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ÖNSÖZ 

Musa İbn Meymunı 30 Mart 1135 yılında İspanya'nın Kurtuba 
şehrinde doğmuştur. Yahudilerin "Fıslı" bayramı arefesinde doğması, 
Musa adının verilmesine vesile sayılmaktadır. Çünkü bu bayram Mu
sa Peygamberin Mısır'dan çıkışını kutlamak için yapılır. 2 Musa'nın 
babası Meymun, Miladın ikinci asrında "Mişna"yı toplayan ve bir 
kitap haline koyan Yahuda'ya kadar giden bir soya mensup olduğu 
söylenir.3 Musa'nın babası meymun Kurtuba'da yahudi Şeri Malı· 
kemesi'nin kadılığını yapmıştır. Meymun yalnız yahudi dini ilimle
rinde değil, aynı zamanda tabiat ve felsefede de iyi tahsil görmüş ve 
onlarla uğraşmıştı. Oğlu Musa'yı yetiştirmekte kendi kültürünün çok 
tesiri olmuştur. 

Kurtuba, sadece müslümanların kültür ve medeniyet merkezi ol
mayıp yahudilerin de ilim merkezi idi Orada yahudiler, müslümanların 
yüksek okullarında tahsil ediyor ve müslümanların meydana getirdik· 
]eri ilmi gelişmenin tesirinde kendi dillerinde ve kültürlerinde benzer 
gelişmeyi gösteriyorlardı. 4 

1 Musa İbn Meymun'un 800 ncü doğum yılı, 1 935 yılında Yahudiler tarafından 
bütün dünyada kutlanmış ve bu ihtifal için özel kitaplar hazırlanmıştır. Bunlardan Mısır' 
da İsrail Wilfinson tarafından yazılan ve "Musa İbn Meymun, Hayatuhu ve Musanna· 
tuhü" adını alan eser 1 936 yılında basılmış ve ünlü İslam Felsefesi Profesörü Mustafa 
Abdurrazık tarafından yazılan bir Önsözle arapça olarak neşredilmiştir. Bu eserinde 
İsrail Wilfinson, Delalet el-Hairin'e 85 sayfa ayrılmıştır. Aynı gaye için Alman Ya
hudisi Dr. J. Münz tarafından yazılan ve Dr. Henry T. Schmittkind tarafından İ ngilizce 
tercümesi yapılan 1935 yılında Boston'da (U.S.A.) basılan ve "Maimonides the Story of 
His Life and Genius" adı verilen eser neşredilmiştir. Bu iki eser basıldıkları tarihe kadar 
Musa İbn Meymun hakkında kil.fi bilgi vermekte ve eserlerini tanıtmaktadır. Ancak bun
lardaki eksikliği sonraki çalışmaların tamamladığını kabul etmek lazımdır. Ayrıca Bk : 
The Universal Jewish Encyclopedia, 7 /287-296, 1 948, N. Y. The Jewish Encyclopedia, 
IX. 73-86, 1 905. N. Y. Almanca bibliyografya için bk : Philosophen-Lexikon, 2 /  III-1 1 2, 
1950, Berlin. 

2 İbranca Fesah = Okunuşu Pesah. 
3 aynı yer. J. Münz, 3. 
4 Musa İbn Meymun, İsrail Wilfinson. Mısır, 1 936,  s.6, J. Münz, 65. 
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Musa, Ondört yaşlarında iken, 1148 yılında, Abdülmümin İbn 
Ali Kurtuba'yı fethetmışti. O, Yahudi ve hıristiyanları ya müslüman 
olmaya veya göç etmeye zorluyordu.5 Yahudilerin bir kısmı güney 
Fransa ve bir kısmı kuzey Afrika'ya göç ediyordu. Güney Fransa'ya 
gidenler Avrupa'ya Yahudi ve İslam kültürünü götürüyor, böylece 
Avrupa uyanmaya, yeni bir medeniyetin tohumlarını atmağa başlar
ken, İspanya'daki İslam medeniyeti sönmeğe başlıyordu. Ama Avrupa' 
nın aydınlanma devrinin çabuk doğmasını, Türklerin İstanbul'u fet
hetmesi sağlıyordu. 

Kurtuba'dan güneye doğru göç ederek ayrılan Meymun ailesi, 
bir baba iki oğul ve bir kızdan ibaret olup, anneleri, Musa'nın doğu
mundan birkaç sene sonra ölmüştür. Bu aile 1143 yılında hıristiyan
ların eline geçen Ameria şehrine gelip yerleşmiş ve burada 1160 yılına 
kadar on iki yıl kalmıştı. Bu yılda şehir Muvahhidlerin eline geçince o
radan Fas'a göç etmiştir. Pastan da göç etmek zorunda kalan Meymun' 
un ailesi 1165 yılında Akka'ya gelmiş ve altı ay sonra iki kardeş, bir kız 
kardeş Mısır'a göçmüş, babaları kudüste kalmıştı. Çünkü bu zamanda 
Akka haçlıların elinde bulunuyor, Müslüman ve Yahudilere zulme
diyorlardı. Mısır'da yahudiler gayet iyi muamele görüyorlardı. 6 Ku
düs'te kalan babası 1166 yılında ölmüştü. Bir süre sonra da kardeşi 
Davud, Hind Denizi'nde batan gemide boğulmuş, Musa hem karde
şini ve hem de ticarette olan servetini kaybetmişti. 

Çoğunluğu Endülüs ve Mağrib göçmenlerinin teşkil ettiği birçok 
Yahudi genci Musa İbn Meymun'un etrafına toplanmıştı. O, da on
lara din, riyaziye, astronomi ve felsefe okuturdu. 

Mısır' da yahudi taifesinin reisi olan Yakup, Musa İbn Meymun'u 
çekemiyor ve yahudileri aleyhine kışkırtıyor, ve nihayet Salahaddin 
Yusuf İbni Eyyub saltanatı esnasında kendi milletine zulmettiği yahu
dilerin ona karşı ayaklanmasiyle anlaşılıyor ve 1172 yılında haham 
Natanil, onun yerine Yahudi taifesinin başkanı seçilmişti. 

Musa İbn Meymun 1187 yılında Yahudi taifesinin başkanı seçi
lene kadar Fustat'ta Yahudi Şeri Mahkemesi'nin üyelerinden biri 
olarak bulunuyordu. Musa başkanlığa seçildikten sonra bazı yenilikler 
yapmış müskacılığı ve gelinin gülünç elbiselerle topluluğun önünde 
dans etmesini yasak etmişti, onun zamanında Mısır, Yahudilerin göz 
bebeği olmuştu. 

VI 

5 Cernaleddin Kıfti, Tarih el-Hükerna 209, Mısır, 1 326, Dr. J. Münz, 6-7. 
6 İsrail Wilfinson, aynı eser. 9 , 16 .  



Musa, Melik Afdal'ın annesinin katibi -olan Yahudi Ebul Mea
li'nin kız kardeşiyle, o da kendi kız kardeşiyle evlenmişti.7 Musa bu 
zamanda elli yaşında olup bir oğlu ve bir kızı olmuştu, kızı küçükken 
ölmüş, İbrahim adını verdiği ve 1186 yılında doğmuş olan oğlunu iyi 
yetiştirmiş, iyi bir tabib ve Yahudi dini alimi olmuştu. Musa, Melik 
Efdal Ali İbn Salahaddin'in sarayında özel doktor olarak çalışır ve 
ondan sonra kendi muayenehanesinde her millletten gelen hastala
rı da ihmal etmez ve bu arada eser yazmayı da bırakmazdı. Aralık 
13, 1204 yılında Kahire'de (Mısır'da) öldü, sonra Taberiye'ye nakle
dildi, Yerine Yahudi taifesi başkanlığına oğlu İbrahim seçilmiş ve o da 
ölümüne kadar (1237 M) başkanlıkta kalmıştı.8 

Musa öldükten sonra da taraftarları ve düşmanları arasında 
münakaşa ve Ianet!leşme uzun zaman devam etmiş; oğlu cesurca ba
basını müdafaa etmişti. 

