'nun ak ı lcı  yo-
ludur. Yürüyerek ders verme ğe nisbetle bunlara yürü-
yenler anlam ına Me şş aiyun denir. Me şş ailer akı lcı  yön-
temi benimsemekle birlikte temelde Kur'an ve hadis-
lere dayanmış lardır. Daha do ğ rusu dinle felsefeyi uzla ş -
tırmak istemi ş lerdir. Islam'da dü şüncenin, mant ığı n, 
araştırmanın, büyük bir değeri olduğunu ispatlam.ağ a 
çal ış nuş lard ır. Bunu yaparken kendilerinden önce ge- 
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len Aristo, Eflatun ve Plotinos'un görü ş lerini yeni bir 
tarzda izah etmek istemi ş lerdir. Yukar ı da da değ in-
diğ imiz gibi bu çabalarda ba ş  kaynaklar ı  islâmi nas-
lar olmu ş tur. Ancak bazan dinle felsefeyi uzla ş tırma 
çabalar ında okuyucuyu doyurmayan izahlara da rast-
lanmış t ır. Kindi, Farabi, İbn Sina, İbn Bacce, İbn Rü ş d 
bu ekolün ba ş lı ca temsilcileri aras ındad ı r. 

islâm'da do ğ an diğer bir felsefi ak ıma da İş rakiye 
ekolü denir. Bu ekolün ba ş  temsilcisi Suhraverdi al-
Maktul'dur. İ bn Tufeyl'i de bu ekolden saymak gerekir. 
İş rakiye, Maniheizm'in ve Yeni Eflâtunculu ğun baz ı  
görü ş lerini İ slâmla uzla ş t ırmağ a çal ış mış t ır. Suhra-
verdi, temelde Kur'an'a dayanarak islân ı iyetin onlar ın 
baz ı  görü ş lerini kapsadığı nı  belirtmek istemi ş tir. Özel-

likle âlemin varolu ş  meslelesinde bu çaba görülür. An-
cak bu ekolün aç ıklamalar ı  da okurlar ı  ikna edici ni-
nitelikte de ğ ildir. 

İ slam âleminde tabiatç ı  filozoflar da yeti ş mi ş tir. 
Bunlar ın en tanınmış ]. Ebu Bekr Muhammed b. Ze-
keriya ar-Razi'dir (Ölm. 313 /M.925). Razi, büyük bir 
doktor ve büyük bir fizikçi oldu ğu için devrinin halifesi-

nin saygı s ın ı  kazanmış t ır. Onun Kitab al-Havi adl ı  eseri 

bir t ıp ansiklopedisi mahiyetinde olup Lâtince'ye çevi-
rilmi ş tir. Bu esere XVII. Yüzy ı la kadar bat ı  üniversi-

telerinde kaynak olarak ba şvuruldu. 

Ancak Razi'nin dini görü ş  aç ı s ından ele alınacak 

bir tarafı  yoktur. Razi dinleri peygamberlerin uydur-
duklar ını  iddia etmi ş tir. Be ş  kadim varlığı n mevcu-

diyetine inan ırdı . Bunlar Allah, Nefs, Zaman, Mekan 

ve Madde (heyhula)'d ır. Razi'ye göre dinler taklit, si-

yaset ve hakimiyet, psikolojik etkiler, âdet ve al ış kan-

lıklar nedeniyle do ğmuş tur. Görülüyor ki Razi dini 

aç ı dan yanlış  görü ş lere saplanm ış t ır. 
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İ slamda diğer bir dü ş ünce ak ımı  da Dehriye'nin 

görü şüdür. Bunlar zaman ın sürekliliğ ine inanırlard ı . 

Bunlara materyalistler de diyebiliriz. Kur'an'da Casiye 
Suresinin 24. Ayetinde Dehrilerden bahsedilmi ş tir. 
rilerin en tan ınmış  olan ı  H. 298 /M. 910'da ölen İ bn al-

Ravendi'dir. Ba ş langı çta itizali görü ş leri benimsedi ise 

de daha sonra Rafizili ğ e meyletti. En sonra da bütün 
dinleri inkâr etti. Ölmeden önce yeniden islamiyete 
döndüğü söylenir. Ancak onun Fadihat al-Mutezile 
adl ı  eseri sap ık görii ş lerele doludur. 

İ slamda önemli bir fikir hareketi de Bat ıniye'nin 

görü ş üdür. Iran as ı llı  olan Meymun b. Deysan ile Ab-
dullah b. Meymun al-Kaddah Müslümanlardan öç al-
mak için Batmilik örgütünü kurmu ş lard ır. Bunlar Hz. 
Ali ve evlatlarma mensup olduklar ın ı  ileri sürerek kül-
türsüz bir çok kimseyi kand ırmış lardır. Naslar ın zahiri-
ni inkar ederek teviller yapm ış lardır. Din ilminin özünün 
bir masum imamdan ö ğ renilece ğ ini iddia etmi ş lerdir. 

Son olarak Islam'da dü şünce hareketi olarak F ıkı h 
ekollerini zikretedebiliriz. Islam' ın peygamberi içtihat 
edip isabet eden için iki, içtihat edip yan ılan için bir se-
vap yaz ı laca ğı nı  bildirmiş tir. Bu emre uygun olarak 
içtihat yapan Ebu Hanife, İ mam Malik, İ mam Ş afii ve 
İ mam Ahmed b. Hanbel islam'a canl ı lık getirmi ş lerdir. 
Bu imamlar iman, ahlak ve Islam' ın temel görü ş lerinde 
ithilâfa dü ş memi ş lerdir. Ancak muamelâtta ve ibadet 
biçimlerinin ayr ıntılar ında farkl ı  görü ş lere sahiptirler. 
Hepsinin yolu da hak yoludur. Hepsi de say ı gı  de ğ er 
bilginlerdir. 

Islam'da ayr ı ca Gazzali gibi çe ş itli ilim dalında 
söz sahibi müstakil büyük dü şünürler de yeti şmiş tir. 

Bütün bu çabalar ın sonucu, İ slam kültürü zengin- 
le ş miş  ve dünyaya daha çok ışı k tutmu ş tur. O dere- 
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cede ki İ slam medeniyeti, Bat ı 'da kilise taassubunun 
yıkı lmasına etki yapmış tır. Bu hususta özellikle İ bn 
Rüşd'ün tesirini kaydetmek gerekir. 

Ayr ıca ba ş ta İ slami naslara dayanan Müslüman 
düş ünürler, islâmiyetin kuru bir din olmad ığı nı  da 
ispatlam ış lard ır. 
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K İ ND İ  

Eb6 Yusuf Ya'kub b. İ shak al-Kindi, Kûfe'de 
hicri 185, Milâdi 796 yı lında do ğ du. Arap filozofu diye 
ün yapan Kindi soylu bir aileye mensuptu. 

Kindi, t ıp, felsefe, mant ık, hesap, geometri, musiki, 
astronomi ve simya ilmi tahsil etti. Ayr ı ca Kindi, ya-
bancı  dilde yaz ı lmış  baz ı  kitaplar ı  da Arapça'ya çe-
virdi. İ lmi ve kültürü sayesinde halife 1V1e'mun ve halife 
Mu'tas ım'ın takdirini kazand ı , Kindi yüzden fazla eser 
b ırakarak hieri 252 y ı lı  sonlar ında hayata gözlerini 
yumdu. 

Kindi' ırin baz ı  eserleri şunlardır: Kitab al-Kindi 
ila'l-Mu'tas ım Billah fi'l-Felsefet al-Ula, Risale fi Hu-
dud al-E şya, Risale ilâ Ahmed b. al-Mu'tas ım, fi En-
ne'l-Anas ı r val-Cirm al-Aksa Kuriyet a ş - Ş ekl, Kitab 
al-Cevahir al-Hamse, Risale fil- İ bane ani'l- İ llet al-
Faile al-Karlbe li'l-Kevn va'l-Fesad, Risale ila Ali b. 
al-Cehm fi. Vandaniyet Allah ve Terlahi Cirm 
Risale 	Risale fi. Mahiyet an-Nevm va'r-Ruya. 

Kindi, temelde İ slâm'a dayal ı  bir felsefe yapmış tır. 
Arito feslefesinin İ slâm'a uymayan yanlar ını  reddet-
nriş tir. İ slam inanc ına, ahlikı na ve dü ş üncesine önem 
vermi ş tir. 

Kindi, ilk İ slam filozofu olarak felsefeyi ve kavram-
lar ı  tanımlamış , Arapçan ın bu konuda zenginle şmesine 
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yard ım etmiş  ve akı lcı  bir yol izlemiş tir. Kindi'ye göre 
felsefe "hubbul-hikmet" yani hikmet sevgisidir. Filo-
sofya, hikmet sevgisi yahut bilgelik dostu demektir. 
Kindnain öteki bir tan ımına göre "felsefe insan ın gücü 
nisbetinde Yüce Allah' ın füllerinin benzerini yapmas ı -
dır." Ona göre felsefe, nefsin yok edilmesi anlam ında, 
ölme ğe çalış maktır Bir ba şka tanımına göre "felsefe 
sanatlar ın sanatı  ve hikmetlerin hikmetidir." "Felsefe 
insanın benliğ ini bilmesidir" de demiş tir. Nihayet Kin-
di'ye göre felsefe "insan ın gücü nisbetinde külli ve son-
suz ş eylerin varlığı nı , nasıl ve nice olduklar ını  ve se-
beplerini bilmesidir." 

Kindi'nin anlayışı na göre felsefenin konular ına 
ilâhiş  ilimler, Tanrı  bilgisi ve erdem dahilidir. Felse-
fenin amac ı  her ş eyi gerçekleriyle bilmektir. 

Kindi, Kur'ânia felsefe aras ında çeli şki olmadığı nı , 
âyetleri te'vil etmesini bilenlerin tereddütlerinin daha 
çabuk geçece ğ ini söylemiş tir. 

Kindi, Aristo gibi var olan her ş eyin şu dört se-
bebe dayand ığı nı  kaydediyor: 1) Maddi illet (cause 
materielle). 2) Suveri illet (cause formelle). 3) Fail 
illet (cause motrice). 4) Gal illet (cause finale). Bütün 
bu sebepleri düzenleyen ve evreni a ş an yüce bir İ lk 

Sebep vard ır. Evreni a ş an bu ilk sebep de Allah't ır. 
Her ş eyin var olu şu ve yok olu ş iı  O'nun emriyledir. 

Kindi, dört unsur vas ıtasiyle varlık ve yokluğ a 
etki yapan yakın illetlerden de söz etmektedir. Bu il-
letleri bir çe ş it semavi ş ahıslar kabul etmektedir. Y ı l-
dızlar samavi ş ahıslardır. Ayın feleğ inden bütün fe-
leklerin sonuna kadar olan k ı sımda varlık ve yokluk 
kuralları  işlemez. Orada keyfiyetler ve dört unsurla 
ilgili oluş lar yoktur. 
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Arzdan Aya kadar olan alemde ise dört unsurun 
birle ş imi ve dağı lışı  ile ilgili kurallar vardır. Bu Men"- 
de sıcaklık, soğukluk, yaşhk, kuruluk gibi keyfiyetler 
bulunur. Olu ş lar ın, dağı lış lar ın ve değ işmelerin cere-
yan etti ğ i alan, bu ay alt ı  ale ındir. 

Kindrye göre evrenin merkezinde dünya vard ır. 
Ay altı  unsurlar doğ ru hareketle hareket ederler. Felek-
lerin hareketi ise dairevidir. Onlar âlemin merkezi olan 
sabit nokta etrafında dönerler. 

Kindi, felek' ecranun, y ıldızlar ın görme ve i ş itme 
duyular ının olduğuna inanıyor. En uzak fele ğ i (al-Felek 
al-Aksayı) yaşı yan, konu ş an, seçen, süfli 'Meme etki 
yapan müteharrik bir canl ı  kabul ediyor. 

Kindi tabiat felsefesi üzerinde çok durmu ş tur. Her 
maddi olanda, be ş  özellik vard ır: 1— Heyüla, 2— Suret, 
3— Mekan, 4— Hareket, 5— Zaman. 

Maddi olan her ş eyde heyüla yani onun yap ıldığı  
madde mevcuttur. Bu ş eyin görülen bir biçimi yani 
sureti de bulunur. Ayr ıca bu ş eyin tuttu ğu bir yeri 
(ıneküm) ve kıvamım sağ layan hareketi vard ır. Bir 
yerden ba şka bir yere hareket ise zaman ın da bulun-
mas ını  kap ettirir. Heylüla, kabul eden ve fakat kabul 
edilmeyen, tutan ve fakat tutulmayan ş eydir. Suret 
öyle bir fas ı ldır ki onunla ş eyler diğerlerinden ay ırde-
dilir Örneğ in kuruluk ve s ıcaklığı n birle ş iminden mey-
dana gelen ate ş  surettir.. Hareket zat ın halinin değ iş -
mesidir. Mekan cismin nihayeti veya ihtiva edildi ğ i 
yerle birle ş tiğ i yüzeydir. Mekânda uzunluk ve geni ş -
lik vardır. Derinlik yoktur. Cismin ise bunlara ek olarak 
derinliğ i de bulunur. Mekan, derinli ğ e sahip olmayan 
ve fakat uzunlu ğu ve geniş liğ i bulunan bir yüzeydir. 
Zaman ise hareketin meydana geldi ğ i sayıdır. Başka bir 
deyimle hareketin tayin etti ğ i süredir. Zaman, geçmi ş i 
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ve gelece ğ i içine al ır. Zaman sonludur. İ ki an aras ındaki 
süre biter. Ş imdiki ana ula ş mak zaman ın sonlu oldu-
ğunu gösterir. Hem zaman harekete, hareket de cisme 
bağ lı dır. Cisim ise sonradan olmad ır ve sonludur. 

Kindi, âlemin yarat ı l ışı nı  kabul ederek Aristo'dan 
ve Yeni Eflâtunculardan farkl ı  görü ş ü savunmuş tur. 
Kindrnin bu konudaki görü ş ü de islânra uygundur. 
De Boer'in Kindrye isnat etti ğ i sudur görü ş ü gerçe ğ i 
yans ıtmıyor. Kindi Tanr ı 'nın bir ş eye ba şka bir ş eyi 
sebep k ıldığı nı  söylemi ş tir. Yarat ılan ş eyler aras ında 
en yüksek mertebeyi aklin, sonra nefsin, daha sonra da 
maddenin yer ald ığı nı  söylemiş tir. Yoksa Yeni-eflâtun-
cu sudur nazariyesini kabul etmi ş  değ ildir. Her ş eyi 
Tanr ı  hür iradesiyle yaratm ış tır. 

Kindi, Allah' ın varlığı nı  çe ş itli biçimlerde ispatla-
mış tır. Her ş eyden önce cismin sonlu olduğunu, sordu 
varlığı n ise kendi kendini yaratma ğ a yetmeyece ğ ini, 
netice olarak sonlu âlemleri yaratan Yüce Allah' ın var-
lığı nı  kabul etmek gerekti ğ ini söylemiş tir. 

Kindi, ayr ı ca cisimde birlik ve çoklu ğun bir ara-
da bulunmas ının nedeninin cisim olmayaca ğı nı , çünkü 

bu nedenleri cisimde arad ı k!~ zaman cismin s ınırına 
gelinece ğ ini, cisimde birlik ve çoklu ğu meydana getiren 
s ını rsı z bir varlığı n yani Yüce Allah' ın varlığı nı  kabul 

etmek gerekti ğ ini söylemiş tir. 
Kindi, Evrendeki düzenin rastlant ı  sonucu olamı - 

yacağı nı  söyleyerek de Allah' ın varlığı nı  hatırlatmış tır. 
Kindi, Risale fi Tesbit ar-Rusul adl ı  eserinde de 

Yüce Allah' ın gönderdiğ i Peygamberleri tasdik etmi ş tir. 
Gerek filozoflar, gerekse Peygamberler gerçe ğ i bulmak 
için çalışı rlar. Ancak filofozlar ak ı l ve inceleme ile ger- 
çeğ e ula ş mak siterler. Peygamberler ise ba ş ta ilâhi 

vahiyle gerçe ğ i bulurlar. Peygamberlerin kalplerini Yü- 
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ce Allah temizlemi ş tir. Peygamberler deruni bir pak-
lığ a sahiptirler. Bu sebeple de onlar ın kalbine gayb 
aleminin ilimleri gelir. Yahya dayanan bilgiler daha 
fasih ve icaz bakımından daha güçlüdür. Ancak Pey-
gamberlere gelen bilgiler ak ı l ölçülerine de uygundur. 
Vahyin akla z ı t bir yönü yoktur. Kur'an ilahi bir fel-
sefedir Kindi'ye göre Peygamber de en üstün dere-
cede bir filozoftur. Kur'an' ın fesahat ı  ve belagat ı  in-
sanı  hayranlığ a sürükler. Kur'an'da yaz ıldığı  gibi Ali-
ret hayat ı  vard ır. 

Kindi'nin akıl görüşü biraz kapand ır. Bu konuda 
Aristo ve Afrodisiasl ı  İ skender'in etkisi görülür. Kindi, 
al'Akl bi'l-fiil, al-Akl bi'l-Kuvve, al-Akl bi'l-Meleke 
ve al-Ak' az-Zahir'den söz etmi ş tir. 

Kindi, ahlakç ı  bir filozoftur. Erdemin adalet, iffet, 
cesaret ve hikmet ilkesi üzerinde çok durmu ş tur. Ay-
rıca inasnın hakikat pe ş inde koş ması  gerektiğ ini ve 
Tanrı 'nın fiilerinin benzerini kazanma ğa çalış masını  
hat ırlatmış tır. Bununla insan ın bilge, adaletli, hayırlı , 
cömert ve dürüst olmas ını  kastetmiş tir Kindi ahlaki 
arınma ile ilahi s ırlara erilece ğ ini açıklamış tır. Mistik 
görüş te Eflatun ve Yenieflatuncularm etkisi seziliyor. 
Ancak İslam zühdüne ve Kur'ân âyetlerine yeri gel-
dikçe yer veriyor. Gönül temizli ğ i, niyet temizliğ i üze-
rinde çok duruyor. Mutasavv ıfın ve filozofun amac ının 
bir olduğunu söylüyor. Her ikisi de ölçülü hareket eder. 
Her ikisi de nefislerini kötülüklerden uzak tutarlar. Her 
ş eyin gerçek bilgisine ula şmağ a çalışı rlar. Geçici zevk-
leri önemsemeyerek sonsuz mutlulu ğu bulmağ a çalışı r-
lar. 

Sonuç olarak Lâtinceye çevirilen baz ı  eserleriyle 
Batı 'ya da etki yapan Kindi, İ slâm'ı  iyi bilen bir dü-
şünürdür. İ slami görü ş leri savunan Kindrnin felsefe 
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ile dini uzla ş t ırmağa çalış mas ı  ve islâm'da derin bir 
felsefe olduğunu göstermesi dikkati çekicidir. Bu aç ı -
dan onun büyük bir İ slam dii şünürü olduğunu gerek 
gelip geçmi ş  ilâbiyatç ı  filozoflar ve gerekse ça ğdaş  yet-
kililer kabul etmektedirler. 
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IIALLAC 

Ebu'l-Mugis al-Husayn b. Mansur al-Bayzâvi H. 
244 /M. 857 y ı lında Bayza civar ındaki Tur'da do ğdu. 

Tanınmış  bir İ slâm. mutasavv ıfı dır. Büyük babas ı  Zer-

düş t Dinine mensuptu. Genç ya şı nda sailer aras ında 

ya ş adı . Ebü Sehl at-Tusteri'den ve Amr b. Osman al-
1VIekki'den dersler ald ı . Ayrıca tan ınmış  mutasavv ıf 
Cüneyd al-Ba ğdadi ve Ebu'l-Huseyn an-Nuri'den. ya-
rarland ı . Üç defa Mekke'yi ziyaret etti ve hac ı  oldu. 

Dola şmaktan ho ş landı . Ahvaz'da, Isfahan'da, Kum'da, 
Horasan'da halka Tanr ı  sevgisini a şı lamak için vaaz-
lar verdi. Zaman ındaki büyük Türk kumandanlarm 
sevgisini kazand ı  ve onlar tarafından himaye edildi. 
Bir ara islâmiyeti yaymak için Hindistan'a ve Ke ş -
mir'e kadar gidip geldi. Tanr ı 'ya o kadar yak ınlık 
duyardı  ki kendisine eziyet edilmesini ve öldürülünce 
bedeninin yok edilmesini etraf ındakilerden isterdi. 
Onun "Ene'l-Hak" yani "Ben Hakk ı m" sözü çok ta-
nınmış tır. Bu yüzden Zahireye mezhebi kad ı sı  İbn 
Davud'un ve Mutezili bilgin Ebu Ali Ciibbarnin 
düşmanlığı n kazand ı . Bunun yanında Hallac' ı  tu-
tan ve seven bilginler de vard ı . Safii mezhebine salik 
Kadı  İbn Sureyc, Hallac' ı  savunurdu. Bu arada zama-
nın büyük askerlerinden Huseyn İbn Hamdan ve 
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isyankâr Hanbelilerin ba şı  olan İbnu'l-Mu'taz, Hallac' ı  
korumak istemiş lerdir. 

Hambeli isyanı  ba ş arı sı zlıkla sonuçlan ınca Hallac 
Bağdad'ı  terketmek zorunda kalm ış  ve Ahvaz'a kadar 
izlenmiş tir. Nihayet Sus'ta yakalanm ış  ve hapsedil-
miş tir. İbn Sureyc'in ve eski hamisi vezir Hamd Kun-
narnin ş efaati sayesinde ölüm cezas ı  yerine hapsedil-
mesi uygun bulunmu ş tur. Hapsedilince Hallac' ın nüfu-
zu halk aras ında daha da artm ış tır. Hapishanede kald ı -
ğı  sekiz yıl süresince ibadet ve ilimle me ş gill olmu ş tur. 

Hallac' ın ba şı lca eserleri şunlard ır: 1— Kitab el-
Ahruf Müstandese ve'l-Ezeliyye, 2— Kitab el-Usul ve'l-
Furu', 3— Kitab S ırr ve'l-Meb'us, 4— Kitab 
el-Adl ve't-Tevhid, 5— Kitab İ lm el-Baka' ve'l-Fena', 
6— Kitab Medh el-Nebiy, 7— Kitab Huve Huve, 8-
Kitab et-Tavasin. Bu eserlerinden Kitab et-Tavasin'in 
çeşitli baskıları  yap ılmış tır. Frans ız müsteşrik Louis 
Massignon, Hallac üzerinde ara ş tırmalar yapm ış tır. 

Hallac hakk ında, ya ş adığı  devrin bilginleri ikiye 
ayrı lm ış tır. Bir bölümü onun veli oldu ğunu söylemiş -
ler, bir bölümü de Hallac' ın küfre dü ş tüğünü ileri sür-
müş lerdir. Neticede Halife Muktedir, 1V1aliki Kad ı sı  
Ebu Omar Hammadrden aldığı  bir öldürme fetvas ı  ile 
onu öldürtmü ş tür. Hallac, ilkin kamçı lanmak, vücûdü 
parçalanmak, kafas ı  kesilmek ve yak ı lmak suretiyle 
H. 309 /M. 922 yı lında öldürülmü ş tür. 

Hallac'ın tasavvuf' görü ş leri aras ında şu husus dik-
kati çekicidir: 

1— Tanr ı  insana hulul eder. Ba şka bir deyi ş le lâhut 

nasut'a girer. Bu demektir ki ilahi zat ın beşeri zata gir-
mesi mümkündür. Hallac'ın bu görü şü naslar ın zahirine 
aykırıdır. 
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Hallac'a göre hulul lütfuna nail olmak için insa-
nın gönlünü kötülüklerden ve her türlü hevesten te-
mizlemesi gerekir. 

2—Hallac' ın ikinci önemli görü şü ş udur: Hz. Mu-
hammed'in hakikati yahut Nur'u kadimdir. Ona göre 
Hz. Muhammed'in iki sureti vard ır. Birisi ezeli ve kadim 
olan Nur'dur. Bu nur bütün varhklardan önce vard ı . 
Öteki sureti ise Onun Peygamber olarak göründü ğü ve 
geldiğ i surettir. Bütün veliler ve peygamberler Hz. Mu-
hammed'in bu ezeli Nur'undan feyz al ırlar. Onun Nur'-
undan daha parlak bir nur yoktur. Bu nur yokluktan 
önce vardı . Insanlardan önce de vard ı . Veliler ve Tanr ı  
Elçileri bir deniz gibi olan bu Nur'dan kendi ölçülerine 
göre yararlanmış lard ır. Bütün ilimler Hz. Muhammed'in 
kadim olan bu Nur'undan fış kıran damlalar gibidir. 

3— Hallac'ın üzerinde durdu ğu bir husus da bütün 
dinlerin birliğ i meselesidir. Ona göre bütün dinlerin 
amac ı  birdir. Her ş ey Tanr ı 'nın takdiri ile olmu ş tur. 
Yeni do ğ an bir çOcuk dini aç ıdan eğ itilınekte özgür de-
ğ ildir. Çocuk, Tanr ı 'n ın çizdiğ i kadere boyun e ğmek 
zorundad ır. Yüce Tanr ı  bir insana hangi dini takdir 
etti ise kaderine yaz ılan bu dine mensup olur. Bu du-
ruma göre bütün dinlerin amac ı  insanı  Tanr ı 'ya yak-
laş tırmaktır. Yahudi, H ıristiyan ya da Müslüman kim-
selerin amac ı  Tanr ı 'ya lay ık bir kul olmaktı r. Yüce Al-
lah değ iş mez. Ancak O'na giden yollar de ğ iş ebilir. 

Hallac Mansur ibadet ve riyazetle Tanr ı 'ya yak-
laş mak istemi ş tir. Bazan Ilahi feyze dayanamam ış  taş -
kın ve anla şı lmaz ifadeler kullanm ış t ır. Bu ifadelerin 
bazılarını  dini naslarla ba ğdaş tırmak mümkün görül-
memiş tir. 

Hallac' ın dünya ihtiras ından uzak durmağ a çalış -
tığı , Tanrı  sevgisini yaymak için elinden geleni yaptığı  
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ve zamamnda pek çok insan ı  etkilediğ i bir gerçektir. 
Hallac, öldürüldükten sonra da bir çok mutasavv ıfa etki 
yapmış tır. Bunlar aras ında Ömer Ibn Mev-
lâna Celâlettin Rumryi, Muhiddin İbn Arabryi sayabi-
liriz. 
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FARABI 

Farabrden kaynaklarda al-Feylesof at-Türki diye 
bahsedilir. Milliyet itibariyle Türk'tür. Maveraünnehir'- 
de Farab vilâyetinin Vesic köyünde hicri 257, miladi 870 
yı lında doğmuş tur. Babas ının bir ordu kumandanı  ol-
duğu söylenir. İ lk tahsilini Merv'de yapnu ş tır. Daha 
sonra Ba ğdad'a gitti. Felsefe ilmine kar şı  derin bir ıne-
merakı  vardı . Ebû Bişr Matta b. Yunus'tan mant ık 
dersi aldı . Bir ara Harran'a gitti. Bu yolculuk sayesinde 
Yuhanna b. Haylan'la tanış tı . Ondan mantık ve fel-
sefe öğ rendi. Ilim tahsilini çok seven Farabi, felsefi 
kültürünü art ırmak için tekrar Ba ğdad'a döndü. Yunan 
filozoflar ıııııı  ve özellikle Aristo'nun eserlerini inceledi. 
Islami ilimleri de iyi biliyordu. Çe ş itli diller ö ğ renmiş ti. 
Zeki idi. Hakim idi. Iyilik etmeyi severdi. Halife Muk-
tedir zaman ında etrafına ışı k tutmaya ba ş ladı . Bir çok 
felsefi eserler yazd ı . Bazı  eserleri de kolay anla şı lsın 
diye ş erhetti. Bir ara Ş am'a ve M ı sır'a gitti. Sonra 
tekrar Ş am'a döndü. Halep ve Ş am dolaylarnun sul-
tam Seyf ad-Devle, Farabrye çok hürmet etti. Nihayet 
F'arabi H. 339 /M. 950 yılında hayata gözlerini yumdu. 
Kendisi öldü ve fakat bizlere bir çok eserler b ırakt ı . 
Çe ş itli ilim dallar ında zamanının en tanımış  bilginiydi. 
Özellikle felsefe, mant ık, psikoloji, musiki, matematik 
ve tıp ilimlerine dair çal ış malarıyla tanınmış tır. 
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Bir ara baz ı  Batılı  düşünürler müslümanlar ın ka-
fasının felsefe yapmaya müsait olmad ığı nı  iddia et-
miş ler ve onlar ın nakilcilik yapt ıklarını  ileri sürmü ş -
lerdi. Bu iddia yanlış tır. Bu görü şün yanlış hğı na son-
radan bir çok Bat ı lı  düşünürler de katıldılar. Bizim 
filozofumuz Farabi, Me şş aiye okulunun görü ş lerini te-
mellendirerek din ile felsefeyi uzla ş t ırmaya çalış mış -
tır islâmiyet'in kuru bir din olmad ığı nı , aksine hik-
mete, akla ve düş ünceye çok önem verdi ğ ini, Kur'an 
ve hadislerden aldığı  delillerle göstermi ş tir. Felsefede 
ve çe ş itli filmlerde büyük bir bilgin oldu ğu için ken-
disine al-Muallim al-Sant yani ikinci ö ğretmen lâkab ı  
verilmiş tir. Bilindiğ i üzere Aristo birinci ö ğ retmen sa-
yılmış tı . 

Farabi eserlerinde Allah' ın varlığı , hikmetleri ve 
sıfatlar ı  üzerinde durmu ş tur. Bir çok dü ş ünürler gibi 
o da kâinattaki düzenin tesadüfi olam ıyaca ğı nı  ve bu 
sebeple Allah' ın varlığı nı  kabul etmek gerekti ğ ini yaz-
mış tır. 

Ayrıca kozaliteyi de kullanarak Allah' ın varlığı nı  
ispatlamış tır. Ba şka bir deyi ş le her ş eyin bir sebebi 
var, kâinat ın da var olmas ının bir sebebi var demi ş tin. 

Eğer bir ilk sebebde durmazsak insan dü şüncesinin saç-
malıklar içinde kalaca ğı nı  belirtmiş tir. 

Ancak âlemin meydana geli ş i hakkında Farabi'nin 
belirttiğ i görüş lerde bunal ımlar vard ır. Onun bu yüz-
den hücumlara uğ radığı  da bilinmektedir. Ona göre 
her ş ey, Tanr ı 'dan co şkun bir ş ekilde akarak gelmi ş tir. 
Her şeyin varlığı nın sebebi yüce Allah't ır. Ama her ş ey 
Tanrı 'nın ilmi gereğ i olarak zamans ız meydana gelmi ş -
tir. 

Farabi ruhun faal akı ldan spermaya ak ıp geldiğ ini 

ileri sürmüş tür. Bedenle ruh birle ş tikten sonra insanda 
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nebati, hayvani ve isnsani güçlerin meydana geldi ğ ini 
söylemiş tir. Nebati güçler besleyici, yeti ş tirici ve do ğu-
rucu olmak üzere üç esasta toplan ır. Hayvani güçler 
ise hareket ve idrakten ibarettir. Idrak zahiri ve bat ıni 
duyular yard ı miyle meydana gelir. Insani güçlere ge-
lince bunlar da a ıneli ve nazari ak ıllardan ibarettir. 
Farabi eserlerinde bu görü ş leri ayr ınt ı lı  bir ş ekilde uzun 
uzun anlatmaktad ı r. 

Onun önemli yanlar ından birisi de peygamberlik 
görü şüdür. Mütefekkirimizin Allah'a iman ı  güçlü ol-
duğu gibi Hz. Muhammed'in (S.A.) Tanr ı 'nın son elçisi 
olduğuna inanc ı  da kesindir. Farabi Peygamberli ğ in her 
ş eyden önce Allah vergisi bir lütuf oldu ğunu doğ rula-
mış tır. Peygamberlerin mucize göstermelerinin ş art ol-
duğunu belirtmi ş tir. Peygamberler vahiy al ırlar ve 
ilahi gerçekleri olduğu gibi açıklarlar. 

Farabrye göre faziletli bir ş ehri ya Peygamber, ya 
filozof ya da erdemli bir ki ş i iyi yönetir. Filozof ve er-
demli kiş ilerin amaciyle peygamberlerin gayesi birdir. 
Peygamberler geçe ğ i vahiyle ö ğ renmi ş lerdir. Filozof ve 
erdemli ki ş iler ise akı l yoluyle gerçe ğ i bulup ö ğ retirler. 

Farabrye göre faziletli bir ş ehri yönetecek olan 
erdemli kiş ide yani önderde yarat ı lış taıl bulunan özel-
likler şunlard ır: 

1—Onderin bedeni sa ğ lam ve organlar ı  tam olma-
malı dı r. 

2— Önder anlay ış lı  ve zeki olmal ı dır. 
3— Belâgat sahibi olup her ş eyi aç ık bir surette 

ifade etmelidir. 

4— Ilim ve ara ş tırmay ı  sevınelidir. 

5—Önderin ahlaki özellikleri ş öyle olmalı dır: Ye-
mede ve cinsi arzularda ölçülü olmak. Dostlu ğu sevmek, 
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yalanlardan sak ınmak. Ululuğu benimsemek. Dünyal ık 
paraya ve menfaate dü şkün olmamak. Adâleti sevip 
zulümden kaç ınmak. Ölçülü mizaçta bulunmak. Büyük 
bir azim ve irade sahibi olmak. Gerekli ş eyleri yapmakta 
cesaretli olmak. 

Bir önderin sonradan kazanaca ğı  özellikler de var-
d ı r. Bu özellikler de şunlard ır: 

1—Hakim ve ruh sa ğ lığı  yerinde olmak. 
2— Kendinden önce gelenlerin kanun ve usullerini 

iyi bilmek. Eski insanlar ın yapt ıklarından faydalanmak. 
3—Eskilerin tecrübe ve kanunlar ından yeni hü 

kümler ç ıkarmak. 

4— Günlük iş lerde eski ş ehirlerin usul ve törelerin-
den faydalanmak. Yönetti ğ i ş ehrin menfaatini koru-
mak için isabetli kararlar almak. 

5— Ç ıkard ığı  hükümleri ve koydu ğu usulleri hal-
kın ş uuruna yerle ş tirmek için ö ğ retime önem vermek. 

6—Sava ş a dayan ıklı  olmak ve sava ş  kurallar ını  iyi 
bilmek. 

Farabi siyasi felsefe yan ında din felsefesine de 
önem vermi ş tir. İ nsan ın bedeni yan ı nda ruhunun var-
lığı nı  doğ rulamış tır. Ruhu da ameli ruh ve idrakle gö-
revli ruh diye ikiye ay ırmış tı r. Tenasüh fikrine kar şı  
koymu ş tur. Öldükten sonra ruhlar için ceza ve seva-
b ın olduğunu söylemi ş tir. 

Melekleri ilmi suretler olarak kabul etmi ş tir. Manevi 
temizliğe eri ş tiğ i takdirde insan ın mecazi bir surette 
melekleri görebilece ğ ini yazmış t ı r. Meleklerin Allah 
tarafı ndan var edildiğ ini ve baz ılar ını n peygam.berlerle 
ilgi kurduğunu kaydetmi ş tir. 

Farabi âhiret hayat ına inanmış t ır. İ nsan öldükten 
sonra mutluluk veya i ş kencenin ruhlar için oldu ğunu 
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ileri sürmüş tür. Ahirete ait mükâfat ya da cezay ı  ka-
bul etmiş tir. Hayır ve ş errin Allah'tan oldu ğunu da 
doğ rulamış tır. Bununlaberaber Allah' ın inayet sahibi 

olduğunu da kaydetmi ş tir. 

Has ılı  Farabi, çe ş itli ilimler ve felsefe ile me ş gul 
olmakla beraber, Yunan filozoflar ının kopyacı sı  olma-
mış tır. Dinle felsefeyi uzla ş tırmaya çah şı rken geni ş  
ölçüde İ slâmi ilimlere a ğı rlık vermiş tir. Baz ı  te'villerin-
de yamlmakla beraber islâm - Türk kültürünün yay ı l-
masında büyük eme ğ i geçmi ş tir. Baz ı  eserleri Ortaça ğ '- 
da lâtinceye tercüme edilmi ş tir. Nitekim Farabrnin 
Saint Thomas ve Albertus Magnus üzerine tesir etti ğ i 
bilinmektedir. 

Netice olarak Farabi'nin Türk tefekkür tarihinde 
büyük bir yeri oldu ğunu kabul etmek gerekir. 
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İBNI SİNA 

İbni Sina H. 370 /M. 980 yılında Buhara yakın-
lar ında bulunan Afş ana'da doğdu. Tam adı  Ebu Ali el-
Hüseyin b. Abdullah b. el-Hasan b. Ali b. Sina'd ır. 
Aslen Belh'li olan babas ı  Buhara taraflar ına göç ede-
rek gelmi ş tir. Babas ı  okur-yazar bir insand ı . İ hvan as-
Safa risalelerini ve ismailiye mezhebinin görü ş lerini 
severdi. Bir gün Abdullah an-Natili ad ındaki felsefeyi 
iyi bilen zât ı  tanıyınca oğ lu İbni Sina'nın onun ö ğ ren-
cisi olmasını  istedi. An-Natili'yi evinde misafir etti. 
İbni Sina Aristo'nun mant ığı n, Oklides'in Anas ır ını , 
Batlamyus'un al-Macesti'sini bu zattan ö ğrendi. Daha 
önce de İ smail adındaki bir zattan fıkıh ilmi öğrenmiş ti. 
On ya şı ndayken Kur'an' ı  ezberleyen İbni Sina hoca-
larını  ş aşı rtacak kadar zeki idi. Çok okuyan, çok ö ğ -
renen bir insand ı . Felsefe, mantık, astronomi, tabii ve 

riyazi ilimler onun çok iyi bildi ğ i bilim dallar ı  iai. Üste-

lik İ slam Dinini geni ş  bir şekilde incelemi ş ti. Kendi an-
layışı na göre de İ slâmiyeti savunurdu. 

Aristo'nun Ma Ba'd at-Tabia diye Arapçaya çevi-
rilen metafizi ğ ini kırk kere okumu ş  ve fakat anla-

manuş tı . Bir gün Türk Filozofu Farabi'nin ad ı  ge-

çen kitab ı  aç ıklayan bir eserini tesadüfen sat ın aldı . 

Farabi' ılin bu eserini okuduktan sonra Aristo'nun Ma 
Bad at-Tabia's ı ndan anlayamad ığı  noktalar ı  çözdü. 

İbni Sina t ıp ilminde de çok derindi. Bu hususta 
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bir Hıristiyan bilgin olan İ sa b. Yahya'dan çok yarar-
lanmış t ı . Tıpta deneylere çok önem veren bir doktordu. 
Kı sa zamanda bu alanda da ünü yay ıld ı . 

Buhara Sultan ı  Nuh b. Mansur hastalannn ş  ve hiç 
bir doktor Sultana tedavi etme ğ i ba ş aramann ş tı . Bu i ş i 
nihayet İ bni Sina ba ş ardı . Filozofumuz Nuh b. Man-
sur'u iyile ş tirdi. Sultan ödül olarak onyedi ya şı ndaki 
İbni Sina'y ı  S ıvan ul-Hikme ad ındaki zengin saray 
kütüphanesine müdür tayin etti. İbni Sina, Farabrnin 
ş imdi kayıp bulunan at-Talim as-Sani'sini bu kütüp-
hanede bulup okudu. Bu arada İbni Sina bir çok eser-
ler yazd ı . 