Meymun ailesinin Mısır'a gelmesinden önce, İslamlığı meselesine 
de bir kaç kelime ayırmamız lazımdır. Onun müslümanlığı hususunda 
en eski kaynak Kıfti'nin Tarih el-Hükema'sı ile İbn Ebi Usaybia'nın 
Uyun el-Enba'ı görülüyor. Çünkü bunların Musa İbn Meymun'la 
buluşma imkanları olduğunu bu ikisinden nakleden diğer kaynaklar
Yahudi ve Hıristiyan- bahsetmektedirler. Endülüste veya Fas'ta zor 
altında müslümanlığı izhar etmiş ve fırsatı bulup Mısır'a gelince içinde 
sakladığı milletinin dinini ortaya çıkarmıştı. Bunun karşısındaki ikinci 
görüşü müdafaa edenler, Musa'nın müslümanlığı daha önce kabul 
etmediği ve dolayısiyle irtidad etmediğini ileri sürerler. İsrafil Wilfin
son bu karşıt görüşleri münakaşa eder ve kesin bir şey söylenemiyeceğini 
ifade ettikten sonra, onun, daha önce müslümanlığı kabul etmediği 
hususundaki görüşünü ortaya kor.9 

Benim kanaatım da Musa İbni Meymun'un daha önce müslü
manlığı kabul etmediğidir. Öyle olsaydı, müslümanlığa karşı özel bir 
kini ve düşmanlığı olmısı gerekirdi. Böyle bir kine henüz raslayama
mış olmam ve ayrıca onun, açık ve cesur olarak fikirlerini ortaya koy
ması da buna delil olabilir. Zira İslam'a girip sonra çıksaydı, kendi 
milleti içinde bu kadar cesurca hareket edemezdi. Tarihte Müslüman
lığı kabul edip sonra irtidad edenlerin veya şüphede kalanların durum-

7 Bk. i. W. aynı eser. 29. 
8 İ .  W. aynı eser, 21 , 22, 25. İbn Meymun'un ölümünde Yahudi ve Müslümanlar 

üç gün yas tutmuşlardı. The Jewish Encyclopedia IX, 80, N. Y. 1905. 
9 İ. W. aynı eser. 27-40 İbn Ebi Usaybia, Uyun el-Enba 3 / 194, Beyrut 1 959. Bak: 

Carullah 1 279 nolu yazma varak 1 90-b (Kenarda). 
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lan ortadadır. Musa ibn Meymun'un eserlerinde dolambaçlı, iki yüz
lülük bulmak zordur. O'nun kendi dinine bağlı bir Yahudi düşünürü 
olduğunu kabul etmek daha doğru olsa gerek. 

Musa İbn Meymun'un Hocaları ve Talebeleri: 
Önce babası Meymun'un hocaları arasında olduğu gibi o, bir 

çok Yahudi alimlerinden de ders okumuştur. Bizi en çok ilgilendiren 
hocalarının içinde bir müslümanın bulunup bulunmamasıdır. Şurası 
da unutulmamalı ki, bu zamanda olduğu gibi o zamanda da, bir ya
hudinin müslüman bir hocasının bulunması normal olduğu gibi, bir 
müslümanın da Yahudi bir hocası bulunabiliyordu. Biz böyle bir me
selenin tuhaflığına dikkatı çekmekten çok Musa İbn Meymun'un 
fiilen müslüman filozoflarından ders okuduğunu tartışmak istiyoruz. 
İbn Rüşd'den ders aldığı yahudi olan ve olmayan bir çok kimse tara
fından zikredilmiş olduğu halde, buna kendi ifadelerinde rastlanmadığı 
için İbn Rüşd'ün Musa'ya bilfiil hoca olmadığını ileri sürenler de bu
lunmaktadır. Ama İbn Rüşd 1126 da doğmuş olduğuna göre, İbn 
Meymun' dan dokuz yaş büyük olması ve aynı şehirde bulunmaları, İbn 
Rüşd'ün hoca olması görüşünü kuvetlendirmektedir. Hoca olmadığı 
ihtimalini ileri sürenler bile onun eserlerinden istifade ettiğini ve onun 
fikirlerinin tesirinde kaldığını ileri sürmektedirler.10 Bu hususta İbn 
Meymun'un, ibn Rüşd hakkında şöyle söylediği nakledilmektedir. 
İbn Tibbon Aristo'nun eserlerini yalnız iskender, Themistius ve İbn 
Rüşd'ün şerhlerinden okumanı tavsiye ederim .. 

"Aristo'nun eserleri bütün felsefi eserlerin esası ve kökü sayılır. 
ve bunlar ancak İskender, Themistius ve İbn Rüşd'ün şerh ve eserlerinin 
yardımı ile anlaşılır." Ve 1190-1191 yılında, İbn Meymun, öğrencisi 
Yusuf İbn Yahuda'ya yazdığı mektupta şöyle der. "Bugünlerde İbn 
Rüşd'ün Aristo'nun kitaplarına dair" el-Hiss vel-Mahsfıs" hariç, bütün 
yazdığı eserlerini elde ettim. Gerçeği bulmakta başarıya ulaştığını 
gördüm. Şu var ki henüz eserlerini incelemek için gereken geniş vakti 
bulamadım. "12 

İbn Meymun, İbn Tıbbon'a ve Yusuf İbn Yehuda'ya yazdığı 
mektuplarda İbn Rüşd'ün fiilen talebesi olduğunu söylemiyorsa da 
onun eserlerini okuduğunu ve onları tavsiye ettiğini görüyoruz. 

10 İ. W. aynı eser. 6. M. Friedlander, The Guide for the Perplexed, İngilizce ter 
cürnesinin önsözünde, İbn Meyrnun'un iki meşhur kişinin öğrencisi olduğunu kaydeder. 
Rabi Yusuf İbn Migaş'dan Talrnud ve İbn Rüşd'den felsefe okumuştur. s :  XVI. Bk. 
Emest Renan, İbn Rüşd vel-Ruşdiyye, arapçaya tercümesi 1 88-vd. Mısır 1957. 

11 İ .  W. aynı eser, 63. 
12  E. R. İbn Rüşd vel-Ruşdiyya, 1 88.  
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S. Pines, "Delalet el--Hairin = The Guide of the Perplexed" in 
ingilizce tercümesine dair önsözünde bu iki mektuba yer verdikten 
sonra, İbn Meymun'un bu mektubu" Delalet el-Hairin" in bazı kısım
larını bitirdikten sonra yazdığını, ama İbn Rüşd'ün görüşlerini ve ter
minolojisine muttali olduğunu, "Delalet el-Hairin'in" bazı ifadelerinden 
anlaşılabileceğini ifade etmektedir.13 Yusuf İbn Yehuda'ya yazılan 
mektubun tarihi 1191 yılı olduğuna ve İbn Meymun da 1204 yılında 
öldüğüne göre on üç yıl gibi bir sürede İbn Rüşd'ün bütün eserleri 
İbn Meymun tarafından okunmuş demektir. Onları tavsiyesine gelince, 
demek ki daha önce de bazı eserlerine muttali olmuştu. 