Nuh'un ölümü üzerine Samano ğ lu hanedan ı  ara-
s ında siyasi çeki ş me ba ş layınca İbni Sina Buhara'y ı  
terketti. Bir ara Rey emiri Mecd ad Devle'nin yan ı na 
gitti. Hastalanan bu Emiri de iyile ş tirmeyi ba ş ard ı . 
Daha sonra filozofumuzu Hemedan'da görüyoruz. He-
medan emiri Ş ems ad-Devle'yi tedavi eden İbni Sina, 
vezirliğ e tayin edildi. Bir ara askerlerin ç ıkardığı  kan-
şı klık yüzünden gözden dü ş tü ve hapsedildi. Bir süre 
sonra Ş ems ad-Devle yeniden hastalan ınca hapsihane-
deki İbn Sina'ya müracaat edildi. İbni Sina adı  geçen 
Emiri yeniden sağ lığ a kavu ş turdu ve yeniden vezir oldu. 

Ş ems ad-Devle'nin ölümü üzerine onun o ğ lu Sema 
ad-Devle'ye biat edilmi ş ti: Bunun üzerine İbni Sina 
vezir olarak kalmak istemedi. İ sfahan emiri Ala ad-
Devle'ye gizlice mektup yazarak vazife istedi. Onun 
bu giriş imini Tac al-Mülk suç sayarak harekete geçti 
ve İ bni Sina'yı  hapsetti. 

Dört ay sonra Ala ad-Devle'nin Hemedan' ı  ele 
geçirmesi ile İbni Sina hapishaneden kurtar ı ldı . Daha 
sonra Taberan'a gitti. Nihayet Hemedan'da H. 428 
M. 1037 yı lında hayata gözlerini yumdu. 
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ESERLERI 

Tıbba Dair Eserleri: 

1—Al-Kanun fi't-Tıb. Bu eser Lâtinceye çevirilmi ş  
ve onlat ıncı  yüzyıla kadar baz ı  Avrupa Vniversitele-

lerinde okutulmu ş tur. 

2— Urcuze fi't-T ıb. 

3— Urcuze fi't-Te ş rih. 

4— Urcuze fi-l-Vasaya at-T ıbbiyya. 

Felsefi kitaplar ı : 

1—Aksam al-Uluni al-Akliya. 

2—Aş - Ş ifa. 
3—An-Necat. 

4— al-i ş aret ve't-Tenbihat. 

5— al-Hudud. 

6— at-Tabiiyat Min Uyun al-Ilikme. 

7— İ sbat an-Nubuvva. 

8— Risale fi'l-Kader. 

Öteki eserlerinden baz ı larının adlar ı  da a ş ağı dad ır. 
1—Risale fi Mahiyet as-Salat. 

2—al-Ahd. 

3—al-Ahlâk. 

4— Kitab fi's-Siyaset. 
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5— Risale 

6— Risalet at-Tayr. 

7— Hay b. Yakzan. 

8— Salaman val-Absal. 

9— Muhtasar al-Macesti. 

10— al- İş are ila ilm al-Mant ık. 

11— al-Hidaye, 

12— Kitab al- İnsan. 

İ bni Sina'n ın Psikolojisi: 

İbni Sina'ya göre üç türlü nefs vard ı r. 1— Nebati 
Nefs, 2— Hayvani Nefs, 3— İ nsani Nefs. 

Nebati nefsin gaziye (besleyici), münen ı miye (ge-
liş tirici), müvellide (doğurucu) olmak üzere üç kuvvesi 
yani özelli ğ i vard ı r. 

Hayvani nefsin nebati nefse ek olarak muharrike 
ve müdrike olmak üzere iki kuvvesi vard ır. Muharrike 
kuvvesinin ayr ıca ş ehvet ve öfke gücü vard ı r. Müdrike 
kuvvesinin ise hem bat ı ni, hem de zahiri güçleri vard ır. 
Bat ıni güçler iç duyularla idraki sa ğ lar. Bu iç duyular 
ş unlard ır: Mü ş terek his, hayal ve müsavvire, müte-

hayyile, müfekkire, vehmiye, zakire yani hat ırlayı c ı  
hafıza. 

Dış  duyular ise, görme, i ş itme, koklama, tatma ve 
dokunma olmak üzere be ş e ayrı lı r. 

İ nsani kuvve ise canlı lardaki özelliklere ek olarak 

~ile (yapı cı), alime (bilici) güçlere sahiptir. Amile 
gücüne al Akl al-Ameli, alime gücüne al Ak1 an-Nazari 
de denir. 

İbni Sina'da akı l genellikle heyulani, bilmeleke, bil-
fül ve miistefat olmak üzere dörde ayr ı lmış tı r. İbni Sina 
hazan kudsi ask ı dan da söz eder. 
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İbni Sina'da Varlık Nazariyesi: 

İbni Sina'ya göre üç türlü varl ık vardır: 
1- Yalnız mümkün olan varl ıklar. Varlığı  ve yok-

luğu olanak dahilinde olan varlıklar bu gruba girerler. 
Örneğin doğ an ve yok olan varl ıklar mümkin varl ık-
lardı r. 

2- Zat ı  itibariyle mümkin ve kendi d ışı ndaki bir 
sebebe nisbetle zaruri olan varl ıklar. Bunlar hakk ında 
doğma ve yok olma dü şünülemez. Felekler ve sudur 
yoluyla meydana gelen akıllar bu tür varlıklardır. Bun-
lar kendiliklerinden mümkin olan varliklard ır, Bununla 
beraber ilk sebep olan Allah'tan vücubiyet niteli ğ ini 
almış lardır. Böylece bir bakıma zorunlu olarak vard ır-
lar. Akı l vacib ul-vücudu zorunlu olarak dü şünür. Bu 
suretle de ondan zorunluluk niteli ğ ini alıp kazanmış  
olur. 

3- Kendiliğ inden Vâcib olan varl ık. Bu varlık 
ilk sebeptir. Ba şka bir deyimle Allah't ır. Akılda çok-
luk bulundu ğu halde Allah'ta yani Vacib ul-Vücutta 
çokluk olamaz. O'nda varl ık ve birlik bulunur. O mut-
lak olarak vard ır. Bundan önceki s ınıflara giren varl ık-
larda ise varl ık eklenmi ş  birer arazd ır. 

Bir yoruma göre İ bni Sina ilemi kadim kabul et-
miş tir. Ancak İbni Sina'ya göre âlemin kıdemi Allah'ı n 
kıdemine benzemez. Çünkü İbni Sina'ya göre âlemin 
üzerinden zaman geçmeyen bir yap ı cı sı  vardır. Allah'ın 
varlığı  ise kendiliğ indendir, öncesizdir. Yani ezelidir. 

İ lk illet olan Allah'tan ilk ak ıl sudur eder. Bu al-
Felek ül-Muhit'in akl ıdır. Hareketi ta şı yan bu ak ıldır. 
Sudur yolu ile âlem meydana gelir. 

İbni Sina, Farabi gibi birden bir ç ıkar diisturunu 
benimsemiştir. Bu fikri bu filozoflar Yeni Eflâtuncu-
luktan almış lardır. Onlara göre tek ve basit olan bir 
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sebepten ancak ilk ak ıl sadır olur. İ lk akıldan varh ğı  
itibariyle ikinci ak ıl, imkanı  dolayısiyle Felek-i muhit, 
hariçten gelen vücubiyeti yani zorunlulu ğu dolayısiyle 
külli nefs sudur eder. Böylece de s ıras ıyle akıllar ve 
nefsler meydana gelmi ştir. Neticede on akıl, on nefs 
ve doluz felek has ı l olmu ş tur. Son feleğ in aklı  onuncu 
aklıdır. Bilindiğ i üzere sonuncu felek ay felekidir. Bu 
feleğ in aklına faal ak ıl denir. Nefs-i nat ıkaya olgun-
luğunu veren, faal ak ıldır. Bu akıl ayrıca nebatl ve 
hayvani nefslerin ve felek vas ıtasıyla dört basit un-
surun doğmasına sebep olur. 

Aristo'ya göre ilk muharrik ilk ak ıldır. Bu da Tanr ı  
demektir. İbni Sina ve Farabrye göre ise ilk ak ıl Al-
lah'ın eseridir. Akı llar Allah'tan ibda olunmu ş lardır. 
Akın ilk akla muttas ıldır. Allah kainatı  idare eden kuv-
velerin sudur ettiğ i varl ıktı r. 

Sudur nazariyesinin kayna ğı  Sümer, Babil ve Kel-
danilerin yıldı zlara verdi ğ i değerlere kadar uzan ır. Yu-
nanl ılar bu konuda bu milletlerden etkilenmi ş lerdir. 
Baz ı  İ slam düş ünürleri de bu görü şü baz ı  değ iş iklik-
lerle benimsemi ş lerdir. 

İbni Sina'ya Göre Allah'ın Varlığı : 

1—İbni Sina vacib ve mümkinin tarifinden hare-
ket ederek Allah' ın varhğı nı  ispatlamış tır: a) Var olan 
mümkinler vacibe muhtaçt ırlar. b) Bu mümkinler son-
suz olamazlar. c) Mümkinlerin kendileri de varl ıldarma 
sebep olamazlar. O halde mümkinler bir yarat ı cıya 
muhtaçt ırlar. 

2—Teselsül im.kans ı zdır. Bütün nedenlerin daya-
nağı  vardır. Ba ş langı cı  olmayan nedenler dizisi saç-
madır. Değ işmeyen mutlak bir nedende durmak gerekli-
dir. Bu neden de Allah't ır. 
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3— İbni Sina hareketsiz bir muharrik fikrine de 
ulaşı yor. Sonsuz cisim. imkâns ı zdır. Maddeye hudusu 
veren ilk muharriktir. Bu muharrik de Yüce Allah't ır. 

İbni Sina'ya Göre Pey-garnberlik: 

İ bni Sina, dinle felsefeyi uazla ş tırmada dini ter-
cih eder. inan.c ın aklı  tamamladığı nı  açıklar. İbni Si-
na'ya göre peygamberler filozoflardan üstündürler. 
Peygamberler, görü şü eylemle, aklı  inançla tamamla-
mış lardır. Ona göre vahiy ilahi bir sezgi gücüdür. Pey-
gamberler gerek dünyevi ve gerekse uhrevi görevlerini 
yapmak için halk ın anhyamayaca ğı  baz ı  gerçekleri ör-
neklerle açıklarlar. 

İbni Sina'ya göre Mead ve Ruh: 

İ lmi Sina beden öldükten sonra ruhun sonsuz ola-
rak ya ş ayaca ğı m kabul ediyor. Hatta hakkındaki genel 
kanaata ayk ırı  olarak Necat'ta bedenlerin dirilece-
ğ ini inkâr etmiyor. İ bni Sina'ya göre iyilik ve mutlu-
luk Cenn.et'tir. Kötülük ve mutsuzluk Cehennem'dir. 
Bununla beraber ahirette hesap vard ır. Cennet ve Ce-
hennem vardır. Nefs-i Nat ıka bedenden ayr ıldıktan 
sonra olgunluğa erebilir. inkarc ı  olanlar mutluluğa ve 
olgunluğ a eri ş emezler. 

İbni Sina'ya Göre Ahlak: 

İ bni Sina'ya göre Allah ilk cevher ve zorunlu var-
lıktır. Her ş ey O'ndan ç ıkar. Hay ır ve ş er Allah'tand ır. 
Ancak Allah insanlar ı  belli davram ş lar ı  yapmağ a zor-

lainaz. Allah' ın insam var etmesi bir lütuftur. İnsan 

yaratıcı sına lay ık olmağ a çalış malıdır. İbni Sina'ya göre 

üç türlü kötülük vard ır: 1— Yetkinli ğe ula şmamak kö-
tülüktür. 2— Sonu elem verici i ş ler kötüdür. 3— Tan-

rı 'nın yasaklama nymamak günaht ır. Kötülük külli 

değ il ferdidir. 
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İ nsan mutlu olmak için ruhunu temizlemeli, dav-
ranış larını  kontrol etmelidir. Yüce Allah insanlara iyiyi 
veya kötüyü seçmesi için cüz'i irade vermi ş tir. İyiyi 

seçenden inayetini esirgemez. İ bni Sina baz ı  kitapların-
da özellikle halka hitabetti ğ i ifadelerinde Ahiret'te 
dirilmeğ i kabul ediyor. Insanlara Ahiret hayat ına ha-
z ırlıklı  gitme ğ i tavsiye ediyor. 

İbni Sina'da Tasavvuf: 

Tasavvuf olgunluk derecesine ula ş an ruhun en 
büyük sevincidir. Ayr ı ca akı l, akı l ve makul olan Al-
lah'tan ç ıkan yani sudur eden makulleri bilmek ve dü-
şünmek tasavvuf demektir. Arifler ulvi âleme yönel-
miş  olup bunlar ın en büyüğü peygamberlerdir. 

Mutlu olanların üç hali vardır: 1— Züht. Bu Tan-
rı 'dan ba şkas ından yüz çevirmek demektir. 2— Tan.rf-
ya ibadet etmek. 3— Marifet: Bu da Tanr ı 'ya ermek 
demektir. 

Arif olan ancak Tanr ı  için ibadet eder. Ibadetin de 
üç derecesi vard ır: 1— Kendisi için ibadet edenlerin 
kulluğu. 2— İ badeti hak etti ğ i için bunu yapanlar. 3-
Nefsini doğ ru ycla yöneltmek için ibadet edenler. Bu 
dereceye ula ş anlar tasavvufta gerçekçilerdir. 

Tasavvufta sülüktan sonra ilk derecede irade var-
dır. Bu, varlığı  tasdik ve yüksek âleme hareket karar ı -
dır. Sonra rizayetle nefsi e ğ itmek gelir. Nefs e ğ itilince 
ahlak olgunlaşı r. Ahlak olgunla şı nca da ilahi nur hafif 
ve hı zlı  olarak ara s ıra parlar, sonra tam vusul gelir. 
Bu da ahlaki olgunlu ğun ve riyazetin en yüksek dere-
ceye ula şmasiyle olur. Bu makamda insan her ş eyde 
hakkı  görür ve hep Tanr ı 'yı  dü şünür. Bu makam Tan-
rı 'ya kavu şmak, O'na ermek ve O'nunla daima bera-
ber kalmak demektir. 
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İbni Sina'ya göre ruh madde de ğ ildir. Ruh idrak 
edici bir cevherdir. İ bni Sina tenasüh ve Vandet-i Vü-
cut dü ş üncesine kar şı  olmu ş tur. Ona göre ruh gerçek 
hudusla meydana gelmi ştir. Bedenle var olmu ş tur. 
Beden öldükten sonra ruh sonsuz olarak ya ş ar. 

Görülüyor ki İ bni Sina zaman zaman Aristo, Ef-
latun ve Plotinos'un etkisinde kalmakla beraber te-
melde İ slâm.'a bağ lı  olmağ a çal ış mış tır. Hatalariyle 
sevaplariyle İbni Sina'nın, İ slam dü şüncesi tarihinde 
özel bir yeri vard ı r. 
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GAZZALI* 

Gazzali H. 450 /M. 1058 yı lında Tus'da doğdu. Ba-
bası  ölmeden önce onu ve karde ş i Ebu'l-Fütuh Ahmed 
el-Gazzali'yi bir dostuna emanet ederek çocuklar ının 
tahsil yapmas ını  istemiş ti. Babalar ı  ölünce çocuklar 
bu zattan ilgi gördüler. Daha sonra bir medreseye s ı -
ğı ndılar. Muhammed al-Gazzali, keskin zekas ıyla seç-
kin bir öğ renci oldu. Ahmed b. Muhammed ar-Razkanr-
den fıkıh öğ rendi. Daha sonra Ni ş abur'a gitti. Orada 
tanınmış  bilgin İmam al-Harameyn'in derslerinden ya-
rarland ı . Bu hocas ı  onu çok sevdi. Ba ş ta kelâm olmak 
üzere çe ş itli islami ilimleri burada derinli ğ ine öğrendi. 
Hocası  478 hicri y ılında ölünce, o zaman bilginleri ko-
ruyan ve ilmi seven Vezir Nizam ül-Mülk'ü ziyaret et-
mek üzere Ba ğdad'a gitti. Nizam ül-Mülk, münazarada 
bütün konu şmacı lar' yenen Gazzali'yi sevdi. Ona sayg ı  
gösterdi. Nihayet 484 hicri y ı lında Gazzali'yi Ba ğdad'- 
daki Nizamiye Medresesine müderris tayin etti. Dü-
şünürümüz derin bilgisi, keskin zekas ı , güçlü hitabeti 
sayesinde büyük ün kazand ı . Itibar gördü. ilgi gördü. 
Ancak 488 hicri yıhnda geçridi ğ i bir şüphe krizinden 
sonra iyi bir mutasavv ı f olmağa karar vererek mal ı , 
mevkii ve dostlar ını  terkederek seyahate ç ıktı . Ş urada 

* Gazzali hakkında daha geniş  bilgi için "Gazzali ve Batinilik", 

"Gazzali ve Şüpheeilik" "Gazzan ve Kelâm Felsefesi" adli eserlerimize 

müracaat ediniz. 
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burada gösteri ş siz, her ş eyden uzak ve fakat filmle 
me ş gul olarak 10 yı l geçirdi. 499 yı lı ada Vezir Fahr 
al-1V1ülk'ün ısrarı  ile Niş abur'daki medtesede tekrar 
ders verme ğe baş lad ı . Ancak bu da uzun sürmedi. Tus'a 
çekildi. Orada 300 kadar özel ö ğ rencisine ders verme ğ e 
baş ladı . Nihayet H. 505 /M. 1111 y ılında hayata göz-
lerini yumdu. 

Gazzali I,slâmi ilimlerin çe ş itli dallar ında söz sa-
hibi olmu ş  ünlü bir bilgindir: 

Fıkıhta Basit, Veciz ve Vasit gibi eserler yazarak 
İ mam Saifi'nin ekolüne büyük hizmetlerde bulundu. 

Kelâm ilmine dair Kavaid al-Akaid, ar-Risalet 
al-Kudsiye, al- İktisad fi'l- İ tikad, İ lcam al-Avvam An 
İ lm al-Kelâm gibi eserler yazd ı . Bir tür felsefe olan ke-
Unu cahiller için yararl ı  bulmaz. Ancak şüpheye dü-
ş enleri tedavide i ş e yarad ığı  için kelâm ilmini din bil-
ginlerinin ö ğrenmesini salık verir. 

Tasavvufta, Ebu Talib al-Mekki, Ku şeyri, Haris 
al-Muhasibi, Sibli ve Cuneyd al-Ba ğ dadrnin eserlerin-
den çok yararlanm ış tır. İ hya Ulum ad-Din adlı  eseri 
çok tan ınmış  olup tasavvuf kadar öteki İ slami ilim-
leri de kapsamaktad ır. Bu eserinin orta büyüklükte 
özetini iki cilt halinde farsça olarak yazm ış  ve Kim-
ya-yı  Saadet adım vermiş tir. 

Gazzali zaman ında Batmilerin azg ın ve islâm'ı  yı -
kıcı  faaliyetleri devam ediyordu. Gazali, Fadaih al-
Batı /niye, al-K ıstas al-Mustakim, Huecet al-Hak, Mu-
fassıl al-Hilaf, ad-Derec al-Merkum, Kavas ım al-Ba-
tıniye gibi eserler yazarak onlarla mücadele etti. Sap ık 
akımlarla mücadelede büyük eme ğ i geçti. 

Felsefede de Gazzalrnin eme ğ i çoktur. İki yıla 
yakın süre ile felsefi eserler okumu ş  bir yı l boyunca 

38 



da okuduklar ını  tekrarlam ış , böylece de felsefeyi gü-
zel bir biçimde ö ğ renmiş tir. Özellikle Farabi, İbni Si-
na ve Ebû Hayyan at-Tevhidi'nin eserlerinden yarar-
lanmış tır. Ayrıca Ihvan as-Safa Risaleleri'ni de iyice 
okurrıuş tur. Aristo ve Eflatun felsefesinin baz ı  konu-
larda etkisinde kalan Ibn Sina ve Farabi'ye Tehafut 
al-Felasife'de hücum etmi ş tir. Onlar ı  ağı r bir biçimde 
suçlamış tır. Böylece de baz ı  felsefecilere cephe alm ış -
tır. Ancak bunu baz ı  konularda dinin yanl ış  anla şı l-
masım önlemek için iyi niyetle yapmış tır. Aslında ken-
disi felsefe okumu ş , felsefi eserler yazm ış , felsefe yap-
mış  büyük bir filozoftur. Hatta onun Makas ıd al-Fela-
sife adlı  eseri, lâtinceye çevirilmi ş  ve Batılıların Yunan 
felsefesini ö ğ renmelerine yard ımcı  olmuş tur. 

Bir çok fani insan gibi GazzaWnin de hayat ında 
hataları  ve çelişkileri olmu ş tur. Bu durum onun bü-
yük bir insan oluşunu engellememiş tir. Özellikle ha-
yatında iki kez şüphe krizi geçirmi ştir. Birinci krizi 
henüz delikanlı  iken geçirmi ş  ve her ş eyden şüphe et-
miş tir. Taklitle ö ğrendiğ i bilgiler onun ruhunu do-
yurmamış tır. Gerçe ğ i aramağa ba ş lamış . Gerçek ya 
duyularda, ya da zorunlu bilgilerde diye dü şünmüş . 

Duyularm insan ı  bazan ya ıulttığı nı  görünce zaruri-
yat üzerinden durarak 2 + 2 = 4 gibi zorunlu bilgi-
lerin doğ ru olabilece ğ ini dü şünmüş , Ancak "duyular 
insanı  hazan aldatıyor, belki ak ıl da aldat ır" diye te-
reddüde dü şmüş . Neticede Allah' ın kalbine attığı  ma-
nevi bir ışı kla zorunlu bilgilerin gerçek oldu ğuna inan-
mış tır. 

al-Munkiz Min ad-Dalal adlı  eserinde anlatt ığı  
ikinci krizi 38 ya şı nda geçirmi ş tir. Bağdad'da ünü 

yaygın, mali durumu iyi, mevkii güçlü bir müderristi. 
Halife'nin sayg ı sını  kazanmış tı . Bir gün bütün yap- 
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tıklarmın ün, mevki, nüfuz ve mal için olduğu kan ı sına 
vardı . Gerçe ğ in mutasavv ıflar ın ya ş antı sında oldu-
ğuna inanmış tı . Ancak kendisi mevki, ün ve nüfuzdan 
vazgeçemiyordu. Kalbi bir yandan da tasavvuf yolu-
na girmek istiyordu. Neticede bu tereddütler içinde 
yemeden, içmeden kesildi. Zay ıfladı . Doktorlar bile 
ş aşı rdı . Nihayet bir gün her şeyi terkedip Ba ğdad'dan 
ayrı ldı . Şurada burada on y ı l dolaş tı . Bir ara ısrar 
karşı s ında tedrise döndü ise de art ık iyice mutasavv ıf 
olan Gazzali tekrar ölünceye kadar sessizli ğ e çekildi. 

Gazzalrnin ş üpheden imana geçi ş i, din felsefesi 
açı sından, taklidi yenme bak ımından, samimiyeti yö-
nünden ibret vericidir. Böylece imanda karar k ılan 
ve manevi bir felsefe yapan Gazzali yüze yak ın eser-
leriyle de İ slama büyük hizmette bulunmu ş tur. Allah 
ondan razı  olsun. 
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İBN BÂCCE 

İ bn Bâcce'nin tam ad ı  Ebu Bekr Muhammed b. 
Yahya b. as-Saig'dir. Endülüs'te Saragossa (Saragosta) 
ş ehrinde do ğduğu bilinmektedir. İş biliyye, Gırnata ve 
Fas ş ehirlerinde faaliyet göstermi ş tir. H. 533 /M. 1138 
yılında Fas'da ölmü ş tür. K ı skanan baz ı  ki ş ilerin onu 
zehirleyerek öldürdü ğü söylenir. 

Ba ş lıca eserleri: Risalet al-Veda, Kitab İ ttisal 
al-Ak' bi'l- İ nsan, Kitab Tedbir al-Mutevahhid, Kitab 
an-Nefs, Kitab İ ntisar al-Havi li'r-Razi, Kelâm 
Gayet al- İ nsaniyye, Kelâm va'l-Musemma, Ke-
lâm fil-Burhan, Kelâm fil-istek ı sat, Kitaban-Nefs. 

İ bn Bâcce rasyonlist bir dü ıünürdü. Aristo ve 
FaraWnin onun üzerinde etkileri vard ı r. Kur'an'daki 
akı l ve düş ünceye dair âyetler üzerinde durmu ş tur. 
Eb ız Nasr al-Feth b. Hakan, onu dinsizlik ve z ındıklıkla 
suçlamış tı r. 

İ bn Tufeyl (Ölm. H. 581 /M. 1185) ise Hayy b. 
Yakzan adl ı  eserinde İbn Bâcce'nin do ğ ru görüş lü, 
akı lcı  ve seçkin bir dü ş ünür olduğunu belirtmiş tir. 

İ bn Bâcce, matematik, mant ık, geometri ve t ıp 
ilminde de yetkili idi. Siyasetle u ğ ra ş tı  ve Eb ıl Bekr 
Yahya b. Ta ş fin'e 20 y ı l kadar vezirlik yapt ığı  da kay-
naklarda zikredilmi ş tir. 
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İ bn Ebi Useybia'ınn yazdığı na göre felsefeyi iyi 
bilen İbn Bâcce halktan çok zulüm görmü ş tür. Kur'- 
an'ı  ezberleyen İbn Bâcce musikiye de merakl ı  idi. 
Ud çalmas ını  bilirdi. Ona göre sa ğ lam ve kesin bilgi 

ancak akılla kazanı lır. 1Vlutluluğa ula şmanın yolu da 
akıldan geçer. Ahlak da ak ıl ve iradeye bağ lıdır. 
İnsan akıl sayesinde en a ş ağı  maddeden en yüksek 
değer ta şı yan ilahi gerçeklere kadar her ş eyi bilebilir. 
İbn Bâcce, al-Akl al- İnsani, al-Akl al-Faal ve al-Ak' 
al-Külli'den söz etmi ş tir. 

İbn Bâcce tasavvuf yolunu be ğ enmemiş tir. Ke şfi 
bilgilere iltifat etmemi ş tir. Bilgi elde etmenin arac ı  
sadece akıldır demiş tir. 

İbn Bâcce, Tedbir al-Mutevahhid'de devleti bir 
seçkinler topluluğunun yönetmesini tasarlam ış tır. Cum-
huriyet yönetiminde herkes olgunlu ğ a çalış malı  ve ka-
nunlara uymal ıdır. Böylece ideal b ır toplum doğmuş  
olacakt ır. 

İbn Bâcce, ahlâkta münzevilikten söz ediyor. An-
cak bu tasavvufi anlamdaki kö ş eye çekilme de ğ ildir. 
Kötülüklerden uzak durmak anlammdad ır. Ona göre 
içgüdü ile yap ı lan hareketler ahlaki de ğ ildir. Bir dav-
ranış  hür irade sonucu olursa insani ve ahlakidir. 

İbn Bâcce, filozofun üstün ve ilahi bir insan ol-
duğunu söylemiş tir. Ona göre filozof olan daima akli 
olanı  ve en iyi olan ı  yapar. Yapaca ğı  iş in amac ını  ve 
sonucunu dü şünür. Örnek insan olmak ister. Bu da 
daima dü şünmekle olur. Böylece filozof en üstün dü-
şünceyi kazan ır ve nazari formlara ula şı r. 

Sonuç olarak İ bn Bâcce tasavvufa kar şı , akı lcı , 
ahlakçı , ileri düşünceli, düşündüğünü açıkça söyleyen 
bir düşünürdür. Akılda ileri gitmesi onun baz ı  kim-
selerce suçlanmas ı  sonucunu doğrmuş tur. 
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EBU'L-BEREKkE AL-BAĞDADİ  

Ebul-Berekat' ın as ı l adı  Hibetullah't ır. Kendisi 
Evhadüzzaman iinvamyla da an ı lır. Ba ğdad'da dün-
yaya gelmi ş tir. Ailesi Yahudi idi. Sonradan müslü-
lüman olmu ş tur. Abbasi Halifesi Müktefi Billah' ın sev-
gisini kazanmış tır. Tıp ve felsefe tahsil etmi ştir. Bir 
çok devlet büyü ğünün hastalığı nı  tedavi etmi ş tir. H. 
547 /M. 1166 yılında seksen yahut doksan ya şı nda ol-
duğu halde ölmü ş tür. 

En tanınm ış  eseri Kitab al-Muteber'dir. Daha 
başka eserleri de vard ır. Tıbba dair eserlerinden Emin 
al-Eyvah adl ı  kitabının adını  bilmekteyiz. Kitab an-
Nefs adında bir eseri de vard ır. 

Felsefi düşüncelerini Kitab al-Muteber'de aç ıkla-
mış tı r. Onu felsefede Aristo ve İbn Sina'dan daha üstün 
gören müslüman yazarlar olmu ş tur. Ebu'l-Berekat ak ı l-
cı  olmakla beraber Aristo ve İbn Sina'yı  ele ş tirmiş tir. 

Ebu'l-Berekat, Kitâb al-Muteber'de mant ık, ta-
biiyat ve ilahiyat üzerinde çok durmu ş tur. 

İ bn Sina ilimleri ameli ve nazari olarak ilkin ikiye 
ayırmış t ır. Arndt ilimlere ahlâk ı , tedbir-i menzil il-
mini ve siyaseti katm ış tır. Nazan ilimlerin ise tabii 
ilimler, riyazi ilimler ve ilahi ilimler bölümü vard ır. 
İbn Sina'ya göre nazara ilimlerin amac ı  gerçektir. Ame-
li ilimlerin amacı  ise hayırdır. 
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Ebu'l-Berekât al-Ba ğdadi ise ilkin üç bölüme ay ı r-
dığı  ilimleri İbn Sina'dan farkl ı  olarak s ınıflandırmış tır: 

1—Mevcut olanlar ın ilmi. Bu bölüme fizik, meta-
fizik, t ıp ve ahlak dahildir. 

2—Zihni münasebetleri olan siiretlerin ilmi. Bu-
na Psikoloji de diyebiliriz. 

3—Mant ık ilmi. Bu, ilimlerin ilmidir. 

Tabiiyatı  ilgilendiren konularda Ebu'l-Berekat, 
Aristo ve İbn Sina'mn görüş lerini benimsememi ş tir. 
Ona göre mekân, ihata eden cismin bât ınıdır. Başka 
bir deyimle mekan öyle bir fezad ır ki onun yüzeyi yok-
tur. Mekân, doldurdu ğu cicim ile dolar Cisimlik or-
tadan kalk ınca mekan söz konusu olamaz. K ısacas ı  
Ebul-Berekat mekani heyilla olarak kabul ediyor. 
Kindi ve İ bn Sina ise mekani heytila olarak kabul 
etmez. Onlara göre mekan, ihata edenle ihata edile-
nin ufki olarak birle ş tiğ i yüzeydir. 

İbn Sina bo ş luk yoktur demekte idi. Ebul-Bere-
kat'a göre ise hala, yani bo ş luk vardır. Bo ş luk var olun-
ca da onun uzunlu ğu, geniş liğ i ve derinliğ i de var de-
mektir. Ebul-Berekat bo ş luğu boyutlar ı  olan bir feza 
gibi kabul ediyor. 

Ebu'l-Berekat, zaman konusunda Me şş ailerin gö-
rü şüne uymuyor. Me şş ailer zamanı  hareketin say ı s ı  
olarak kabul etmi ş lerdir. Ebu'l-Berekât ise zaman ı  
varlığı n sayı sı  olarak kabul ediyor. Ona göre zaman bir 
kemiyettir, miktard ır Çünkü cüzleri say ılabilir ve tak-
dir edilebilir. Zaman hem müteharrikenin, hem de 
sakin olanın miktar ı dır Sakin ve müteharrik olan ş ey-
ler varlıkta ortakt ırlar. 

Zamanı  hareketin say ı sı  kabul edenler Tanr ı '- 
nın müteharrik olmadığı nı  ve zamanda bulunmad ığı nı  
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söylemi ş lerdir. Ebul-Berekât bu görü ş e kat ıimamış -
tır. Zaman ın dışı nda meveût dü şünmemiş tir. Ona gö-
re her var olan ın varlığı  zaman içindedir. Zamanda ol-
mayan varl ık tasavvur edilemez. Evveli olmayan bir ev-
vel, sonu olmayan bir son dü ş ünülmemiyeceğ i gibi zam-
an için zaman geçmeyen bir ba ş langıç da dü ş ünülemez. 

Dü ş ünürümüz ruhlar ın hadis oldu ğunu kabul edi- 
yor. 

Öldükten sonra ruhun bekas ına inanıyor. Vahye 
dayanan cimani dirilme ğ i imkân dışı nda görmüyor. 
A.hirette ruhlar ın bedene iade edilece ğ ini doğ ruluyor. 
Allah'ın vadini yerine getirece ğ ini doğ ruluyor. İnsan-
ların davran ış lar ından sorumlu olduğunu ve Ahirette 
hesap sorulaca ğı nı  kabul ediyor. 

Ebu'l-Berekât al-Ba ğdadi, ilahiyat konular ında 
Meşş ai filozoflar ı  tenkit etmekten çekinmemi ş tir. Ona 
göre Allah miibdi ve murid s ıfatlar ı  ile alemi yaratt ı . Bu 
yaratış  baş langıçsız ve sonsuz olan ilahi iradenin eseridir. 
Ancak Allah alemi yaratmay ı  ba ş langıçsız yani kıdemde 
irâde eyledi. Zihin yap ı sı  zaman ve mekan ın kıdemin-
den ş üphe etmez. Bunlar ı  yokluğunu tasavvur etmez. 

Ebu'l-Berakat, olaylar ın Allah'ın iradesi ile mey-
dana geldiğ ini söylemi ş tir. Bir ş eyin meydana ç ıkışı  
olay esnas ında meydana gelen tam illetle olmaktad ır. 
Ebu'l-Berakat'a göre olaylar meydana gelmeden önce 
taalluk ettikleri ilahi ilimle ayni de ğ ildir. Allah zat 
itibariyle her şeyin sebebi oldu ğundan meydana gelen 
olayları  anında ihdas eder. 

İ lk Muharrik, İbn Sina'ya göre cüz'iyat ı  bilmez. 
Ebu'l-Berakat'a göre Allah her ş eyi bilir, cüz'iyat ı  da 

bilir. Ebu'l-Berakfıt'a göre iki türlü insan bilgisi var-
d ı r. Birisi öze yani esasa ait bilgidir. Bu tür bilgileri 
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duyularla do ğ rudan doğ ruya elde ederiz. Ötekisi araza 
ait bilgidir. Bu da bir şeyin var olu şunu iş aret eden bil-
gidir. Meselâ: sesi veya rengi bilmek öze ait bilgidir. 
Birini sesi ile veya yaz ı sı  ile tanımak ise araza ait bilgi-
dir. Ebu'l-Berekât, Allah' ın zat ını  hakkiyle bilmenin 
mümkün olmadığı nı  söylüyor. Onu ancak arazi bilgi ile 
tan ıdığı rmza inan ıyoruz. Çünkü biz onun özüne ula4m-
ayız. Onun özünü ve s ıfatlar ını  hakkı  ile kavrayarn aya. 

Ebu'l-Berakât, ruhlar ın, meleklerin ve mufare-
kat ın daha iyi tanınmas ını  mükâş efe ve mü ş ahade il-
mine havale ediyor. 

Ona göre matematikte kesinlik vard ır. Tabii ilim-
ler daha az kesindir. ilâhiyata ait konularda ise delilleri 
herkes aynı  biçimde anlamamış tır. İ lahi ilim sebeplerin 
ilmidir. Duyularla elde edilmezler. İ limlerin ilmidir. 

Görülüyor ki Ebu'l-Berakât al-Ba ğdadi, Meşş ai-
lere ağı r bir darbe vurmu ş tur. Aristo dü şüncesini bir 
çok hususta tenkit etmi ş tir. Kendisinden zaman zaman 
bu yönü ile İbn Teymiye bahsetmi ş tir. İ slam dü ş ün-
cesi tarihinde Ebu'l-Berakât, yeni fikirlerin sahibi ol-
muş tur. Bu sebeple onu İ slam âleminde, Aristo dere-
cesinde büyük dü şünür kabul edenler görülmü ş tür. Dü-
ş ünce itibariyle Me şş ailerden çok kelâmc ılara yakın-
dır. Ebu'l-Berakât, bat ı da H. S. Pines'in, Mı s ır'da Ab-
durrahman Bedevi'nin ve Türkiye'de Ş erafettin Yalk-
kaya'n ın üzerinde çok durdu ğu bir düşünürdür. Ayr ıca 
Dr. Mehmet Da ğ , Ebu'l-Berekât üzerinde doktora tezi 
yapmış tır. İ slam âleminde filozof yeti ş mesi güçtür di-
yen bilginlere Ebu'l-Berakât' ın düşünceleri fiili bir 
cevaptır. Ayr ıca Ebu'l-Berakât, Yunan dü şüncesinin 
kopyac ı sı  olmamış tır. Temelde isltun'a ba ğ lı  kalarak 
felsefe yapmış tır. Yaptığı  felsefede zaman ına göre ye-
yenilikler de vard ır. 
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İBN TUFEYL 

Ebu Bekr Muhammed b. Abdulmelik b. Tufeyl 
hatıllar tarafından Ebubacer diye an ıhr. Bir süre G ır-
nata'da ktıtiplik yapmış tır. Daha sonra Muvahhidiler-
den Ebu Yakup Yusuf'un veziri ve doktoru olmu ş tur. 
H. 581 /M. 1185 yı lında Merake ş 'te ölmü ş tür. Riyaziye, 
tıp, felsefe ve ş iirle me ş gul olmuş tur. Çe ş itli eserleri ol-
duğu söylenmektedir. Bu arada Risale Fi'n-Nefs adl ı  
eserinden söz edilir Ayr ıca t ıp konusunda İbn Rü ş d'le 
karşı lıklı  yazış malar ı  olduğu kaydedilmektedir. Bize 
kadar ula ş mış  olan Hayy b. Yakzan adl ı  eseri İ slam 
Felsefesi Tarihinde çok tan ınmış tır. 