Musa İbn Meynun'un kendi itirafına göre Ebu Bekir İbn Saig'in 
talebelerinin birinden okuduğunu ve İbn Eflah'ın oğlu ile buluştuğunu 
ifade etmektedir.14 

Biz, Musa İbn Meymun'un İslam kültür ve düşüncesinin tesirinde 
yetiştiğini ispatlamağa çalışmıyoruz. Çünkü İslam kültür ve düşüncesi
nin, Yahudi kültürü ve düşüncesine tesir ettiğini yahudilerin kendileri 
bile itiraf etmektedirler. Muttali olabildiğim kadarı ile bu husustaki 
intibaımı kaydetmek istiyorum. 

Günümüzün müslümanları, yabancı kaynağa dayanmağı bir 
eksiklik ve yerme, tenkit etme sebebi sayıyoruz. Oysa, Yahudiler'in 
İslam'ın kültür ve düşüncesinin tesirinde kaldıklarını, gayet normal 
olan bir tarzda ve sanki bir hoşnutluk ve hoş görü içinde anlattıkları 
sezilir. Umumi bir hüküm vermemekle beraber, İslamın tesirinin 
bizde olduğu gibi ancak hasım gurupları arasında yerme vesilesi ol
duğu görülür. 

Yahudilerin İslam kültür ve düşüncesinin ne derece tesirinde kal
dıklarını tesbit edebilmek, İslam kültürü ve düşüncesini, aynı zamanda 
Yahudi kültür ve düşüncesini bilmeye bağlıdır. Biz müslümanlar, 
özellikle son asırlarda Yahudi ve diğer din ve kültür sahibler'inin kül
tür ve düşüncelerini öğrenmeyi ihmal ettiğimiz için İslam medeniyetınin 
dünya çapında oynadığı rolü ilmi olarak anlamak ve anlatmaktan 
aciz kalmaktayız. Çalışmalarım arasında öğrenebildiğim İbranca ile 
Musa İbn Meymun ve Yahuda Haalevi üzerinde yapabildiğim incele
meleri vatandaşlarıma Türkçede ve dindaşlarıma da müelliflerin ken
di orijinal arapçalariyle tanıtmaya çalışacağım. Yalnız burada İbn 
Meymun'un felsefi eseri olan "Delalet el -Hairin ile ilgili açıklamalarda 

1 3  S. Pines, The Guide of the Perplexed, Introduction, LXIV, C VIII, Chicağo 1 963.  
14  Delalet el-Hairin 297 (H. Atay neşri), S .  Muhk 2 /s : 20-a. J .  W. aynı eser, 7 .  
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bulunacağım. Onun tıp ve Yahudi şeriatı ile olan ilgisi sahamızın dışın
da kalmaktadır. 

İsrail Wilfinson şöyle diyor: Ortaçağda Yahudi felsefesi ve dini 
düşüncesi İslam medeniyeti ve felsefesi ile olan münasebetinden doğ
muştur. Genellikle Yahudi felsefesi, İslam felsefesinin gelişmesine göre 
gelişmiştir. İslam felsefesi ile ilk temasa geçen, Sa' diye Feyyumi (882-
942) olup mütekellimlerin birçok fikirlerini benimsemiştir.15 

Çin hariç eski çağın imparatorluklarının hem yerlerine ve 
hem kültürlerine ve hem de insanlarına varis olan İslam toplu
mu orta çağın en büyük toplumu olmuş ve varis olduğu şeylere 
kendi damgasını vurmuş, özellikle varis olduğu halkın, aydını dahil, 
çoğunluğu müslümanlığı kabul etmiştir. Bu büyük imparatorluk 
toplumunda gayri müslimlere de kendi halkına eşit haklar tanımıştır. 
Bu eşitlik müslüman olanı ve olmayanı birbirine karıştırmış hepsi 
birbirinin hocası ve talebesi olmuştu. İlk merhalede müslümanlar sa
vaşla meşgul oldukları için ve İslamın ana yurdunda olmayan, fakat 
fethettikleri memleketlerde bulunan kültür ve ilimleri öğrenmek için 
bir öğrencilik devresi geçirdikten hemen sonra hocalık durumuna 
geçmişlerdi ve bu hocalıkları yalnız müslümanlara değil, İslam top
lumunda olan, okuma arzusu bulunan ve düşünme kabiliyeti olan 
herkese açık tutulmuştu. 

İslam kültür ve düşünce sisteminin İslamın hakim olmadığı ya
bancı meleketlere geçişinin üç yolda olduğu kabul edilmektedir. 
İslam toplumunda olan gayri müslimler özellikle Yahudi ve Hıristiyan 
olanlarla; dışardan gelip İslam tahsil müesseslerinde okumuş olanlarla 
ve bir de müslümanların yabancı memleketlere gidip kendi ilim ve kül
türlerini oralara götürmekle. 

Şeyh Mustafa Abdurrazık, İsrail Wilfinson'un "Musa b. Meymun" 
adlı eserine yazdığı önsözde Musa İbn Meymun'un İslam filozoflarından 
sayılması gerektiğini söylüyor ve bunun delillerini serdediyor. Şehris
tani'nin Hıristiyan olan Hüneyn İbn İshak'a İslam filozofu dediği göz 
önüne alınırsa Yahudi olan Musa İbn Meymun'a İslam filozofu de
mekten kaçınmanın manasız olacağını ifade ediyor.16 

Bunları kendi iddialarında haklı bulmak doğrudur. Bugünün batı 
düşüncesine büyük katkıları olan Yahudiler tabi oldukları mil-

1 5  İsr. Wil. aynı eser. 58. Julius Guttmann, Die philosophie des Judentums, 69, 
1 933 ,  München , İbrance Tercümesi 62 . 1 963, İsrail, İngilizcesi, 6 1 .  1 964, New York. 

1 6  1. W. Aynı eser. (j) sayfa harfle gösterilmiştir. Bk. Muhammed b. Abdulkerim 
Şehristani, el-Milel 2 / 1050, M. Fethullah Bedran neşri , 1 947. 
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letin filozofları arasında saydıkları gibi, müslümanların da Yahudi 
ve Hıristiyan ve hatta diğer din saliklerini de İslam filozofları arasında 
saymalarında isabet vardır. Muhammed Ebu Bekir Zekeriya Razi dini 
inkar etmiş olduğu halde müslüman filozoflarından sayılmıştır. Ancak 
gayri müslim filozofların, İslam filozofu sayılması meselesinde dış 
görüşündeki isimler üzerinde durulmuştur. Ben başka bir noktadan 
bunun doğru olabileceğini savunacağım. Bu da muhteva meselesidir. 
Mesela, Musa İbn Meymun bir İslam filozofu sayılır. Bu din inancı 
bakımından değil, İslam kültürüne ve medeniyetine sahip olması yö
nündendir. Onun neşrettiğimiz "Delalet el-Hairin" adlı eseri okunduğu 
zaman, İslam kültürüne aşina olan bir kimse, konu her ne kadar Tev
rat ile ilgili de olsa bir müslüman düşünürün yazdığını hiç yadırgamaz. 
Bu kitapında İslam kelamcılarını tenkid ederken bile, bizim kelam
cıların birbirini tenkid ederken kullandıkları ağır ve sert ifadeleri kul
lanmaz ve kendi dindaşlarını daha sert şekilde tenkid eder. İbn Mey
mun, yahudiliği, İslam filozof ve kelamcılarının ortaya koydukları ve 
İslamın getirmiş olduğu felsefe ve düşünce düzenine göre müdafaa et
miştir. Nitekim bugün Batı düşüncesine göre İslamiyet müdafaa edili
yor. İşte İbn Meymun bu düşünce sistemi bakımından İslam filozofu 
sayılır. 