Hayy'ın bir ı ssız adada kendili ğ inden dünyaya 
geldiğ i, ya da anas ının denize b ıraktığı  bir sandığı n ıs-
sız adaya dalgalarla sürüklenmesiyle hayat ını  devam 
ettirdiğ i kaydedilmiş tir. İbn Tufeyl'in sözü geçen eseri 
bir roman gibi yaz ı lmış tır. Hayy'ın bu ı ssız adada ken-
diliğ inden var oldu ğu görüşünü İ bn Tufeyl tercih etmi ş -
tir. Hayy, burada tek ba şı na büyümü ş tür. Hiç bir e ğ i-
timden geçmemiş tir. Bilgileri insanlardan de ğ il, olay-
lar ın akışı  ve deneylerle ö ğ renmiş tir. Esasen Hayy'l 
bir ceylan emzirerek büyütmü ş tür. Yürüyecek ya ş a ge-
lince ağ açların özlerini ve meyvelerini yiyerek ya şamağ a 

devam etmiş tir. Yapraklardan kendisine elbise yapm ış -
tır. Böylece teknik bilgisini art ırmış tır. Ceylan ihtiyar-
layınca onun bak ımını  üzerine almış tır. Ceylan ölünce 

47 



de cesedi ruhun terketti ğ ini anlam ış tır. Ayr ı ca aklım 
kullanarak ada içinde dola şı p yeni besinler elde etmi ş tir. 
Zamanla akli bilgilerde de ileri gitmi ş , olaylar aras ında 
bağ lar kurma ğ a çalış mış t ır. Bir nedensellik ilkesinin 
olduğunu anlamış tı r. Cisimlerin yer kaplad ıklarun ve 
hareket ettiklerini görmü ş tür. Daha sonra canl ı  var-
l ıklar ın sonlu olduğunun bilincine varm ış t ır. Ve niha-
yet metafizik ve ilahi dü şüncelere dalmış tır. Sufi'lerin 
ya ş adığı  derâni hayata nüfuz etmi ş tir. Benliğ ini eri-
terek Allah'ta yok olma yolunu tutmu ş tur. Ş evk ve 
manevi zevk yoluyla sonsuz kurtulu ş a yönelmi ş tir. Bu 
dünya s ıkınt ılar ından kurtulup manevi hakikatlarda 
devaml ı  ya ş amay ı  dilerken Apsal ile kar şı la şmış t ır. 

Salamon ve Apsal öteki bir adada toplum içinde 
ya ş ayan iki arkada ş t ır. Gerek Salamon ve gerekse Apsal 
hakikati bulma ğ a çal ış mış lardır. Toplumun ba şkanı  
olan Salamon ş eriatın zahirine önem vermi ş tir. Apsal 
ise tefekküre ve deru ıli bilgilere önem vermi ş tir. Ay-
r ı ca yalnı zlığı  sevmiş tir. Neticede yaln ız yaş amak üzere 
civar ındaki ı ss ız adaya gitmi ş tir. Orada Hayy'la kar-
şı laş mış t ır. Ona konu ş may ı  öğ retmi ş tir. Ayr ıca Allah' ın 
dinini ve ibadet biçimlerini ö ğ retmi ş tir. Hayy'da Ap-
sal'a kendi dü ş üncelerini anlatm ış tır. Böylece Hayy' ın 
düş ünceleri ile ş eriat ın bildirdiklerinin ayn ı  olduğu gö-
rülmü ş tür. Apsal' ın yüreğ i yanmış  ve kalp gözü aç ı l-
mış tır. Dü şünce mahsulü ilmilerle nakli ilimlerin bir-
birini tutmas ı  onlar ı  sevindirmi ş tir. Neticede tam an-
laş an iki arkada ş  olmuş lar Hikmetle ş eriat ın, ba şka 
deyimle felsefi dü şüncelerle ş er'i ilimlerin aynı  gerçeğ i 

ifade etti ğ ini görmek onlar ı  son derece ho şnut etmi ş tir. 
Beraberce Salamon'an bulundu ğu adaya gitme ğe ka-

rar vermi ş lerdir. Gittikleri adada halka ilahi hakikat-
lar ı  belirten dü şünceleri anlatma ğ a baş lamı  ş lardır. Hayy 

bu dü şünceleri anlatt ıkça halk memnun kalmamış tır. 

48 



Felsefi ve manevi dü ş üncelerdeki incelikleri kavraya-
mamış t ır. Neticede Hayy onlar ı  daha çok gerçe ğe ula ş -
tırmak yolundaki gayretlerinin ç ıkmaza girdiğ ini, ya-
rardan çok zarar verdi ğ ini görmüş tür Halkın hava ve 
hevesten, al ış t ı k"ı  törelerden s ıyrı lmadığı nı  görmekle 
üzülmü ş tür. Ve neticede arkada şı  Apsal ile öteki ı ssı z 

adaya dönmü ş lerdir. 

Bu olaydan ç ıkan sonuç ş udur: Peygamberler ş eria-
tın zahirine verdikleri önemlerde hakl ı dırlar. Kültürsüz 
halk gerçekleri kolay kolay anlayamaz. Onlar dinin za-
hirine önem vermelidirler. Manevi hakikatlar ın özünü 
anlamağ a herkesin gücü yetmez. Sezgi, i şrak ve felsefe 
yoluyla ilahi gerçekleri anlamak her insan ın iş i değ ildir. 
Hayy ve Apsal ı ss ı z adada ölünceye kadar tefekküre da-
larak ve ibadet ederek zamanlar ını  değerlendirmi ş lerdir. 

İbn Tufeyl, bu eseriyle insan ın ş eriat gelmese de 
aklı  ile gerçekleri bulabilece ğ ini ve ilahi s ırlara dala-
bilece ğ ini anlatmak istemi ş tir. Ona göre ş eriat ve ak ı l 
aynı  ilahi hakikattand ır. Ş eriat ın akla ayk ır ı  olduğunu 
sananlar tevilin kurallar ını  bilmeyenlerdir. Riyazat, 
züht ve tasavvuf yolu akl ın maddi kay ı tlardan kurtul-
mas ıyla mümkündür. Zahirle bat ın aras ındaki anla ş -
mazlık bat ında de ğ il, görünü ş tedir. Her insanın bâtını  
görmeğe gücü yetmez. Böylece İ bn Tufeyl dinle felse-
feyi uzla ş tırmak istemi ş tir. 

İ bn Tufeyl'in görü ş leri i ş rakiye felsefesine daha çok 
uygundur. Kendisi İbn Bacce'nin, İbn Rüş d'ün, Gaz-
zalrnin, İbn. Sina ve Farabrnin baz ı  eserlerini okumu ş -
tur. Bu filozoflar hakk ında fikir yürütmeyi ihmal et-
memi ş tir. Mesela: Farabi ve Gazzalryi ele ş tirmiş tir. 

İ bn Tufeyl, pek aç ık olmamakla beraber âlemin ki-
demine inanmış tır. Ancak Mem Allah'tan zat itibariyle 
sonradır. Zaman itibariyle sonra de ğ ildir. Bu, ş una 
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benzer: İ nsan eline bir sopa al ıp hareket ettirirse, el 
zat itibariyle sopadan önce hareket eder. Ama zaman 
itibariyle bir sonral ık yoktur. Aksine hareketin ba ş la-
ması  beraberdir. Allah' ın âlemin nedeni oldu ğu aç ık-
tır. Allah zamans ı z olarak âlemi var etmi ş tir. Allah 
cisim değ ildir. Her hareketin bir muhariki vard ır. Âle-
min muharriki de Allah't ır. Allah her ş eyi bilir ve O'-
nun gücü her ş eye yeter. 

Ruh, cisim de ğ ildir. Ruhun yok olmas ı  düşünüle-
mez. Ruh bu dünyada iken ş u üç dereceden birine sa-
hip olabilir: 1- Ruh Tanr ı sını  bilir, idrak eder. Sonra 
isyanla bu idrakini unutur. Bu tip ruhlar cesed öldükten 
sonra sonsuz elem çeker. 2- Baz ı  ruhlar ölmeden önce 
hem Tanr ılarını  bilirler, hem de bütün güçleri ile ona 
layık olmaya çal ışı rlar. Dü şüncelerini onun güzelliğ i 
ve yüceliğ i hususunda geli ş tirirler. Âdeta onu mü ş a-
hede derecesine yücelirler. Bu tip ruhlar beden-
den ayr ı ldıktan sonra sonsuz multlulu ğ a kavu şurlar. 
3- Üçüncü tip ruhlar bedenden ayr ı lmadan önce Tan-
rı 'yı  hiç tan ımazlar. Bunlar ın sonu hayvanlar ın sonu 
gibi olur. Bu ruhların, bedenden ayr ı ldıktan sonra hiç 
bir iş tiyaklar ı  olmaz. Bütün güçlerini kaybederler. 
Bu güçleri kaybettikleri için elem de duymazlar. 

İbn Tufeyl'in sözü geçen Hayy b. Yakzan adl ı  eseri 
Batı lıların dikkatlerini çekmi ş tir. Bu nedenle Hayy b. 
Yakzan, Lâtince'ye çevirilmi ş tir. Moise de Narbonne bu 
eserin güçlü bir aç ıklamas ını  yapmış tır. Lâtincesi ve 
Arapças ı  1671 tarihinde Oxford'da yay ımlanmış tır. 
Daha sonra Lâtince metin Ingilizceye de çevirilmi ş -
tir. Hayy b. Yakzan' ın Hollanda diline, Almanca'ya, 
Frans ı zca'ya çevirildi ğ ini de mü ş ahede etmekteyiz. 
Ayrıca Babanzade Re şit tarafından Türkçe'ye de 
tercüme edilmiş tir. 
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İ bn Tufeyl'in akli dü şünce ile dinin ayni gerçe ğ i 
gösterdiğ ini bir roman biçiminde anlat ışı  İ slâm Fel-
sefesi için üzerinde durulma ğ a değer bir görü ş tür. İnsa-
nın bütün özelliklerini Tanr ı 'nın yaratt ığı nı  gözler 
önüne sermesi aç ı sından da onun felsefi çözümlemeleri 
dikkati çekicidir. Bu arada akl ın ilâhi gerçekleri bulma 
yolunu gösterdi ğ ini dile getirmesi, din ve dü şüncenin 
uzla ş ması  açı sından kayda değer bir görü ş tür. 
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SUHREVERDI 

Ş ihab ad-Din Ebu'l-Fütuh Yahya b. Habe ş  b. 
Emirek as-Suhreverdi, H. 549 /M. 1155 de Suhreverdde 
doğdu. Bu dü şünürü hicri 632 de ölen mutasavv ıf Ebu 
Hafs Ömer as-Suhrevrdis ile kar ış tırmamak laz ımdır. 

Burada söz konusu olan dü şünür Suhreverdi, öl-
dürüldüğü için Suhrevrdi al-Maktul diye de an ı lı r. 
Suhreverdi, Ş eyh Mecd ad-Din al-Cilrden felsefe ve 
fıkıh tahsil etti. Genç ya ş ta felsefe, kelâm, fıkıh, usul-i 
fıkıh öğ rendi. Azerbaycan taraf ından İ ran'a gitti. Ana-
dolu dolaylar ında da dola ş tıktan sonra Suriye'deki Ha-
lep ş ehrinde yerle ş ti. Salah ad-Din al-Eyyubrnin o ğ lu 
Zâhir'in yönettiğ i Halep'te Suhreverdrnin rahat ı  iyi 
idi. Zâhir onu seviyordu. Ancak Suhreverdi baz ı  dü-
şüncelerinden dolay ı  Salah ad-Din Eyyubrye ş ikayet 
edildi. Bunun üzerine o da o ğ lu Zahir'e haber yolla-
yarak Suhreverdryi öldürtmesini istedi. Neticede H. 
587 /M. 1191 y ı lında Suhreverdi öldürüldü. Bir riva-
yete göre, riyazete dü şkün olan Suhreverdi, as ılmak 
suretiyle de ğ il, açlığ a ınahkam edilerek öldürülmeyi is-
tedi. Bu dileğ i de kabul edildi. Günlerce aç kald ıktan 
sonra öldü. 

Suhreverdrnin baz ı  eserleri şunlardır Hikmet al-
İş rak, Kitab at-Telvihât al-Levhiyye va'l-Ar ş iyye, Ki-
tab al-Mukavemat, Kitab al-Ma ş arr val-Mutarahat, 
Heyakil an-Nur, Kitab al-Lemehat fi'l-Hakaik, al-E1- 
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vah al-imadiyye, K ıssat al-Gurbet al-Gaybiyye, Par-
tavname, Risale-i Safir-i Simurg, Bustan 
Avâz-i Parr-i Cebrail ve Vtikad al-Hukemâ. 

Suhreverdi, Islam'da İş rakiye felsefesinin ba ş  tem-
silcisidir. Bu felsefe, Islami bir karakter arz etmekle 
beraber ışı k ve karanl ığı  zı t iki temel esas alan Zerdü ş t 
dinini!' etkisinde kalm ış tır. Upaniş ad'larda anlat ılan 
Hint düşüncesinin mistik anlay ışı  da İş rakiye okulun-
da görülmektedir. Ayr ıca Hermetizmin ve Yeniefla-
tunculuğun da bu eklektik felsefenin do ğmasında et-
kileri vard ır. Ancak Suhreverdi, müslüman oldu ğu için 
görü ş lerini genellikle âyetlere dayand ır ınağ a çalış mış tır. 

Zerdüş t dininde birbirine dü şman ve ba ğı msı z olan 
ışı k ve karanlık, İş arkiye felsefesinde ayn ı  durumda 
değ ildirler. Aksine bunlar birbirlerine meylederler. Ka-
ranlığı n ışığ a kar şı  sevgisi vard ır. Karanl ık Nura (ışığ a) 
yakla ş tıkça karanl ığı nda!" kaybeder. 

Ku şkusuz İş rakiye felsefesi, geni ş  ölçüde tasav-
vufi düşüncelerle dolurur. Islam mutasavv ıflar ı ndan 
Bayezid Bistarni (Ölm. H. 261 /M. 874), Mansur Hal-
lac (Ölm. H. 309 /M. 992), Zu'n-Nun (Ölm. 
H. 245 /M. 859) ve EMI Sehl at-Tusteri (Ölm. H. 283 /M. 
896) Suhreverdi'den çok önce kalp temizli ğ i ve manevi 
arınma yolunu çizmi ş lerdi. 

Özellikle Gazzali (Ölm. 505 /M. 1111)'nin Suhre-
verdi'ye etki yapt ığı  bir gerçektir. Gazzalli'nin Mi şkat 
al-Envar ve ar-Risalet al-Ledunniye adl ı  eserlerinde ta-
savvufta ileri derecelere vard ığı  görülmektedir. Suhre-
verdi de Risalet at-Tayr, Munis al-U şş ak ve Asvat• ı  
Ecnihat- ı  Cebrail'de tasavvuf' dü şüncelere ve kalp 
temizliğ ine daha önceki büyük mutasavv ıflar gibi çok 
önem vermi ş tir. 
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Suhreverdi, Yüce Tanr ı 'dan söz ederken zat ında 
değ iş iklik olmayaca ğı nı , hiç bir varlığ a muhtaç bulun-
madığı nı , her ş eyin ondan oldu ğunu açıklıyor. 0, Yü-
ce Tanr ı 'nın Nurlar ın Nuru olduğunu söylüyor. Özel-
likle Hikmet al- İş rak adlı  eserinde İş rakiye felsefesini 
açıklıyor. Bu eserinde Peripatetisien okulun baz ı  gö-
rüş lerini ele ş tirdikten sonra mant ığ a, Eflatun ve Me ş -
ş ailerin baz ı  görüş lerine yer veriyor. Ayr ıca Nurdan 
(ışı ktan), varl ık ilminden, meleklerden, tabiattan, psi-
kolojiden, Ahiret ve Manevi birlikten söz etmi ş tir. Ken-
di felsefeyi genellikle sezgici ve mistik oldu ğu için akı lc ı  
Aristo'nun baz ı  görü ş lerine kar şı  olmu ş tur. 

Suhreverdi, insan ın ke ş f ve zevk yoluyle Nurlar ın 
Nuruna yani Yüce Allah'a kavu ş aca ğı nı  söylemiş tir. 
Ayrıca yüre ğ ini arı tan kimsenin Yüce Tanr ı 'yı  göre-
ceğ ine inanmış tır. Bilindiğ i gibi E ş 'ari, Yüce Allah' ın 
ancak Ahiret'te görülebilece ğ ini açıklamış tır. Mu'te-
zile ise hiç bir suretle görülmeyece ğ ini iddia etmiş tir. 

Suhreverdi'ye göre Allah, Nurlar ın Nuru olup ışı k-
lar ondan co şup gelmi ş tir. Bu ışı k manevi bir ışı ktır. 
Ancak her ş eyden daha aç ıktır. Sözcüklerle aç ıklana-
maz. Onun yoklu ğu karanlıktır. Karanlık hiç bir ş ey 
yok demektir. Bütün gerçek varl ıklar karanlığı n ve ışı -
ğı n derecelerinden ibarettir. Suhreverdi, mutlak Kâdir 
Varlığı  sonsuz ve s ınırsı z ilahi cevher yani ışı kların ışığı  
(Nur al-Envar) diye adland ırıyor. Karanl ık ve ışı ktan 
ibaret olan ve binlerce alemi kapl ıyan evren, ilahi ışığı n 
dağı lış ma göre yer alm ış tır. Madde ışı ksızdır ve karan-
lıkt ır. İ de (ilk as ıl), insan ruhu, yıldı zlar ışı klarını  Nur-
lar ın Nuru'ndan al ırlar. 

İş rakiye felsefesinde her ş ey Nurlar ın Nurund an 
gelmektedir. İnsan kiş isel çabalar ıyle Nurlar ın Nuru'-
na yükselebilir. Bunda insan ın izleyece ğ i yol akıl dışı  
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yoldur. Yani sezgi yoludur. Ke ş f ve sezgi yolu ilâhî 
gerçeklere eri ş metke tek yoldur. Ke ş f ve sezgi yolu ile 
gerçeklere ula ş anlar, nefislerini iyice e ğ itmiş , gönlü anıl-
mış  kimselerdir. 

Suhreverdi, Vâcib ve Mün ıkin'in tanı mından baş -
layarak, nedensellik ilkesini dile getirerek ve hareketin 
varlığı ndan söz ederek Allah' ın varlığı nı  isbatlamış t ır. 
Ayrıca nefs-i nat ıkan ın varlığı nın da Allah' ın varlığı na 
delil olacağı nı  belirtmi ş tir. Bu husustaki dü şüncesi 
Descartes' ın isbat tarz ını  hat ırlatmaktad ır. 

Peygamberlik sorununda islâm'a uygun görü ş -
lerini aç ıklayan Suhreverdi, Tanr ı  elçilerini tasdik et-
miş tir. Peygamberlerin yarat ıh ş tan baz ı  nitelikler ta-
şı dıklarını  ve Yüce Allah tarafından görevlendirildik-
lerini açıklamış t ır. Bu görev Allah vergisidir. Ki ş isel 
çabalarla ula şı lacak bir makam de ğ ildir. Peygamber-
lerin görevlerinin insanlar ın çeki şmelerini önlemek ve 
ibadet yollar ını  belirtmek oldu ğunu aç ıklamış tır. Suh-
reverdi mucizeyi, vahyi ve Tanr ı  elçilerinin üstün ah-
lâklar ım tasdik etmi ş tir. Hz. Muhhammed'e ve islâ-
miyet'in en olgun din olduğuna inanmış tır. 

Ancak Suhreverdi, âlemin varl ığı  konusunda is-
lâmi inançlara aykırı  dü ş en görü ş ler beyan etmi ş tir. 
Ona göre âlem, Allah'tan ba şka ş eylerden ibarettir. Me-
me dahil olan akıllar, felekler ve ideler kadimdirler. 
Hareket ve zaman da kadimdir. K ısacası  Mem kadim-
,dir. Ona göre bir B cisminin varl ığı  A sebebine ba ğ lı  
ise A var olduğu zaman B cismi de vard ır. Alemin var 
olma sebebi Allah'a ba ğ lı dır. Allah öncesizdir. Alem, 
Allah'tan ışı kların güne ş ten çıkışı  gibi sudur etmiş tir. 

İ nsanın ruhu cisim değ ildir. Ruha, nefs-i nât ı ka 
da denebilir. Ruh, nurani bir cevherdir. Bedenin ölü-
münden sonra sonsuz Meme göçer. Maddenin ba ğı n- 
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dan kurtulmu ş  olup her bak ımdan ar ımmş  ruh-
lar Allah'ın yak ınlarında güzel nimetlere sahip olurlar. 
Nur deryalarma dal ıp sonsuz mutlulu ğa kavu şurlar. 
Bu dereceye ula ş mak için uykuyu ve yiyece ğ i azaltıp 
her şeyde Allah'a yönelmek gerekir. Böylece ruh, kut-
sal âleme gitmek imkan ını  kazanır 

Suhreverdi, ak ı l konusunda Muşş aiyyun'un etki-
sinde kalm ış tır. sl-Akl al-Heyulâni, al-Akl bi'l-Meleke, 
al-Akl bi'l-Fiil, al-Akl al-Müstefad ve al-Akl al-Faal'-
dan söz etmi ş tir. 

Manevi derecelerde ilahi hakimlere en yüksek ma-
kamı  vermiş tir. Bunlar hem akı lcı  felsefeyi ve hem de 
ilahi bilgileri bilirler. Pythagoras' ı , Eflâtun'u ve ken-
disini ilahi hakimlerden saym ış tır. Ke ş fi bilgilere önem 
verip akıldan yüz çevirenler aras ında Hallac, at-Tus-
teri ve Bistami'ye zikretmi ş tir. Ak ılcı  felsefeyi benim-
seyip keş fi bilgilere yabanc ı  kalanlara örnek olarak da 
Aristo, Farabi ve İbn Sina'y ı  vermi ş tir. 

Sonuç olarak Suhreverdi, geni ş  ölçüde tasavvufun 
etkisinde kalan eklektik bir felsefi sistem kurmu ş tur. 
Bu felsefeye biz İş rakiye felsefesi diyoruz. Bu felsefe-
nin baş  amac ı  kalp temizliğ i ile ilahi gerçeklere ve ma-
nevi zevklere ula şmayı  sağ lamaktır. 
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İ BN RtISD 

Ebu'l Velid Muhammed b. Ahmed diye de an ılan 
İbn Rü ş d H. 520 /M. 1126 y ı lında Kurtuba'da do ğ du. 
Endüslüs'te yeti şen en büyük dü şünürlerden birisidir. 
Felsefe, t ıp, edebiyat ve fıkıh filmlerinde çok güçlü ye-
tiş ti. Ayrıca zaman ında geçerli olan öteki ilimlerle de 
me şgul oldu. Hocalar ı  arasında Ebu Kasım b Başku-
val, Ebu Mervan b. Masarra, Ebu Bekr b. Sem'un, Ebu 
Cafer b. Abd al-Aziz vard ır. Ayrıca Ebu Merven b. 
b. Carbul'dan t ıp, Ebu Muhammet b. R ızk'tan fıkı h, 
Ali Ebu Cafer Harun'dan matematik ve t ıp öğrendi. 
Felsefi ilimleri ö ğrenmekte de bu zattan çok yararland ı . 
Ancak bu konuda İ bn Rü ş d üzerinde İbn Wacce'nin 
etkisi olduğu da söylenir. 

İbn Rü şd, Muvahhidi hükümdarlar ı n Endülüs ta-
raflar ı na hakim olduğu devirlerde çok isim yapm ış tır. 
İbn Rü ş d, filozof İ bn Tufeyl tarafından hükümdar 
Ebu Yakub Yusuf'a takdim edilmi ş tir. Bu hükümdar 
Yunan felsefesinden haberdar oldu ğu için evrenin k ı -
denli hakkında İbn Rü ş d'le sohbet etmi ş tir. İbn Rü ş d'-
ten, felsefedeki derin bilgisini görerek, Aristo'nun eser-
lerini ş erhetmesini istemi ş tir. 

Ebu Yakub Yusuf öldükten sonra yerine Ebu Yu-
suf Yakub geçmiş tir. Daha önce Kurtuba'da kadı ların 
kadı sı  olan İbn Rü ş d'e bu hükümdar da sayg ı  göster-
mi ş tir. Ancak bir süre sonra İbn Rü ş d baz ı  görü ş lerin- 
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den dolayı  halkın ağı r ele ş tirilerine u ğı - ı dı . Hükümdar 
ister istemez onu M. 1194 /1195 y ıllarında Kurtuba ci-
varındaki Lucena kasabas ına sürgün etti. Talebeleri ve 
halk ondan yüz çevirdiler. Hayat ının sonuna doğ ru 
hükümdar tarafından ba ğış landığı  söylenir. Son y ıl-
lar ını  yalnızlık içinde geçridiğ i rivayet edilir. H. 595 /M. 
1198 yı lında Fas' ın merkezi olan Merake ş 'te ölmü ş tür. 

Eserleri: 

Bidayet al-Müetebid ve Nihayet al-Muktesid, Fas'i 
al-Makal, al-Ke ş f An Menahic al-E dille fi Akaid al-
Mille, Makale tl Enne Ma Ya'tekiduhu'l-Me şş aune ve 
Ma Ya'tekidihu'l-Mutekellimune fi Keyfiyet Vucud al-
Alem Mutekaribun fi'l-Mana, Ş erh Akidet al-Mehdi, ad-
Daruriyyu fr-1-Mant ık, Makkalat Ş itta fil-K ıyas, Makal 
An Hareket al-Cism as-Semavi, Mesele fi'z-Zaman, Ke-
lâm ala'l-Muharrik al-Evvel, Tehafut at-Tehafut, Ma-
kale Mesail fi'l-Hikme, Mesele fi Enne'llahe 
Ya'lemu'l-Cuziyyat, Kitab al-Kulliyat. 

İbn Rü şd'ün bu saydıklarımı zın dışı nda da eser-
leri vard ır. Ayr ı ca Aristo'nun Arapça'ya çevirilmi ş  bü-
tün eserlerini ş erhetmiş tir. Bundan ba şka öteki baz ı  
Yunan bilginlerinin eserlerinden de ş erhler yapm ış tır. 
Farabi ve İbn Sina'ya cevap olarak yaz ılmış  kitapları  
da vard ır. 

'bn Rüş d'ün Milâdi Onüçüncü Yüzy ı l boyunca 
Bat ı  alemine geni ş  ölçüde etkisi ve Bat ıda hür düşün-
cenin doğmasında rolü olmu ş tur. Birçok eserleri La-
tinceye çevirilmi ştir. Aristo'nun bat ılılarea tan ınma-
sına ilk olarak İbn Rü ş d öncülük etmiş tir. 

İbn Rü ş d, özellikle felsefe ile dini uzla ş tırmağa 
çalış mış t ır. Bunun için de zaman zaman nass ı  te'vil 
etme yoluna gitmi ş tir Ona göre felsefe varl ıklar hakkın-
da dü şünmek ve bu varl ıkların bir var edicinin varil- 
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ğı na delil olduğ unu ara ş tırmaktır. Ş eriat da ayn ı  ş eyi 
gerekli bulur. Nitekim A'raf suresinin 184. âyetinde, 
Haş r suresinin 2. âyetinde, Nahl suresinin 125. âyetin-
de insanlar düş ünmeğe çağı rı lmış tır. Bu gibi âyetlerde 
akı l ve ş eriat birle ş miş , düşüncenin önemi belirtilmi ş  
ve insanlara baz ı  hikmetler gösterilmi ş tir. Kur'an bize 
dü ş ünceyi sal ık verdiğ ine göre birçok olay ın neden-
lerini bulmak için akl ımı zı  kullanmalıyı z Akhmı zı  kul-
lanınca da dü şünürüz. Dü şünce de bir çe ş it felsefe yap-
mak demektir. 

Gerçekte felsefi ilim dine, din de felsefeye uygun-
dur. Naslar ın zahiri ve bat ını  vardır. Bazan zahirler 
aras ında çeli şki olduğunu sananlar olabilir. Gerçekte 
Kur'an'da çeli şki olamaz. Bize te'vil yolu daima aç ık-
t ır. Genellikle okumamış  kimseler naslar ııı  zahirine 
önem verirler. Onlar ın kolayca ikna edilmeleri için 
muhkem âyetler indirilmi ş tir. Herkes naslarm gerçe-
ğ ini idrak edemez. Bunu ancak din ilminde ve felse-
fede ileri gidenler bilebilir. 

İ nsanlar ın bir bölümü te'vili hiç kabul etmez. Bir 
bölümü az çok bilgindir ve tart ış ma kurallar ına uygun 
olarak te'vili kabul eder. Üçüncü bir bölümü ise ger-
çek te'vil ehlindendir. Bunlar akli delillere çok önem 
verirler. İbn Rü ş d'e göre gerçekleie ula şmak için te'vil 
ş arttı r. İyi felsefeciler te'vil yolunu tutarlar. F ıkıhçı -
lar te'vile taraftar olmad ıklar ından kolay kolay an-
laşmazlar ve mezheplere ayr ı lırlar İ limde ileri gi-
denler yapt ıklar ı  te'vili kültürsüz kimselere aç ıklama-
malıdır. Gazzali bile Allah, Peygamber ve A.hiret 
hayat ı  dışı ndaki hususlar ın dinde te'vil edilebilece ğ ini 
kabul etmi ş tir. 

Din adamlar ı  halk için ş eriat ın zahirini muhafaza 
etmelidir. Te'vil kültürsüzlere aç ıklanırsa onlara za- 
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rarl ı  olabilir. Kültürsüzler ş eriat ın zahirine tutunur-
lar. Felsefeciler şeriatın bat ıni manalarını  anlarlar, din-
deki birliğ i tesbit ederler ve firkalara ayr ılmayı  redde-
derler. 

İbn Rü ş d, kelâmeı lara ve Gazzalrye hücum et-
miş tir. Onlar ı n gereksiz tart ış malara giri ş tiğ ini iddia 
etmi ş tir. 

'bn Rüş d'e göre be ş  türlü nefs vard ır: Nebati nefs, 
hassase, mütehayyile, nat ıka, nuzuiyye. 

Nebati nefs gaziye, namiye, müvellide güçlerine 
sahiptir. Ba şka bir deyimle bu nefs, bitkileri tamamlar, 
beslenmeyi, büyümeyi ve neslin devam ını  sağ lar. 

Hassase dediğ imiz nefs hayvanlarda bulunur ve 
duyularla bir şeyi algılamaktan ibarettir. Örne ğ in göz 
görmek içindir. Kulak iş itmek içindir. Deri dokunma 
duyumunun arac ı d ır. Dil tatma duyusunu sa ğ lar. Bu-
run koklamak içindir. 

Mütehayyile dedi ğ imiz nefs, elde etti ğ imiz duyum-
lar kaybolduktan sonra onlar ı  hayal gücü ile canl ı  tu-
tabilir. Uykuda görülen rüyalar gibi. 

Natıka dediğ imiz nefs heyûladan (maddeden) te-
cerrüd etmi ş  manalar ı  idrak eder ve insanda bulunur. 

Nuzuiye dediğ imiz nefs öyle bir güçtür ki bir canl ı  
onunla hoş  olan ş eye meyleder, s ıkıntı  veren ş eyden 
kaçınır. Örneğ in bu meyil zevk veriyorsa ş evk do ğu-
rur. E ğ er bu meyil intikam uyand ırıyorsa öfeklendirir. 
Bu nefs hem insanda, hem hayvanda bulunur. 

Ibn. Rüş d, Allah'ın varh ğı nı  ihtira, inayet ve hare-
ket delili ile ispatlama ğ a çal ış mış t ır. 

Yüce Allah, bir çok nesneyi ihtira etmi ş tir, kat 
etmiş tir. Daha aç ık bir deyimle var etmiş tir. Hayvan-
lar, nebatlar ve cans ı z cisimler bunlara örnektir. Canl ı  
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varlrkların olu şu kendiliğ inden olamaz. Hayat ı n ve 
nesnelerin bir muhterii yani icat edeni vard ır. Mantık 
ilkesi olarak da her eserin bir muhterü vard ır. Evren 
de bir eser gibidir. 0 halde onun da bir muhterii yani 
yaratı cı sı  vardır. Bu da Yüce Allah't ır. 

Bu dünyada var olan her şey insan tabiat ına uygun-
dur. İ nsan ya ş ant ısına uygun olan bu düzen bir rast-
lant ı  sonucu olamaz. O halde her ş eyi insana uygun ola-
rak düzenleyen irade sahibi bir varhk vard ır. Bu da 
Yüce Allah't ır. İ nayet delilinin hakikati budur. Kur'-
an'da hem inayet deliline, hem ihtira deliline i ş aret eden 
bir çok âyet vard ır. 

İbn Rü şd, Aristo gibi hareketten söz ederek de 
Tanr ı 'nın varlığı nı  ispatlamış tır. Hareket sabit de ğ il, 
değ işkendir. Hareketin ba ş lamas ına bir neden dü şü-
nebiliriz. Her hareket için bir neden dü şündüğümüzde 
bir İ lk Muharrikte durmak zorunlulu ğu doğ ar. Bu 
İ lk Muharrik de kendinde de ğ iş iklik olmayan Tanr ı 'dır. 

Kelâmc ılara göre sebep ve eser aras ındaki ilişki 
Allah'ın âdetinden ibarettir. Olaylar aras ındaki sebep-
ler zinciri Tanr ı  tarafından zorunlu Iı ir ş ekilde yarat ı l-
miş tir. İbn Rü ş d, bu görü ş e kar şı  ç ıkar. Bilimsel ne-
denselliğ i kabul eder. Allah ezeli sebeptir. İ lmin temeli 
tekvihidir. Alemde fiilen ezeli de ğ işme ve olu ş  vard ır. 
Mern heyulâ ve suretten mürekkeptir. Yokluktan var-
lık çıkmaz ve varl ıktan sonra yokluk yoktur. Hâdis 
olan her ş ey kuvveden fiile geçmi ş tir. Bütün varl ık-
larda mertebeler dizisi hakimdir. Varl ıkların baz ı sı  di-
ğerinden daha üstün derecededir. Ezeli olan evren dü-
zeni içinde bir de ğ işme olduğundan ezeli bir hareketin 
var olmas ı  da akla uygundur. Bu hareket de bir İ lk 
Muharrike muhtaçt ır. Mem hareketini hareketli ol-
mayan bir ilk varlıktan alır. E ğer âlem hâdis olsayd ı , 
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her hâdis için bir sebep aranaca ğı ndan saçmal ıklar için-
de kalmırdı  İ lk Muharrik daimi hareketi ve âlernin 
düzenini icat etti ğ i için âlemin saniidir. Yani mucidi-. 
dir. iıleme muharrik akıllar arac ılığı  ile etki yapar. 

İbn Rüş d, İ lk Muharrikle Allah' ı  kasdetmi ş tir. 
Akı l, kil ve makül ilahi zatla birle ş ir. Onda Vandet 
vard ır. Varl ık ve vandet zata eklenmi ş  değ ildir. Onlar 
yalnı z zihinde vard ırlar. 

İbn Rüş d'e göre Allah' ın cüz'ileri ve küllileri bilip 
bilmiyeceğ i tartışı lamaz. Çünkü ilahi zat, bunlardan 
münezzehtir. İ lahi ilim alemde bulunur ve onu ku ş atır. 
Allah âlemin ba ş ladığı  varl ıktır. Her ş eyin ilk sureti-
dir ve amac ıdır. Âlemin nizam ını  eiell bir surette icat 
edendir. Bütün z ıtlar ın birle ş tiğ i varlıktır. Onun bilmesi 
insanlar ın bilmesi cinsinden de ğ ildir. 

İ bn Rüş d'e göre âlem kadimdir. Ancak Kur'an'da 
yaratmadan da söz edilir Mesela yer ve göklerin alt ı  
günde yarat ıldığı  bildirilir. Yaratmadan kültürsüz kim-
seleri ikna için bahsedilmiş tir. İ lahi gerçekler halka 
ancak bu tarzda aç ıklanabilir. Ayetlerin iç manalar ını  
filimde ileri gidenler bilirler. Baz ı  ayetlerin yaratmay ı  
açıklamas ı  bilginler için de ğ il, halk içindir. 

İbn Rüş d, Peygamberleri kabul eder. Peygamber-
lerin getirdikleri vahiy, akl ın ilmilerini tamamlar. Akl ın 
âciz kald ığı  hususlar ı  peygamberlere inen vahiylerden 
öğ reniriz. Ona göre her peygamber hakimdir, filozof-
tur. Peygamberlik iddias ında bulunan kimselerin muci-
zesi ş arttır. Peygamberler daha önce yap ılmayan bir 
ş eyi, olaylar ın tabiat ı  içinde ilmimizle çözemiyece ğ imiz 
bir surette yapan zatlard ır. İ limde ve amelde mucize 
peygamberliğ in sıfatlar ındand ır. İbn Rüş d'e göre adet-
leri ve taibat kanunlar ın değ iş tirmek mucize olamaz. 
Çünkü bunü büyücüler de yapmaktad ır. Mucize insana 
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faal akıldan gelen bilgiler alan ında olur. İ nsan Pey-
gamberlerin getirdi ğ i vahiy sayesinde kötüliiklere ve 
iyiliklere ula ş tıracak yollar ı  öğrenir. Ona göre kutsal 
kitaplarda yaz ılı  olan mucizeler halk ın iman etmesini 
sağ lamış t ır. İbn Rüş d'e göre berrani ve ehli olmak üzere 
iki türlü mucize vard ır. Berrani mucizeler baz ı  yönden 
halka yararl ı  ve onlar ı  ikna edici ise de havas için delil 
olamaz. Bu mucizede kar ışı klıklar olabilir Ehli mucize 
hem halkı , hem havvass ı  ikna edicidir. Sa ğ lamd ı r. Ş e-
riat ın bildirilmesi ve vahya dayanarak gayb âleminin 
anlatılır-tas ı  peygamberlerin sahib oldu ğu ehli mucizele-
lerdir. Berrani mucizeler hissi mucizelerdir. 

Vahiy, Peygambere lâfızsız olarak verilebilir. Bu 
durumda sadece mana söz konusudur. Manalar lâf ı z-
larla anlatı larak verilebilir. Bu -bir nevi konu ş ma ile 
olur. Bir de melek arac ı lığı  ile vahiy yollanabilir. İbn 
Rüş d, bilginlerin Peygamberlerin varisi oldu ğu görü ş ü-
ne dayanarak onlar ın burhanlar vas ıtasiyle ilahi söz-
leri dile getirebilece ğ ini kaydetmi ş tir. 

İbn Rüş d'ün Âhiret hakk ındaki dü şünceleri açık 
ve tutarl ı  değ ildir. Ancak öldükten sonra bir hayat ın 
olduğunu kabul etmektedir. Bu hayat sonsuzdur. Se-
vap ve cezan ın olduğunu baz ı  yazılarında doğ ruluyor. 
Ancak Aristo'nun etkisiyle yazd ığı  bazı  ifadelerinde ise 
Âhiretteki ferdi hayat ı  ve öteki dünyay ı  inkâr eder 
görünüyor. İman sahas ında öteki dünyay ı  kabul edi-
yor ve ona inan ıyor. Ilim sahas ında onu isbat ede-
miyor. inkâr eder görünüyor. Bu durumda sevap ve 
cezay ı  bu dünyada görüyor. Cismani ha ş rı  da normal 
mü'min gibi anlamıyor. Ancak Âhiret hayat ını  kabul 
eden ifadeleri daha çok benismedi ğ i anlaşı lıyor. Vahyi 
açıkça kabul ediyor. Sorunlar ı  vahya dayand ırmak is-
tiyor. 
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İ bn Rü ş d, kaza ve kader konusuna da de ğ inmiş tir. 
Bu konuda ne Cebriye'nin, ne de Mu'tezile'nin yolunu 
beğ enmez. Ona göre biz Allah' ın doğuş tan verdiğ i güç-
lerle z ıt fiilleri i ş lemeğ e muktedir oluruz. Ancak bu fiil-
leri iş lemek Allah' ın d ış ardan haz ırladığı  sebeplerden 
birini iktisap etmekle mümkündür. Demek ki bir fiil 
bir yandan kendi gücümüzle, öte yandan hariçte var 
edilmiş  olan sebeplerden birini seçmekle mümkündür. 
Böylece yapt ığı mı z fiillerin olu şu hem irademizle, hem 
de hariçteki sebebe uygun olarak tamamlanm ış  olur. 
Hariçteki sebep Allah' ı n takdiri diye yorumlanabilir. 
Yüce Allah bizim d ışı mızda olumlu veya olumsuz bir 
ş eyin iki veçhesini imkân dahlinide k ılmış tır. Bunlar-
dan, birini seçip kazanmak bizim sorumlulu ğumuz 
altındad ır. 

İ bn Rüş d, Farabi ve İbn Bâcce'ye uygun olarak 
devlet idaresinde faziletli bir yönetemi seçmektedir. 
Kendisi Cumhuriyet taraftar ı dı r. İ lk Dört Halife dev-
rinde Islam'da idarenin Cumhuriyete dayand ığı nı  bil-
mektedir. İbn Rü ş d, siyasette faziletli bir yönetim ta-
sarlamaktad ır. Böyle bir Cumhuriyetin yöneticileri 
kendini eğ itmi ş  felsefeciler ve bilginler olmal ıdır. O 
zaman toplumda a şı rı lıklar olmaz. Çünkü hrekes gö-
revini bilir ve yard ırala şı r. Yöntemin temeli adalet olur. 
İbn Rü ş d, kadınlar ı  da savunmu ş tur. Sanat alan ında 
kadınlar ın erkeklerden daha kabiliyetli oldu ğunu söy-
lemiş tir. Ahlâkta Kur'an'a uygun olarak ve ayr ıca 
Aristo'nun etkisinde kalarak itidali sal ık vermiş tir. 

Görülüyor ki İ bn Rüş d felsefesi, geni ş  ölçüde Aris-
to'nun etkisi alt ındadır. Özellikle âlemin k ıdemi soru-
nunda bu etki aç ıkça görülür. İbn Rüş d, Meşş aiye fel-
sefesinde en büyük dü şünürlerden biri olmu ş  ve bilim-
sel yöntemi benimsemi ş tir. Hür dü şüncesinin doğma- 
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sında rolü büyük olmu ş tur. Onun eserleri Bat ı  âle-
mini çok etkilemi ş  ve kilise taassubunu y ıkmakta 
etkili olmuş tur. Ancak Islam Ilahiyat' aç ı sından İbn 
Rüşd felsefesinde bunal ımlar çoktur. İbn Rüş d'ün dinle 
felsefeyi uzla ş tırmada ba ş ar ı  sağ ladığı  söylenemez. Is-
lam Ilahiyati her ş eyi Allah' ın yoktan yaratt ığı nı  ka-
kabul eder. İbn Rüş d ise en büyük hatay ı  âlemin kıdemi 
sorununda yapmış tır. Bu konu dışı nda yaptığı  tevil-
lerde her zaman gerçe ğ i ifade etti ğ i de söylenemez. 
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MUHYİDDİN İBN UL-ARABİ  

Muhyiddin İ bn ul-Arabi, 1165 y ı lında Endülüs'ün 
Mürsiye ş ehrinde do ğdu. Bu tarih hicri olarak 560 y ı -
lına ras dar. Hicri 638, Milâdi 1240 y ı lında Ş am'da öl-
müş tür. 

İ bn ul-Arabi'nin ailesi oldukça kültürlü idi. Day ı sı  
Yahya b. Yagan, Tlemsen'de melik idi. Babas ı  Ali b. 
Muhammed de devrin sultan ının dostu idi. Babas ı  ayn ı  
zamanda filozof İbn Rü ş d ile de iyi görü şüyordu. Aile 
olarak dindar ve zahid idiler. Ebu Muslim Havlani ad ın-
daki ba şka bir day ı sı  dinde hatır' say ı lır önder ki ş i-
lerdendi. Amcas ı  Abdullah b. Muhammed mutasavv ıft ı . 

ibnu'l-Arabi'nin, ailesinin kültüründen küçük ya ş -
tan itibaren etkilendi ğ i anla şı lmaktadır. Gezmeyi se-
ven bir insand ı . Endülüs'ten ba şka Fas, Tunus, M ı sı r, 
Hicaz, Suriye, Irak ve Anadolu'da epeyce dola ş tı . İ s-
panya dışı ndaki seyahatlar ına 28 ya şı ndan sonra ba ş -
ladı . 1193-1199 y ı llar ında Mağ rib civar ında dola ş mış t ı r. 
1200-1205 yıllarında Mekke'yi bir kaç kez ziyaret et-
miş tir. 1205-1240 yı llar ında Anadolu ve Suriye dolay-
lar ında çok seyahat etmi ş , son yı llar ını  Ş am'da geçir-
miş tir. H. 619 /M. 1223 yı lından sonra ba şka yerlere 
gitse bile esas olarak Ş am ş ehrinde kalmış tır. 

Anadolu'yu dola şı rken Konya'ya da u ğ ramış , Sad-
ruddin Muhammed b. İ shak al-Konevi (1210-1274)'- 
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nin anasiyle evlenmi ş  ve bu Türk dü ş ünürünün yeti ş -
mesinde emeğ i geçmiş tir. 

İbn ul-Arabi, Muvahhidilerin egemen oldu ğu bir 
devirde doğmuş tur. Özellikle Muvahhidilerden Sultan 
Ebu Yusuf Yakub (M. 1163-1184) ve Ebu Yakub Yu-
suf (M. 1184-1199) zaman ında devletin nüfuzu İ spanya 
ve Kuzey Afrika'dan M ı s ır'a kadar uzan ıyordu. 

İbn ul-Arabi, İş biliyye'de Kur'ân' ı  ezberlemi ş tir. 
Lahmi ad ındaki bir ş eyhten Kur'ân dersi alm ış tır. Ay-
rı ca Ahmed al-Hariri ve Muhammed al-Hayyat adl ı  
mutasavv ıflarla arkada ş lık etmi ş tir. Kurtuba'da ba-
basının arkada şı  İbn Rü ş dle görü ş müş tür. Çok yarar-
landığı  hocalar ından birisi Ahmed al-Ma ğ ribi al-Urey-
ni'dir. Ibnu'l-Arabi, Fat ı ma ad ındaki bir kad ın ş eyhin 
ilminden de faydalannu ş t ır. Ayr ıca al-Mart ıli'den, ş e-
refrden ve Sedranrden de yararlanm ış tır. Bu arada 
Selâvi'yi, Ebri Medyen Ş uayb' ı  ve İ bn Cumhur'u da 
zikretmek yerinde olur. Kendisi Rundi adl ı  zattan "da ğ -
ların ş eyhi" diye bahsetmetktedir. İbn Nâcce, ad ını  
unutamadığı  bir hocas ı dir. ibnu'l-Arabi'nin yararlan-
dığı  daha bir çok zatlar vard ır. Bu kı sa ara ş tırmaya 

hepsini özellikleriyle s ığ dırmak güçtür. 

Onun görüş lerinde ayr ıca Cuneyd, Bayezid Bis-
timi, Hallac, Ku ş eyri ve GazzaWnin çe ş itli eserlerinin 
etkisi vard ır. Aristo, Eflatun ve Plotinos felsefesini de 
biliyordu. 

ibnu'l-Arabi, baz ı  kaynaklarda belirtildi ğ ine göre 

be ş  yüzden fazla eser yazm ış t ır. Onun hakkında tanın-
mış  bir çok Bat ılı  yetkililer çalış malar yapmış lardır. 
Bunlardan H. S. Nyberg, H. Corbin, A. Perier ve Nic-
holson zikre de ğer. Ayr ıca bir Arap bilgini olan Afifi, 
bizde Prof. Mehmet Ali Ayni ve Prof. Nihat Keklik, 
ibnul-Arabi üzerinde çal ış malar yapmış lardır. 
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İbn ul-Arabi'ye Ş eyh-i Ekber lâkab ı  verilmiş tir. 
Ş eyh, üstat, ba şkan, hoca ve ya ş lı  gibi anlamlara gelir. 
Bir de tarikat yöneticilerine şeyh denmi ş tir. Ancak İbn 
ul-Arabi'nin Ş ehy-i Ekber olu şunu tarikatç ı lıktaki an-
lamda değ il de bilgi ve marifette en büyük önder ma-
nâsmda anlamak gerekir. Çünkü kendisi tarikat kur-
muş  değ ildir. 

Bazı  eserleri: 

al-Futhuhat al-Mekkiye, Fusus al-Hikem, Kitâb 
al-Bâ, al-Bulga fi'l-Hikme, Risalet al-Kuds, Tercuman 
al-E şvak, ad-Durret al-Fahire, al-Emr al-Muhkem, Ri-
salet al Yakin, at-Tedbirat al- İ lâhiyye, Tac at-Tera-
cim, Risalet akEnvar, al-Hucub, Hilyet al-Ebdal, in ş a 
ad-Devair, Niseb al-H ırak, Netaic al-Ezkar, Mertebet 
al-Kutb, Kitab al- İ sfar an Netaic al-Esfar, Kitab al-
Marifet bi'llah, Me ş ahid al-Esrar al-Kudsiyye, Kelam 
al-Ebadile. 

İbn al-Arab'ide bilgi sorunu: 

Ona göre bilgisizliğ ini bilen yalnız bir kez cahildir. 
Bilgisizliğ ini bilmeyen ise iki kez cahildir. 

Sokrates nas ı l bilgiye önem vererek bilen insan ın 
kötülük yapmayaca ğı m söylemi ş se, İbn ul-Arabi de 
kötülüğün kayna ğı nın bilgisizlikte olduğunu anlat-
mak istemi ş tir. Hem bilginin insan ı  ho ş görü sahibi kı -
lacağı nı  da söylemiş tir. İ slam düşüncesi tarihinde bilen-
leri, bilmeyenlerin ele ştirdikleri ve hatta z ındıklıkla 
suçladıkları  çok görülmü ş tür. Oysaki Kur'an "bilen-
lerle bilmeyenler, hiç e ş it olurlar m ı  ?" âyetini içermek-
tedir. İş te bilgiye önem veren İbn ul-Arabi de Futu-
hat'ta "herkese rastgele kâfir demeyin" demi ş tin. Kur'-
an ise "zannın bir bölümünün küfür" oldu ğunu bildir-
miş tir. 
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İ bn ul-Arabi, İ slâmiyet'i yıkmak isteyen Bat ıniler 
gibi Kur'an' ın zâhirini inkâr etmemiş tir. Ayetlerin ba-
tıni anlanum reddeden zâhirilerin bir bölümü gibi te ş -
bihe ve tescime de dü şmemiş tir. Dinde mutluluk zahir 
ile bâtının beraberce gözönünde tutulmas ında bulunur. 
İ bn ul-Arabi de Futhuhat'ta orta yolu sahk verir. Bu-
nunla beraber İbn ul-Arabrnin kendi felsefesinde ha-
zan dinin zahiri ile bağdaş mayacak anlay ış lara dald ı -
ğmı  görmekteyiz. Ancak O, falc ıhk, büyücülük ve yağ -
mur için duaya ç ıkmak gibi eylemleri bo ş  inanç kabul 
etmiş tir. 

İbn ul-Arabi, al-Bulga fil-Hikme'de insan ın kendi 
bilincinin varlığı nın fark ına varaca ğı nı , böylece kendi 
varlığı nı  bileceğ ini, kendi varlığı nı  bilince de gerçeğ in 
varlığı nı  bileceğ ini anlatmak istemi ş tir. Bu konudaki 

düşünceleri Yeniçağ  düşünürü Descartes' ı  katırlatmak-
tadır. 

Be ş  duyu insan ı  hazan aldat ır. Akıl da kimi zaman 
bizi aldatabilir. Biz bilgileri be ş  duyunun iletti ğ i iz-
lenimlere göre akl ın verdiğ i hükümlerle ö ğreniyoruz. 
Ancak beyaz bir tebe ş irin kırmı zı  ışı kta kırmı zı  oldu-
ğuna hükmedebiliriz. Demek ki akıl da bazan yanlış  
hükümlere varabilir. İbn ul-Arabi külli meselelerde 
do ğ ru bilginin ancak ke ş f ve müka ş efe yoluyle 'ö ğ re-
nileceğ ini söylemiş tir. 

Eflâtun, bu gölge âlemin üstünde, ancak akhnuzla 
kavranabilecek her ş eyin as ı llarının bulunduğu bir akli 
varlık alanından sözetmi ş ti. Yenieflâtuncular da böyle 
bir akli varlık alanının varlığı nı  ve ruhlarla külli mef-
humlar ın gerçeğ inin sözü geçen alanda bulunduklar ını  
kaydetmi ş lerdir. Ancak onlara göre böyle bir Meme yük-
selmek için duygusal e ğ ilimlerden kurtulmak gerek-
lidir. En yüksek gerçek olan Bir'e (Tanr ı 'ya) ula ş manın 
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yolu budur. İbn ul-Arabi de ayn ı  yolu izlemek iste-
miş , hatta varhk anlay ışı nda onlar ı  da a şmış tır. 

İbn ul-Arabi bir duyurum (sansualist) de ğ ildir. 
Gerçi duyularm verdi ğ i izlenimlere önem verir. Ancak 
bilgilerimizin sadece be ş  duyu kanaliyle edinildiğ ini 
kabul etmez. Bilgilerin ak ıl yoluyle öğ renildiğ ini de 
kabul etmez. O halde rasyonalist de de ğ ildir. O, bilgi 
konusunda ke şfi yolu benimsemi ş tir. 

İbn ul-Arabrde Vandet-i Vüeftd: 

İbn ul-Arabrnin en önemli görü ş lerinden birisi 
vandet-i vüdid anlay ışı dır. Kendisinden önce gerek 
Hallac- ı  IVİansur'da ve gerekse Bayezid al-Bistami'de 
vandet-i Vücikle benzeyen görü ş ler vard ı . Ancak on-
lar ın bu görü ş leri daha çok vandet-i şühtid'a yakındı . 
Onlar nefislerini e ğ iterek ve yenerek Allah'dan ba şka 
her ş eyi bo ş  saymak istemi ş lerdir. Bazan o kadar ileri 
gitmi ş ler ki varlıkta Allah'tan ba şka bir ş ey görmemiş -
lerdir. Yalnı z Allah' ı  mü ş ahade etmi ş lerdir. 

Vandet-i Vüciıd nazariyesinin as ıl kurucusu İbn 
ul-Arabi'dir. Ona göre varl ıkta Allah'tan ba şka bir ş ey 
yoktur. Allah'tan ba şka bütün sebep ve araçlar ı  red-
detmek müslümanlar ın Tevhididir. Ancak Allah'tan 
başka bütün nedensellik fikrini çürütmek ve mutlak 
tevhidi benimsemek vandet-i vüdıd öğ retisinin i ş idir. 

İbn ul-Arabi'ye göre sonsuz biçimlerde tecelli eden, 
ya da görünen bir Gerçek vard ır. Bu gerçe ğ i meydana 
getiren, ya da yaratan bir sebep bulunmad ığı  gibi ken-
disinden ba şka bir şey görünmü ş  de de ğ ildir. Hatta 
zat ve biçimler ayr ı  ayr ı  değ il birdir. Biçinılerin tecel-
lisi sözü bile yersizdir. Birlik söz konusudur. 
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lb ul-Arabrnin Peygamberlik ve Velilik Anlay ışı : 

Dü şünürümüz, peygamberlerin ubudiyet yönünden 
bir veliden daha olgun oldu ğunu, velrnin ise rububiyet 
yönünden bir peygamberden daha olgun olduğunu söy-
lemiş tin Bununla beraber velilik ve peygamberli ğ i aynı  
ş ahsın iki yönü olarak kabul etmi ş tir. Veliler derece-
sinde iken Tanr ı  elçileri daha yetkindirler. Bununla 
peygamberlerin velilik yönlerinin Peygamberlik yö-
nünden üstün oldu ğunu söylemek istemi ştir. Yoksa 
herhangi bir velinin bir peygamberden daha üstün ol-
duğunu kasdetmiş  görünmüyor. 

Ona göre veli, resul ve peygamber ortak unsurlarla 
birleş en bir zümrenin bireyleridir. Bu ortak ö ğ e vahiy 
ve ilhamdaki etkin ilkedir. Bu ilke de Muhammed'in 
ruhudur. Ona göre Adenı 'den Muhammed'e kadar bü-
tün dinler ayn ı  evrensel gerçe ğ in yolunu göstermek is-
temiş lerdir. 

İbn ul-Arabi, Peygamberlere vahyedilen şeriatm 
bilgisinin ayn ı  kaynaktan aynı  biçimde bazı  sufilere 
de gelece ğ ini söylemi ş tir. Bu sufilere Muhammed'in 
halifeleri adi verilir. İbn ul-Arabi ise bunlara Allah' ın 
halifeleri demi ş tin Böylece İbn ul-Arabi mutasavv ıf-
ları  bir çe ş it Peygamber gibi anlatmak istemi ş tir. An-
cak bunların yeni bir ş eriat getirmeyeceklerini, buna 
kar şı lık Peygamber'e ait manevi hallere ula ş acaklarım, 
İ slam ş eriatı  hakkındaki bilgilerini Hz. Muhammed'in 
aldığı  kaynaktan alacaklar ını  ileri sürmek istemi ş tir. 
Futuhat'da velinin, bir melek arac ılığı  ya da içine do-
ğuş la, kendisine iletilen bilgileri alaca ğı nı  belirtmi ş tir. 
Ona göre veli, Kur'an ve kudsi hadisle s ı nırlanmaımş  
hususlarda içtihadla ş eriat ıııı  bazı  yönlerini neshedebilir. 
Velinin tasavvufi ke ş f yoluna dayanmayan hadisleri 
hükümsüz sayabileceğ ini de kaydetmi ş tir. O, Kur'an' ın 
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son kutsal kitap oldu ğunu doğ rulamış tır. Veliler, Kur'-
an kadar hak olan ke ş fi bilgilere sahip olabilirler. An-
cak Kur'an ve kudsi hadislerle tespit edilmi ş  esaslar ı  
değ iş tiremezler. 

Ona göre bütün Tanr ı  elçileri ve veliler Hz. Mu-
hammed'in Ruhu'nun görünü şüdürler. Ruhi dizinin 
başı  ve sonu Hz. Muhammed'in Ruhudur. 

İbn ul-Arabi'ye göre, Hz. Muhammed'in Ruhu'-
nun kıdemi gibi, ona halife olan Veli'nin ruhu da ka-
dimdir. Her ikisi de bilgiyi aynı  kaynaktan al ırlar. 

İbn ul'Arabi'nin dinlerin birliğ i görü şü: 

Ona göre gerek çoktanr ı cı  dinler ve gerekse tek-
tanrı cı  dinler aynı  ilahi amaca ula şmak isterler ve vah-
det-i vüditla izah edildikleri takdirde ayn ı  evrensel 
dinin çeş itli biçimlerinden ibarettirler. Çoktanr ı cı lık, 
kimi toplumlar ın Bütünün mutlak birliğ ini idrak 
edemeyi ş lerinden doğmu ş tur. Bu nedenle de esasta 
bölünmez olan varlığı  bölünür kabul etmi ş lerdir. Ona 
göre gerçekte Allah birdir ve orta ğı  yoktur. İbadet 
edilen her nesne O'nun bir sureti ve görüntüsüdür. Var-
lıkta O'ndan ba şka kulluk edilecek hiç bir nesne yoktur. 

İbn ul-Arabi'ye göre a şk bütün ibadet biçimlerinin 
temelidir. Kulluk etmek, tap ılan varlığı  sevmek de-
mektir. A şk, bütün varlığ a etki yapar ve onlar ı  birbir-
lerine bağ lar. Biçim bakımından çok ise de, gerçekte 
bir evrensel türe ba ğ lı dır. Aşk asil birliktir. Ilahi var-
lığı n kendisidir. İbadet insana en yüksek ve en derin 
aşkla varlıkta birliğ i yaş at ır. Herhangi bir dine göre 
ibadet eden bu a şka ulaş tığı  derecede ba ş arı lıdı r. 

İbn ul-Arabi'de kader ve irade özgürlü ğü sorunu: 

İbn ul-Arabi, Cebriyecilik anlamında kadere inan-
mayı  kabul etmez. Ba şka bir deyimle iradeye d ış ardan 
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yüklenerek fiili zorlamalar ı  reddeder. Bununla bera-
ber insan iradesinin seçme- gücüne de inanmaz. İnsan-

lar ın özgür iradesi oldu ğunu düşünmemiş tir. İ nsan, 

Allah' ın yap ı lmasını  dilediğ i ş eyi fiilen yerine getirir. 
Bütün seçilmesi imkan içinde olan yollardan Allah' ın 

dileğ in uygun olan ını  seçer. İ bn ul-Arabi, önceden 
tespit edilmi ş  ezell ahenk görü ş üne yakla ş mış t ır. Bu 
konuda Leibniz'e benzemektedir. 

İ bn ul-Arabi, bu görü şü ile özgür iradenin kar şı -

s ında olmu ş  sayı lır ve ahlâkta bir çe ş it ilmi determi-

nizmi kabul etmi ş tir. Ancak o ahlâkta izlenecek yol 
olarak Tanr ı 'nın kanunlar ın ı  nazara alm ış tır. Allah' ın 
kanunlar ı nı  insan kendi istidadiyle anlar ve ona göre 
davramr. İ bn ul-Arabi'nin bu görü şüne rağmen, Kur'- 

an' ın insanı  kendi sorumluluğu ile ba şba ş a b ıraktığı nı  
unutmamak gerekir. Mükellef olan kuldur. 

İbn ul-Arabi'ye göre asl ında kötü olan hiç bir ş ey 
yoktur. Kötü görünen baz ı  ş eylerin eksikleri tama ınla-
mrı ca iyi olurlar. Kötü denilen ş ey nesnel kötü de ğ ildir. 
öznel olarak şu veya bu nedenle kötü say ı lmış tır. Kö-
tü gibi iyi de öznel ve , görelidir, Mutlak olan tek iyilik 
sırf Varl ıkt ır yani Allah't ır. 

İbn ul-Arabi'nin ahlaki normatif olmaktan ziyade 
iş lediğ imiz fiillerin yorumudur. Bu fiilleri kimin yap-
tığı m bildirmektedir. Ona göre eh önemli husus nefsin 
idrak edilmesidir. Her fil insan ın kendini idrak etme-
siyle baş ar ıya ula ş abilir. Varl ıkta birliğ i kavrayan 
insan Allah' ın sonsuz olgunlu ğunu da kavrar. Böylece 
ahlâka ve dine göre kötü veya eksik olal ı  ş eyleri de Al-
lah'ın sonsuz olgunluğunun içerdi ğ ini anlar. 

İbn ul-Arabirde Âhiret Sorunlar ı : 

Dü şünürümüz, Cennet ve Cehennem'den söz et-
miş tir. Bazan bu kavramlar ı  mecazi bir biçimde aç ık- 
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lamış tır. Bunun gibi ha ş r, berzâh, mizan, azap, şefaat 
kavramlar ından mecazi anlamlar ç ıkarm.ağ a. çalış nuştır. 
Bütün Ahiret meslelerini de vandet-i vücût görü şüne 
uydurma ğ a gayret etmi ş tir. Mesela Cehennem. nefsa-
niyet, Cennet ise rububiyetin varl ığı nı  idraktir. Mead ı  
yani khiret hayat ını  kabul eder. Ona göre hayat de-
vamlı  ve kesintisizdir. Var olan bir tek varl ık bulun-
duğuna göre bir tek de hayat vard ır. Bu dünya ve öteki 
dünya, görülen ve görünmeyen yönlerden ibarettir. 

İbn ul-Arabi'de estetik: 

İbn ul-Arabi ilahi Gerçe ğ i her ş eye hakim olan a şk 
ve güzellik olarak kabul etmi ş tir. Ona göre tabii, ru-
hani ve ilahi olmak üzere üç türlü a şk vardır: İ lk iki 
a şk da üçüncünün birer türüdür. İ lahi aşkla Bir'in 
aşkım kastetmi ş tir. O her türlü şekillendirmeden önce 
kendisini sevdi. Bilinmek ve görünmekten ho ş landı . 
Yaratma da böylece meydana geldi. 

Ruhani a ş k, tasavvufi a şktır. Bunun son amac ı  
aşı kla m.aşukun birliğ ini idraktir. İnsana Allah'la bir-
liğ i idrak ettiren be şeri a şk değ il, ilahi aşktır. Bütünün 
a şkı  insanı  cezbeye götürür. A ş kın amacı  kendi ger-
çeğ ini bilmek, Allah' ın Zat ı  ile bir olduğunu kavra-
maktır. Aşk, Zâta eklenen soyut bir nitelik de ğ ildir. 

İbn ul-Arabi'de Hallac' ın hulalu yoktur. Yorum-
da hulalculardan ayr ı lır. Hallac' ın hululunu kendi 
vandet-i vücut sistemine uydurma ğ a çal ışı r. Tabii aş -
kın amac ı , sevilen nesne ne olursa olsun kendini ru-
hen doyurmakt ır. Bu da ilahi bir a şkın tezahürüdür. 

Aşkın sebebi güzelliktir. İbn Sinâ'da a şk İ lk Mu-
harrik'tir. A şk insanı  Ezeli Yetkin olan on güzeli elde 
etmeğe yöneltir. İbn ul-Arabi de "Allah'ı  severiz, çünkü 
Allah Güzeldir" demi ş tir. Allah da bütün yarat ıklarını  

74 



sever. Çünkü yarat ıklar da güzeldir. % ıl ul-Arabi'ye 
göre Allah' ın güzelliğ i bütün güzelliklerin ç ıktığı  kay-
naktır. Allah'ın güzelliğ i biçim güzelliklerinin kayna ğı -
dı r. Allah'ın güzelliğ i biçimlerin ötesindedir. Ancak Al-
lah biçim güzelliğ ini sever. Çünkü biçim onun varh-
ğı m ve güzelliğ ini aksettirir. Allah, sevilmeli ve ona Iba-
det edilmelidir. 

Bazı  görüş lerini verme ğ e çahştırğı nuz İbn ul-Ara-
bi, bir Bâtıni mezhebi üyesi olmamakla beraber tasav-
vufta te'vile çok önem vermi ş tir. Kimi zaman tevilde 
o derece ileri gitmi ş tir ki ş eriatın zâhirine ters dü ş müş -
tür. İ bn ul-Arabi'de Sünnet Ehli'nin görü ş leriyle gö-
rünü ş te bağda şmayacak fikirler çoktur. Bu yüzden onu 
kâfirlikle ve dinsizlikle suçlayanlar olmu ş tur. Ona hay-
ran kalan ve onu bol bol ö ğ en bir çok bilginler de gelip 
geçmiş tir. Ne övgüde, ne de yergide bulunmay ıp hak-
kında susanlar da olmu ş tur. 

İbn ul-Arabi, öldüğü zaman Ş am hükümdar ının, 
emirler, vezirler ve bilginlerle birlikte cenazesini u ğur-
laması  da dikkati çekicidir. Onun ölümüne yas tutmak 
için dükkânlarm üç gün kapal ı  kaldığı nı  da baz ı  kay-
naklar zikretmektedir. Her ne ise felsefesiyle, a şı rı  
fikirleriyle; kültürü ile onun İ slam düşüncesi tarihinde 
özel bir yeri vard ır. 
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HACI BEKTAŞ  VELI 

Hacı  Bekta ş  Veli, Osmanl ı  Devleti'nin kuruluşun-
dan biraz önce Anadolu'da ad ı  duyulan büyük bir Türk 
düşünürüdür. Onun kökte Yesevilik tarikat ına kadar 
uzanan dervi ş lik bağ lar ı= olduğu söylenir. Ayinlerde 
Türkçeyi kullanmalar ı , koş ma biçiminde yaz ılmış  nefes-
lere değer vermeleri ve Türkçe ilâhiler okumalar ı  Hacı  
Bektaş 'ın soyunun Türk olduğunu göstermektedir. Vi-
lâyetname'de geçen ve Hz. Ali'ye kadar uzanan şecere-
nin tarihi aç ıdan hiç ikna edici olmad ığı  görülmektedir. 

Hacı  Bekta ş  Veli, karde ş i Menteş 'le birlikte Ana-
dolu'ya gelmiş  ve Sivas'ta yerle şmiş tir. Daha sonra iki 
karde ş , Kırş ehir'e göçtüler. Mente ş  bir ara Kayseri 
yoluyla Sivas'a döndü ve orada öldü. Hac ı  Bekta ş  
Veli ise Kayseri, K ırş ehir ve Karaöyük civar ında ta-
raftarlar buldu. ölünceye kadar bu bölgeyi terket-
medi. Dü şünürümüzün miladi 1270-1271 y ı llarında 

öldüğünü kaydedenler vard ır. Hacı  Bekta ş  Veli Ana-
dolu'daki tarikatleri kendi fikir ş emsiyesi alt ında bir-

leş tirmeğe çalış m ış tır. Bunun için de ho ş görü ve sevgi 

yolunu benimsemiş tir. Anadolu'da XIV. Yüzy ılda ge-
lişmeğe ba ş layan Bekta ş ilik XV.—XVI. yüzyıllarda 

hı zla yay ıldı . Yeniçeri oca ğı na giren Bekta ş ilik Os-
manlıların himayesini de kazand ı . Balkanlarda, Tuna 

kıyılarında ve hatta Arnavutluk'ta Bekta ş ilik taraf-
tarlar buldu. Hac ı  Bekta ş  Veli'nin, Ş ia'nın İ sna Aşe- 
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riyye koluna sayg ı  duyduğu ve Baba İ shak' ı n halifesi 

olduğu söylenir. Bekta ş ilik XV. yüzyı lda Balım Sul-

tan' ın (01m. M. 1516) gayretleriyle daha çok geli ş miş -
tir. Balım Sultan bu ekole yenilikler getirmi ş tir. Son 

derece ho ş görü sahibi olan Bekta ş iler, dinde kolaylık 
taraftar ıdırlar. Bu nedenle göçebe a ş iretler aras ı nda 

kolayca yay ılmış tır. Sar ı  Saltuk, Seyyit Ali Sultan ve 
Otman Baba gibi büyük dervi ş lerin de Bekta ş iliğ in 
yayılmas ında etkileri olmu ş tur. Bekta ş ilik XVII. yüz-
yılda da Anadolu ve Rumeli'de yay ı lmağ a devam et-
miş , XVIII. ve  XIX. yüzy ı lda ise Arnavutluk ve Epir 
halkın ın İ slamlaş mas ını  kolaylaş t ı rmış ur. Az da olsa 

Irak ve Mı sır'da Bekta ş iler vard ır. Tarihte Murat II. 
ve  Fatih devrinin ilk zamanlar ında takibata u ğ rayan 
Hurisıfiler kendilerini kurtamak için Bekta ş i gibi gö-
rünme ğ e çalış mış lardır. Yeniçeri oca ğı nı n mezhebi ha-
line gelen Bekta ş ilik, bunlar ı n s ık sık isyan etmeleri 
yüzünden Mahmut II. tarafından yasaklanmış , Abdul-
Aziz zaman ında yeniden serbest b ırakı lmış tı r. Cum-
huriyet döneminde öteki tarikatlarla birlikte Bekta ş i-
lik faaliyetleri yasaklanm ış tı r. 

Bekta ş ilikte mücerret dervi ş ler te ş kilatına mensup 
olanlar hiç evlenmezlerdi. Hatta baz ılar ı  kulaklar ına 
demir halkalar takm ış lard ır. Bekta ş ilikle sıkı  alakas ı  
olan Kalenderiye'nin de böyle mücerret dervi ş ler te ş -
kilatı  vard ı . Bel evlad ı  yahut Çelebiler denen dervi ş -
lerin, Hac ı  Bekta ş  Veli sülâlesinden geldiklerini iddia 
ettikleri görülür. Bekta ş ilikte Hac ı  Bekta ş 'ı n izinden 
gidenler anlam ına kendilerine yol evlad ı  yahut baba-
lar denen dervi ş ler de vard ır. Yol evladı  ve Çelebiler 
aras ında ş iddetli bir yar ışı n olduğu da görülmüş tür. 
Anadolu ve Rumeli'deki kı zı lba ş lar Çelebilere ba ğ lı  
kalmış lardır. Büyük ş ehir ve kasabalarda ise babalar ın 
nüfuzu hakim olmu ş tur. Zamanla Bekta ş iliğ in eski idea- 
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lizmi sarsı lmış , derviş lik babadan o ğula intikal etme ğ e 
baş lamış tır. S ınırlarda, köylüler aras ında ve göçebe a ş i-
retler aras ında çabuk yay ı lan Bekta ş iliğ in sert bir ekol 
olmadığı nı  görmekteyiz. Esnek, umumi ve sevgiye da-
yanan ilkeler ta şı yan bu Ekol, Anadolu halk ımn önem-
li ölçüde ruhunu ok şamış tır. Dini önderler görü ş lerini 
tatl ı  esprilerle yayma ğ a çalış nu ş lardır. Öteki tarikat 
lara kar şı  zor kullanmadan Anadolu halk ını  birleş tir-
mek istemiş lerdir. Esasen Bekta ş ikr. zamanla Babal-
ler, Kalerıderiler, Hayderiler, Abdallar ve Hurufileri 
kendi görü ş lerinde eritme ğe çalış mış lard ır. 

Bektaş iler Oniki imama çok saygı  duyarlar. Bek-
taş i olanın şu üç şeye önem vermesi gereklidir: 1— 
Iyilik etmek. 2— Erdemli olmak. 3— Tanr ı 'yı  sevmek. 
Bektaş i babas ından izin alan kimse insanlığı n ve eko-
lün hizmetinde olur. Tarikata girmeden önce evli olan-
lar e ş lerini ve yuvalar ını  muhafaza ederler. Bekar iken 
derviş  olanlar ise tekke ve dergal ı ta hizmet yaparlar. 
Derviş lerin lideri babad ır. Babalar ın lideri seçtikleri 

Dede'dir. E ğer bir çok Dede varsa onlar aras ında da 
bir Büyük Dede seçilir. Büyük Dede, e ğ er o yoksa Dede 
bektaş ilerin manevi ba şkanı dı r. 

Bektaş iler, Muharrem ay ının ilk on gününde oruç 
tutarlar. Bunlar ın niyaz denen dualar ı  yani ibadet-
leri vard ır. Camide namaz k ı larlar. Ramazan orucuna 
muhalefetleri yoktur. Onlara göre her ibadet insan için 
yararlıdır. Erdemli ki ş ileri hangi dine mensup olursa 
olsun severler. 

Ş evval ay ının ilk günü Bekta ş ilerin kutsal bay-

ramıdır. Zilhiccenin ilk on gününü, nevruz gününü ve 
Muharremin onbirinci gününü de kutsal sayarlar. Her 
gerçek Bekta ş i komş usunun e ş lerine karde ş  gözü ile 

b akar. 
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Bekta ş iler, tarikatlar ının esas ının nübüvvetin ışı -
ğı na dayandığı nı  söylerler. Tarikata girenler saçlar ını  
kesmelidirler. Bilmediklerini yetkili ki ş ilerden sorm,ah-
dırlar. "Allah'tan umudunuzu kesmeyiniz" mealin-
deki âyete uygun olarak umutlar ını  yitirmezler. Dost-
luğu ve iyilik yapmayı  severler. Ölmeden önce nefs-
lerini öldürme ğe çalışı rlar. 

Alçak gönüllü olmak, kimseyi ayıplamamak ve 
her türlü yarat ığ a kötü gözle bakmamak Bekta ş ilikte 
önemli ilkelerdir. Ayr ı ca sohbeti sevmek, s ır saklamak, 
ve münacaat yapmak Bekta ş ilerin önem verdiğ i hu-
suslardır. Vefah olmak, kom şuya yard ım etmek ve 
nükteli sözler söylemek Bekta ş i törelerine uygundur. 
Bektaş iler birbirlerine de son derece ba ğ lıdırlar. An-
cak zamanla Bekta ş i halkın temiz duygular ını  sömü-
renlere de rastlanm ış tır. Bu yüzden Bekta ş i olanlar 
arasındaki eski birlik bozulmu ş  ve birbirinden az çok 
farklı  görüş ler doğmuş tur. 
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MEVLANA 

İ slam aleminin yeti ş tirdiğ i bir çok büyük mutasav-
vıf vard ır. Mutasavvıflar her ş eyden önce iman ve ah-
lak üzerinde dururlar. Kendi nefislerini düzeltmek için 
ibadet ve zikir yaparlar. Çile çekerler. Göz ya şı  döker-
ler. Onlar mal, ş öhret ve gösteri ş e hevesli de ğ il, Allah 
yolunun yolcusudurlar. Baz ı  mutasavvıflara tasavvuf 
nedir diye sormu ş lar: as-Seriyy as-Sakati "Tasavvuf iyi 
bir ahlakt ır" diye cevap vermi ş . Anar b. Osman al-
Mekki "tasavvuf kulun her zaman en iyi olan ı  yapma-
s ı dır" demiş . Ebu Bekr Ş ibli tasavvufu" kalbi temiz-
lemek, Allah' ı  yücelterek anmak ve insanlara ş efkat 
göstermek" diye tarif etmi ş . İ mam Gazzali ise "iyi bir 
kul olmak için nefsi yoketmek ve kalbi Allah'a ba ğ la-
mak tasavvuftur" demi ş tir. Ebu Muhammed Sahl b. 
Abdullah at-Tusteri, mutasavv ıf olan kimseyi ş öyle 
anlatm ış : "Mutasavv ıf, kirden temizlenen, dü şünce ile 
dolan, Allah'a yönelen, yan ında alt ın ve çamur e ş it 
olan kimsedir." 

Tasavvuf ve mutasavv ıfı  her büyük din yolcusu, 
kendi manevi ya ş ant ı s ına göre anlatmış tır. Mana ve 
gayede her mutasavv ıfın niyeti Allah'a kavu şmakt ır. 
Tarifde meydana gelen de ğ iş ik ifadeler, manevi de-
receler aras ındaki farklardan ileri gelmi ş tir. 

Cüneyd al-Ba ğdadi, Haris al-Muhasibi, Ebil Ta-
lib al-1Viekki, Ku ş eyri ve İ mam Gazzali gibi bir çok 
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büyük mutasavv ıf, yaz ılar ı  ve ya ş antıları  ile İ slam 

tasavvufuna büyük hizmetler yapm ış lard ır. 

İş te bu büyük mutasavv ıflardan biri de Mevlana 
Celâleddin Mevlana, hicri 604, miladi 1207 
yı lında Belh ş ehrinde dünyaya geldi. Hicri 672, miladi 
1273 yı lında Konya'da hayata gözlerini yumdu. Ba-
bası  Sultan al-Ulema Bahaeddin Veled'dir. Bahaeddin, 
Mevlana henüz 5 ya şı nda iken Belh'ten ayr ıldı . Bu ay-
rı lışı nda Moğal istilasm ın etkisi vard ır. Bahaeddin, 
Belh'den ayr ı ldıktan sonra bir süre Ni ş abur'da ve Ba ğ -
dad'da kald ı . Hac vazifesini Hicaz'da tamamlad ıktan 
sonra Ş am'a ve daha sonra Anadolu'ya geçti. En son-
ra Konya'ya yerle ş ti. Burada bu bilgin zat ın vaazlar ına 

Sultan Alâeddin Keykubat bile devam etmi ş tir. Niha-
yet hicri 628, miladi 1220 y ı lında ölmüş tür. 