İbn Meynun'un Eserleri: 
Musa İbn Meynun'un eserlerini üç kategoriye ayırmak müm

kündür. Yahudi şeriatına ait eserler, felsefi eserler ve Tıbbi eserler. 
Tıbbi eserlerin dışında olanların önemlilerini zikredeceğiz. Başlı başına 
İbn Meymun'un bibliyografyasına ait eserler ve makaleler vardır. Biz, 
burada tam bir bibliyografya vermeğe çalışmayacağız. Yalnız bir kaç 
eserine ait son çalışmalara değineceğiz. 

1- Makalet fi Sınaat el-Mantık: 
Musa İbn Meymun'un onyedi yaşlarında iken yazdığı söylenen bu 

mantık eserini felsefe ve İslami mantık'a muhtaç olan Yahudi alimlerine 
yazmıştır. Eseri on dört fasla ayırmış ve her faslın sonunda ilgili mantık 
terimlerini güzel bir şekilde açıklamış ve böylece eserde yüz yetmiş beş 
civarında mantık terimini toplamıştır.17 İbn Tıbbon tarafından İbran
caya tercüme edilmiş olan bu eserin asıl ve tam arapça metni Prof. Dr. 
Mübahat (küyel) Türker tarafından Türkçe tercümesi ile birlikte basıl
mıştır.18 

17 İsrail Wilfinson, 42. Bu mantık risalesi 1 527 yılında Sebestian Münster tarafın
dan Latince'ye tercüme edilmiştir. Moses Mendelsohn'un (1 729-1 785 bu risalesinin önemini 
öğrencilerine anlatması üzerine Almanca'ya da tercüme edilmiştir. 

1 8  Dil T. C. F. Dergisi, Cilt 1 8 . Sayı : 1-2, 1 96 sayfa 9-64. 
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2- Kitab el-Sirac: 
Bu eser, el-Mişna'nın mufassal bir tefsiri olup 1168 yılında ta

mamlanmıştır. Bu zamanda İbn Meymun otuz üç yaşında idi. Bu 
eserin baş tarafında yahudilerde rivayet ve isnad'ın tarihine dair uzun 
bir bahis koymuştu. Bu eser arapça yazılmış olup İbn Meymun müslü
manlar arasında yayılacağını umuyordu, ama bu ümidi gerçekleşme
mişti. 

Bu eser doğu yahudilerince arzulanan rağbeti görmediği halde, Şi
mali Afrika ve İspanya yahudilerince çok büyük bir rağbete mazhar 
olmuştu. Bu eserin bazı parçaları yazarın hayatında İbrancaya tercüme 
edilmişse de İbranca tercümesi 1296 yılında tamamlanmıştı. Fakat 
hiç bir tercüme aslı arapçasını olduğu gibi aksettirememişti. Hıristiyan 
alimlerinden Rockock 1654 yılında bu eserin bazı kısımlarını Iatinceye 
tercüme etmiş, fakat Holandalı bir Hıristiyan alimi olan Surenkus 1703 
yılında tam ve doğru tercümesini yapıp önemli haşiyeler eklemiştir. Bazı 
kısımları Almanca ve İspanyolcaya tercüme edilen bu eserin arapça aslı 
yahudilerce çok ihmale uğramıştır. 19 Arapça ve bu kadar önemli olan 
bu eserin arapça aslının eğer yazması varsa, neşredilmesinin faydalı 
olacağında şüphe yoktur. Bu eserin bazı kısımları Rockock tarafından 
1655 yılında Korta Mosis" adlı eserde neşredilmiştir. 20 Birçok dile 
tercüme edilmiş ve 1901 yılında Holzer tarafından Talmud'un On bi
rinci bab'ına önsöz olarak yazılan imanla ilgili" On Üç Esas" ı tekrar 
ibranca harfle arapça olarak basılmış2ı olup bende mevcuttur. Bunun 
da arapça harflerle aslını ve Türkçe tercümesinin neşrini düşünüyorum. 

3- Mişna22 Tora = Tesniyet et-Tevrat: 
Bu kitap, yahudilerin dini hayatında içtimai bir inkilab meydana 

getirmiştir.23 Tercih edilen bir fikri belirtmeden her türlü münakaşaya 

1 9  İ. W. aynı eser, 43-45. Dr. J. Münz, Moimonides, İngilizce Tercümesi, 3 1-51 
Boston U.S.A. 

20 Semitic Study Series No XII, Arabic Writigns of Maimonides, Leiden 195 1 ,  
P. : XI. 

21 Semitic Study Series adı geçen eser, P: XII ;  Bu on üç esasa dair Bk:. ,  Maimoni
des, Dr. J. Münz. İngilizce Tercümesi 45-48, 1953 Boston U.S.A. The Eneye. Of Americana 
(1 8 /141 , 1957,) bu esasları günlük ibadet kitaplarına kadar girdiğini fakat genellikle 
inanç kitabı olarak kabul edilmediğini zikreder. 

22 Mişna, Mukaddes kitaptan sonra en büyük bir eser olup Yahudi şeriatına dair 
yazılan bu kitap, daha önceki alimlerin rivayetlerine dayanılarak Tevrat'tan alınmıştır. 
Mişna 1 65-210 miladi yıllarında Filistin'deki Yahudilerin reisi olan Yahuda Hanasi ta
rafından toplanmıştır. Bu bir kaç kısım (si fr) dan meydana gelmiştir, veciz bir ifade ile ya
zılmış olduğundan, şerhi olan Telmud'suz anlaşılmaz. (İsr. Wilf. aynı eser 43) 

23 İ. W. aynı eser 45. 
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yer veren Babil Telmudu ile sadece yeteri kadar açıklama ve tahlile yer 
veren Kudüs Telmudu'na şerhler, haşiyeler ve talikler yapılmış, üzerinde 
çok durulan Telmud anlaşılmaz hale gelmiştir.24 

Musa İbn Meynum, bütün bu eserleri on yıl okuduktan sonra 
Yahudi hukukunda yeni tertipte felsefi anlayışla bir eser meydana ge
tirmiştir. İbn Meymun bu eseri İbranca yazmıştır. İbnancada Mişna 
üslubuna benzer bir üslüb kullanmış, ancak müslümanların üslubunun 
da tesirinin açıkça görüldüğü yeni bir üslüp icat etmiştir ve bu üslup 
kendisinden sonra gelen Yahudi şeriat eserlerinde bir örnek teşkil 
etmiştir.25 Bu eser yahudiler arasında öyle yayılmış ve kabule şayan 
görülmüş ki, Bağdad'lı Yusuf İbn Cabir bu eserin arapça tercüme edil
mesini yazardan istemiş fakat, kabul etmemişti.26 Bunun yanında 
doğudan ve batıdan bu kitabı tenkit eden büyük Yahudi alimleri bu
lunmuşsa da kitap Yahudi taifelerinin muhtelif kanuni muamelelerinde 
resmi bir kitap olmuştu.21 Alfasi, Telmud'un kanun kısmını tanzim 
etmiş, Sadiya Feyyumi dualar kısmını maddeleştirmiş, Hai ticaret kıs
mı üzerinde çalışmış, İshak İbn Ruhen siyasi kısmını açıklamıştı, ama 
Musa İbn Meymun, bütün Telmud'u kodlaştırmış, açıklamış ve basit
leştirmiş ve onun meydana getirdiği "Mişna Tora" Yahudilerin ah
lak, din ve kanun kitabı olmuştu.28 Bu kitaba yönetilen tenkitlerin 
başlıca sebebi çok kısaltma v� özetleme olarak gösterilince, yazar, 
eğer Telmud'u bir bölümde özetlemeye imkan olsa, onu iki bölümde 
özetlemezdim, diye cevap verirdi.29 

Okuduğum eserler içinde rastlamadığım bu kitabın adı hakkında, 
bir görüş de ben ileri sürmek istiyorum." Mişna" kelimesi: a) İki, ikinci 
(tesniye), b) "Mişna" denilen Tevrat'tan sonra din kitabı, c) öğreti, 
ta'lim, d) değişme ve değiştirme anlamlarına gelir.30 İlk üç mana bir 
birine çok yakındır. Bunlardan tekrar ve ikinci olma anlamı esastır. 
Üçüncü anlamdaki öğretmek ve öğrenmekte de tekrar mevcuttur. Buna 

24 aynı eser 47. 
25 İ. W. 49. Dr' J. Münz. Maimonides 78 ; Dr. M. Friedlander, The Guide, XXII, 

1956 N. Y. 
26 İ .  w. 50 - 52, 
27 Dr. J. Münz, yazarın ölümünden sonra arapçaya tercüme edildiğini kaydedi

yor, aynı eser 88 .  
28 Dr. J. Münz Maimonides, 78 . 
29 İ. W. 52. Dr. J. Münz'un Mişna Tora'ya (77-1 1 9) 42 sayfa tahsis etmesi eserin 

önemine işaret sayılmalıdır. 
30 Bu dört anlam "ŞANA" öğrendi, öğretti, tekrarladı, tekrar yaptı, değişti mana

sına gelen kökten geliyor. Bk. Milon Amami, A. İbn Şaşan 405,  Milon Hebrew English, 
Reuben Avinoom 388, A. lbn Şaşan, Milon Hadas 4 / 1 726, 1 96 1 .  
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göre "Mişna Tora"nın manasını İsrail Wilfinson "Tesniyet el-Tevrat" 
diye zikretmekle "ikinci" olmasını benimsemiştir. 

Dr. J. Münz, bunun adını "The Tora Reviewed" olarak İngilizce'ye 
çevirmiştir. 3 ı  İmdi "Mişna Tora" nın manası" tesniye" ise Tevrat'tan 
sonra gelen ikinci kitap demek olur ki, bu durumda Tevrat'tan sonra 
ikinci kitap olan asıl "Mişna"yı ve onun şerhi olan Telmud'un yerini 
alma iddiası ortaya çıkar. Bu iddianın gerçekleşme korkusunun, İbn 
Meymun'a düşmanlığın sebeplerinden biri olduğuna işaret edilmiştir.3 2 
Mişna öğreti manasına alınırsa "Mişna Tora" "Tevrat'ın Öğretisi" 
demek olur. Bu mana bize daha yakın geliyor. 

Bu, İbn Meymun'un şifahen rivayet edilen Tevrat'ın esaslarını 
ihtiva eden büyük eseri olduğunu ifade eder. İbn Şoşan da aynı şeyi 
söylemiş oluyor.3 3 

Mişna Tora'ya sonraları "Kuvvetli El" manasına gelen" Hayad 
hahazaka" adı verilmiştir. (yd.) İbranca alfadesinde hem "el" mana
sına gelir ve hem de sayıca 14 eder. y = 10 + d = 4= 14. Bu rakam 
kitabın ondört bölüm olduğunu işaret eder. Bu isim yazar tarafından 
verilmiş değildir. 3 4  Musa İbn Meymun bu büyük eserini 1180 yılında 
tamamlamıştır. 35  

4-- Kitab el-Feraiz: 

İbn Meymun bu eseri çoğunluğun kolayca anlayabilmesi için arap
ça yazmıştır. Yazarın ölümünden sonra üç Yahudi alimi tarafından 
İbrancaya çevrilmiştir. Bloch tarafından da kitabın bütünü 1888 yılında 
arapça olarak neşredilmiştir.36 

5- Risalet Y emeniyye : 

Bu risaleyi Yemen Yahudilerine arapça yazmıştır.37 

31 Dr. J. Münz, Maimonides, 79, İ. W. aynı eser, 45. 
32 Dr. J, Münz, Maimonoides 85,97. Nitekim The Eneye of Americana bu eseri 

(second law) olarak tercüme etmiştir 10 /141 , 1957 
33 A.  İbn Şoşan Milon Hadaş 2 /93 9 
34 i. W. 47 (Not), A. İbn Şoşan 2 /939, Dr. J. Münz 79. 
35 Dr. J. Münz 76. 
36 İ. W. Aynı eser 50. 
37 Bu risale "Eggeret Teyman" olarak İbn Tibbon tarafından İbrancaya tercüme 

edilmiştir. i. W. 1 935 te çıkan eserinde bu risalenin arapça aslının kaybolduğunu zikre
diyorsa da (s. 56) oysa 1 952 yılmda arapça, İbranca ve İngilizce bir arada New York'ta 
basılmış, 1972 de de yalnız arapça ve İbrancası bir arada Kudüs'te basılmıştır. Arapçası 
ibranca harflerledir. 
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6- Makale anı1-Ba;s: 

Musa İbn Meymun'un hasımları, onun Mişna Tora adlı büyük 
eserinde ruhun dünya ve ahirette hayatından uzun uzun bahsettiği 
halde ahirette cisimlerin dirileceğine dair açıkça bir şey söylememesini 
tenkid ettikleri için, cevap olarak bu makaleyi yazmıştır. 1952 yılında 
Newyork'ta Yemen Risalesi ile birlikte ilk defa ve Telavivde 1972 de 
ikinci defa basılan bu eserin İbranca harflerle olan arapça aslını arapça 
harfler ve Türkçe tercümesi ile birlikte neşretmeyi düşünüyorum. Dok
tora tezimde Yahudilerde ahiret inancının açık olmadığını belirtmiş
tim.,. Bu makale, ahiret inancının Yahudilerde nasıl olduğunu ortaya 
koyacak en yeterli bir Yahudi düşünürünün eseri olması bakımından 
önemlidir. 

7- Delalet el-Hairin: 
Yukarda işaret ettiğimiz gibi İbn Meymun küçük yaşındanberi 

kendini felsefe okumaya vermişti. Felsefe tarihine samimi bir ünsi
yet beslemiş ve onun meselelerine inecek derin bir anlayışa göre yetiş
mişti. 3 9  

İbn Meymun, bu eseri 1186-1190 yılları arasında öğrencisi Yusuf 
İbn Aknın40 için yazmış ve eseri yazdıkça, bölüm bölüm ona göndermiş
ti. Bu eseri yazarken kullandığı kaynaklar ibranca ve arapça olmasına 
rağmen yazarlarının adlarını çok seyrek zikretmiştir. Yahudi ve Müslü
man düşünür ve alimlerinden bu eserde adları geçenleri kitaba eklenecek 
indeksten tesbit etmek mümkün olacağından buraya sadece Dela-

38 Dr. H. Atay, Kur'an'a Göre İman Esasları, 77, 1 961 . Ankara. 
39 Dr. J. Münz, Maimonides 121 . 
40 Joseph b. Jehuda b. Aknin, Arapça adı Ebul-Hacca Yusuf b. Yahya el-Sabti 