Babas ı  Bahaeddin öldüğü zaman, Mevlana, vaaz-
lar verecek derecede yeti ş miş ti. Mevlana'n ın yeti ş -
mesinde babasının ve onun arkada ş larının etkisi bü-
yüktür. Özellikle Babas ınm manevi öğ rencisi olan Bur-
haneddin Muhakkik Tirmizi'den çok istifade etmi ştir. 
Mevlana Burhaneddin'in hicri 638 y ılında ölümüne ka-
dar onun sadık bir müridi olmu ş tur. Daha ronra ta-
nınmış  derviş  Ş emseddin Muhammed Tebrizi ile tan ış -
mış tır. Tebrizi manevi alanda Mevlâna'ya büyük öl-
çüde etki yapm ış tır. Mevlana, ona ba ğ lanmış , onu tak-
dir etmi ş  ve gerçek Allah sevgisini onda görmü ş tür. 
O derecede ki ona yakla ş ma, bağ lanma ve tasavvufun 
inceliklerine daima Mevlana'mn hayat ına yeni bir is-
tikamet vermi ş tir. Dinin zahiri manalar ı  yan ında, de-
nınî anlamlar ına daha çok önem verme ğe baş lamış tır. 
Onda Allah sevgisinin örne ğ ini görmüş  ve onun sohbet-
leri Mevlana'y ı  bambaşka bir insan yapm ış tır. Zamanla 
Sultan al-Maşukin sayı lan Ş emseddin Tebrizi'nin ya- 
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nından ayr ı lmaz olmuş tur. Bu yüzden. Mevlana, ma-
nevi öğ rencilerini ihmal etme ğ e baş lamış t ır. Ş emseddin 
Tebrizrye yak ınhğı m hoş  görmeyenler incitici söz-
ler söylemi ş lerdir. Bu sözlerden ötürü Tebrizi, Konya'y ı  
terkedip Ş am'a gitmi ş tir. Fakat bu ayr ı lık, büyük Mu-
tasavvıfımı zı  daha çok etkilemi ş  ve manevi ö ğ renci-
leriyle eskisinden daha az me şgul olmağ a yönelmiş tir. 
Hatta Ş emseddin Tebrizrnin tekrar Kenya'ya dönmesi-
ni sağ lamak üzere o ğ lu Sultan Veled'i Ş am'a yollam ış -
tır. Bunun üzerine Ş emseddin Tebrizi, ricalara dayana-
mayarak Kenya'ya dönmü ş tür. Fakat bu dönü ş  sebe-
biyle Mevlana'n ın yak ınlar ı  tekrar s ızlanma ğ a ba ş lamış -
tır. Bu durumdan Tebrizi memnun kalmam ış  ve ortadan 
kaybolmuş tur. Onu Mevlana'n ın oğ lu Alaeddin'in öl-
dürdüğünü iddia edenler olmu ş sa da öteki o ğ lu Sultan 
Veled bu iddiayı  kesin biçimde yalanlam ış tır. Mevlana, 
Ş emseddin Tebrizryi bulmak için Ş am'a kadar git-
mişse de bir netice alamam ış tır. Bu ayr ıhş  Mevlana'yı  
coşkun bir ilahi a şka düşürmü ş tür. Bundan sonra ma-
nevi ö ğrencilerinden Salâheddin Zerkub'da ilahi a şkı  
aramış tır. Salaheddin, on y ıl kadar bu itibar ı  gördük-
ten sonra ölmüş tür. Bunun üzerine Mevlana, Hüsa-
meddin Hasan b. Muhammed b. Ali Türk'ü manevi 
halife tayin etmi ş tir. Hicri 672 de Hüsameddin öldük-
ten sonra Mevleviliğ in manevi halifeliğ i Mevlana'n ın 
oğ lu Sultan Veled'e teklif edilmi ş tir. Fakat o bu tek-
lifi ba ş langıçta kabul etmemi ş tir. Ancak genel israr 
üzerine Babas ının ölümünden on y ı l sonra Sultan Ve-
led teklifi kabul etmek zorunda kalmış tır. 

Mevlana ölmü ş  ve fakat onun fikirleri ya ş amış tır. 
Özellikle Mesnevi adl ı  eseri, Allah sevgisini ve tasav-
vuf' gerçekleri co şkun ifadelerle anlatm ış tır. Çe ş itli 
dillere çevirilen Mesnevi, bugün bütün dünyada de ğeri 
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ununtulmayacak bir eser say ı lmış tır. Türk mutasav-
vıfının fikirleri, duygular ı  ve insanseverli ğ i takdir edil-
miş tir. Mevlana ayr ıca Divan- ı  Kebir, Fihi Ma Fih ve 
Mecalis-i Seb'a gibi eserler b ırakmış tır. Mektubat da 
onun han fikirlerini ta şı r. Mevlana'n ın ölümünden bu-
güne kadar yediyüz y ı l geçtiğ i halde dü ş ünceleri ya ş a-

makta, mezar ı  ziyaret edilmekte ve dünyan ın çe ş itli 
yerlerinde manevi hayat ı  anı lmaktad ır. Ebisı  Hanife, 
İmam Maturidi, Farabi ve Yunus Emre gibi büyük 
dü şünürler yeti ş tiren Türk Milleti, Mevlana'n ın kültü-
rümüze katk ılar ı  ile daima iftihar edecektir. 

Mevlana'n ın fikirlerinin ya ş amas ında oğ lu Sultan 
Veled'in önemli ölçüde eme ğ i geçmiş tir. Mevleviliğ i ku-
kuran, te şkilatland ıran ve Mevlevi ayinlerini saptayan 
Sultan Veled olmu ş tur. Mevlevilerin yaptığı  seına-
lar ın benzerleri ruhani bir zevk olarak her y ıl bir tören 
halinde tekrarlanmaktad ır. Tasavvufa raks ı , musikiyi 
ve ş iir san'at ını  sokmakta Mevlana'n ın büyük bir eme ğ i 
geçmi ş tir. 

Mevlana özellikle insan ı  ilahi a ş ka layık bir var-
lık olarak anlam ış t ı r. Yeter ki insan, imam, ahlaki ve 
ibadeti ile bu sevgiyi kazanmak için çal ış sın. İnsan, 
Yüce Allah' ı  sevdikçe, onun buyruklar ını  tuttukça ve 
kalbinden kötülükleri sildikçe Yüce Allah da onu sever. 
Tasavvufta gaye bu Allah sevgisine kavu ş rnakt ır. Mev-
lana, bu sevgiye lay ık olmanın yollar ını  göstermi ş , in-
sanlar ı  Allah sevgisinde birle ş tirmek istemi ş  ve nefsi-
nin kötü arzular ını  silmesini bitmiş tir. Bu sebeple onun 
Türk tefekkür tarihindeki yeri unutulmayacakt ı r. 
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SADREDD İN KONEVİ  

Sadreddin Konevi, bir Türk dü şünürüdür. Eski-
den Konya'da çok tan ındığı  için kendisine "Konevi" 
denmiş tir. Hicri 606, Miladi 1210 da do ğmu ş  ve hieri 
673, miladi 1274 de ölmüş tür. Dü ş ünürün tam ad ı  Sadr 
ad-Din Ebu'l-Meali Muhammed b. İ shak b. Muham-
med b. Yusuf b. Ali al-Konevrdir. 

Konevi, kendi hayat ı  hakkında an-Nefahat al-ilâ-
hiye ve Ş erh Hadis al-Erbain adl ı  eserlerinde bilgi ver-
mektedir. Malatya'da •dünyaya geldi ğ i anla şı lmaktad ır. 
Çocukluğu rahat ve ça ğı na göre ş anslı  geçmiş tir. Ta-
nınmış  dü şünür Mulıyiddin b. al-Arabrnin dü şnürü-
rümüzün yeti şmesinde etkili olduğu söylenir. Ş urası  
gerçektir ki Konevi, İ bn al-Arabryi tan ımış  ve ondan 
yararlanm ış tır. 

Konevi, tasavvufu severdi. Az uyuman ın insan 
ruhunu inceltece ğ i kanaat ında idi Bilime de düşkündü. 
Bildiklerini Ş am'daki Ümeyye Camii'nde ö ğrencilerine 
öğ retirdi. 

Konevi, Ş am'da Muhyiddin b. al-Arabrden ya-
rarlanmış , hocas ı  İbn al-Arabrnin ölümünden sonra 
bir süre daha orada kalm ış tı r. 

Konevi, bir ara M ı sır yoluyla hacca gitmi ş tir. Onun 
1254 yılında Konya'da ilmi faaliyetlerde bulundu ğu 
bilinmektedir. Hicri 656, miladi 1258 y ı lında Moğ ol- 
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lar ın, hilafet merkezi olan Ba ğdad' ı  alması  Konevryi 
üzmüş tür. Tasavvufi arınma yoluna giren Konevi, eser-
lerinden anla şı ldığı na göre Allah' ın tecellisine tan ık 

olduğuna inanmış tır. Ayrıca hudus ve k ıdemin sırlarına 

erdiğ ini söylemiş tir. Konevrnin tasavvufi ar ınma yo-
lundaki çabalar ı  yaş lı lık döneminde daha da artm ış tır. 
Nihayet hicri 673, miladi 1274 y ılında hayata gözlerini 
yummuş tur. 

Eserleri: 

Miftah al-Gayb, Tefsir al-Fatiha (Icaz al-Beyan), 
an-Nefehat al- İ lahiyye, Şerh Hadis al-Erbain, Tab 
siret al-Mubtedi ve Tezkiret al-Muntehi (Farsça olan 
bu eser tasavvuf ve ilkeleri hakk ında bilgilerle dolu-
dur), Ş erh al-Esma il-Hüsna, Risale fi Hakk el-Mehdi, 
Mevarid Zev'il- İhtisas ila Makas ıd il- İhlas, Mukata-
bat (Nasireddin Tusi ile mektupla ş malar). 

Konevrnin felsefesi mistik bir karekter ta şı r. Iz-
lediğ i yöntem müka şefe yoludur. Ba şka bir deyiş le 
gönül temizliğ i ile geçekleri ve ilahi sinan ö ğ renme yo-
ludur. 

Konevi, feslefecilerin ve kelânı cıların yöntemin-
den hoş lanmanu şur. Tasavvufta ittihatçdar ı  ve hulul-
cuları  da beğ enmemi ştir. Sünnet Ehlinin görü ş leri 
çerçevesinde kalma ğa çalış mış tır. Konevi, Gazzali'nin 
aksine olarak çok kez ak ıl ve dü şünceye önem verme-
miş tir. Böylece Islamın dü şünceye verdi ğ i önem üze-
rinde pek durmamış tı r. Akı l ve dü şünce yolu ile Tanrı 'yı  
ispat etme ğ e de gerek görmenli ş tir. Ona göre akıl olsa 
olsa ş eriat sorunlar ını  anlamağa yard ım eder. Tanr ı '- 
nın varlığı nın en büyük kan ıtı  olgun insandır. Ba şka 
bir deyi ş le insan- ı  kamilin yeti şmesi Tanrı 'nın varlığı -
nın en büyük kan ıtıdır. 
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Konevi, daima akl ın transandan gerçekleri kavra-
mağ a yetmeyece ğ ini dü şünmü ş tür. Ona göre ilahi ger-
çekler, ancak ke ş f yani iç ya ş antının temizliğ i sonucu 
kazanı lan sezgi gücüyle kavran ır 

Konevi'ye göre herkesin öznel bir Tanr ı  anlayışı  
vard ır. Tanrı 'ya inanan kerkes, O'nu az çok ayr ı mlı  
tasavvur edebilir. İ nsan, ancak kendi kabiliyetine göre 
Tanr ı 'yı  kavrama ğ a çalışı r. 

Tanr ı , öyle bir varlıktır ki O'nun hakikatini ken-
dinden ba şka hiç bir kimsenin bilgisi ku ş atamaz. 

Konevi, İ 'caz al-Beyan ve an-Nefehat al- İ lahi-
ye'de baz ı  mertebelerden söz etmi ş tir. Onun yapt ığı  
mertebe s ınıflamaları  tutarlı  değ ildir. Örne ğ in Nafa-
hat'da verdi ğ i mertebe s ınıflamas ı  ş öyledir: 1— Gayb 
hazreti. 2— Yüce ruhlar (al-kalem al-a'la, ar-Ruh al-a'- 
zam). 3— Vasat- ı  camia (insan mertebesi). 4— Mukay-
yet misal alemi. 5— Sahadet hazreti. 

Düşünürümüz, varlıkların mertebelerini ba şka tür-
lü de sınıflandırmış tır. Konevi, "Gayb" sözcü ğü ile her 
ş eyden önce Tanr ı 'nın zat ve özünü kastetmi ş tir. Bu 
anlamda Gayb "Hakiki Gayb" ad ını  da alır. İ lahi zat 
ve özü tam bilmek olanaks ı z olduğu için "Hakiki Gayb" 
meçhuldür. Akı l onu asla kavrayamaz. 

Konevi, " İ zafi Gayb" sözcü ğü ile de Tanr ı 'nın dı -
şı ndaki evrenin en yüksek tabakalar ın kastetmi ş tir. 
Konevi'ye göre evrenin üzerinde var olan ve tecelli 
eden ilk varl ık ilahi gaybt ı r. 

Daha sonra ilahi isim ve s ıfatlar ın zuhur etti ğ i 
Sabit I şı klar mertebesi gelir. 

Üçüncü mertebede izafi gayb ba ş lar. Konevi'ye 
göre bu mertebede iki gayb alan ı  vardır: 1— Ceberut 
alemi: Soyut manalar alemi, 2— Meleldıt alemi: Mu-
kayyed misal alemi (idealar alemi). 
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Konevi "Emr :Alemi" deyimiyle duyular ın söz ko-
nusu olmadığı  alanı  kastetmiş tir. Emr Alemine, Gayb 
alemi, Melekût alemi, Ruhlar alemi, Ulvi ak ın de denmiş  
ve çok kez bunlar birbirine e ş  anlmada kullanılmış tır. 
Bu isimlendirmeler bazan kar ışı k bir hal almış tır. 

Konevi, Ceberût alemine bazan "Orta Mertebe" 
adını  da vermiş tir. Yüce Ruh da bu alemde bulunur. 
Muhyiddin b. Arabi, Ceberût âleminde Mücerred Mana-
lar ve Nefisler'in bulundu ğunu söylemiş tir. 

Konevrye göre Emr alemine, Melekût alemi da-
hildir. Bu alemde Mukayyed Misaller (idealar), İ lahi 
Vahy, Kutsal Kitaplar ve gökyüzü bulunur. 

Konevrye göre Melekût âlemindeki varl ıklar gök-
leriıı  ve yerin yönetimine etki yaparlar. Gökler  âle-
mini yönetenler Yüksek Melekût alemi ehli, cisimler 
âlemini yönetenlere da a ş ağı  melekût ehli denir. Ko-
nevi, a ş ağı  meleldit ehli ile ruhlar ı  kastetmi ş tir. Bun-
lara cipler ve ş eytanlar dahildir. 

Konevrnin pek tutarl ı  olmayan bir biçimde kul-
landığı  Emr alemi (Melekût alemi) ruhlar âlemidir. 
Mülk alemi ise, Halk âlemidir. Melekût ehlinin bilgisi, 
Mülk ehlinin bilgisinden üstündür. Melekût, Tanr ı 'nın 
gizli "batm" ismini de ifade eder. Mülk, ise O'nun zahir 
ismidir. Tanrı , nesneleri Ruhlar alemi arac ı lığı  ile yarat-
mış tır. Ruhlar alemi var olu ş  bakı mından nesnelerin 
bulunduğu cisimler aleminden önce gelir. Cisimler ale-
mi, Ruhlar aleminin bir gölgesi gibidir. Ceberût  âle-
minde ise öyle varl ıklar bulunur ki bunlar Yüksek 'Mem 
varlıklar ının üstündedirler. Ayn ı  zamanda ilahi nurun 
feyzetmesine arac ı  olurlar. Bunlar ın en büyüğü Büyük 
Ruh (ar-Ruh al-A'zart ı)'dır. Buna Yüce Kalem (al-
Kalem al-A'la)da denir. Tanr ı , ilk önce Kalemi yani 
Aklı  yaratm ış tı r. 
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Misaller alemi, ruhlar alemi ile cisimler alemi ara-
sında bulunur. Buna felsefe diliyle idealar alemi de 
diyebiliriz. Bu alemde velilerin ve Tanr ı  elçilerinin 
ruhları  bulunur. Esasen ruhlar ın cisirn kazanmas ı  ve 
ahlakın somut hale gelmesi bu alemde olur. 

Ruhlar alemi basit, cisimler alemi ınürekkeptir. 
Bunlar aras ındaki bağ lant ıyı  Misaller alemi sa ğ lar. 
Misaller âleminde ruhlar maddi varlığ a sahip olmu ş -
lardır. 

Varlık mertebesinin dördüncüsü ş ahadet ve his 
(duyu) mertebesidir. Bu mertebe, Mülk veya Halk 
âlemini içeren varl ık alanına girer. Bu mertebede du-
yular faaliyet halindedir. Örne ğ in ş ahadet âleminde 
görme olayı  olur ki bu mertebeye dahildir. Ş ahadet ale-
mi bir aç ıdan Gayb yani Nur veya Bat ın aleminin 
karşı tı dır. 

Be ş inci mertebe, insan ın var olduğu alandı r. Muh-
yiddin b. Arabi buna hazret al-insan al Cami ad ını  ver-
miş tir ki insanda bütün varl ığı  toplayan mertebedir. 
Konevi ise bu mertebeye Hazret al-Cami ya da al-Amr 
al-Cami ad ını  vermiş tir. Bazan da bundan Hazreti al-
Vasat al-Camia diye söz etmi ş tir. 

Evrende bulunan her varl ık bu be ş  mertebeden bi-
rine dayanarak varl ığı nı  sürdürür. Konevi'ye göre in-
san, bütün varlıklar ın bir hükmü ve bir genel görünü ş ü 
gibidir. 

Konevi, evrendeki çe ş itli mertebeleri be ş  bölüme 
indirmi ş tir. Be ş  mertebe de Gayb ve Ş ahadet alemi ol-
olmak üzere iki mertebeye indirilebilir. 

Konevi'nin felsefesinde ilahi rahmetin eseri olan 
evrene makrokozmos yani büyük kainat, bunun kü-
çük bir örne ğ i olan insana ise mikrokozmos yani kü- 
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çük kâinat denir. Allah, hre ş eyi ilahi rahmet ve sevgi 
ile yaratmış tır. İ nsan evrenin bütün özelliklerini top-
layan küçük bir evrendir. İ nsan Tanr ı  tarafından rah-
met ve sevgi ile yarat ılmış tır. Sonuç olarak insan 
evrenin yarat ı lmas ında gerçekten bir amaçt ır. 

İ nsan, Güzellik (cemal) ve Güç (Kudret) s ıfatiyle 
tecelli eden Tanr ı 'yı  müş ahede etme yetene ğ ine sahip 
tek varl ıktır. Tanrı , ş ahı s değ ildir. O'nun belli bir bi-
çimi de yoktur. O, evrenle kendini izhar etmi ş tir. İn-
san bu alemde sanki uyku halindedir. Uyku da ha-
yale benzer. O halde insan, gerçek varolu şu ölümden 
sonra görecek ve kavrayacakt ır. Konevi'ye göre uyku, 
küçük ölümdür. Cismani ölüm ise büyük ölümdür. İ n-
san Tanr ı 'yı  gerçek anlamda ancak Ahirette görebilir. 
Sayın Prof. Dr. Nihat Keklik'in "Sadrettin Konevi'- 
nin Felsefesinde Allah - Kâinat ve İnsan" adl ı  eserinde 
açıkladığı  gibi Konevr, Tanr ı 'nın varlıklara tecellisi-
nin bazı  mutasavv ıflar tarafından bu dünyada görüle-
bileceğ ini kabul etmi ş tir. Ancak bu görme, bir ş ahsi 
görme gibi de ğ ildir. Belki güne ş  ışı klar ı= billur par-
çalar ı  üzerine yans ıdığı nda değ iş ik renklerde görün-
meleri gibidir. 

Konevi'ye göre mutasavv ıflar zikir ve riyazet yo-
luyle ilahi feyze ula şı rlar. İ nsan Gayb alemi ile ş aha-
det (gözle görülen) âlem aras ında bir berzaht ır. Yani 
geçittir. Tanr ı  ile yarat ıklar aras ında ilahi emirlerin 
ta şı nmaşı  vas ıtas ı dır. İ nsan, Allah'a naib (vekil) ola-
bilme özelliğ ine de sahiptir. Olgunluk derecesine ula-
şan kimseye insan- ı  kâmil denir. İ nsan- ı  kâmil (olgun 
insan) her ş eydir. İ lahi feyze eri ş en kimse olgun in-
sand ır. Varl ık dairesinin s ırlar ına nüfuz eden insan 
evrenin yarat ılmas ı= amac ı dır. İ nsan, daima tecelli 
eden Allah' ı  mü ş ahade etme gücüne sahip ş erefli bir 
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varlıktır. Olgun insan, her ş eyi kendinde toplayan bir 
nüshad ır. Böyle insan ilahi gerçe ğe ula şı r. Tanrı 'nın 
zati s ıfatlar ının s ırr ına erer. Ke ş fe sahip olur. 

Konevi, genel olarak insanla olgun insan aras ında 
baz ı  manevi derecelerden söz etmi ş tir. İ lk tabakaya 
giren mutasavv ıflar " şuhud" gücüne yani iç kuvvetle 
görme olana ğı na sahiptirler. Varl ıkların yokluktan var-
lığ a geçiş lerine tan ık olurlar İkinci tabakaya girenler 
ilahi varlık aynas ında her ş eyin özünü bölüm bölüm 
alg ı larlar. Üçüncü tabakaya girenler ise olgun insan-
lardır. Tanr ı 'nın özlerde zahir olu şuna tan ık olurlar. 
Insanda hem ke ş f gücü, hem de hayal gücü vard ır. 
Hayal gücü duyu derecelerinin en yükse ğ ini ş ekillen-
dirir. Hayal aleminin misal almine nisbeti parçalar ın 
bütüne nisbeti gibidir. 

Konevrye göre en son ve en yüksek varl ık merte-
besi olgun insand ır. 

İ nsanın bu dünyada görevi, Tanr ı 'ya iyi, güzel ve 
olgun davran ış larla ula ş maktır. Olgun insan bunu ger-
çekle ş tiren kimsedir. İ nsan, Tanr ı 'nın sıfatlar ını  ken-
dine örnek ald ığı  derecede olgunla şı r. Tanr ı 'nın isim-
lerine davranış larla benzeyerek ahlaki olgunlu ğ a eriş -
menin ifade etti ğ i anlam da budur. 

Konevi, inanç sorunlar ında Ebu Hanife'nin ve 
Maturidrnin görü ş lerini devam ettirme ğe çalış mış tı r. 
Ancak, onlar ın görüş lerine tasavvufi fikirleri de ekle-
miş tir. Ayrıca Eflâtunculu ğun ve Yeni-Eflatunculu ğun 
bazan etkisinde kalmış tır. Tasavvufta bazan Gazzalr-
nin izinden gittiğ i görülmekle beraber Muhyiddin İ bn 
Arabrnin etkisi de görülür. 

Ş u hususu da önemle belirtmek yerinde olur. Ko-
nevi, tasavv ıdi görüş lerinde İ slam' a bağ lı  kalmak is-

temiş tir. Daima delillerini Kur'an, hadis ve eski sun- 
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lerin sözlerinden vermi ş tir. Böylece tasavvufi bir gö-
rüş le islâmın savunucusu olmu ş tur. Onun eserleri Ana-
dolu'da Türk- İ slam kültürünün yay ılmasında etkili 
olmu ş tur. Bu bakımdan Konevi'nin Türk- İ slam fel-
sefesinde özel bir yeri ve de ğeri vard ı r. 

91 



YUNUS EMRE 

Yunus Emre XIII. yüzy ı lın ikinci yar ı sında ve 
XIV. yüzyı lın ba ş lar ında ya ş amış  büyük bir ş air, bü-
yük bir düşünür, büyük bir ahlâkç ıdır. Yunus'un 82 
yaşı ndayken H. 720 /M. 1320 y ıhnda hayata gözlerini 
yumduğu anla şı lmaktad ır. Onun fikirlerini Divan' ın-
dan ve Risalet al-Nusiyye adli eserinden ö ğ reniyoruz. 

Yunus, insan terbiyesine ve ahlâkma çok önem 
vermiş tir. Kendisi Taptuk Emre ad ında sayg ı değer 
bir ki ş inin menevi yönetiminde yeti ş miş tir. Bütün gü-
cüyle Tanr ı 'ya layık bir kul olmağ a çal ış mış tır. Tanrı  
yolunda çalış anların ş u özelliklere dikkat etmesi gerek-
tiğ ini ş ürlerinde belirtmiş tir: 1— Kimseyi yermemek. 
2— Nefsi semirtmemek. 3— Hava ve hevesten uzak dur-
mak. 4— Dünyaya aldanmamak. 5— Alçak gönüllü ol-
mak. 6- Tanr ı 'yı  sevmek. 7— Marifetin de ğ erini bil-
mek. 8— Hakikat için çalış mak. 9— Gönül kırmamak. 
10— Ölmeden önce ölmek. 

Yunus Emre ölmeden önce ölmenin önemini bir 
dörtlüğünde ş öyle ifade etmi ş tir: 

Ben dost ile dost olay ı m 
Canı m feda edeyim 
Ölmezden evvel öleyim 
Dünya baki kalmaz bana 
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Yunus gönül k ırmanın kötülüğü hakkında da bize 

şu ikazda bulunmu ş tur: 

Ak sakall ı  bir koca 
Bilemez haline nice 
Emek yemesin hacca 
Bir gönül y ıkar ise 

Gönül kırmamayı  tasavvufi görü şünün ilkelerinden 
biri sayan Yunus Emre, bu konuda şunlar ı  da söyle- 
miş tir: 

Gönül Çalabı n taktı  Çalap gönüle baktı  
İki cihan bedbahtı  kim gönül y ıkar ise 

** 

Bir kez gönül y ıkt ı n ise bu k ı ldığı n namaz değ il 
Yetmi ş  iki millet dahi elin yüzün yumaz değ il 

Esasen Yunus Emre, dinde dar görü ş lü değ ildir. 
Ho ş görü sahibidir. Hatta kendisi gibi din anlay ışı  ol-
mayanlara da sayg ı  göstermi ş tir. A ş a ğı da da görülece ğ i 
gibi onun bu husustaki dü şüncelerini yans ıtan ifadeleri 
çoktur: 

Dostan artık kimse bilmez 
Kâfir Müslüman kimdi ğ in 
Ben k ı larım namaz ı m ı  
Hak geçridiyse naz ı m ı  

** 

Sen sana ne sanı rsan 
Ayr ığ a da onu san 
Dört kitabı n manası  
Budur eğer varısa 

** 

Oruç namaz zekât hac cürm-ü cinayet durur 
Fakir bundan uzattı :- hass-ı  havas içinde 

** 
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Kimse dinine biz hilâf etmeziz 
Din tamam olıcak doğar muhabbet 

** 

Yetmi ş  iki millete suçum budur hak dedim 
Korku hiyanetedir ya ben niçin k ızarı m 

Görülüyor ki Yunus Emre, Kur'an'daki "dinde 
zorlama yoktur" mealindeki âyete uygun olarak vicdan 
özgürlü ğüne sayg ı lıd ır. Bu husustaki fikirlerini şu be-
yitlerden de ö ğ renmekteyiz: 

Has-u âm muti asi dost kuludur cümlesi 
Kime e ğdibilesin gel evinden ta ş ra çık 

** 

Çalış , ye, yedir, bir gönül ele getir 
Yüz kâbeden yeğ rektir bir gönül ziyareti 

Yunus "Ol kiş i kim sağı r durur, söyleme hak sö-
zün ona" diyerek fikri bask ıya kar şı  çıkmış tır. 

Yunus Emre'nin felsefesinde hiçlik duygusu ve 
ölüm gerçeğ i önemli bir yer tutar. Ancak Yunus, ölüm 
ve hiçlik konular ı nı  ş iirlerinde i ş lerken asla inkârc ı  ol-
mamış tır. Aksine insanın Tanr ı 'dan geldi ğ ini, yine O'na 
dönece ğ ini ve insan ın bu dünyadaki görüntüsünün 
geçici oldu ğunu belirtme ğ e çalış mış tır. Yunus, bu fikir-
lerini ş iirlerine serpi ş tirirken dünyay ın bir hapishane 
ve imtihan yeri oldu ğunu hatırlatmış t ır. İ nsanın dün-
yadaki kayg ı sını , sıkıntı sını  ve garipliğ ini dile getir-

miş tir. Yunus bu konular üzerinde dü şünürken kurtu-

lu şun Tanr ı 'yı  sevmekte oldu ğunu sık sık tekrarla-
mış tır. Tanr ı 'yı  greçketen seven insan ın, iç âlemini ma-
nevi gerçeklere uygun olarak düzeltece ğ ini söylemi ş tir. 
Bu konuyla ilgili görüş lerini ihtiva eden ş iirlerinden i ş te 

baz ı  örnekler: 
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Ben bir garipçe bülbülüm 
Gülistana güle geldim 
Dilerdim avunam gülem 
İnlemem doldu cihana 

** 

Yunus Emrem bu dünyada 
Kim güldü ki sen gülesin 
Külli hep ağ layı  geçti 
Kim geldi ise cihana 

* * 

Gelin bir nazar eylen 
N'oldu cihan içinde 
Niceler toprak oldu 
Bu az zaman içinde 

** 

An ınaz m ı s ı n sen ş ol günü 
Gözün nesne görmez ola 
Düşe suretin toprağa 
Dilin haber vermez ola 

** 

Bu dünya dönmü ş  zindana 
Koydular bizi zindana 
Zindanda gülmek mi olur 
Yürüyeyim yana yana 

* * 

Bu dünya kak,- evidir 
Hem baki değ il fanidir 
Aldanuban kalma buna 
Tez tövbeye gelmek gerek 

Yunus Emre, evrenin sonunu dü şünürken Tanr ı '- 
nın sonsuzluğunu da dile getirme ğe çalış mış tır. İnsan ın 
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kimi zaman bu dünyada kendini inkâr etti ğ ini ve ya-
b ancı laş tığı nı  söylemiş tir. İ nsanın as ıl varlığı ndan uzak-
la ş arak, olaylar kar şı sında gerçe ğe ters dü ş mesini ver-
mi ş tir. İ nsan ın zaman zaman günlük olaylar ın hı rsiyle 
kendi cevherini tüketti ğ ini ince bir biçimde ifade et-
miş tir. Yunus, insan ın kendi asl ını  dü ş ünmesini, geçici 
ş eylerden yüz çevirmesini ve Tanr ı  sevgisiyle varolma ğ a 
çalış masını  istemi ş tir. Yunus, insan ın yabanc ı laşmasını , 
krizini ve geçici ya ş ant ı s ını  ş u ifadeleriyle ne güzel dile 
getirmi ş tir: 

Nerden neye geldim neye 
İnanma yalan dünyaya 
Var ı r olıcak sinliğ e 
Girem ah dost deyi deyi 

* * 

Sol bir beş  on arşı n beni 
Kefen edeler eynime 
Dökem ş u dünya donları m 
Giyem hey dost deyi deyi 

** 

Bir garip ölmüş  diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğ uk su ile yuyalar 
Ş öyle garip bencileyin 

* * 

Fani dünyanı n beyleri 
Giyerler türlü donları  
Yatm ış lar kara toprağ a 
Gözleri dolmu ş  ola m ı  

Yunus Emre, insanın as ı l varlığı nın, görünen biçimi 
değ il, iç yapı sı , manevi yap ı sı , daha ba şka bir deyimle 
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ruhi yap ı sı  olduğunu söylemi ş tir. Bu iç varlığı n da Tan-
rı 'nın varlığı ndan bir nur oldu ğunu anlatma ğa çalış -
mış tır. Düşünürürnüzün i ş te bu husustaki baz ı  ifade-
leri: 

Nereye bakar isem dopdolusun 
Seni nereye koyam benden içeru 
Beni sorma bana bende değ ilim 
Suretim bo ş  yürür dondan içeru 

Şeriat, tarikat yoldur varana 
Hakikat, marifet ondan içeru 
Süleyman ku ş  dilin bilir dediler 
Süleyman var süleymandan içeru 

Yunus Emre, felsefesinde hazan vandet-i vücuda 
varan görü ş leri dile getirmi ş tir. Bu görü ş lerini anla şı l-
dığı na göre vecd halini ya ş adığı  anlarda ifade etmi ş -
tir. Normal zamanlarda evrenin, Tanr ı 'nın hür irade-
siyle yarat ı ldığı nı  doğ rulamış tır. 

Yunus Emre'nin, insan ın iç varlığı nı  Tanrı 'dan ge-
len bir bir ışı k gibi gösteren, bazan da insan ın Tanrı 'da 
var olduğunu anlatan baz ı  ifadeleri şunlard ır: 

Yedi yer, yedi gö ğ ü, dağ ları  denizleri 
Ur.mağ  ile Tamuyu cümle vücâtta bulduk 
Gece ile gündüzü, gökte yedi y ı ldı z ı  
Lehvde yaz ı lı  sözü, cümle vilaı tta bulduk 

** 

Tevrat ile İncil'i , Furkan ile Zebur'u 
Bunlardaki beyanı , cümle vucutta bulduk 

** 

Onsekiz bin âlem halk ı  cümlesi bir içinde 
Kimse yok birden ayr ı  söyleyen dil içinde 

** 
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Bu t ı ls ı m ı  bağ layan, cümle dilde söyleyen 
Yere göğ e s ığ mayan girmiş  bu can içine 

** 

Tanrı  kadim, kul kadim, ayr ı lmadı m bir adı m 
Gör kul kim, Tanr ı  kimdir, anla ey sahip kabul 

** 

A-dem yart ı lmadan 
Can kalı ba girmeden 
Ş eytan lânet olmadan 
Ar ş  idi seyran bana 

Yunus Emre görüldü ğü gibi büyük bir düşünürdür. 
Doğunun derin felsefesini kendine has bir sentezle 
dile getirmi ş tir. Bunu yaparken kendisinin insani de-
hası , din anlay ışı  ve tasavvufi kültürü önemli bir etken 
olmu ş tur. Yunus'un felsefeye, hikmete ve tefekküre 
önem verdiğ ini ş u ifadelerinden de anlamaktay ız. 

Odur bana benden yakı n 
Hikmet bilen buldu hakk ı n 
Okuyup hikmetin ilmin 
Lokman olay ı m bir zaman 

** 

Biçare Yunus neylesin 
Derdini kime söylesin 
Bir dem tefekkür eylesin 
Bu dünyan ı n hallerine 

Yunus Emre, görüldüğü gibi âdeta baz ı  konularda 

bat ıdaki varolu ş çu felsefeye öncülük etmi ş tir. Ancak 
Yunus, ne Sartre gibi, ne de Heidegger gibi inkârc ı  ol-

mamış tı r. Tanr ı 'y ı  daima yüceltmi ş  ve onun â şı kı  ol-
muş tur. Onun felsefesinde Gabriel 1Vlarcel ve Karl Jas-
pers'e mal edilen dü şüncelerin tohumlar ını  görmek-
teyiz. Bat ı lı  bu dü şünürler belki de Yunus'u bilmiyor- 
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lard ı . Ancak Yunus'un sistemi onlardan daha derin ve 
daha değ iş iktir. Duygusu, sezgisi ve insanc ıl yapısiyle 
Yunus, bütün insanlar ın ı stırabını  dile getirmi ş tir. Bu 
konuyu Yunus'un ş u dörtlü ğü ile bitirelim: 

Ad ı m ız miskindir bizim 
Düş manı m ız kindir bizim 
Bir n tutmay ız 
Kamu (dem birdir bize 
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!BN HALDUN 

İbn Haldun, Hicri 732, Milâdi 1332 de Tunus'da 
doğdu. Ailesi Hadramut'dan Ispanya'ya göç ederek 
gelmiş tir. İbn Haldun felsefe, tarih ve zaman ında ge-
çerli öteki ilimleri tahsil etti. Tarihte 1V1es'udi'nin fi-
kirlerinin etkisi görülür. Ancak kendisi bu konuda yeni 
araş tı rma yöntemleri getirmi ş tir. İ lk kez sosyoloji ve 
tarih felsefesi yapm ış tı r. İbn Haldun'un, Tarihine yaz-
dığı  Mukaddime adl ı  eserde tarih felsefesinin ilk ara ş -
tırma yöntemi görülür. 

İbn Haldun, Ebu Abdullah Muhammed al-Ansarr-
den ders almış , ayrı ca çalış kanlığ lyle kendini iyi yeti ş -
tirmiş tir. Çe ş itli siyasi görevlerde de bulunmu ş tur. Bir 
ara Fas Emiri Ebu İ nan'ın veziri olmu ş tur. K ıskanan-
lar yüzünden hapsedilmi ş tir. Serbest b ırakıhnea En-
dülüs'e gitmiş tir. Onun Gıranta Emiri Abdullah b. 
Ahmer'in saray ında vazife ald ığı nı  da görüyoruz. Bir 
ara bu Emir onu Kastil krall ığı na elçi olarak yollam ış -
tır. İbn Haldun, bazan tehlikeyi sezdi ğ i için, hazan da 
kırgınlıklar dolay ısiyle saraydan saraya dola şmış  ve 
çe ş itli emirlere hizmet etmi ş tir. Bir süre bedeviler ara-
sında da dola şmış tır. En sonra Kahire'de Hicri 808, 
Milâdi 1406 da ölmü ş tür. 

Elimizde Tarih'i, Tarihine yazd ığı  Mukaddime'si ve 
Ş ifa as-Sail Li-Tehzibi'l-Mesail adli eserleri vard ır. İbn 
Haldun tarih ara ş tırmas ının toplumun ya ş antı sı  ile 
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yakından ilgili olduğunu tesbit etmi ş tir. Tarih insan 
hayatının toplumsal olaylar ını  açıklam alıdır. Bunu yap-
mak için de insanlar ın yapt ıkları  eserler, besinlerin üre-
timi, ilim ve sanat ın doğuşu anlatı lmalıdır. Tarihin de 
bir kanunu vard ır. Tarih yaln ı z gerçek olgular de ğ il, 
aynı  zamanda olgular ın tahlilidir. Tarihte benzer se-
bebler, benzer sonuçlar ı  doğurmuş tur. Tarih ona göre 
toplumun bütün görünü ş lerini kapsamalı dır. Böyle bir 
tarih, töreleri, devleti yönetme biçimlerini ve kültürü 
içermelidir. K ısacas ı  tarih yaln ız sava ş lar demek de ğ il, 
toplumun medeniyetini de anlatan bir ilimdir. İnsan 
toplumuna etki yapan olgular ı  ve bu olgular ın neden-
lerini açıklayan tarihçi ba ş arıh olur. 

İbn Haldun insan için toplum hayat ının zorunlu 
olduğunu belirtmiş tir. Devlet toplum d ışı nda kavra-
namaz. Devletsiz toplum dü ş ünmek de güçtür. İnsan 
hayat ı  dayanış ma ile mutlu do ğ rultuda geliş ir. Toplum 
için devamh anar şi imkân d ışı dır. Sonunda yöneten-
lerin ve yönetilenlerin bulunmas ı  gereklidir. 

İ bn Haldun, uygarl ıkların kurulmas ında iklim-
lerin de etkili oldu ğunu ve büyük uygarhklarm iklimi 
ılımlı  olan yerlerde kuruldu ğunu belirtmiş tir. Böyle 
iklimler insan tabiat ına daha uygundur. Sert iklim, in-
sanı  daha çok yorar ve böyle iklimi olan yerlerde do ğaya 
uymak güç olur. A şı rı  sıcak ve a şı rı  soğuk iklimlere na-
zaran ılımlı  yerlerin insanı  daha çok çalış ma imkârıı  
bulur. 

İbn Haldun'a göre insan do ğduğu gibi kalmaz. İn-
sanın alış kanlıklar ı  ve içinde ya ş adığı  toplumun ş art-
ları  ona etki yapar. Milletlerin de ğ iş ik karakterde ol-
maları  alış kanlıklanıun ve kazand ıkları  ya ş ama tarz-
larımn sonucudur. Alış kanlıklar insan tabiat ını  değ iş -
tirirler. Al ışı lan ş ey töre haline gelir. 
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İ bn Haldun'a göre Devlet, hal ve ş artlar ın geliş -
mesiyle de ğ iş ikliğe u ğ rar. Bir devlet, yükselme, du-
raklama ve gerileme hallerini geçirir. En sonra da y ı -
kıhr. Devletin devaml ı lığı  insan hayat ına benzer. İ n-
san toplumunun geçirece ğ i bu evreleri önleme ğ e imkan 
yoktur. 

İbn Haldun'a göre bir devlet şu be ş  olguyu ya ş ar: 

1—Göçebelikten zafere ula ş mak. 

2—Alınmış  yerlerdeki kavimlere hükmetme. Ik-
tidarın sağ lamla ş tırı lması , köleler s ınıfı= ve sanatlar ın 
doğması . 

3—Büyük ş ehirlerin kurulmas ı . Zenginliğ in art-
mas ı . Çiftçilik ve ticaretin geli şmesi. 

4— Yönetenlerin bar ış  ve esenlik yolunu seçmesi. 
Başka ülkelere göz dikmemesi ve geçmi ş  milletlerin 
tecrübelerinden yararlanmas ı . 

5— Yönetenlerin e ğ lenceye ve haks ı z iş lere yönel-
mesi. Bu hale düşünce devletin çökmesi bir gün kesin-
leş ir. 

İ bn Haldun, dinin toplumsal etkisini kabul etmi ş -
tir. Devlette liberal bir politikan ın ve özgürlü ğün yer-
leş mesine taraftar olmu ş tur. Özellikle düzen ve görev 
sevgisinin yerle şmesinin önemine dikkati çekmi ş tir. Ge-
niş  düşünceli bir insan olarak İbn Haldun, fertler üze-
rinde gereksiz bask ıyı  hoş  kar şı lamaz. Umran ilmi de-
diğ i medeniyet ilmine önem vermekle sosyolojiye hiz-
met etmi ş tir. İ ktisadiyat ın ferdi çabalarla geli ş ece ğ ini 
ve zenginliğ in ancak çalış makla kazanı laca ğı nı  belirt-
miş tir. Dindar olan İ bn Haldun, dini insan ın sosyal 
hayatının bir görünü ş ü olarak anlatm ış tır. Ferdi ruh 
hayat ına önem veren İbn Haldun, hiç bir ş eyde akl ı  
ihmal etmemi ş tir. Tarihle sosyolojiyi adeta bir ş el- 
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tiren ve ara ş tırmada yeni ilkeler getiren İbn Haldun 
büyük bir dü şünürdür. Onun bu yoldaki çal ış maları  bir 
çok islam devletine ışı k tutmu ştur. Ş arklı  ve garpl ı  
bir çok biigine yol göstermi ş tir. Ondokuzuncu yüzy ılda 
Tunus'ta onun ad ına nisbetle Halduniye Cemiyeti ku-
rulmuş tur. Bu cemiyetin, onun görü ş lerini yans ıtmak 
için çaba harcad ığı  görülmüş tür. 

İ bn Haldun, Mukaddime'sinde çe ş itli ilimleri an-
latmış  ve bu ilimlerin değerini belirtmi ş tir. İ limleri 
ilkin akli ve nakli diye ikiye ayırmış tır. Akli ilimleri de 
dörde ayırmış tır. Bunlar ın dalları  şunlardı r: 1— Mant ık. 

2— Talim! (Riyazi) ilimler 3— Tabii ilimler. 4— İ lahi 
ilimler Ş er'i yani nakli ilimlerin bölümleri de şunlar-
dı r: 1— Tefsir. 2— K ıraat. 3— Hadis. 4— F ıkıh Usûlü. 

5— Fıkıh, 6— Kelâm, 7— Tasavvuf. 8- Rûya. Ayr ıca 
bu ilimlerin daha küçük dallar ından da bahsetmi ş tir. 

İbn Haldun ayrıca dil, kimya, harflerin esrar ı , sihir 
ve tı lsı m ilimlerinden de söz etmi ş tir. 

İbn Haldun, çocuklar ın eğ itimi hakkında da fikir 
yürütmü ş tür. Bu hususta önem verilecek ilkeleri ş öyle 
sıralamış tı r: 1— İ lkin kolay ş eylerden ba ş layıp zor olan 

ş eylere doğ ru tedricen ilerlemek gerekir. Konuyu bir 
kaç kere tekrarlamakta yarar vard ır. 2— Çocuğun duy-

gularına hitap eden örnekler vermelidir. 3— Bir konuyu 
iyice *etmeden di ğerine geçmern.elidir. 4— Ö ğ retim 

sırasında çocu ğa sert davramlmamand ır. Çünkü sert-
lik çocuğu yalan söyleme ğ e iter ve tem.belle ş tirir. 5-
Çocuğ a ö ğüt yerine iyi örnekler vermelidir. Ana, baba 
ve öğ retmen çocuklara yasak ettikleri şeyleri yapmama-
lı dır. 6— Çocu ğ a dersler ana dili ile verilmelidir. 

Görülüyor ki İbn Haldun'un e ğ itim hususunda 

koyduğu ilkeler bu gün dahi geçerlidir. Özellikle çocu- 
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ğun ş ahsiyetine verasetin de ğ il, eğ itim ve toplumun 
törelerinin yön verece ğ ini kaydetmesi dikkati çekicidir. 

Hası lı  İbn Haldun, çok yönlü bir dü şünürdür. 
Onun görü şleri tarih ara ş tırmasına ve sosyoloji ilmi-
nin geliş mesine etki yapmış tır. İbn Haldun Araplarla 
Türkleri kar şı laş tırırken Türklerin ba ş arılarmdan ve 
üstünlüklerinden övgüyle söz etmi ş tir. İbn Haldun, 
akı lcı  ve tecrübeye önem veren bir dü şünür olmakla 
beraber tasavvufculara da sayg ı  göstermi ş tir. 

İ bn Haldun, yaln ı z İ slâm âleminde de ğ il, aynı  za-
manda Bat ıhlarca da takdir edilen büyük bir dü şünür-
dür. 

104 



MUTEZİLE EKOLÜNÜN IKI DUŞİ Sİİ RÜ: VASIL VE 
CAHİ Z 

Islam'da Mutezile ad ı  ba ş langı çta baz ı  siyasi olay-

lara katılmayanlara verilirdi. Mesela Hz. Ali ile Hz. 
Aiş e aras ındaki çeki ş mede tarafs ı z kalanlara "Mute-
zile" denmi ş ti. Her iki tarafa kat ı lmayıp tarafs ı z kalan 
Sahabiler aras ında Abdullah b. Ömer, Muhammed b. 
Mesleme al-Ansari ve Usame b. Zeyd gibi tan ınmış  
kimseler vard ı . 

Hz. Hasan ve Hz. Muaviye aras ındaki çekiş meye 
katı lmayanlara da "Mutezile" ad ı  verildi. Bunlar tar-
tış maya girmek istemeyen, tart ış ma yerine daha 
çok ibadete önem vermek isteyen kimselerdi. 

Bir kelaın ekolünün doğmasmı  sa ğ layan itizali 
hareket ise Miladi 748 de ölen Vas ı l b. Ata ile ba ş lar. 

Vasıl b. Ata, Basra'daki zül ı d ekolünün ba şkanı  olan 
Hasan Basri'llin ö ğ rencisidir. Bir gün Hasan Basrrnin 
toplant ısına bir adam gelerek ş öyle bir soru yöneltti: 
"Büyük günah i ş leyen kimse mü'min midir ? Yoksa 
kâfir ? Bu soruya Hasan Basri'den önce ö ğ ren-
cisi Vası l b. Ata cevap verdi. Vas ı l b. Ata, cevab ında 
"büyük günah i ş leyen ne kâfirdir, ne de mü'mindir. 
Böyle bir kimse fasikt ır" dedi. Bunun üzerine Hasan 
Basri, kelam ilmi tarihinde tan ı nmış  "Vas ıl bizden iti-
zal etti yani ayr ı ldı " cümlesini söyledi. Vas ıl'ın hoca- 
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sından ayr ı lm,asiyle "ayr ılanlar" anlam ına gelen Mu-
tezile ekolü do ğdu. 

Vas ı l b. Ata, büyük günah i ş leyeni fas ık saymakla 
Haricilerin görü ş lerini çürütüyordu. Hariciler büyük 
günah i ş leyenin kafir oldu ğunu söylüyorlard ı . Mesela 
adam öldüren, hırs ızlık yapan, yetim hakk ı  yiyen veya 
dedi-kodu eden kimse Haricilere göre ne kadar çok iba-
det ederse etsin kâfir say ı lır. Mu'tezile bu görü ş e kat ı l-
mad ı . Büyük günah i ş leyen mü'min, fas ık sayı lı r di-
yorlardı . Mutezile'ye göre böyle bir günah i ş leyen kimse 
tövbe etmeden ölürse Cehennenfe gider. Ancak iman ı  
olduğu için bir kâfirden daha hafif bir ceza ile cezalan-
dırı lır. Mutezile'nin bu görü şü aynı  zamanda 1YIürcie'ye 
de bir kar şı lık idi Çünkü Mürcie iman sahibi kimseye 
günah iş lemenin zarar vermeyece ğ ini ileri sürüyordu. 
Kur'andaki "Allah'tan umut kesmeyiniz. Çünkü Al-
lah bütün günahlar ı  bağış lar" mealindeki âyeti delil 
göstererek Islam'da iman ın önemli olduğunu, müminin 
günahını  Allah'ın bağış layaca ğı nı , inançs ı zların ise Ce-
hennem'e gideceklerini söylüyorlard ı . Oysaki Mürcie'-
nin bu görü ş ü hem Mu'tezile, hem de Sünnet Ehli aç ı -
sından yanlış tır. Sünnet Ehli'ne göre. Kur'an bir bü-
tündür. Kur'an'da gerek inanc ın önemi ve gerekse iba-
detin önemi belirtilmi ş tir. Ayr ıca büyük günah i ş le-
menin kötülü ğü aç ıklanmış tır. Bu nedenle Islam'da 
iman ve davranış  güzelliğ ine beraberce önem vermeli-
dir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz "ben ahlakm gü-
zelliklerini tamamlamak üzere gönderildim" diye bu-

yurmu ş tur. 

Sünnet Ehli'ne göre büyük günah i ş leyen s  kimse 

kâfir sayılmaz. Suçsuz da say ı lmaz. Böyle bir kimse 
günahkar mü'min say ı lır. Günahını  Allah dilerse ba-
ğış lar, dilemezse ba ğış lamaz. 
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Yami. b. Ata, yeni bir fâs ık anlayışı  getirmekle 
şı lagelmiş  görüş lere ters dü şüyordu. Çünkü Peygamberi-
miz zamanında kâfirle mümin aras ında bir fâs ık iner-
tebesi yani "iki yer aras ında orta yer" görü şü yoktur. 

Vasıl b. Ata, büyük günah i ş leyen kimsenin Abirette 
kâfirle mümin aras ında bir mertebeye sahip olaca ğı nı  
söylemekle Sünnet Ehli'ne ters dü ş üyordu. Peygambe-
rimiz zaman ında insanlar genellikle üç bölüme ayr ılırdı : 
Mü'minler, münafıklar, kâfirler. 

Mü'minler, imanın ş artlar ına inanıp davranış ları  
ile de İ slâmiyete bağ lı  kalan kimselerdir. 

Münafıklar, kalpleri ile inanmad ıklar ı  halde mü-
min görünen kimselerdir. Bunlar görünü ş te ibadette 
de kusur etmezlerdi. 

Kâfirler, islâmiyeti aç ıkça kabul etmeyen kimse-
lerdir. 

Peygamberimiz zamanında insanlar genellikle bu 
üç bölüme ayr ıhrd ı . 

Vasıl b. Ata, Allah' ın zati s ıfatlar ını  da tevil et-
miş tir. Tevhit inanc ınm gereğ i olarak Allah'ın yalnı z 
kıdem sıfat ını  kabul etmiş tir. 

Vasıl, kader meselesinde Ma'bed al-Cuheni ve Gay-
lân ad-D ını e şki'nin etkisinde kalm ış tır. Ona göre ha-
kim ve adaletli olan Allah' ın, kullarına iradeleri ile 
yapmadıkları  fiilden ötürü zulmetmesi dü şünülemez. 
Kullar bir fiili Allah' ın zorlaması  ile değ il, kendi özgür 
iradeleri ile i şlerler. Bundan dolay ı  da sorumludurlar. 

Mu'tezile'nin ilk kurucusu Vâs ı l b. Ata, S ıffin sa-
vaşı , Cemel vak'ası  ve Hz. Osman'ın öldürülmesi olayı  
hakkında fikir yürüttü. Sünnet Ehli mensuplar ı  saha-
beye kar şı  son derece sayg ı lı  olduklar ı  halde Vas ıl b. 
Ata, sözü geçen olaylara kat ılanların bir bölümünün 
fâs ık olduğunu iddia etti. 
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Vas ı l b. Ata, görü ş lerini yaymak için çe ş itli eser-
ler yazd ı . Eserlerinin baz ılarının isimleri ş unlard ır: 
Asnaf al-Murcie, Kitab fi't-Tevbe, Kitab Maani'l-Kur'- 
an, Kitab fi't-Da'vet, as-Sebil ile Marifet al-Hakk, Ki-
tab Ma Cera Beynehu ve Beyn Anl ı  b. Ubayd, Taba-
kat Ehl al-Ilm va'l-Cehl, al-Menzile Beyn al-Menzile-
teyn, al-Hatb fi't-Tevhid va'l-Adl. 

Ne yaz ık ki Vasıl'ın kaybolan eserlerinin isimlerini 
ancak Tabakat kitaplar ından öğ renebiliyoruz. 

Vasıl hakkında sözlerimizi bitirmeden önce bir 
hususa dokunmakta yarar vard ır. Vas ıl b. Ata zaman ın-
da Zmdıklar, Maneviye, Hariciler, Dehriler ve çe ş itli 
diiı î akımlar Islâmiyete ayk ırı  görü ş ler yay ıyorlard ı . 
Mu'tezile'den gerek Vas ıl b. Ata ve gerekse Amr b. 
Ubayd bu akıınlara kar şı  durdular. Kendi ö ğ renci-
leriyle birlikte isla ıniyet'in savunmas ını  yaptılar. Vas ıl, 
baz ı  görüş lerinde yanı lmakla birlikte Islamiyet'i sa-
vunmakla olumlu bir hizmet de yapt ı . Esasen kendisi 
ibadete ve ilme dü şkün bir kimse idi. Ahlak açı sından 
da olgun davranma ğa çalışı rdı . Mu'tezile ekolünden, 
kötü niyetli baz ı  kiş iler yan ında, dinimize hizmet eden 
bilginler de yeti ş ti. I ş te bunun içindir ki halife Me'- 
mun, Mu'tasım ve Vas ık, Mu'tezile ekolü mensuplarm ı  
tuttular. Onlara de ğer verdiler. Abbas! Devleti sara-
yında itibar ı  olan bir mutezili bilgin de Ca'fer b. Mu-
be şş er'dir. Bir gün Halife Vas ık, veziri Ahmed b. Ebî 
Davud'a niçin kendi dostu olan mutezili bilginleri kad ı  
ve hâkim tayin etmiyorsun deyince Vezir şu cevab ı  
verdi: "Ey Mü' ıninlerin Emiri onlar bunu kabul et-
miyorlar. Mesela Ca'fer b. Mube şş er'e onbin dirhem 

yolladım. Kabul etmedi. Ziyaret için izin istedim, ver-
medi. Müsaadesiz yan ına girince de yüz vermedi. Ka-

&ligi nas ıl kabul ettireyim. ?" Oysaki çok muhtaç du- 
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durumda olan Ca'fer b. Mübe şş er'e bir dostu iki dir-

hem verince te şekkür ederek akl ı . Ca'fer bunun ne-

denini de şöyle açıkladı : Vezirin yollad ığı  onbin dirhem 

milletin paras ıydı . Bu iki dirhemde ise milletin hissesi 
yoktur. Onun için kabul ettim. 

Bu olay da gösteriyor ki baz ı  halifelerin sayg ı  ve 
sevgisini kazanan , mutezili bilginler içinde gerçekten 
erdemli ki ş iler çoktur. 

Sarayda itibar gören 'mu'tezili bilginlerden birisi 
de Câhiz'dir. Miladi 869 yı lında ölen Ebu Osman Amr 
b. Bahr al-Câhiz çok yönlü bir bilgindir Câhiz, Basra'-
da edebiyat, felsefe ve din bilginlerinden çok iyi yarar-
landı . Ça ğı nın en güçlü bilginlerinden biri oldu. Halife 
Mu'tasım'ın veziri İ bn az-Zeyyat' ın dikkatini çekti. 
İ bn Zeyyat ona sarayda gerekli de ğ eri verdi. Hilafete 
Mütevekkil geçtikten sonra, Mutezile gözden dü ş -
meğ e ba ş ladı . Câhiz, bu kez de saraya yak ınlığı  ile bi-
linen Ahmed b. EM Davud'un saygı  ve sevgisini kaza-
narak itibar ını  sürdürdü. 

Câhiz, her ş eyden önce iyi bir edebiyatç ı  idi. İ lmi' 
eserlerinde bile usta bir kalemin uslübu görülür. Baz ı  
eserlerinde günün meselelerini sohbet biçiminde aç ıklar. 

Câhiz ayr ı ca Yunan ak ılcı  felsefesini ilk inceleyen 
bilginlerdendir. Özellikle Aristo'yu iyi biliyordu. 

İ lâhiyata dair yazd ığı  eserlerinde ak ılcı  bir yol 
izlemiş tir. Kitab al-Hueac fi'n-Nübüvve'de peygam-
berliğ in gerçekli ğ ini ispatlamağa çalış mış tır. Kitab 
Halk al-Kur'an'da, Kur'an' ın Allah tarafından yara-
t ıldığı nı  iddia etmi ş tir. Ona göre Allah' ın kelâmı  ka-
dim kabul edilirse kadimler çogal ı r. Oysaki Allah'tan 
başka kadim varl ık yoktur. Sünnet Ehli'ne göre Allah' ın 
kelâm sıfatı  zat ımn aynı  'da, gayri da değildir. Kur'an 
kadimdir. 
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Câhiz, Kitab ar-Redd ala'l-Mü şebbihe adlı  eserinde 
Allah'a el, yüz, ayak isnat eden IVIü ş ebbihe'ye cevap 
vermiş tir. Allah' ın hiç bir ş eye benzemedi ğ ini  belirt-
miş tir. Mu'tezile mensuplar ı  tevhit ilkesini kabul ede-
rek Mü şebbihe ve Mücessime'nin görü ş lerine kar şı  çık-
mış lard ır. 

Câhiz, Kitab ar-Redd ala'n-Nasara adl ı  eseriyle 
Hıristiyanlığ a cevap vermi ş tir. Kitab al-Marife de Câ-
hiz'in ilâhiyata ve marifete dair bir eseridir. 

Câhiz, zaman ındaki milletlerin baz ıları  hakkında da 
eserler yazm ış t ır. Araplar ve arap olmayan müslüman-
larla ilgili olarak Kitab al-Arab va'l-Mavali'yi yaz-
m ış t ı r. Ayrı ca Kitab al-Arab val-Acem'i kaleme al-
mış tır. Câhiz, Türklerin üstünlükleri hakk ında da gü-
zel bir eser yazm ış t ır. Bu eserin ad ı  Risale fi Fadail'il-
Etrak't ır. Son sıralarda Türkçeye çevirilmi ş  olan bu 
eserinde Câhiz, Türklerin Islam ordusuna al ınışı nı  
benimsemekte ve ö ğmektedir. Türklerin cesaretini, 
mertliğ ini ve dürüstlüğünü belirtmektedir. 

Câhiz, Kitab al-Buldan adl ı  eserinde çe ş itli ş ehir-
lerin halkından söz eder. 

Câbiz'ill çe ş itli konularda yazd ığı  baz ı  eserlerinin 
isimleri şunlardır: Kitab az-Zer va'n-Nahl, Kitab al-
Bagl, Kitab an-Nisa, Kitab al-Mesail, Kitab al-Hay-
van, Kitab al-Cevari vel-G ılman, Kitab al-Buhala, 
Risale fi'l-Mead ve'l-Maa ş , Risale fi'l-Adava va'l-Ha-
sed, Kitab al-Beyan va't-Tebyin. 

Câhiz, iyi bir edip, dü şünür ve kelâme ı  olmakla-
beraber eserleri genellikle düzensiz ve konu d ışı na ç ı -
kış larla dolduru. Eserlerinde k ıssa anlatma özentisi 
görülmektedir. 

Câhiz, z ındıklara, dehrilere ve ba şka dinlerin etki-
lerine kar şı  mantı ld dellillerle islâmiyet'i savunmuş tur. 
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Bunu yaparken âyetlerden yararlanmay ı  ihmal etme-

miş tir. 

Ancak akı leı lıkta bazan çok ileri gitti ğ i görülür. 

Hatta bütün bilgilerin zorunlu ve tabiat icab ı  olarak 

edinildiğ ini ileri sürer. Ayr ıca insan ı n, iyilik ve kötü-

lüğü kendi özgür iradesiyle yapt ığı nı  söylemiş tir. K ı -

sacas ı  kader konusunda irade özgürlü ğünü savun-

mu ş tur. 

Aklı  ba şı nda herkesin Allah' ın yeratma gücünü 

ve peygambere ihtiyaç oldu ğunu bileceğ ini söylemiş tir. 

Câhiz, akı lcı lığı  ile taklide kar şı  olmu ş tur. Ayrıca 

ça ğı nın bilim hareketlerinden yararlanmay ı  bilmi ş  ve 

ilmi tesvik etmiş tir. 

Sonuç olarak Câhiz, halifelerin saray ında itibar 

görecek kadar sayg ı de ğer bir insand ı . Ça ğı nın çe ş itli 
bilim dallarında eserler vererek İ slâm kültürüne hizmet 

etmi ş tir. Dini her türlü sap ıklığ a kar şı  savunmu ş tur. 
Böylece Mu'tezile ekolünün en tan ınmış  bilginlerinden 

biri olmu ş tur. Ancak bazan dini savunay ı m derken ken-

disi de hataya dü ş mü ş tür. Sünnet Ehli bilginleri Câ-

hiz'in bu hatalar ına kar şı  ç ıkmış lard ır. Mu'tezile men-

suplar ı  zamanla görü ş lerini zorla kabul ettirmek iste 
dikleri için halk ın ş ikayeti artm ış tı •. Zamanla Sünnet 

Ehli'nin görü ş leri Mutezile mezhebinin yerini tutmu ş -

tur. 

Allah dinimize iyi niyetle hizmet eden her mü'- 
minden raz ı  olsun. 
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İMAM EŞ 'ARİ  VE EŞ 'ARİYYE 

Sünnet Ehli'nin tan ınmış  inanç ekollerinden birinin 
görüşlerini E ş 'ari sistemle ş tirmi ş tir. Ebu'l-Hasan Ali 
al-E ş 'ari hicri 260, milâdi 873 y ıhnda Basra'da do ğmu ş -
tur. Basra İ slâmiyet'in ilk as ırlarında önemli bir kültür 
merkezi idi. E ş 'ari'nin yeti ş tiğ i devirde ba ş ta Ba ğdat 
olmak üzere büyük ş ehirlerde önemli kültür faaliyetleri 
oluyordu. Özellikle Mu'tezile'nin ilmi ve fikri faaliyeti 
dikkati çekiyordu. Bizim burada ara ş tırma konusu yap-
tığı mız E ş 'ari de ba ş langıçta Mu'tezile'nin etkisinde 
kalmış tır. Oysaki Mutezile, Sünnet Ehli'nin dü şünce-
sinin dışı na çıkmış tı . E ş 'ari bu durumun fark ına vard ı . 
Bir gece iki rek'at namaz k ı ldıktan sonra, kendisini 
doğ ru yola yöneltmesi için Yüce Allah'a dua etti. Rü-
yasında Hz. Muhammed'i (S.A) gördü. Gördü ğü rüyada 
sevgili Peygamberimiz ona sünnet yoluna girmesini em-
retti. Bundan sonra E ş 'ari eski inançlar ından sünnet'e 
aykırı  olanlar ı  reddetti. Mu'tezile'ye kar şı  durum aldı . 
Onların hatalar ını  yaz ı ları  ve sözleriyle çürütme yo-
luna girdi. Mu'tezile Allah' ın gözle görühneyece ğ ini, 
Kur'an' ın yaratıldığı nı  ve insan ın kendi fülini yarat-
tığı nı  iddia etmi ş ti. E ş 'ari bu görü şlere kar şı  çıktı . 
Dinde orta yolu yani Sünnet Ehli'nin yolunu tuttu. 
Makalat al- İ slâmiyyin, Kitab al-Luma, al- İbane An 
Usul ad-Diyane ve Risale İ stihsan al-Havd fi İ lm al-
Kelâm gibi önemli eserler yazd ı . Hicri 330 yı lında ha-
yata gözlerini yumdu. 
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Selefiyyun dediğ imiz Islam' ın ilk devirlerinde ye-
tiş en Müslümanlar, fıkıhta Kur'an, Sünnet ve gere ğ in-
de akla müracaat ederlerdi. İnanç meslelerinde ise yo-
rum yapmayı  istemezlerdi. Müte ş abih naslardaki el, 
ayak, yüz manas ına gelen kelimleri tefsir etmezler, 
olduğu gibi kabullenirlerdi. Ne var ki zamanla İ slam 
devletinin hudutlar ı  geniş lemiş  ve yabanc ı  kültürler 
Müslümanlar aras ında yayı lmış tı . Baz ı  kötü niyetli 
kiş iler dolaylı  veya dolaysız yollarla Islamiyet'i zede-
leme hevesine giri ş miş lerdi. Bu sebeple İ slam bilgin-
leri akla ve nakle dayanarak kendi dinlerini savunmak 
ve sap ık fikirleri çürütmek istediler. Böylece kelâm 
ilmi doğdu. İnanç meseleri bir sisteme ba ğ landı . Suf-
yan as-Seyri ve Ahmed b. Hanbel, Kur'an' ın yarat ı l-
mış  olmadığı nı  daha önce savunmu ş tur. Eb ıl Hanife, 
al-Fıkh al-Ekber adl ı  eserini yazarak sap ık görüş lere 
karşı  doğru yolu göstermi ş ti. E ş arl ise Sünnet Ehlinin 
inanç meslelerini daha derli toplu aç ıkladı  ve bir sis-
teme bağ ladı . 

E ş 'ari inkarc ılara kar şı  Allah' ın varlığı nı  Kur'an'a 
ve akla dayanarak ispat etti. Bir danda su parças ından 
insanın nas ıl meydana geldiğ ine dikkati çekti. Allah' ın 
Ilim, Kudret, irade, Hayat, Kelam, Sem'(i ş teme) ve 
Basar (görme) s ıfatlar ını  izah etti. Bu zati s ıfatlar ın 
ezelden beri Yüce Allah'da bulundu ğunu yazdı . Mu'-
tezile ise Allah'a mahsus yegane zati s ıfatın kıdem ol-
duğunu iddia etti. Mu'tezile zati s ıfatlar ı  tevil etme 
yoluna saptı . 

E ş 'arl, Yüce Allah' ın Ahirette gözle görülece ğini, 
Kur'an'ın kadim olduğunu ve insanlar ın fiillerinin Yüce 
Allah tarafından takdir edildiğ ini açıkladı . Ancak ku-
lun da cüzl iradesiyle bir fiili kazanma özgürlü ğünün 
bulunduğunu söyledi. Bu sebeple insan ın yaptıkları  iş - 
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lerden sorumlu olduğunu belirtti. Yüce Allah' ın kötü 
fiil ve davranış lardan raz ı  olmayaca ğı nı  hatırlatt ı . 

E ş 'ari, Yüce Allah' ın hiç bir varlığ a benzemediğ ini, 
doğurmadığı m ve doğurulmad ığı nı  izah etti. Mu'tezile, 
büyük günah iş leyenlerin fas ık sayı lıp Cehennem'in üst 
kat ında sonsuz olarak azap çekece ğ ini iddia etmiş ti. 
E ş 'ari ise iman sahibi olup büyük günah i ş leyenlerin 
günahkâr m.ü'min say ı laca ğı nı  söyledi. Nitekim Yüce 
Allah Kur'an'da "Allah kendine ortak Tanr ı  tanın-
masını  affetmez. Bunun d ışı ndaki günahlar' diledi ğ i 
kimse için affeder" diye buyurmu ş tur. Tabii bu af ko-
nusu Yüce Allah' ın dileğ ine kalmış t ır. tövbe 
kapı sı  açıktır. Ancak Allah Affeder diyerek günaha 
ı srar etmek iyile ş irim diye zehir kn ı eğ e benzer. 

E ş 'ari, iman meselesi üzerinde de durdu. İman, 
Yüce Allah' ın birliğ ini ve Hz. Muhammed'in (S.A) son 
Peygamber oldu ğunu dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. 

E ş 'ari, Âhiret hayat ı  üzerinde de yeterince durdu. 
Insan ı  ilk kez yaratan Yüce Allah' ın Âhirette onu dirilt-
meğe kadir olduğunu naslarla izah etti. Her ş eyin Al-
lahın ol (kun) emriyle yoktan meydana geldi ğ ini, Âhi-
rette cesetlerin dirilece ğ ini ve adalet terazilerinin kuru-
laca ğı nı  anlatt ı . 

Mu'tezile, dini meslelerde gere ğ inden çok akı lcı  
bir yol izledi. E ş 'ari ise akıl ve nakle beraberce önem 
verdi. Mu'tezile gibi a şı rı  tevil yollarına gitmedi. 

Eş 'ari, nübüvvet ve risalet mesleleri üzerinde ge-
reğ i gibi durdu. Bilindi ğ i gibi bir melek arac ı lığı  ile 
Yüce Allah tarafından kendisine vahiy gelen ve adet-
leri bozacak surette mu'cize gösteren kimseye nebi 
denir. Bu s ıfatlara malik olmakla beraber yeni bir ş eri-

at getiren veyahut eski şeriat ın baz ı  hükümlerini 
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ortadan kald ıran kimseye de resûl denir. Pek çok nebi, 
gelip geçmi ş lerdir. Genel olarak bütün peygamberlerin 
sayı s ı  bir rivayete göre yüz yirmi dört bindir. İ lk restil 
Hz. Adem, son resiıl Hz. Muhammed'tir (S.A). 

E ş 'ari, Yüce Allah' ın fiileri için sebep aranama-
yaca ğı nı  da aç ıklad ı  Çünkü Allah, yapt ığı ndan sorumlu 
değ ildir. Sorumlu olan kullard ır. 

Has ı lı  E ş 'ari, sözleri ve yaz ı lariyle Sünnet Ehli'ne 
aykırı  davrananlar ın görü ş lerini çürüttü. İnanç mesele-
lerinde orta ve do ğ ru yolu gösterdi. Böylece de inançta 
milyonlarca insanlar ın kabul etti ğ i E ş 'ariye ekolü 
doğdu. Yüce Allah ondan raz ı  olsun. 
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IMAM MATURİDI VE GÖRÜŞLERI 

Ebû Mansûr Mâturidi hicri üçüncü yüzy ı lın orta-
larına doğ ru Smerkand' ın Maturid mahallesinde doğdu. 
Fıkıhda Ebû Hanife'nin görü ş lerini benimsedi. Kelâm 
ilminde hocası , hicri 268, milâdi 881 y ı lında ölen Nasr 
b. Yahya al-Belhi'dir. Ş erefeddin Yaltakaya Mâtu-
ridryi bir Türk kelâmc ı sı  olarak sunmu ş tur. Gerçekte 
de Ebû Mansûr Mâturidi'nin do ğup büyüdüğü bölge-
lerde Türkler oturuyordu. Kurdu ğu kelâm ekolünün gö-
rüş leri de daha çok Türkler aras ında yayılmış tı . 

Ma-tut-idi, bir ara Basra'ya gitti. Yine bir Türk 
bilgini sayılan Ebû Hanife'nin al-F ıkh al-Ekber ve al-
Fıkh al-Ebsat gibi eserlerinden çok faydaland ı . Mâ-
turidrnin ya ş adığı  çağda kelâma dair Çetin müna-
zaralar ve münaka ş alar vard ı . Bir yandan Mu'tezile 
fiillerde a şı rı  özgürlüğü ve ak ılcı lığı  savunuyordu. Öte 
yandan E ş 'ari, mu'tezililere kar şı  durum almış tı . Bu 
tartış malardan da faydalanan Mâturidi, kelâm bili-
minde orta bir yol izledi. Daha çok E ş 'ari'nin görü ş -
lerine yak ın düşünceleri benimsedi. Hicri 333, milâdi 
944 yı lında ölen Ebû Mansûr Maturidi, bir çok eserler 
yazarak kelâmda Mâturidilik ekolünün -kurulmas ını  
sağ lamış tı r. Yazd ığı  eserler aras ında ş u kitaplar var-
dır: Kitab at-Tevhid, Kitab al-lVlakalât, Kitab Te'vi-
lât al-Kur'an, Kitab Beyan Vahm al-Mu'tezile, Kitab 

116 



Redd Evâil al-Edille li'l-Ka'bi ve Kitab Redd Tehzib 
al-Cedel li'l-Ka'bi. 

Ebü 1Vlansür 1Viâturidi, inanç meslelerinde daima 
ölçülü davranm ış  ve Sünnet Ehli'nin görü ş lerini benim-
semiş tir. Gerek E ş 'arilik ve gerekse Mâturidilik ekol-
leri inanç meslelerinde Sünnet Ehli'nin görü ş lerini tem-
sil ederler. Ancak her iki ekol aras ında baz ı  küçük ay-
rı lıklar vard ır. Fakat zamanla her iki ekol, önemli 
ölçüde kaynaşmış lardır. 1N/âturidiliğ in baş lı ca görü ş -
leri şunlard ı r: 

İmam İVIâturidrye göre tekvin (yaratmak, oldux-
mak) s ı fat ı , yap ı lan ş eyden başkad ır Çünkü tekvin Al-
lah'ı n sıfat ıdır. Yap ılan i ş  ise yarat ı lmış tır. Ona göre Al-
lah'ın sıfatlar ı  zatının aym sayılamaz. S ıfatlar zattan 
ayr ı  bir ş ey de değ ildirler. Nas ıl bir kuma şı n rengi, ku-
ma şı n aynı  da, gayr ı  da de ğ ilse, Allah' ı n sıfatlar ı  da 
zat ıııı n aynı  veya zat ı ladan ayr ı  bir ş ey sayılamaz. E ş '- 
arilere göre ise Allah' ın öldürmek veya diriltmek gibi 
fül sıfatlar ı  sonradan olmadır yani hâdistir. Ba şka bir 
deyiş le bu gibi sıfatlar Allah' ın zatından ba şka bir ş ey-
dir. Demek ki E ş 'ariler tekvin s ıfatını  zati s ıfatlardan 
saymamış tır. Mâturidiler ise bunu zati s ıfat olarak ka-
bul etmi ş lerdir. 

Mâturidi, E ş 'ari gibi Kur'an' ın kadim olduğunu 
doğ rulamış tır. Nası l Allah'ın zatı  ezdi ise, kelâni s ıfatı  
da ezelidir. Bilindiğ i üzere Mu'tezile, Kur'an' ın yaratı l-
dığı nı  iddia etmiş ti. 

Mâturidi'ye göre iman, dil ile söylemek, kalp ile 
doğ rulamaktır. 

Mu'tezile, insanlar ın özgür bir surette kendi fiil-
lerini yapt ıklar ını  ileri sürmü ş tü. Mâturidi ise Allah'- 
ın insanda fil ile beraber her an güç yaratt ığı nı  ve kulun 
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bu güçle fiile etki yapt ığı nı  söylemiş tir. Bu sebeple de 
kul, yapt ıklar ından sorumludur. Evet her şeyi Yüce 
Allah yaratmış tır. Fakat Tanr ı  insanlara cüzi irade de 
vermiş tir. Yüce Allah, kullarm ın kaderini genel olarak 
Levh-i Mahfuz'a yazm ış tır. Fakat Allah bu yaz ıyı , kulu 
bir fiili iş lemeğe zorlamak için değ il, istikbalde olacak 
iş leri bildiğ i için yazmış tır. Yüce Allah kullar ın kötü 
iş ler yapmas ından raz ı  olmaz. 

iVlâturkti'ye göre iyi ve kötü fiiller ak ıl ile bilinir 
Allah iyi ş eyleri emretmi ş tir. Kötü ş eyleri ise yasak-
lamış tır. E ş 'arilere göre ise iyi veya kötü ş eyler akıl ile 
bilinemez. Bunlar Allah' ın emir ve yasaklar ı  ile bilinir 

E ş 'ari Allah' ı  tanıma= Ş eriatla vacip oldu ğunu 
söylemiş ti. Mâturidi ise Allah' ı  akıl ile tammanın va-
cip olduğunu beyan etmi ş tir. Kur'an'da Allah, yer 
ve gök hakkında insanlar ı  düşünmeğ e çağı rmış tır. Ev-
renin düzenli i ş leyi ş ini hat ırlatmış tır. K ısacas ı  Yüce 
Allah insanlar ı  hikmeti hakk ında dü şündürmek iste-
miş tir. İnsan, taklit ve hevesten uzak olarak do ğ ru yola 
yönelirse, her ş eyin sebebini ara ştırırsa ve hakikati yü-
rekten bilmek isterse Yüce Allah' ın varlığı na aklı  ile 
inanır. Fakat akı l, ş eriat hükümlerini bilemez. Ş eriat 
hükümleri ancak peygamberlere inen vahiyle ve on-
ların açıklamalar ı  ile bilinebilir. 

E ş 'ari, Allah'ın kullarına güçleri yetmeyece ğ i ş ey-
leri teklif etmesinin caiz olduğunu söylemiş tir İ mam 
Mâtur ıdi ise Allah'ın kulun gücünün yetmeyece ğ i ş eyi 
teklif etmeyece ğ i kanaat ındad ı r. 

E ş 'ari Allah' ın fiileri için sebep aranmas ını  doğ ru 
bulmaz. Mâturidî ise Allah' ın her ş eyi hikmeti kab ı  
yaptığı nı , abesle me ş gul olmadığı nı  ve fiileri için bir 
sebep yarattığı nı  kaydetmiş tir. 
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E ş 'arilere göre kad ınlar nebi olabilir. Meselâ Hz. 
Meryem, Asya, Sare, Hacer ve Hz. Havva birer nebi 
sayılabilirler. İmam Mâturidi'ye göre nübüvvetin ş art-
larından birisi erkek olmakt ır. Kadınlar nebi olamazlar. 