(1 160--1 226) Kahire'ye (Fustat) gelip iki sene Musa b. Meymun'dan mantık, matamatik, 
astronomi okumuş, felsefi ve kelami konularda tahsi lini bitiremeden Haleb'e ve oradan 
da Bağdad'a gitmiştir. Jewish Eneye. 7 /21 6, 1905 "Bu öğrenci Yusuf b. Yahya b. İshak 
el-Sabti el-Mağribi tabib olup memleketinde hikmet, riyaziye okumuştu. Yahudiler müslü
man olmaya zorlanınca Mısır'a gelip Musa b. Meynun'la buluştu ve ondan okudu. Kadı 
Ekrem b. Kıfti diyor ki : "Bu Yusuf ile aramızda dostluk vardı. Bir gün kendisine dedim 
ki: Eğer öldükten sonra, nefsin varlıkların halini anlayacak bir bekası varsa, bana söz 
ver: Benden önce ö lürsen bana geleceksin, ben senden önce ölürsem, ben sana geleceğim, 
bekle dedi. unutmamasını tevsiye ettim. Öldükten iki sene sonra onu rüyamda gördüm . . .  
Ey  hakim hani neyle karşılaştığını bana haber verecektin, dedim, gülüp yüzünü çevirdi, 
elimle yakalayıp, ö lümden sonraki durumun ne olduğunu mutlaka bana söyleyeceksin 
dedim. Dedi, ki: Bütünden olan bütüne ulaştı, cüz' den olan cüz' de kaldı. Js:::l4 .;J.. Js:::!I) 
(• ..* 1 .j J ..*I � Bu işaretlerden anladım ki külli olan nefis a lemi külliye döndü. 

Cüz'i o lan cesed cüz olan yerde kaldı. Uyanınca ifadesine hayran oldum. Bk. Carullah 
1279, 1 89-b, kenarı. 
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let el-Hairin'i ibrancaya tercüme eden Samuel İbn Tibbon'a yazdığı 
arapça mektubun bir kısmının tercümesini buraya alıp, İslam ve 
Yunan filozoflarını değerlendirmesini göreceğiz. 

"Aristo'nun eserlerini, ya İskender Efrodisi, ya Themistius veya 
İbn Rüşd'ün şerhlerinden başkasını okumamam tavsiye ederim. 
El-Tuffahe ve Beytüzzeheb kitaplarını zikrettin, bunlar batıl ve uy
duruk şeyleri ihtiva ediyor, Reise (Aristo) yanlış olarak isnad 
edilmiştir. (Ebu Bekir) Razi'nin "Hikmeti İlahiyye" adlı kitabında hiç 
bir fayda yoktur. Çünkü onun sahibi sadece tabib idi. 

İshak İsraili (Yahudi)'nin yazdıkları hakkında da aynı şeyi söyleye
ceğim. Zira o da tabibden başka bir şey olmadığı için hayale, zanna ve 
batıl şeylere dayanarak yazmıştır. Yusuf Hassadık'ın yazdıklarına 
gelince, onlara muttali olamadım; ama onu Endülüs'te onurlu olarak 
tanıdım. Genellikle dikkatırn şuna çekerim: Mantık kitaplarında Ebu 
Nasr Farabi'nin yazdığından başkasına önem verme ve zahmet 
çekme, çünkü (Farabi'nin) eserleri, tertemiz buğday gibidir, özel
likle "Mebadi el-Mevcudat" eseri aklı olgunlaştırır ve sağlamlaştırır. 
Zira Ebu Nasr büyük bir hakim ve feylesof idi; eserleri akla uygundur, 
hikmeti arayan kimseleri gerçek (hak) yola götürür . . .  Ancak Bendeklos 
(Empedocles), Fisagoras (Pythagoras), Hermes ve Forforyos' (Por
phyry)' eserlerine gelince, bunlar insanın zamanını zayi etmesine değ
meyecek eski felsefi mezhepleri ihtiva etmektedir. Ali İbn Sina'nın 
eserleri ise, ince tedkik ve dikkatli bir seçme mahsulü iseler de, Ebu 
Nasr Farabi'nin kitapları gibi değildir. Gene de insana dikkatlı bir 
araştırma yapmada faydalı olabilirler. "41 Hıristiyan olan el-Tayyib, 
Yahya İbn Adi ve Yahya el-Bitrik'in Aristo'nun eserlerine yazdıkları 
eserleri okumanın gerçekten vakit zayi etmek olduğunu anlatır."42 

İbn Meymun 'un kaynaklarını bu mektubunda tesbit etmek müm
kündür. Onun kimlerden ne derece istifade ettiğini daha ayrıntılı öğ
renmek isteyenler S. Pines'in Delalet el-Hairin'in İngilizce tercümesine 
yazdığı önsöze başvurabilir. Burada şunu da ilave etmek gereklidir. 
İbn Meynum Yunan felsefesini arapça tercümelerden okumuştur.43 
İbn Meynum, Allah anlayışında İslam filozoflarının Yeni Eflatuncu
Aristo anlayışlarını ve kendinden önce geçen Aristocu Yahudi düşünür
lerini takip etmiştir. 
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41 i. W. Aynı eser, 63-64. 
42 S. Pines, Introduction to the Gide of the Perplexed, LX, Chicago 1 963. 
43 İs. Wil . Aynı eser, 6 1 .  



İbn Meymun'un küçükten felsefe ve kelamı okumaya başladığını 
zikretmiştik. Onun bu tahsili kendisine felsefi bir anlayış ve sistemli 
düşünen bir kafa vermiş ve bu zihniyeti, Yahudi şeriatına dair yazmış 
olduğu eserlerde de kendisine hakim olduğu için, Yahudi şeriatını 
daha öncekilerin yapmadığı felsefi düşünceye göre kaleme almış ve 
onda bir yenilik meydana getirmiştir. 

Hem kelamcı ve hem Usulcü yani Hukuk Felsefecisi olmak İs
lam aleminde gelenek halindeydi. İslam ilim dünyasına vakıf olmayan 
kimseler bunun farkında değildirler. Ebu Hanife'nin fıkıhtaki deha
sını daha önce kelam ilmini iyi okumasına bağlarlar. Kadı Adul
cebbar, İmamul-Haremeyn, Gazzali, Fahreddin Razi, Kadı Adu
duddin, Taftazani gibi hem kelamcı ve felsefeci ve hem de Usulcü bil
ginlerin yetişmesi İslam aleminde bir gelenekti. Aynı toplumda yetişen 
İbn Meymunun ve ondan önce geçmiş olan diğer Yahudi alimlerinin 
elbette bu geleneğin tesirinde kalmaları normaldı. 

Çift ve tek hakikat meselesinde, İslam düşünürleri arasındaki ih
tilafta, İbn Tufeyl ve İbn Rüşd tek hakikat görüşünü savunarak din ve 
felsefenin aynı hakikatın değişik tezahürleri olduğunu ileri sürüp din 
ve felsefe ayrılığını ortadan kaldırmaya teşebbüs etmişlerdi. 