E ş 'ari müslüman olmayanlar ı n ibadetle yükümlü 
bulunduğunu söylemiş tir. Ona göre böyle kimseler, hem 
inkârları , hem de ibadet yapmamalar ı  sebebiyle ceza 
görürler. İ mam Mâturidi ise müslüman olmayanlar ın 
ibadetle yükümlü bulunmad ıklarını  söylemiş tir. An-
cak böyle kimseler islâmiyeti inkârlar ı  sebebiyle ceza 
görürler. 

E ş 'arilere göre tevbe-i ye's makbul de ğ ildir. Mâtu-
ridilere göre tevbe-i ye's makbuldür. 

Eş 'ariler, Kur'an' ın bazısmın baz ı sından büyük 
olduğu görüş ündedirler. Mâturidilere göre ise Kur'an' ın 
bazı sı  bazı sından büyük olamaz. 

Aralar ındaki bu gibi farklara ra ğmen E ş 'ariler ve 
Mâturidiler birbirlerine kar şı  sygıhdırlar. Her iki eko-
lün mensuplar ı  da Sünnet Ehli'nin yolundad ırlar. Baz ı  
küçük görüş  ayrıhkları  nasları  tefsir ve anlama far-
kından doğmuş tur. Yoksa esasta her iki imam da bir 
yoldadır. Zaten E ş 'arilik ve Mâturidilik zamanla bir 
çok bakımdan kaynaşmış lard ır. Allah do ğru yolu gös-
teren bu imamlardan raz ı  olsun! 
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İMAM ElltJ HANIFE VE FIKIHTA USULÜ 

Ebû Hanife'nin as ı l adı  Niıman b. Sabietir. De-
desinin ad ı  Zuta'dır Imam-1 A'zam lakab ıyla anı lan 
Ebû Hanife Hicri 80 y ı lında Klife'de do ğmuş tur. Ailesi 
Kilfe'ye yerle şmeden önce Türklerin bulunduğu böl-
gelerde otururdu. Ebû Hanife'nin Türk as ıllı  olması  
kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Ahmed Hamdi Akseki, 
Ş emseddin Günaltay ve Osman Keskio ğ lu gibi bilginler 
onu Türk saymış lardır. Onu Iranlı  sayanların tezleri 
zayıftır. Kaldı  ki Türkler, Orta Asya ve Iran taraflar ın-
da bir çok devletler kurmu ş lardır. Buralarda yeti ş en bil-
ginlere iranhlarm sahip ç ıkması  gerçekçi bir davran ış  
değ ildir. Mesela Iranblar Mevlana'y ı  da Fars ı rkından 
sayacak kadar ileri gitmi ş lerdir. Oysaki Mevlana'nın 
Türk olduğu tartış ma kabul etmez bir gerçektir. Ebû 
Hanife'nin ailesi de Türklerin meskûn oldu ğu bölgeden 
göçüp Kiife'ye yerle ş tiğ ine göre onu Türk saymak akla 
daha uygundur. Hem Iranlı  müslüman bilginler genel-
likle mistik ruhludur. Ebû Hanife ise ak ı lcıdır. Türk-
lerin akı leıhkta çok kez bütün müslümanlara önederlik 
ettiğ i düşünülürse bu önderlikte Ebû Hanife'yi de 
unutmamak gerekir. 

Ebû Hanife genç ya ş ta Kur'an' ı  ezberledi. Arap 
dili ve edebiyat ı n ı  iyice öğrendi. Hadis ve fıkıh ilmine 
karşı  hevesi çoktu. Fakat o gençli ğ inde daha çok kelâm 
ilminde şöhret yapt ı . Ebû Amr Âmir Ş a'brden çok 
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ş eyler ö ğ rendi. Fıkıhta üstad ı  ise tanınmış  bilgin Ham-
mad b. Ebi Süleyman'dır. Onun ders halkasma kat ı l-
d ıktan sonra iyi bir ö ğ renci oldu. Hammad hicri 120 
yı lında ölünce onun yerine Ebû Hanife ders verme ğ e 

ba ş ladı . Fıkıh ilminde bilgisi çok derinle ş ti. Derslerin-
den faydalanmak üzere Irak, Havarizm, Türkistan, Ho-
rasan, han ve Arabistan' ın çe ş itli bölgelerinden bir 
çok öğ renci Ebû Hanife'nin yan ına geldiler. 30 yıl 
verdiğ i dersler esnas ında 4000 kadar ö ğ renci yeti ş tirdi. 
Bunlardan 40 kadar ının fıkıhta içtihat yapacak ka-
dar güçlü yeti ş tiğ i söylenir. 

Ebû Hanife'ye gerek Emeviler ve gerekse Abba-
siler devrinde olmak üzere iki kez kad ı lık teklif edildi. 

Emeviler zaman ında bu teklifi Irak valisi Yezid 
b. Hubeyre yapt ı . Emevi'lerin Ebâ. Hanife'ye kad ı lık 
teklif etmelerinin sebebi azalan nüfuzlarm ı  bu değerli 
bilginin şöhreti ile güçlendirmek dü şüncesiydi Halk o 
zamanlar zulümden ve yolsuzluklardan ş ikayetçi idi. 
Ayrıca Ebû Hanife, Emevilerden baz ı  kimselerin Ehl'-i 
Beyt'e i şkence ettiklerini biliyordu. Bu sebeplerle ka-
dıhk teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Yezid b. 
Hubeyre, Ebû Hanife'yi kırbaçla dö ğdürdü ve hapsetti. 
Bu muhterem zat bir gün bu i şkencelerden kurtulma 
yolunu bulup Mekke'ye gitti. Hicri 130 y ı lında hac 
görevini ifa etti ve Mekke'de kald ı . Onu Mekke'de bir 
çok kimse hayranl ıkla takdir ettiler. İmam Malik ve 
Sufyan b. Uyeyne onu sayg ı  ile anmağ a ba ş ladılar. 
Hatta Ebû Hanife k ıyas bakı mından imam Malik'e 
tesir etti. 

Ebû Hanife, hicri 132 y ı lında Abbasiler iktidara 
gelince Kilfe'ye döndü. Bu defa da Ebû Ca'fer Mansur 
ona hürmet edip kad ılık teklif etti. Mansur onun Ma-
nevi nüfuzundan fayadalanmak istedi. Ebû Hanife 
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bu teklifi de kabul etmek istemedi. Bu'nun üzerine ara-
larında ş u konuşma geçti; 

Mansur: 

— Kadı lığı  kabul etmen halk için faydal ı  olur. 
Ebil Hanife: 

—Ben milliyet itibariyle arap de ğ ilim. Bu sebeple 
Araplar içtihad ı ma raz ı  olm.ayabilirler. 

— Kad ılık milliyetle de ğ il, ilimle ilgilidir. Sen bil-
ginlerin en büyüğüsün. 

—Ben kadı lığ a lay ık değ ilim. 

Bunun üzerine Halife Mansur israr ederek "sen 
bu iş e en çok lay ık olan kimsesin" dedi. Ebû Hanife de 
"eğer ben doğru söylüyorsam, dedi ğ im gibi ben, ka-
dı lığ a layık değ ilim. Eğer ben yalan söylüyorsam, ya-
lanc ıya kadı lık emanet edilmez" diye cevap verdi. 

Bu konuşmadan sonra Mansur, Ebû Hanife'yi 
hapsettirdi. Bu de ğerli bilgin hapsedildikten 15 gün 
sonra öldü. Bir söylentiye göre de Mansur'un israr ı  üze-
rine Ba ğdad'da baz ı  inş aat iş lerinin kontrolünü kabul 
etti. Fakat çok zaman geçmeden hayata gözlerini 
yumdu. 

150 Hicri yı lında ölen Ebû Hanife hayat ında hem 
ilimle, hem de ticaretle uğ ra şmış tır. Son derece do ğru 
bir insand ı . Prensip sahibi idi. İ slam ahlak= bilin-
cine varmış tı . Onun ahlaki davran ış larına bütün ta-
nıyanlar hayrand ı . 

İ limde, bir yandan ö ğ renci yeti ş tirirken, öteki 
yandan eserler yazm ış tı . Günümüze kadar ula şmış  olan 
al-Fıkh al-Ekber adl ı  eseri çok tan ınmış tır. Kitab al-
Mim val-Mutaallim ve Kitab ar-Risale de Ebii Hanife'-
nin eserleri aras ında say ılır. Bu arada 'ona ait oldu ğu 
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söylenen al-Kaside an-Nu'maniye ve Ma'rifet al-
Mezahib adlı  eserleri de zikretmek yerinde olur. Ebû 
Hanife'ye isnat edilen al-F ıkh al-Absat ve hat ırı  sayı -
lır bir kitaptır. Ayrı ca al-Vasiye adlı  eserin içinde Ebû 
Hanife'ye nisbet edilen dört-be ş  tane vasiye bulun-
maktadır. 

Ebû Hanife, tanınmış  bir çok öğ renci yeti ş tirmiş -
tir. Bunlar aras ında İ mam Ebû Yûsuf, İmam Muham-
med b. Hasan a ş -Ş eybani, Zufer b. Huzeyl ve Hasan 
b. Ziyad Lugul, Hanefi fıkıhnın yayılmasında çok 
etkili olmuş lardır. 

Ebû Hanife ve onun izinden gidenler f ıkıhta "Ehl-i 
Re'y" diye tanını rlar. Bunun sebebi Hanefi mezhebi 
imamlarının fıkıh usulünde kıyasa yer vermeleridir. 
Başka bir deyimle bu okul mensuplar ı  Kur'an, Sünnet 
veya icma ile çözemedikleri meselelerde genellikle ak ıl ve 
düşünceye ba ş  vurmu ş lardır. Nitekim sevgili Peygam-
berimiz "içtihat edip isabet eden için iki sevap, içtihat 
edip yanılan için bir sevap vard ır" diye buyurmu ş tur. 

Şu kadar var ki fıkıhta herkes içtihat yapamaz. 
İ çtihat yapacak kimsenin her ş eyden önce çok ahlâkl ı  
ve doğ ru olmas ı  gereklidir. Nitekim Hz. Muhammed 
(S.A) "sizin imanca en güzeliniz, ahlâkça en güzel ola-
nınızdır" diye duyurmu ş tur. Ayr ıca içtihat yapacak 
kimsenin son derece bilgili olmas ı  gereklidir. Keyfi 
değ il, muteber tefsirlere göre Kur'an' ı  anlamas ı  ve ger-
çek hadislerle uydurma hadisleri birbirlerinden ayr ı -
mas ım bilmesi icap eder. Bunlardan ba şka içtihat ya-
pacak kimse öteki Islâmi ilimleri de iyi kavramal ıdı r. 
Şüphesiz ki bu ş artlar ın hepsinin ba şı nda da iman 
ve erdem sahibi olmak gelir. Yani içtihat yapacak 
kimse gerek Tanrı 'ya kullukta ve gerekse her türlü 
davram ş larda örnek insan olmal ı dır. 
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İş te İ mam Ebû Hanife böyle seçkin insanlardan 
biri idi. Bu kadar bilgili ve dürüst oldu ğu için fıkıhta 
usulü benimsenmiş tir. Ölümünden bu yana bin küsur 
yıl geçmesine rağmen milyonlarca insan islâmiyette 
onun izinden gitmektedir. 

EM!' Hanife, Hanefi Mezhebi'nin kurucusundur. 
Fıkıhta çevrenin ve zaman ın ş artlar ını  da nazara ala-
rak ilmi esaslara dayanmak suretiyle yeni hükümler 
koyma yollar ını  göstermi ş tir. Her büyük fıkıh imamının 
bir usulü vard ır. İş te Ebû Hanife de usulü olan büyük 
imamlardan biridir. Onun fıkıhtaki usulüne göre is-
lâmiyet'te s ırasiyle şu dellilere dayanmak gereklidir. 
Kur'an, Sünnet, Ashab ın fetvalar ı , icma', kıyas, istih-
san ve öd. 

Ş üphesiz ki her müslüman dini meslelerde ba ş  
kaynak olarak Kur'an' ı  tan ımalıdır. Kur'an'dan sonra 
dayanılacak en büyük delil Peygamberimizin Sünneti'- 
dir. Hadisler bir çok dini meseleleri ö ğ renmemize yar-
dımcıdır. Şu kadar var ki sağ lam hadisler yan ında 
uydurma hadisler de ortaya at ı lmış tır. Ebû Hanife 
bu konuda çok titizdi. F ıkıhta kritik dü şüncesi sa-
yesinde daima sa ğ lam hadislere dayanmas ını  

Ebû Hanife'nin içtihad ında Sahabe sözleri üçüncü 
sırayı  almaktad ır. Bilindiğ i gibi Sahabe, Peygambe-
rimizi gören ve onun övgüsüne lây ık olmuş  kimseler-
dir. Bunlar Islâmiyet'in ilk olarak nas ıl uygulandığı nı  
iyice bilirlerdi. Bu sebeple Ebû Hanife Kur'an ve 
hadislerde çözümünü bulamad ığı  meseleler için Sa-
habe sözlerine ba ş  vurmu ş tur. Onlar ın içtihatlar ını  
delil olarak kabul etmi ş tir. 

Ebû Hanife'nin usulünde dördüncü delil icma'- 
dı r. İ cma' bir yüzyılın müslüman müçtehidlerinin her-
hangi dini bir meselede ittifak üzere olmalar ı dır. Ni- 
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tekini Peygamberimiz "benim iimmetim sap ıklıkta it-

tifak etmez" demi ş tir. Şu hadis de iCma'ın fıkıhta 

delil sayılmasını  kolayla ş tırmış tır: "Mü'minlerin iyi ve 
hoş  bulduğu ş ey, Allah kat ında iyidir". EM Hanife, 
Kilfe taraflar ında bulundu ğu için genellikle o bölge-
nin bilginlerinin icma'ını  tercih etmi ştir. Buna kar-

şı lık İmam Malik usulünde Medine fakihlerinin görüş -

lerini benimsemi ş tir. Burada bir husus üzerinde dur-
mak gereklidir. F ıkıhta sap ık, fas ık veya heves sa-
hibi kimselerin icma' ına itibar edilemez. İ cma' ya-
panlar bilgili, • ş erefli ve erdemli kimseler olmalıdırlar. 

EU! Hanife'nin usulünde be ş inci delil kıyastır. 
Kıyası  ve istihsanı  fıkıhta bir delil sayd ı k,. için Ebil 
Hanife, Ehl-i Re'y'in de önderi olmu ş tur. Onun izin-
den gidenlere hep birden Ehl'-i Re'y dendi. Böylece 
bu okul mensuplarının fıkıhta düşünce ve akla de ğ er 
verdikleri ifade edilmek istendi. Nitekim İmam Malik'in 
temsil etti ğ i fıkıhcı lara da Ehl-i Hadis dendi. Çünkü Me-
dine taraflar ı nda hadis ilmi yaygındı . Bu sebeplede İm-
am Malik usulünde pek çok hadise müracaat etmi ş ti. 

Ebil Hanife kıyası , fıkıhta bir delil kabul etmekle 
Kur'an ve hadislerde bulunmayan bir çok mesele-
lelerin çözümünü kolayla ş tırdı . Gerek Kur'an'da ve 
gerekse hadislerde akl ın değeri yeterince belirtilmi ş ti. 
Sevgili Peygamberimiz "Ki ş inin dini nkl ı dır. Aklı  ol-
mayanın dini de olmaz" demiş ti. İş te bütün bunlar ı  
çok iyi bilen Eb ıl Hanife usulünde re'ye yani k ıyasa 
yer verdi. Ancak k ıyas da aç ık ve kapalı  olmak üzere 
iki türlüdür. Aç ık kıyasın sebebi kolayca kavrama. 
Kapah kıyasın sebebini müçtehit birdenbire de ğ il de 
inceleme ve ara ş tırma sonucunda kavrar. 

İ shihsan ise Ebû Hanife'nin fıkıhta alt ıncı  deli-
lidir. İstihsan kıyasa z ı t görünen bir meselede k ıyası  
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terkedip insanlar ın kullanmas ına en uygun olanı  al-
makt ır. Bunu bir çe ş it kıyas sayanlar da olmu ş tur. 
Istihsam delil sayanlar aras ında Kur'an'daki "en gü-
zeline tabi olurlar" âyetine dayand ıklar ını  söyleyenler 
vard ır. Ayrıca bu konuda "müslümanlar ın güzel gör-
düğü, Allah kat ında da güzeldir" hadisi delil göste-
rilmiş tir. İ stihsan' ın ş u türleri vard ır: Sünnet istih-
sanı , icma istihsam, zaruret istihsan ı . 

Sünnet istihsan ı , kıyastan vazgeçmeyi gerektiren 
bir sünnete dayanmakt ır. Mesela oruçlu iken bir ş ey 
yiyenin orucu bozulur. K ıyas yoluyla unutarak bir şey 
yiyenin orucunun bozulması  düşünülebilir. Oysaki bu 
konuda bir hadis vard ır. Bu hadise göre unutarak bir 
ş ey yiyenin orucu bozulmaz. O halde bu meselede k ıyas ı  
terkedip sünnete uymak gerekir. Yani oruçlu iken unu-
tup bir ş ey yiyenin orucunun bozulmayaca ğı nı  ka-
bul etmek laz ımdır. 

İ cma istihsanı  da bir mesele için ba şka bir icma 
varsa k ıyastan yaz geçmek demektir. 

Zaruret istihsan ı  ise bir zaruret sonucunda k ıyas-
tan vaz geçmektir. Mesela k ıyasa göre kuyudaki pis 
suları  yıkamak gerekir. Oysaki kuyudaki pis suyu y ı -
kamak için dökülecek temiz su da pislenir. O halde 
burada bir zaruret icab ı  kıyastan yaz geçmek gerekir. 
Bunun yerine kuyuyu temizleMek için belli say ıda 
suyu kovayla d ış ar ı  dökmek yerinde olur. 

Tabii çağı mızda mikroplu sular ı  temizlemek için 
çe ş itli ilaçlar vard ır. Mesela klor suları  bir çok zararl ı  
mikroplardan temizler. 

Ebü Hanife usulünde nihayet örf ve Mete de yer 
vermiş tir. Kitap, sünnet, kıyas ve istihsan ile çöze-
mediğ i meselelerde örf ve âdeti dikkate alm ış tır. E ğer 
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bu gibi meslelerde icma da yoksa Eb ıl Hanife örf ve 
âdeti delil olarak kabul etmi ş tir. 

İş te genel olarak fıkıhtaki usulünü böyle özetle-
diğ imiz Hanife milyonlarca insan ı  pe ş inden sü-
rüklemi ştir. Elbette Maliki, Ş afii ve Hanbeli mez-
hepleri de haktır. Bu mezheplerin kurucular ı  da seçkin 
ve erdemli kimselerdir. Ş u kadar var ki Ebü Hanife 
usulünde akıl ve düşünceye daha çok yer vermi ş tir. Bu 
da fıkıhta bir çok kolaylıklar sağ lamış tır. Bu gün Irak, 
Suriye, Anadolu, Hindistan, Çin, Türkistan, Balkan.. 
lar, Kafkasya, Pakistan ve Afganistan taraflar ında 
yüz milyonlarca müslüman fıkıhta onun izinden git-
mektedirler. Yukarı da belirttiğ imiz gibi öteki Sünnet 
Ehli mezheplerine mensup olanlar da do ğ ru yolda-
dırlar ve bizim karde ş lerimizdirler. Nitekim Kur'an'da 
"mü'minler ancak karde ş tirler" âyeti vard ır. Bu se-
beple mezhep fark ı  gözetmeksizin iman sahibi herkese 
karde ş  gözüyle bakmamı z gereklidir. 
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İMAM MALİK VE USULÜ 

İ slânı  fı kıhında önemli bir yeri olan bu imam ın 
tam adı  Ebû Abdullah Malik b. Enes'dir. Hicri 93. 
miladi 712 yı lında dünyaya gelmi ş tir. Onun hicri 90 
veya 97 yı lında do ğduğunu söyleyenler de vard ır. Son 
derecede dürüst ve sayg ı  değer bir insand ı . Tirmizrnin 
rivayet ettiğ i bir hadise göre Hz. Muhammed (S.A.V.), 
Ebû Hanife, Ş afii ve İmam Malik'in gelece ğ ini önce-
den haber vermi ş ti. İmam Malik, Rabia b. Ferruh'tan 
fıkıh ve Nâfi b. Nuaym'dan k ıraat ilimlerini ö ğ ren-
miş ti. Hocalar ı  genellikle Medine tarafında yeti şmiş  
bilginlerdir. Hadis ve fıkıh ilminde bilgisi derindi. Son 
derece dürüst ve iyi niyetli bir insand ı . Muvatta adl ı  
eseri tan ınmış tır. Malik, Mekke'ye gidiş i hariç genel-
likle Medine civarm ı  terketmedi. Bir ara ad ı  siyasi 
meselelere de kar ış tı . İmam Malik, Hz. Ali ve onun 
neslinden gelenleri severdi. Esasen Emeviler'in kötü 
idaresi halkı  bıktırmış tı . Bir ara Medine halkı  Hz. 
Ali sülalesinden Muhammed b. Abdullah b. al-Ha-
san'a biat ettiler. Siyasi iktidar Abbasilere geçtikten 
sonra imamhk meselesi söz konusu oldu. Medineliler 
Abbasilerden Ebu Ca'fer Mansur'a biat ettiler. Bu kez 
de Medinelilerin eski imam ı  Nefs-i Zekiyye lâkab ıyla 
tanınan Muhammed b. Abdullah, Ebû Ca'fer Mansur'a 
isyan etti. Medineliler i ş in içinden ç ıkmadı lar. İ mam 
Malik'e danış tılar. O da Mansur'a zorla biat edildi- 
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ğ ini, onun imamlığı nın geçerli olmayaca ğı nı  ve tek-
rar Muhammed b. Abdullah'a biat etmek gerekti ğ ini 
söyledi. Medine halk ı  onun sözüne uyarak Muhammed 
b. Abdullah'ı  yeniden imam olarak tan ı dı lar. Fakat 
bir süre sonra halife 1VIansur, Muhammed b. Abdul-
lah'ı  yendi. Neticede Medine halk ı  ister istemez Eb ıl 
Ca'fer Mansur'u imam yani devlet ba şkanı  olarak ta-
n ı dılar. Fakat Mansur, İ mam Malik'in verdiğ i olumsuz 
fetvay ı  unutmadı . Medine'ye vali olarak atanan amcas ı  
Ca'fer b. Süleyman'a haber yollayaxak İ mam Malik'e 
işkence yapt ırd ı . Malik o kadar dö ğ iildü ki neticede bir 
omuzu çıktı . Medine halkının çok sevdi ğ i İmam Malik 
hicri 179. Miladi 795 y ı lında hayata gözlerini yumdu. 

İ mam Malik'in fıkıhta usulü; Öteki sünnet ehli 
imamlar ı  gibi Malik b. Enes de fıkıhta ilkin Kur'an'a 
ve sünnet'e dayand ı . Daha doğ rusu fıkıhta ba ş  delil-
leri Kur'an ve sünnet idi. Esasen kendisi iyi bir ha-
disci olduğundan Peygamberimizin hüküm ve söz-
lerini iyi biliyordu. Kur'an ve hadislerle çözemedi ğ i 
meselelerde Sahabe fetvalar ına ve sözlerine müracaat 
ediyordu. Sahabe, Peygamberimizin islamiyeti nas ı l 
uyguladığı nı  en iyi bilen kimselerdi. Ayr ı ca islâmiye-
tin doğuş , yayılış  ve geliş mesine tan ık olmuş lardı . Bu 
uğurda canlar ı  ve mallar ı  ile içtenlikle çaba harca-
mış lardı . Kur'an'da Muhacir ve Ensar'dan "Evvel ve 
Sab ık olanlar" diye bahsedilmi ş ti. Yine Kur'an'da 
"kullarmdan sözü dinleyip ondan en güzeline uyanlar ı  
müjdele" âyeti vard ı . Ş üphesiz ki Sahabe ilahi söz-
lere uymakta titizlik gösteren kimselerdi. Bu sebeple 
İmam Malik fıkıhta onlar ın fetvalar ını  ve sözlerini delil 
olarak kabul etmi ş ti. Esasen onlar ın fıkıh hakkındaki 
fetva ve sözleri Hz. Muhammed'in (S.A.) sünnetinin 
uygulanmasından ibaretti. 
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Peygamberimiz uzun y ıllar Medine'de ya ş amış tı . 
Islam'ın canlı  ruhu Medine'den her tarafa bir ışı k 
gibi yayı lmış tı . Islâmiyet en iyi biçimde Medine'de 
uygulanmış tı . Bu sebeple İ mam Malik, Medine hal-
kının ameline de itibar ederdi. Çünkü Medine'de is-
Milliyet'in uygulanmas ı  Sahabe'den Tabiine ve on-
lardan da Etba ut-Tabiine geçmi ş ti. Böylece Islami-
yetin uygulanmas ı  Medine'de nesilden nesile intikal 
etmiş ti. Malik, bütün bunlar ı  düşünerek Medine hal-
kının amelini de fıkıhta bir delil olarak kabul etmi ş ti. 

İ cama'da Malik'in fıkhında bir delildir. Özellikle 
Medine halkının üzerinde birle ş tikleri hükümleri Ma-
lik fıkıhta bir delil olarak kabul etmi ş tir. 

İmam Malik, hadisci olmas ına rağmen fıkıh usu-
lünde kıyasa yani akıl ve dü şünceye de yer vermi ş tir. 
Kur'an, Sünnet, Sahabe fetvalar ı  ve Medinelilerin ic-
ma'ı  ile çözemediğ i meselelere aklı  ile bir yol bulmağ a 
çalışı rdı . 

İmam Malik, istihsan ı  da fıkıhta bir delil olarak 
kabul etmi ş tir. Hattâ onun "istihsan, filmin onda do-
kuzudur" dediğ i rivayet edilir İ stihsan k ıyasa aykırı  
görünen bir meselede k ıyası  bırakıp insanlar ın kul-
lanmas ına en uygun olan ı  almakt ır. Ebu'l-Hasan al-
Kerhi ise istihsam şöyle tanımlamış tır. " İ stihsan içti-
hat yapan kimsenin, daha güçlü gördü ğü bir husustan 
dolayı  bir meselede benzerlerinin hükmünden ba şka 
bir hükme varmas ı dır." İ stihsanın esası , hükmün genel 
kurala aykırı  düşmesidir. Bu sebeple kural ın dışı na 
çıkmak için Islam'ın gerçek ruhuna daha yak ın bir 
gerekçe bulmak laz ımdır. Bunun için de istihsanda ak ıl 
ve dü şünceyi kullanmak gereklidir. İ stihsan yapmak 
için meseleler hakk ındaki genel kıyastan vaz geçilerek 
insanlar ın kullanmasına daha uygun ciizi bir hükme 
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var ılabilir. Bu sebeple istihsan ı  "genel kıyası  bırakıp 
halkın faydalanmas ına uygun cüzi bir hükme var-
maktır" diye tarif edenler de olmu ş tur. 

İ mam Malik, istishab ı  da fıkıhta bir delil olarak 
kullanmış tır. 

Istishab ın kelime anlamı  beraberce bulunma, be-
reber bulunman ın devam etmesi veya sohbet etmek 
demektir. F ıkıhta ise istishab "bir ş eyin değ iş ti-
ğ ini gösteren bir delil bulunmadığı  sürece o ş eyin 
aynen kalmas ı" demektir. Bu tan ıma göre istishab, 
geçmiş te sabit olan ş eyin aksi sabit oluncaya kadar 
ş imdiki zamanda ve istikbalde devam etmelidir. Baz ı  
fakihler istishab ı  bir delil olarak kabul etmi ş lerdir. 
Başka bir deyimle bir ş eyi, aksine bir delil bulunma-
dıkça, geçmi ş te menfi ise menfi, geçmi ş te müspet ise 
müspet olarak dü şünmüş lerdir. Bu demektir ki geç-
miş teki hüküm olumlu veya olumsuz olsun aynen de-
vam eder. Fakat bu hükmün aksine daha güçlü bir 
kan ı t bulunursa istishabtan vazgeçilir. Demek ki istis-
hab'da önemli olan geçmi ş teki hali de ğ iş tirici bir kan ı -
tın bulunmayışı dır. Mesela satın alma, miras, hibe veya 
vasiyet yoluyle birinin mülkiyetine geçmi ş  olan bir 
mal, aksine bir kan ıt bulunmad ıkça o ş ahsın mülkiye-
tinde demektir. Böyle bir mal delilsiz ba şkas ının mül-
kiyetine geçmi ş  sayı lmaz yahut bir adam ın belli bir 
zamanda yaş adığı  biliıı iyorsa ve ölümüne dair bir ka-
nıt yoksa, o adam ya şı yor kabul edilir. Bunu kay-
bolan bir adama uygulayabiliriz. Mesela bir adam kay-
bolmu ş sa ve ölümünü gösteren herhangibir delil veya 
iş aret yoksa o adam ya şı yor kabul edilir 

İ stishab ın fıkıhta bir delil oldu ğunu gösteren ş er'l 
ve akli kan ıtlar vard ır. Mesela seri hükümler hakk ında 
yap ı lmış  tümevar ı mlar ın değ iş tiğ ini gösteren deliller 
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bulunm.ad ıkça bunlar aynen devam ederler. Sarho ş  edici 
içkiler, özellikleri de ğ iş ip sarho ş  edicilikleri yok olun-
caya kadar haram say ı lırlar. Bu husustaki şer'i hüküm, 
uygulamada aksine delil bulunmad ığı ndan, aynen de-
devam eder. İ nsan aklı  ile de açık ve seçik biçimde is• 
tishab ı  kabul edebilir. Meselâ durup duruken dürüst bir 
kimsenin sapık olduğu ileri sürülemez. Böyle bir kim-
sede dürüstlük vasfı  devam ettikçe o kimsenin sap ık-
hğı na hükmedilemez yahut Ahmed'in Fatma ad ındaki 
kadınla nikâh yaptığı  biliıı iyorsa, bo ş anmalarma delil 
bulunmadıkça, onlar kar ı -koca olarak kabul edilirler. 
Görülüyor ki istishaba göre, aksine kan ıt bulunma-
dıkça, eski hükümler devam eder. Böylece eski hük-
mün devam etmesi akı l ve mantığ a da uygundur. 

İ mam Malik'in fıkıhta kabul ettiğ i delillerden birisi 
de istislah'tır. Buna mesalih-i mürsele de denir. İ s-
tislah kamu yarar ına hareket etmek demektir. İnsan 
halka faydal ı  olana göre hareket etmeli ve yararl ı  ş ey-
lere uymal ıdır. Daha do ğ rusu hareketlerinde kamunun 
menfaatini dü şünmelidir. Mesela sava ş  sıralarında na-
muslu bir kadına zina isnad ında bulunup bunu ispat-
layamayan bir kimseye had cezas ı  uygulanmamış tır. 
Başka bir deyimle iftira edene kazif haddi yani 80 de ğ -
nek vurulmanuş tır. Böyle bir kimsenin dü şman ta-
rafına geçerek müslümanlara zararl ı  olabilece ğ i düş ü-
nülmüştür. Kamu menfaati dü ş iinülerek ceza uygu-
lanmamış tır. 

Kamu menfaatini dü şünmek ve ba şka insanlara 
karşı  merhametli davranmak hakk ında şu ayetler he-
pimize ders verici niteliktedir: "Seni ancak âlemlere 
rahmet olarak gönderdik". "Ey insanlar, Rabbinizden 
bir öğüt, gönüllere bir ş ifa ve hidayet, mirminlere bir 
rahmet gelmi ş tir." 
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İ slamda şu be ş  maslahatı  korumak esast ır: 1— Dini 
• korumak. 2— Cam korumak. 3— Akl ı  korumak. 4-
Nesli Korumak. 5— Malı  korumak. 

İ stislahı  daha çok aç ıklığ a kavu ş turmak için bir 
iki örnek daha verelim: Mal ı  ve mülkü bulunan bir 
yetimin varlığı nı  düşünelim. Ş üphesiz ki yetimin ma-
lını  ve hakkım yemek islâmiyette günaht ır. Fakat 
belki hakkı  geçer korkusuyle yetimin mal ına dokunma-
mak da doğ ru de ğ ildir Kamu yazar ının gere ğ i olarak 
insan, yetimin m.alının iş letilmesine yahut bak ı lma-
sma yard ım etmelidir. Fıkıhtaki istislah delili böyle 
bir ilgiyi gerekli kı lmaktadır. 

İ stislahın geçerli olduğu ba şka bir örnek de şu-
dur: Diyelim ki iki dairesi olan bir adam, dairelerinden 
birini haklı  bir sebep bulunmaks ı zın kiraya vermiyor. 
Boş  tutmak istiyor. Bu bo ş  dairenin bulundu ğu böl-
gede mesken s ıkıntı sı  çekiliyorsa, kad ı  kamu yarar ım 
düşünerek müdahalede bulunup ad ı  geçen dairenin 
kiraya verilmesini sağ layabilir. 

İmam Malik, zerai'i de fıkıhta delil olarak kabul 
etmiş tir. Zerai, zerian ın ço ğuludur. Zeria, vesile de-
mektir. Mesela haram ın vesilesi haramd ır. Vacibin ve-
silesi vaciptir. Fuhu ş  haramd ır. Helal olmayan bir ka-
dının avret yerine bakmak da haramd ır. Çünkü bu, 

insani zinaya götürme ğ e vesile olabilir. Cuma namaz ı  
farzd ır. Onu ifa etmek için haz ırlanmak da farzd ır. 
Demek ki zerai delilinde bir fiilin sonucu dü şünülür. 

Bir fiil iyi sonuç verecekse makbuldur. Kötü sonuç ve-
recekse yasaklanı r. 

İ mam Malik, örf ve âdeti de fıkıhta bir delil say-
nuş tır. Kitap, sünnet ve icmalarda bulunmayan hu-
suslarda örf ve âdetin nas ıl iş lendiğ ine bakılabilir. Ni-

tekim Peygamberimiz (S. A.) "müslümanlar ın güzel 
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gördüğü ş ey, Allah katında da güzeldir." demi ş tir. Bu 
hadis örfün bir delil olaca ğı mn i ş aretidir. Ayr ıca yüce 
Tanr ı  Kur'an'da "ALLAH sizin için dinde bir güçlük 
kılmad ı" diye buyurmu ş tur. öd ve âdete ayk ırı  ha-
reket etmek güçlük ve s ıkıntıya sebep olabilir. Bu se-
beple sözü geçen âyet de örfün yerine göre fıkıh usu-
hinde bir delil sayı lmas ım kolayla ş tırmış tır. 

Fıkıhta usulünü böylece aç ıkladığı = Maliki mez-
hebi kuzey Afrikada, yukar ı  Mı sır'da, Sudan'da, bat ı  
Afrika'da yaygındır. Trablusgarb ve Bingazi'deki Sünt ı -
siler de Maliki mezhebini benimserler. Eskiden En-
dülüs'de yerle şmiş  bulunan müslümanlar da Maliki 
mezhebine göre hareket ederlerdi. Sonralar ı  müslüman-
lar, sava ş lar sonucunda Endüste tutunamam ış lardır. 

Görülüyor ki de ğ erli bir bilgin olan İ mam Malik'in 
kurduğu mezhep, bin y ı lı  aşkın zamandan beri halâ 
bir çok ülkelerde ya ş amaktadır. Onu, naklin yanında 
akla ve örfe de yer vermesinden dolay ı  takdir etmek 
lâzımdır. Ayr ıca islâtrıiyete ilmiyle yapt ığı  hizmetler 
çok derindir ve de ğ erlidir. 
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İMAM ŞAM VE FIKIHTA USULÜ 

Eb ıl Abd Allah Muhammed b. e ş -Ş afii Hicri 150, 
Miladi 767 yı lında Gazze'de do ğdu. Yemen veya Aska-
lan'da do ğduğunu söyleyenler de vard ı r. Ş afii tah-
silini Medine ve Irak'da yapt ı . Mekke müftüsü Müs-
lim b. Halid ez-Zenci ve Sufyan b. Uyeyne'den fıkıh 
ve dini ilimler ö ğ rendi. 20 ya şı nda iken Medine'de 
İmam Malik ile tanış tı  ve onun fikirlerinden çok ya-
rarlandı . Medine'de ilmini artı rdıktan sonra Irak'a git-
ti. Hanefi fıkıhının esaslarmı  burada iyice ö ğrendi. 
Özellikle Ebü Hanife'nin yeti ş tirdiğ i tanınmış  fıkıhçı  
İmam Muhammed a ş -Ş aybanrden çok istifade etti. 
Bir ara İ ran'a da gitti. Tekrar Irak'a döndü. Onun bir 
ara Yemen'de görev yapt ığı  bilinmektedir. Orada Ş ia'- 
nın bazı  kollar ı  ile dostluk kurdu. Bu yüzden onun 
Yahya b. Abd Allah az-Zeydrye biat etti ğ i iddia edil-
di. Bu iddia Halife Harun er-Re ş id'e duyuruldu. Rak-
ka'da Halife'ye söz konusu iddianin gerçek olmad ığı nı  
söyledi. Bunun üzerine Halife Harun er-Re ş id, ona 
saygı  ve ilgi gösterdi. Nihayet Ş afii Bağdad'a geldi. 
Bağdad'da ders verme ğe ve görüş lerini yayma ğ a ba ş -
ladı . Dersleri çok ilginç geçiyordu. Ilim merakl ıları  
onun derslerine büyük bir istekle devam ettiler. Bir 
süre sonra Ş afii, Bağ dad'ı  terketti. Mı sır'a gitti. Yeni-
den Bağdad'a döndü ise de neticede M ısır'da yerle ş ti. 
Mı sır örf ve üdetinden etkilendi. F ıkıhta eski baz ı  gö- 
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rüş lerini değ iş tirdi. Medine, Irak ve Mı sır çevrelerinin 
örf ve âdeti birbirlerinden çok farkh idi. Ayr ıca Me-
dine'de hadis ilmi iyi biliniyordu. Bu, dini yaş antıyı  
geniş  ölçüde etkiliyordu. Irak fukahas ı  her mesele hak-
kında hadis bulamad ıklarından gere ğ inde kıyasa yani 
akla dayanıyorlardı . Mı sır'da ise daha de ğ iş ik bir or-
tam vard ı . Bu sebeple İmam Ş afü eski görü ş lerinin 
bazılarmdan Mı sır'da vazgeçti. Nihayet hicri 204, Mi-
ladi 819 yılında Mı sır'da hayata gözlerini yumdu. 

Ş afit, hayatta iline çok önem verdi ğ inden bilim 
öğ renmeyi nafile ibadetten üstün tutmu ş tu. Akla de-
ğer vermi şti. Içtilıadın yalnı z dini ilimler için değ il, 
aynı  zamanda dünyevi ilimler için de geçerli oldu ğuna 
inannuştı . Çünkü Âhiret'e giden yol dünyadan geçer. 
Bu dünyadaki davranış ların hesab ı  Âhiret'te sorulur. 
Bu sebeple Ş afirye göre dünya meseleleri için içtihat 
yapmak, aklı  kullanmak ve kurallar koymak ş arttı r. 
Ancak içtihat Kur'an ve hadislerde hakk ında hüküm 
bulunmayan meseleleri çözmek için yap ı labilir. 

fıkıh usulünü bir düzene koyan bilgindir. 
Özellikle ar-Risale adlı  eserinde kendisinden önce da-
ğ lıalk bir biçimde duran fıkhın yöntemini çizmeyi 
baş armış tır. Hüküm çıkarmakta gayet usta idi. Bir 
yandan hadis ilmini, öte yandan rey ehlinin görü ş lerini 
iyi biliyordu. Eski görüş leri al-Hucce adl ı  eserinde top-
lamış tı . Yeni görüş lerini ise al-Um adlı  kitab ında top-
ladı . Fakat onun fıkıh usulü ve fıkhın kurallar ı  hak-
kında dikkati en çok çeken eseri yukarda da söz ko-
nusu ettiğ imiz gibi ar-Risale'dir. Onun al-Emali al-
Kubra ve al- İmla as-Sagir adl ı  eserleri de tan ınmış -
t ır. 

Ş afii, fıkıhta baş ta Kur'an ve Sünneee dayan ımş -
t ı r. İ cam'a da önem vermi ş tir. Ancak Medine fuka- 
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hasmın icam'ına itibar etmemi ş tir. Çünkü icma' yal 
nız bir ş ehrin de ğ il, bir yüzyı lın bilginlerinin üzerinde 
uyuş tuklar ı  hükümlerdir. 

Ş afii, usulünde Sahabe'nin icma' ına değer ver-
miş tir. Ayr ıca Sahabe sözlerini de bir delil olarak kabul 
etmiş tir. Ancak M ı sır'a döndükten sonra onun Sahabe 
sözlerine eskisi kadar itibar etmedi ğ ini söyleyenler de 
vard ır. Ama Sahabe'nin icma' ına daima sayg ı  göster-
miş tir. Çünkü Hz. Muhammed (S.A.) ş öyle buyur-
mu ş tur: "Ashab ıma keremli ve saygılı  davramn ız. Son-
ra onlar ı  izleyenlere, daha sonra da Tabiine uyanlara 
saygı  gösteriniz ". 

İmam Ş afü usulünde k ıyası  yani akıl ve düşün-
ceye dayanarak hüküm ç ıkarmay ı  da bir delil olarak 
kabul etmi ş tir. istihsam ise bir delil olarak kabul et-
mek istememi ştir. Ayrıca mesalih-i mürseleyi de bir 
delil saymaz. Oysaki İmam Malik halkın yarar ına hii 
kümler ç ıkarmak üzere mesalih-i mürseleyi fıkıhta bir 
delil olarak kabul etmi ş ti. Ş afii, İmam Malik'in aksine 
Medinelilerin davranış ları nı  da bir delil saymamış tır. 

Ş afii fıkhı , Hanefi ve Maliki mezhepleri aras ında 
orta bir yolda düzenlenmi ş tir. Ancak Ş afii fukahas ı  
kadınlara kar şı  kendinden önceki sünni fıkıh okul-
lar ından daha sert hükümler koymu ş tur. 

Bu mezhep Mı sır'da, güney Arabistan' ın baz ı  böl-
gelerinde, Azerbaycan'da, Do ğu Anadolu'da, Do ğu Af-
rika'nın bazı  yerlerinde, Filipinlerde, Malaya'da, Ho-
rasan'da, İ ndonezya'da, Hindistan' ın güney kıyıla-
rında ve Seyları 'da yaygındır. 

Ş afii mezhebi, Sünnet Ehli ekolüne dahlidir. Mez-
hebin kurucusu ilmi, ahlâk ı  ve çalış maları  ile takdir 
toplam ış  çok sayg ı  de ğer bir insand ı . 
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İMAM AHMED B. HANBEL 

Ebil Ali Ahmed b. Hanbel e ş -Seybani, Hicri, 164, 
1V1iladi 781 yı lında Bağdad'da do ğdu. Gerek İmam Ebû 
Yusuf'tan ve gerekse Hü şeym'den ders ald ı . Hüşeym'- 
den özellikle hadis dinledi. 20 ya şı na geldiğ i sıralarda 

ilim öğ renmek amac ıyla Bağdad'dan ayr ıldı . Suriye, 
Hicaz ve Yemen'e u ğradı . Gördüğü ve tanış tığı  bil-
ginlerden yararlanma ğ a çalış tı . Hicri 190 y ı lında Ba ğ -
dad'a döndükten sonra İmam ş afii'den sıkı  bir surette 
ders almağa ba ş ladı . Ondan fıkıh ve fıkhın yöntem-
lerini öğ rendi İmam Safirnin geni ş  ölçüde etkisinde 
kaldı . Öyle ki sonradan İbn Hanbel'i Safii mezhebin-
den sayanlar olmu ştur. Bununla beraber Ahmed b. 
Hanbel'in fikirleri ba şka bir mezhebin olu ş masına yetti. 
Hanbeli Mezhebi baz ı  önemli özellikleriyle öteki mez-
heplerden farkl ı  bir karaktere sahip oldu. Ba şka bir 
deyiş le Hanbelilik, ş afillikten ayr ı  bir mezheptir. Han-
beli mezhebi mensuplar ı , İ slâm'ın ilk devirlerindeki 
düşünceleri savunma ğ a önem vermi ş lerdir. İbn Han-

bel, hadisci oldu ğundan Selefiyyun'un ya ş ayışı  ve dü-
ş ünü ş  biçimine iyice ba ğ landı . Fikri tart ış malarda ileri 
gidilmesine taraftar olmad ı . Yolu ve yöntemi öteki 
sünni mezheplere göre daha dar ve daha tutucudur. 
Bununla beraber kendisi çok ahlâkh ve sayg ı  değer 

bir z att ı . 
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Ahmed b. Hanbel, fıkıhda delil olarak ba ş ta Kur'- 
an'ı  ve sonra da hadisleri kabul etti. Bu kaynaklarla 
çözemediğ i meseleleri sahabenin icma' ı  ile bir sonuca 
bağ lamağ a çalış tı . E ğer her hangi bir meselede Sahabe 
ihtilafa dü ş müşse, Kur'an ve Sürret'te en yak ın olan 
görü ş e uyard ı . İbn Hanbel fıkıh usulünde kıyasa da yer 
vermiş tir. Ancak kıyasa yani akıl ve düşünceye pek 
sık müracaat etmezdi. K ıyası  zaruret halinde bir delil 
olarak kabul etmi ş tir. 

Ahmed b. Hanbel kelâm ilmine önem verilmesine 
kar şı  idi. Yukarda da belirttiğ imiz gibi o, Selefiyyun'un 
yolunu izlemek istemiş ti. Bu sebeple de dini emirlerde 
geçen el (yed), yüz (vech) ve suret kelimelerinin te'- 
viline taraftar olmarm ş tır. Bu yüzden İbn Hanbel'i 
hulül (Allah'ın insana girmesi) ve tecsimle (Allah' ı  
cisme benzetmekle) suçlayanlar olmu ş tur. Gerçekte ise 
ibn Hanbel'in amac ı  te'vilde hataya dü şmekten ka-
çınmaktı . Bu sebeple de müte ş abih âyetleri te'vile ta-
raftar olmamış tır. 

Mu'tezile mezhebini savunan Halife Me'mun (Ölm. 
H. 218 /M. 833), bu mezhebin kurucular ı  gibi Kur'an' ın 
ya.ratı limş  olduğuna inanmış tı . Ahmed b. Hanbel'in 
de bu görü şü benimsemesini istedi. Fakat İbn Hanbel 
Mu'tezile'nin görü şüne katılmadı . Kur'an' ın yarat ılma-
dığı m yani kadim olduğunu söyledi. Bu yüzden ha-
karete u ğ rad ı . Me'mun'dan sonra halife olan Mu'tas ım 
ve Vas ık onu zindanda yat ırdılar. Fakat o, yine de inan-
cından dönmedi. Nihayet Halife Mütevekkil onu hapis-
haneden çıkartt ırdı  ve İbn Hanbel'e lay ık olduğu say-
gıyı  gösterdi. Ona tekrar eski itibar ım kazandırdı . 
im.am.'m işkence görmü ş  olmas ı  gittikçe ş öhretini art ır-
dı , Devrinde onun sözüne ve fikirlerine de ğ er verilirdi. 
Hicri 241, miladi 855 y ılında hayata gözlerini yumdu. 
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Ahmed b. Hanbel'in bir çok eserler yazd ığı  da söy-
lenmiştir. İbn Nedim'in ona isnat ettiğ i baş lıca eserler 
şunlardır: Kitâb al- İ lel ve Ma'rifet ar-Rical, al-M ı ,ısned, 
Kitâb al-Mesâil, Kitab at-Tefsir, Kitâb az-Zühd, Ki-
tâb al-Fadâil, Kitab ar-Redd ala'l-Cehmiye, Kitab aI-
Feraid. 

Bu eserlerden ço ğunun İ mam Ahmed b. Hanbel'in 
fikirlerine dayan ılarak yak ınlar ı  tarafından meydana 
getirildiğ i söylenmektedir. Mesela al-Musned adl ı  kitab, 
İbn Hanbel'in o ğ lu Abdullah' ın babas ının rivayet etti ğ i 
hadisleri toplamas ıyle meydana gelmi ş tir. Ahmed b. 
Hanbel, hadis ilmine önem vermesine ra ğmen fıkıhta 
bazan zay ıf ve mürsel hadislere bile dayanm ış tır. 

Ahmed b. Hanbel, bir çok ö ğ renciler de yeti ş tir-
miş tir. Daha sonraki yüzy ı llarda Ebu'l-Ferec b. al-Cevzi 
(Ölm. H. 597 /1200), İbn Teymiye (Ölm. H. 728 /M.1327) 
ve Muhammed b. Kayyim al-Cevziye (01m. H. 751 /M. 
1351) gibi tanınmış  bilginler Hanbeli mezhebine ge-
niş  ölçüde hizmet etmi ş lerdir. 

Hanbeli mezhebi mensuplar ı  eskiden Ba ğdad, Hi-
caz, Suriye ve Filistin'de yay ılmış lard ı . Fakat Vahha-
hiliğ in kurucusu Muhammed b. Abd al-Vahhab 1746 
yı lında Riyad taraflar ında faaliyet gösterdi. Muham-
med b. Saud'la da anla ş arak kom şu illeri zorla Vahhabi 
yapmağ a çalış tı . Daha sonralar ı  Vahhabilik Osmanh as-
kerlerini uzun süre me ş gul etti. Vahhabiler Ahmed b. 
Hanbel'in izinden gittiklerini söylüyorlard ı . Gerçekte 
ise Vahhabilik, Hanbeli mezhebinini sertle ş tirilmesi, da-
raltılması  ve ona baz ı  garip ekler yap ılmas ıyle meydana 
gelmiş ti. 

Osmanlılar devrinde Hanbeli mezhebi yerini yava ş  
yava ş  Hanefiliğ e terketme ğ e ba ş ladı . Bugün Hanbeli 
mezhebi mensuplar ı  Necid'de çoktur. Hicaz'da  Ş afiî- 
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lerle beraber, Ahsa'da Malikilerle beraber Hanbeliler 
vardır. Filistin'de de Safiilerden sonra Hanbeli mezhebi 
mensupları  çoktur. 

Hanbeli mezhebi, öteki sünni mezhepler gibi Kur'-
an ve Sünnet yolunu izlenü ş tir. Dört büyük mezhepten 
biri olan Hanbeli mezhebinin inanç sistemi de Sünnet 
Ebli'ne uygundur. Ahmed b. Hanbel de daima sayg ıya 
lâyık değerli bir bilgindir. 
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ISLAM KÜLTÜRÜ VE BATIYA TESIR! 

Medeniyetlerin birbirlerine az çok tesir ettikleri in-
kar ı  güç bir gerçektir. Seyahatler, haberle ş me araçlar ı , 
harpler, ticari ili ş kiler ve kitap çevirileri bir medeniye-
tin diğ er bir medeniyete tesir etmesini sa ğ layan ba ş lıca 
sebeplerdir. 

Ortaça ğda o zamana göre çok ileri say ılan bir 
İ slam medeniyetinin do ğup geli ş tiğ i hepimizce bilin-
mektedir. Bu medeniyet, Halife el-Memun (Ölm. H. 
218 /M. 833)'un bir çok yabanc ı  kitaplann arapçaya 
çevirilmesine h ı z vermesiyle daha da geli ş ti. Zaten fetih-
ler ve ticari ili şkiler Müslümanlar ın Yunan ve Iran me-
deniyetiyle ilgilenmelerini sa ğ lamış tı . Yunancadan, sür-
yancadan, farsçadan ve hintçeden arapçaya çevirilen 
çe ş itli konulara ait kitplar, İ slam âleminde yeni dü şünce 
sistemlerinin ve ilmi faaliyetlerin önem kazanmas ı  so-
nucunu verdi. 

Bundan ba ş ka Mutezili olanlar inanç ve dü şünce 
sistemi bakımından islâmiyette yenilik yapmak iddia-
sını  benimsediler. Hatta Sünnet Ehli'nden ayr ılmış  
olan bu mezhep mensuplar ı , kendi davalar ını  resmen 
kabul eden halife ve devlet adam alan da buldular. Mu-
tezili dü şünürler Suriye'de, İ skenderiye'de ve Iran'da 
izi bulunan Yunan dü şüncesinin etkisiyle inanç mesele-
lerini münaka ş a konusu yap ıyorlardı . 
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Ayr ıca Hint'ten gelen etkiler İ slami zühdde mü-
balağa eden mutasavvıflarm çoğ alması nı  sağ ladı . Is-
lâmiyetin temelinde bulunmayan tekke ve zaviyeler 
meydana geldi. Islam'da zahiri manalarla yetinmeyen 
baz ı  mutasavvıflar, kendilerinin bir veli gibi tan ınma-
sına yol açan a şı rı  sözler sarfetme ğe ba ş ladı lar. Vecd 
anında Allah'a kavu ş tuklarını  ileri sürdüler. Bunun so-
nucu olarak, dilde, ş iirde ve ibadet ş ekillerinde yeni 
geliş meler oldu. Ancak Sünnet Ehli ile tamamen kay-
na ş mış  Muhasibi, Ku şeyri ve Gazzali gibi birçok de ğerli 
mutasavvıflar da yeti ş ti. 

İ slam âleminde tamamen felsefi sistemlere kar şı  da 
ilgi arttı . Gerek Yunan filozoflar ının etkisinde kalan ve 
gerekse hiç bir okula ba ğ lanmayan düşünürler yeti ş ti. 

Kindi (Ölm. H. 252 /M.866), Farabi (Ölm. H. 339 
M. 950) ve İbn Sina (01m. H. 428 /M. 1037) gibi tan ın-
mış  filozoflar, geni ş  ölçüde Kur'an'a dayanmakla be-
raber Aristo, Eflatun ve Yeni-eflâtuncular ın düşünce-
lerini birle ş tirerek Me şş aiyye okulunu temsil ettiler. 
Gazzali. Farabi ve İbn Sina'nın yaruldıklar ı  meseleleri 
göstermek üzere Tehafut al-Felasife adl ı  eseri yazd ı . 

ibn. Tufeyl (Ölm. H. 581 /M. 1185) ve Ş ihabeddin 
Yahya Suhreverdi (Ölm. H. 587 /M. 1191) ba ş ta Kur'an 
olmak üzere Yeni-eflâtuncu ve Manicheen dü şünce-
lerden istifade ederek islâmiyete mahsus bir dü şünce 
sistemi olan İş rakiye felsefesini kurdular. Bu felsefenin 
Sünnet Ehli aç ı sından isabetsiz yönleri vard ı . 

H. IV. /M. X. yüzy ılda Islami esaslar ı  temel ka-
bul eden, Doğu ve Yunan felsefesinden de faydalanan 
İ hvan as-Safa ise yeni ve eklektik bir sistem kurdu. 
Böylece din ile felsefenin birle ş tirilmesi uğrunda İh-
van as-Safa emek harcad ı . 
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Bu felsefi geli ş meler yanında ilim ve teknik alan ın-
da da yeni ke ş ifler ve geli ş meler oldu. 

Özellikle t ıp alan ında İ slam medeniyeti insanl ık 
alemine çok ş eyler kazand ı rd ı : 

Felç hastal ıklar ını  s ı cak ilâçlarla tedavi yerine 
soğuk ilâçlarla (edviye-i baride) iyile ş tirme metodunu 
müslümanlar buldu. Bu metodu ilk bulan ve uygulayan 
doktor Ebtı  Mansur Said b. Bi ş r'dir. Bu doktor, felç 
olmu ş  hastalar ı  ve özellikle yüz felçlerini kan almak ve 
soğuk su kullanmak suretiyle tedaviye çal ış t ırdı . Bu Zat 
Bağdad'daki Adud ı  hastanesine ba ş  tabib olarak atan-
dıktan sonra hastalar ını  arpa ve baz ı  tohum sulariyle 
tedaviye önem verdi. 

Tıp alerninde duyulan çal ış maz hale getiren uyu-
tucu ilaçlar ı  ve fitil ile yaray ı  iş letme usülünü ilk kez 
ke ş fedenler de yine müslüman doktorlard ır. 

Müslümanlar sar ı lık ve kolera hastal ıklarının te-
davisinde de baz ı  olumlu sonuçlar elde etmi ş lerdi. 

Delilerin tedavisinde afyonu kesmek ve akan kan ı  
durdurmak için so ğuk tedaviyi müslüman doktorlar 
ba ş ar ıyla kullandı lar. 

Mesanedeki ta ş lar ı  parçalayarak dü ş ürme meto-
dunu da ilk kez bulanlar müslümanlar olmu ş tur. 

İ slam âleminde yeti ş en doktorlar cüzzarn hastal ığı  
üzerinde de ara ş t ırmalar yapt ılar. Mesela Yuhanna b. 
Maseveyh (Ölm. H. 243 /M. M. 857) cüzzam hastal ığı  
hakkında o zamana kadar benzerine rastlanm ıyan bir 
eser yazd ı . İbn Ebi Usaybi'a (Ölm. H. 668 /M. 1269), 
Yuhanna b. Maseveyh'in t ıp tarihi bakımından çok 
önemli daha bir çok eserlerinden bahsetmektedir. 

İ slam aleminin yeti ş tirdiğ i doktor ve kimyager-
lerden Ebü Bekr Muhammed b. Zekeriyya ar-Razi 
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(Ölm. H. 250 /M. 864) Kitab al-Cuderi va'l-Hasba ad ın-
da frengi ve k ı zam ık hakkında güzel bir eser yazd ı . 
O diğ er konularda da Bat ı  medeniyetine ışı k tutan ve 
çe ş itli eserler veren büyük bir bilgindir. Ancak ad ı  geçen 
Razi dini yönden islâm'a uymayan görü ş leri benim-
semi ş tir. Dinde yan ılmış t ır. 

Eczacılıkta da müslümanlar yenilikler ortaya koy-
muş tu. Kimya ilminin müslümanlar aras ında tamnma-
sında özellikle Halid b. Yezid'in eme ğ i geçmiş ti. Bu 
filmin müslümanlar aras ında en tan ınmış  üstadı  Cabir 
b. Hayyan'dır. 

Acide nitrique, acide sulfurique, acide nitrohyd-
rochlorique, Postasse, Ni ş ad ır ruhu, Cehennem ta şı  
(nitrate d'argent), chlorhyd de mercure, sulfure de fer 
ve soda gibi bir çok kimyevi maddeler ilk kez Müslü-
manlar tarafından keş fedilmi ş tir. 

Astronomi sahas ında da müslümanlar aras ında ilmi 
çalış malar oldu. Abbasi halifesi al-Mansur (H. 136-158 / 
M. 754-775) zaman ında Ba ğdad'da bu alandaki ça-
lış malara önem verildi ğ i bilinmektedir. Müslüman 
bilginler güne ş  sistemiyle de ilgilendiler. Güne ş  ve ay 
tutulmas ı  hakkında zihin yordular. Adeta Copernic 
ve Kepler'e öncülük ettiler. Ba ğdad, Kahire, Kurtuba 
ve Semerkant rasathaneleri Müslümanlar ın astronomi 
ilmine verdikleri önemi gösterir. 

Müslümanlar ın matematik sahas ında da buluş lar 
yaptığı nı  hat ırlatmak yerinde olur. Harezmi, Hint'ten 
alınmış  rakamları  islârtı 'a maletti. Onun cebir ilmine 
dair derin tetkileri vard ır. Bugün Avrupahlarm dil-
lerine geçen algebre kelimesi arapça "cebr"den al ın-
mış tır. Trigonometri ilminin geli şmesinde de Müslü-
manlar ın rolü büyük olmu ş tur. 
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Fizik alanında tanınmış  doktor Ebû Bekr Muham-
med b. Zekeriyya ar-Razi ışığı n bir ortamdan di ğ er 
ortama geçerken k ırı ldığı nı  ke ş fetmiş ti. % ıl neyse'!" 
(01m. H. 430 /M. 1038) aynı  konuda yenilikler getir-
miş tir. Onun Kitab al-Manaz ır adlı  eseri fizik ve astro-
nomi bakımından son derece önemli sayilm ış tı r. 

İş te çe ş itli alanlarda gelişen islam medeniyeti Bat ı  
alemine etki yapmakta gecikmedi. Müslümanlar Si-
cilya ve Endülüs'e yay ıldıktan sonra islam medeniyeti 
daha çabuk Bat ı 'ya etki yapt ı . Avrupa teknikte ve 
akı lcılıkta geri iken Müslümanlar onlara yol gösterdi. 
Mesela ziraat alan ında Doğu, Batı lı lara bir çok yeni 
unsurlar ö ğ retti. Pirinç, pamuk, fıstık, ş eker kamışı , 
kına ve safran gibi mahsuller Sicilya ve Ispanya'ya ilk 
kez Müslümanlar tarafından görürüldü. Sebzecilik ve 
meyvecilikte de Bat ı 'ya Islam toplumunun etkisi bü-
yük oldu. Portakal, limon, mandalina, hurma, dut ve 
muz gibi meyveleri Müslümanlar Sicilya ve özellikle 
Ispanya'da tan ıtt ılar. Kanallar açma ve teknik sulama 
usullerini Batılılara öğ rettiler. Müslümanlar ziraatta 
üstün teknikleri sayesinde Bat ılı lara önderlik ettiler. 

Müslümanlar ş ehiricilik, bay ındırlık iş leri, maden 
iş letmesi, deri imalat ı  ve ipek sanayiinde de Bat ı lılara 
çok ş ey öğ rettiler. Matbaa ilkin Kore ve Çin'de bilini-
yordu. Ka ğı t sanayiinde de Müslümanlar ın üstünlük-
leri vard ı . Avrupalılar bu alanlarda da Müslümanlar ın 
tekniklerinden faydaland ılar. 1270-1300 yıllarında k& 
ğı tçı lık sanayiini kurma ğa ba ş ladı lar. Matbaac ı lık' ge-
liş tirdiler. XV. yüzy ılda müteharrik harfli nıatbaar 
kurdular. XVI. yüzy ılda ise kitap basma tekniğ inde 
büyük ilerlemeler kaydettiler. Ne yaz ık ki Islam, ale-
mi matbaac ılıkta Avrupahlarm ilerleyi ş ini takip ede-
medi. 
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Bugün Avrupalı lar ı n kullandığı  rakamları  önceleri 

Hintliler, sonra Müslümanlar kullanm ış tı . Bu rakam-
lar ı  Bat ı hlar, Müslümanlardan ö ğ rendiler. 

Müslümanların dil konusunda bile Bat ı 'ya etkisi 

oldu. Sucre, coton, ve amiral gibi kelimeler arapçadan 
alınarak biraz değ iş tirilmi ş tir. Frans ı zcada baz ı  çiçek 
adlar ı  aslında arapçadan al ınmış tır. Bugünkü ispanyol-
cada bol miktarda arapça sözcükler vard ır. 

Pusula ve barut da önce Uzakdo ğu'da ve özellikle 
Çin'de biliniyordu. Müslümanlar bunlar ı  doğudan al-
dılar ve kulland ılar. Bat ılılar ise Do ğu'dan ö ğ ren-
dikleri pusula ve baruttan faydalanmas ını  bildiler. Bu 
alanlarda tekniklerini h ı zla geli ş tirdiler. Müslümanlar 
ise bu geli şmeyi takip edemediler. 

Riyaziye ve astronomide de Müslümanlar Bat ı lı -
lardan ileri idi. Bir -âni güne ş  parametrelerinin hesab ını  
yaptı . Me ş hur riyaziyecilerden Ali b. Abdurrahman b. 
Yunus (Ben Jonis), Ebu Ali Hasan (Alhacen) ve Mu-
hammed b. Cabir al-Battâni (Albatagnus) lâtin âle-
mince iyi biliniyordu. 

Hele t ıp ve eczac ıhkta daha önce de belinti ğ imiz 
gibi islam bilginleri Ortaça ğda büyük hamleler yap-
tılar. Bat ılı lar eczac ılıkta İbn Zuhr'dan faydaland ılar. 
Tıpta Ebû Bekr Muhammed b. Zekeriyya ar-Râzrnin 
ilminden faydaland ı lar. Onun Kitab al-Hâvrsini la-
tinceye çevirdiler. Yüzy ıllar boyunca bu kitaba müra-
caat etmek ihtiyac ını  duydular. Yine İbn Sina'nın lâ-
tinceye çevirilmi ş  olan al-Kanun fi T ıbb'ı  doktorlukta 
Batılıların i ş ine yarad ı . Bu kitab ı  üniversitelerinde ders 
kitab ı  olarak kulland ı lar. 

Musiki alanında ilk kez sol anahtar ını  ve baz ı  no-
talan Müslümanlar kulland ılar. Ebu'l-Ferec Ali b. Mu- 
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hammed'in Mecmu'at al-Elhan' ı  ile Farabi'nin Kitab 
al-Musiki'si lâtinceye çevirildi. Bu eserler müzik alan ın-
da Batılılara ışı k tuttu. 

İ slam kültürünün Bat ıya tesirinde tercüme faali-
yetlerinin rolü büyük olmu ş tur. Bu tercüme faaliyet-
leri 1130-1150 yı llar ı  aras ında Ispanya'da Tuleytule 
ş ehrinde ba ş lamış tı . İ spanya ba şpiskoposu olan Ray-
mond, islami eserlerin lâtinceye çevirilmesini arzu edi-
yordu. Bunun için bir tercüme okulu kurdu. Bu okulun 
ba şı na da Dominic Gundisalvi'yi getirdi. Burada Fa-
rabi, İbn Sina ve İbn Rü ş d'ün fikirleri Bat ı  alemine 
tanıtıldı . Bir çok arapça eserlerin lâtinceye tercüme edil-
mesi sa ğ landı . Aristo'nun eserlerini ş erheden arapça 
metinler de Bat ı 'ya tanıtıldı . 

1215 yı lında II. Frederick imparator oldu. Bu im-
parator Sicilya Krall ığı nı  yeniden örgtülemeye önem 
verdi. Frederick haçl ı  seferleri esnas ında İ slam medeni-
yetine hayran kalmış tı . Bu medeniyetin Bat ı lılarca da 
bilinmesini istiyordu. Bu sebeple 1224 y ı lında Napoli'de 
bir üniversite kurdu. İ slam dü ş ünürlerinin fikirleri ve 
eserleri kısa zamanda Bolonya ve Padua Üniversite-
lerinde yaygın hale geldi. Hele İ spanya'daki tercümeler 
sayesinde İbnirüş dcülük Fransa'da bile tesirini gösterdi. 
İ slam filozoflar ının eserleri Paris ve Montpelier Üni-
versitelerine kadar sokuldu. XIII. yüzy ılda ibn. Rü ş d'- 
ün fikirleri Oxford'da yay ıldı . Kilise mensuplar ı  İ slam 
düşünürlerinin fikirlerinin Bat ıda yayılmas ından mem-
nun olmadılar. Çünkü İbn Rü ş d, akılcı  ve gözlemci idi. 
Aristo'nun fikirlerinden. faydalanm ış tı . İbn Rüş d'ün 
fikirleri Bat ı  kiliselerinin otoritesini sars ıyordu. Kilise-
ler ise koyu fikir karanl ıklar' içine gömülmü ş tü. Akıl, 
ahlak ve imana çok önem veren İ slam dininin üstün-
lüğü papazlar ı  memnun etmiyordu. Bu sebeple İ slam 
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düşünürlerinin fikirlerinin Bat ı 'da yayılmasını  önle-
meğe çalış tılar. Buna ra ğmen İ slam bilginlerinin felsefe, 
tıp, fizik, astronomi ve din hakk ındaki bir çok görü ş -

leri Batı  Vniversitelerinde iyice tan ındı . Esasen Orta-
çağ 'da İ slam medeniyeti, Bat ı  medeniyetinden çok üs-
tündü. Do ğu kültürü ve tekni ğ i Bat ı 'yı  her alanda et-
kiledi. Hatta Rönesans'm do ğmas ında ba ş ta İbn Rü ş d 
olmak üzere İ slam düşünürlerinin etkisi çok olmu ş tur. 

İ slam düşünürleri aras ında, lâtinceye kitab ı  ter-
cüme edilenlerin ba şı nda İbn Rü ş d gelir. Onun tan ın-
mış  eseri Külliyat, Tehafut at-Tehafut ve Aristo'yu 
ş erheden eserleri lâtinceye çevirildi. 

Yine Endülüslü İ slam filozoflarından Ibn Bacce 
(H. 533 /M. 1138)'nin at-Tedbir al-Mütevahid adl ı  ese-
rinden Moise de Narbonne istifade etmi ş tir. Böylece 
onun fikirlerini Bat ı 'ya tamtmış tır. 

'bn Tufeyl'in Hayy b. Yakzan' ı  da Bat ı lılarca 
biliniyordu. 

Kimyager ve tabiatç ı  bir bilgin olan Cabir b. 
Hayyan da Latin âlemince biliniyordu. Fakat o sim-
yager ve sihirbaz olarak tan ınıyordu. 

İ lk İ slam filozofu olan al-Kindi (H. 252 /M. 866)'- 
nin "Risale fi Mahiyet an-Nevm va'r-Ruya" adl ı  eseri 
de lâtinceye çevirilmiş tir. Kindrnin lâtinceye çevirilen 
diğer bir eseri "Risale Keza onun "Risale 
fi'l-Cevahir al-Hamse"si de lâtinceye tercüme edil-
miş tir. Henri Corbin, onun "Tractus de Erraribus Phi-
losophorum" adiyle diğer bir eserinin de lâtinceye çevi-
rildiğ ini kaydetmiş tir. 

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Kindrnin lâtinceye 
çevirilmiş  başka eserlerinden de söz etmektedir. 
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Saint Thomas (Ol. M. 1274) üzerine büyük etkisi 
bulunan İ slam-Türk filozofu Farabi (Ölm. H. 339 /M. 
950)'nin de baz ı  eserleri lâtinceye çevirilmi ş tir. Ayr ıca 
bu İ slam filozofunun Albertus Magnus üzerine etki yap-
tığı  da bilinmektedir. 

İbn Sina (01m. H. 428 /M. 1037)'nin Ş ifa's ı , Necat' ı  
ve Kitab an-Nefs'i de lâtinceye çevirilmi ş  eserler ara-
sındad ır. Daha önce sözünü etti ğ imiz al-Kanun fi't-
Tıbb'ı  ise doktorluk alan ında Batı  Üniversitelerine yüz-
yı llar boyunca ışı k tutmu ş tur. Bu filozofumuzun da 
gerek Saint Thomas ve gerekse Albertus Magnus üze-
rindeki etkisi inkâr ı  güç bir gerçektir. 

Me şhur Kitab al-Menaz ır adlı  eserin yazar ı  İbn 
Heysem (H. 430 /M. 1038)'in lâtinceye çevirilmi ş  bazı  
risaleleri fizik alan ında Bat ı lı lara ışı k tutmu ş tur. Onun 
eserlerinin Roger Bacon'in fikirlerinin geli şmesine yar-
dım ettiğ i söylenir. 

Tanınmış  İ slâm tarihçisi ve sosyolo ğu İbn Hal-
dun (01m. H. 808 /M. 1406)'un fikirleri de Bat ıda iyi 

biliniyordu. Hatta Garcin de Tracy onun Mukaddime'- 
sinin baz ı  bölümlerini frans ı zcaya çevirmi ş tir. 

islâmi filmlerin çe ş itli dallar ında otorite olan Gaz-
zali (Ölm. H. 505 /M. 1111)'nin baz ı  eserleri lâtinceye 
tercüme edilmi ş tir. Ayr ı ca felsefecilerin hatalar ın ı  gös-
teren Tehafut al-Falasife adl ı  eserine kar şı lık vermek 
üzere İbn Rüş d (Ölm. H. 595 /M. 1198) Tehafut at-Te-
hafut'ü yazm ış tı . İş te İbn Rüş d'ün bu eseri lâtinceye 
çevrilince, Bat ılı lar GazzaWnin felsefeciler hakk ındaki 
fikirlerini ö ğ rendiler. 

Ramon Marta, Pugis Fidei adl ı  eserinde Gazzalrnin 

kitaplar ından baz ı  parçalar alm ış tır. Ayr ıca İbn Tufeyl 
(Ölm. H. 581 /M. 1186) Hayy b. Yakzân adl ı  kitab ında, 
Gazzalrnin al-Munkiz Min ad-Dalal, Mizan al-Amel, 
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Cevahir al-Kur'an, Mi ş kat al-Envar ve al-Marifet al-
Akliye adlı  eserlerinden söz etmi ş tir. Hayy b. Yakzan 
ise lâtin alemi tarafından biliniyordu. 

Gazzalrnin şüpheden sağ lam imana geçi ş  konusun-
daki fikirleri ile Montaigne (Ölm. M. 1592), Descartes 
(Ölm. M. 1650), Pascal (Ölm. M. 1662) ve David. Hume 
(Ölm. M. 1776)'un görü ş leri arasında bir kar şı laş tırma 
yap ı ldığı  zaman İ slam filozofunun bu düşünürlere ön-
cülük ettiğ i akla geliyor. 

Bütün bu gerçekler gösteriyor ki Müslümanlar Or-
taçağ 'da büyük bir medeniyet kurmu ş lardır. Bu me-
deniyet Avrupa'ya tesir etmekte gecikm.emi ş tir. Av-
rupalı lar Müslümanlar ın gerek teknik ve gerekse fikir 
alanındaki üstün medeniyetlerinden yararlanmak ihti-
yacını  duymu ş lardı r. Rönesanstan sonra Avrupa daha 
hı zlı  adımlarla ilerleme ğ e ba ş lamış tır. Avrupa'nın hı zlı  
adımlarla ilerlemeğ e baş lamas ının baş lıca sebepleri ara-
sında matbaac ılığı n ilerlemesi, Yeni Dünya'n ın ke ş fi, 
ate ş li silahların gelişmesi, ticaret yollar ının değ işmesi, 
san'atta yükselme ve kilise taassubunun y ıkılması  var-
dır. 

Bugünkü Islam aleminin haline bakarak geri kal-
inanın sebebini islâmiyette aramamak gerekir. Kur'- 
an'ın ilk inen ayeti "OKU" diye ba ş lar. Yüce Allah 
bilenle bilmeyeni e ş it tut ınamış tır. Yine Yüce Allah in-
sanın ancak çalış tığı  kadar ına sahip olaca ğı nı  bildir-
miş tir. Sevgili Peygamberimiz de " İki günü birbirine 
e ş it olan aldanmış tır" diye buyurmu ş tur. Ayr ıca "in-
sanın dini aklıdır, Aklı  olmayanın dini de olmaz" de-
mi ş tir. Ilim öğrenmek be ş ikten mezara kadar emredil-
miş tır. Kur'an, hikmeti, tefekkürü, ahlaki ve iman ı  
tavsiye etmi ş tir. Ayr ıca insanlar ı  hidayete götürecek 
yolları  göstermiş tir. Bu sebeple Müslümanlar ın ilerle- 
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mesi için dinleri asla engel de ğ ildir. Aksine dinimiz 
medeniyeti tavsiye etmektedir. Yeter ki biz dinimizin 
ruhunu iyi bilelim. En yüksek ahlâk kurallar ın ı  öğüt-
leyen dinimizin ruhu Müslümanlar ı  medeniyete do ğ ru 
itici bir güçtür. Bütün bu gerçeklerin ş uuru derinle ş -
tikçe ve ça ğı n ilmi düş üncesinden istifade edildikçe Müs-
lümanlar ın dünyayı  etkileyecek büyük bir medeniyeti 
kurmalar ı  yine güç değ ildir. 
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Türk (ler) 19, 23, 67, 76, 83, 110, 

116, 120 

Türkçe 50, 76 

Türkistan 121, 127 

Türkiye 46 

uçmag 97 

ulvi âlem 87 

al-um 136 

umran ilmi 102 

Upanisat 53 

Urcuze fi't-Te ş rih 30 

urcuze fi't-T ıb 30 

urcuze fi'l-Vasaya al-T ıbbıyya 30 

Usfa 7 

al-Useyni al-Magribi Ahmed 67 

Usame b. Zeyd 105 

uyku 89 

üç türlü varl ık 32 

Ulken, Hilmi Ziya 149 

Umeyye Camii 84 

Vâcilı  33 

vacib olan varl ık 32 

Vacibu'l-Vüeud 32 

Vandet-i Ş uhüd 70 

valıdet-i vücud 70 

Vahhabilik 140 

vahy 17, 34, 45, 69, 87 

varlık 14, 21, 55, 61 

varlık kuralları  14 

varlık mertebesi 88 

Varlık nazariyesi 32 

vasat- ı  camia 86, 88 

Vâsık, Halife 108, 139 

Vasıf K Ata 105, 107, 108 
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Vas ı t 38 

el-Vasiye 123 

vecd 143 

vech 139 

veciz 38 

Vehmiye 31 

veliler 21, 72 

velilik 71 

Vesic 23 

vesile 133 

Vilayetnâme 76 

Yahudi 21, 43 

Yahya b. Abd Allah az-Zeydi 135 
Yahya b. Adiy 8 

Yahya b. Yagan 66 

yakın illetler 14 

Yakubiler 8 

Yaltkaya, Ş erefeddin 46, 116 
yapıcı  31 

yaratmak 117 

ya şhk 15 

yed 139 

Yemen 135, 138 

Yeniçeri oca ğı  76, 77 
Yeni Eflatuncu (luk) 7, 10, 16, 

17, 32 53, 69, 90, 143 

Yen Fisagorcu 7 

Yezit I 8 

yoklıı k. 14, 21, 61 

Yokluk Kurallar ı  14 
yol evlad ı  77 

Yuhanna b. al-Batrik 8 

Yuhanna b. Haylan 23 

Yuhanna b. Maseveyh 144 

Yunan 8, 9, 23, 27, 39, 46, 109, 

142, 143 

Yunanca 142 

Yunan ilimleri 7 

Yunus Emre 83, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99 

Yüce Kalem 87 

Yüce Ruh 87 

Yüce ruhlar 86 

Yüksek âlem 87 

Yüksek Meleküt alemi 87 

yüz 139 

zabir 59, 69, 87 

Zâhir (Salah ad-Din al-Eyyubrnin 

oğ lu) 52 

Zahiri güçler 31 

Zahiriye Mezhebi 19 

Zakira 31 

zaman 10, 15, 16, 44 

zaruri varlıklar 32 

zatı  ezdi 117 

zatı  itibariyle mümkin 32 

zati sıfatlar 113 

Zebur 97 

ez-Zenci Muslim b. Halid 135 

zerai 133 

Zerdü ş t Dini 19, 53 
zeria 133 

Zındıklar 110 

zikir 89 

Zilhicce 78 

Zufer b. Huzeyl 123 

Zu'n-Nun al-Mı sri 53 

zuta 120 

züht 35, 49 

Zühd ekolü 105 
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