İbn Meymun'un da bu görüşte olduğunu görüyoruz. Onun sarsıl
maz inancı, bütün hakikatların tek bir hakikatın değişik görüntü
leri olduğu merkezindedir. Yunan, müslümanlar, (arap), hıristiyanlar ve 
yahudiler aynı güneşe, muhtelif pencerelerden bakmaktadırlar. Bunun 
için ona göre felsefe, yani hikmet sevgisi ve kelam ilmi (theology) yani 
Tanrı Bilimi ikiz kardeştir. Akıl vahiyle elele gitmelidir. Dine 
göre gerçek olan, ilmen yanlış olmamalıdır. Bundan dolayı Peygamber
lere vahyedilen hakikat ile, bilginlerin elde ettikleri hakikat arasında 
çatışma olamaz. Der ki, gayemiz ve görevimiz, akıl ile din arasındaki 
zahiri çatışmayı uzlaştırmaktır. Her birinin kendine has dili ve ifadesi 
vardır. Gerçek ve doğru tercüme edildikleri zaman ikisinin de aynı şeyi, 
Allah'ın ezeli hayrını isbat ettikleri görülür.45 

İbn Meymunun, "Delalet el-Hairin" adlı eseri, o'nun felsefesinin 
en iyi hülasasını teşkil etmektedir. Bu eser orta çağda Yahudi felsefi ve 
dini düşüncesinin ulaştığı en yüksek zirveyi temsil eder. 

Her ne kadar bu eseri okuyucuya tam bir şekilde anlatmamıza 
yerimiz müsait değilse de hiç olmazsa onun hakkında kısa bir bilgi 

44 The Universal Jewish Eneye. 7 /289, 1948, New York 
45 Dr. J. Münz, Maimonoides, 121-122. 

XVII 



Vermemiz yerindedir. Önce yazarın kitabı yazmaktaki gayesini kendi 
ağzından öğrenelim. 

Musa İbn Meymun "Delalet el-Hairin" eserini Yusuf İbn Aknin 
için yazdığını önsözde açıklarken "Bu makaleyi senin ve senin gibi 
olanlar için,- ki onlar nekadar azdır- yazdım." Benim yanımda oku
duğun zaman, senin kamillerin bilebileceği peygamberlik kitaplarının 
sırlarına ehil olduğunu gördüm ve benden ilahi meseleleri açıklamamı, 
mütekellimlerin maksatlarını ve metodlarını fazla olarak sana anlat
mamı istediğini gördüm. Bu hususta gayem gerçeğe tesadüfen değil, 
sağlam bir metodla ulaşmanı, temin etmektir.46 

"Kitabı ancak felsefe okumuş olan, nefse ve bütün kuvvetlerine 
dair bir şey öğrenen47" kimselere yazmıştır. "Bunu halka, şeriat ilmini 
öğrenmemiş olana anlatmak için telif etmediğini, onu ancak dininde, 
ahlakında kamil olana, felsefi ilimleri okuyup manalarını anlayana48", 
yazdığını ifade eder. 

"Maksat filozofların kitaplarını nakletmek değildir.49" Bu maka
leyi yazmaktan maksadım, din problemini açıklamak ve halkın (cum
hur) anlayışından yüksek olan iç hakikatlerini ortaya koymaktır."50 

İbn Meymun'un, son amacı, felsefe, mantık ve aklın nurlarından, 
iman ve şuuru ışınlamaktı. "Bize feyiz olarak verilen akıl Allah ile 
aramızda bir bağdır. "5ı 

O, felsefe ile dini uzlaştırmayı gaye edinmiş, bilginin dine man
tık ve akıl yoluyla bakmasını temin etmeyi, gerçeğin ve ilmin sadece 
din sahasında olmadığını, felsefi sahada da aranabileceğini anlatmaya 
çalışmıştır. 52 

İmdi yirmi beş sene aralıklı olarak "Delalet el-Hairin'i inceleyen 
ünlü Yahudi filozofu Leo Strauss'un kitabı tahlil eden planını buraya 
almayı faydalı buluyorum. Yalnız önce şunu zikredelim ki kitap üç 
cüz olup birinci cüz 76 fasıl, ikinci cüz 48 ve üçüncü cüz 54 fasıldır. 
Romen rakamları cüz'ü ve diğer rakamlar faslı gösteriyor. 

46 Delalet el-Hairin , Cüz 1, Mukaddime, s: 7-8, İlahiyat fakültesi Ankara baskısı 
47 Delalet el-Hairin , Cüz 1 , Fasıl sonu 68, s: 1 74. 
48 Delalet el-Hairin , Cüz I, Mukaddime, s: 9 .  
49 Delalet el-Hairin , Cüz 2 ,  Mukaddime, 272 
50 Delalet el-Hairin , Cüz 2 , Fasıl 2, s :  282 . 
5 1  Delalet el-Hairin , Cüz 3 ,  fasıl 52, s :  732 
52 İ.  W. aynı eser 66. 
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Görüşler (L-ı-111 24) 

A) Allah'a ve Meleklere dair görüşler ( 1-ı - 111 7) 

1) Mukaddes kitapta Allah'la ilgili terimler (l-ı-70) 

a) Allah'ın (ve meleklerin) cismaniyetini ima eden terimler (1-ı 
-49) 

1- Allah'ın cisim olduğunu ima eden Tevrat'ın en önemli iki ifa
desi (1-ı-7) 

2- Yer değişmesini ve insanın organlarının hareketini vb. gösteren 
terimler (1,8-28) 

3- İlahi şeylere ait olduğu zaman, bir yandan putperestliği ve di
ğer yandan insan bilgisini gösteren gadab ve ifna etmeyi (veya gıda
lanmayı) ifade eden terimler (1 29-36). 

4- Hayvanların işlerini ve kısımlarını gösteren terimler (1 37-49) 

b) Allah'ta çokluk ima eden terimler (1- 50-70) 

5- Allah'ın mutlak bir ve gayri cismani olduğu, remzi olmayan 
bir sözde Allah'a atfedilen terimlerin manası (1 50-60) 

6- Allah'ın isimleri ve Allah'ın sıfatları (utterences) (1 6ı-67) 
7- Allah'ın bilgisi, sebeb oluşu ve hakimiyeti neticesinde O,nda 

görülen çokluk (1 68-70) 

il) Allah'ın varlığının, birliğinin ve gayri cismani oluşunun delil-
leri (1 71-11 31) 

1- Giriş (1 71-73) 
2- Kelami delillerin tenkidi (1 74-76) 
3- Felsefi deliller (il ı) 
4- İbn Meymun'un delili (il 2) 

5- Melekler (II 3-12) 
6- Dünyanın yaratılışı, filozoflara karşı yoktan yaratmaya imanı 

müdafaa (il 13-24) 
7- Yaratma ve Şeriat (il 25-31) 

111) Peygamberlik (il 32-48) 

1- Tabii bir mevhibe ve peygamberlik gereklerine alışma (il 
32-34) 

2- Hz. Musa'nın peygamberliği ile diğerlerinki arasındaki fark 
(il 35) 
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3- Peygaberliğin mahiyeti (il 36-38) 
4- (Hz. Musa'nın) Teşrii peygamberliği ve şeriat (il 39-40) 
5- Hz. Musa'dan başka diğer peygamberlerin peygamberlikle

rinin şer'an incelenmesi (il 41-44) 

6- Peygamberliğin dereceleri (il 45) 
7- Peygamberler tarafından tebliğ edilen ilahi fiilleri, işleri ve 

Allah tarafından emredilen fiilleri ve işleri nasıl anlamalıdır (il 46-48) 

iV- Emir (Ruhani) alemin yaratılması (III 1-7) 

a) Var olan ve yok olan, özellikle insan gibi cismani varlıklara ait 
görüşler (ili 8-54) 

V- İlahi inayet (ili 8-24) 

1- Meselenin ortaya konuşu: Madde bütün kötülüklerin temelidir 
ve mamamfih madde Mutlak hayır olan Allah tarafından yaratılmış
tır (III 8-14) 

2- İmkansızlığın tabiatı veya külli-kudretin manası (ili 15) 

3- Her şeyi bilmeye karşı felsefi deliller (Ill 16) 
4- İnayete ait görüşler (ili 17-18) 
5- İlmi Külliye ait Yahudi görüşü ve İbn Meymun'un bu husus

taki münakaşası (ili 19-21) 
6- İnayetin güvenilir bir tatbiki olarak Hz. Eyyub Kitabı (ili 

22-23) 
7- Tevrat'ın Külli ilme dair öğretisi (ili 24) 

FİİLLER (ili 25-54) 

VI- Allah tarafından emredilen ve yapılan işler (ili 25-50) 

1- Genellikle Allah'ın fiillerini ve özellikle teşriinin hikmeti (ili 
25-26) 

2- Tevratın emirlerinin akli ciheti (ili 27-28) 

3- Tevrat'ın akli olmadığı görülen kısımının mantıki esası (ili 
29-33) 

4- Tevrat'ın emirlerinin akılcılığının kaçınılmaz tahdidi (III 34) 
5- Emirlerin sınıflara ayrılması ve her sınıfın faydalarının açık-

lanması (ili 35) 

xx 

6- Bütün veya oldukça bir çok emirlerin izahı (III 36-49) 
7- Tevrattaki kıssalar (ili 50) 

VII- İnsanın Kemali ve Allah'ın İnayeti (III 51-54) 



1- Allah'ın kendi zatına dair gerçek bilgisi inayetin şartıdır (III 
51-52) 

2- Ferd olarak insanı meydana getiren şeye gerçek bilgi, inayetin 
çalışmasına ait bilginin şartıdır, (III 53-54).53 

Birinci cüzde Allah'ın mahiyetinden ve onun nasıl anlaşılacağından 
ve tevhid'inden bahseder. İlk elli fasılda Kitabı Mukaddes'in bir çok 
kelimelerini Aristo ve ileri gelen İslam filozoflarının öğretilerine daya
narak mantıki ve akli bir şekilde izah ederken Yunan, İslam ve Yahu
di düşünceleri arasındaki farkı ortaya koyan ve kendi tenkit ve kendi 
düşündüklerini de açıklar.54 Mesela İbn Meymun?a göre Allah ancak 
selbi şekilde doğru anlaşılabilir. 

"Allah'ın selbi sıfatlarla (yani ne olmadığını bildiren sıfatlar) nite
lenmesi, ona az veya çok hiç bir eksiklik getirmeyen doğru bir nitele
medir. Ama icabi sıfatlarla (yani ne olduğunu bildiren sıfatlar) nite 
lenmesi eksiklik ve şirki gerektirir. Allah'ın Vacib ul-Vücud olduğu ve 
onda terkibin bulunmadığı isbat edilmiştir. Biz O'nun mahiyetini değil 
ancak inniyetini idrak edebiliriz. Bunun için icabi bir niteliği olması 
imkansızdır. Çünkü mahiyetinin dışında bir inniyeti (varlığı) yoktur ki 
nitelik o iki şeyden birine delalet etmiş olsun. Yoksa mahiyeti mürek
keb (bileşik) olur ve nitelik mahiyetin iki cüz'ünden birine delalet 
etmiş olurdu ... 55 

Görüldüğü gibi bu istidlal ve düşünce tamamen Farabi ve İbn 
Sina'nın istidlal ve düşüncesidir. Onlardan önce Mutezilede bunun 
izlerini bulmak mümkündür. Ama bunu daha öncekilere yani Yunan'a 
dayandırmak isteyenler zannımızca çok zahmet çekeçeklerdir. 

Burada İbn Meymun'un ifadesinde bir çelişkiye işaret etmek ce
saretini göstermemizde haklı olacağımızın kabul edileceğini sanıyoruz. 
"Biz O'nun mahiyetini değil ancak inniyetini (varlığını) idrak ederiz," 
diyor ve sonra da "O'nun mahiyetinden hariç bir inniyeti yoktur" 
ekliyor. Bu iki önerme birbirine çelişiktir. Zira birinde mahiyet ile 
inniyeti ayırıyor, ötekinde mahiyet ile inniyetin aynı şey olduğunu 
söylüyor. Bu hususu Farabi ve İbn Sina güzelce açıklamışlardı. İbn 
Meymun bunu farkettiği halde burada ifade etmekte yanılmıştır. İn
niyetini biliyor mahiyetini bilmiyorsak mahiyet inniyet ayrımı vardır. 
Eğer mahiyet inniyetin aynı ise inniyeti bilince mahiyeti de bilmek 
gerekir. Farabi ve İbn Sina'ya göre Allah'ta mahiyet inniyetin aynıdır, 

53 Leo. Strauss. How to Beğin to Study the Guide of the Perplexed. XI-XIII, S. 
Pines 'in İngilizce tercümesinin 1 963 yılında Chicago Üniveriste baskısına önsöz. 

54 1. W. aynı eser, 66--67 
55  Delalet el-Hairin C. 1. Fasıl 58- S: 141 . 
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ama onlara göre Allah'ın inniyeti olan mahiyeti bilinmez. Allah'ın 
inniyeti O'nun özel varlığıdır. Fakat genel varlık anlamındaki varlık 
ile bilinir56• 

Bu çelişik cümleleri M. Friedlander: "We Comprehend only the 
fact that He exists, not His essence ... , for He does not possess exis
tence in addition to His essence"57 S. Pines de "We are only able to 
apprehend the fact that He is and can not apprehend His quiddity' ..... 
For He has no" that "outside of His" What " ... "58 diye tercüme eder. 
fakat "We can only perceive His Being, but not His quiddity ..... since 
apart from His quiddity, He has no Being" diye de tercüme edilebilir. 
Ve bütün bu durumlarda aradaki çelişiklik anlaşılabilecek bir durumda 
olduğu söylenebilir. 

Fakat Musa İbn Meymun fail ile illet (neden) arasındaki farkı iyi 
açıklamıştır. Bu hususu şöyle anlatır: "Filozoflar Yüce Allah'a illeti Ula 
(ilk illet) derler. Mütekellimler ise Allah'a ilk sebeb ve illeti ula demekten 
kaçarlar. Mütekllimler olarak şöhret yapmış olanlar bu ismi vermekten 
kaçarlar ve Allah'a Fail (yapan) derler ve illet ve sebeb ile fail arasında 
büyük farkın olduğunu zannederler. Çünkü: Eğer Allah'a illet (neden) 
diyecek olursak malul'un (nedenli = netice) hemen var olması gerekir 
ve bu kainatın ezeli olmasına götürür. Eğer "fail" dersek bunda mef' 
ulün (yapılanın) onunla bentler var olması gerekmez. Çünkü "fail" = 

yapan" hazan yaptığı işten önce bulunabilir, derler. Bu söz, kuvve 
halinde olan ile fiil halinde olanın arasında fark görmeyenin sözüdür. 
Bizim bildiğimize göre illet ile fail arasında bu anlamda fark yoktur. 
Eğer "illet"i kuvve halinde kabul ettiğimiz zaman o da ma'lül'den 
önce bulunur. Ama fiil halinde illet olursa o zaman ma'lul'un var ol
ması zorunlu olur. Aynı şekilde "Fail" fiil halinde fail olarak kabul 
edilirse, onun mefulünün varlığına zorunlu olarak hükmedilir. Nite
kim usta (bina yapan), evi yapmadan önce fiil halinde (bilfiil) usta 
olmayıp kuvve halinde (bilkuvve) ustadır."59 

M. Zahid el-Kevseri, İbn Meymun'a cevap olmak üzere, dinde 
Allah'a "illet" denmediğini fakat "fail" dendiğini ve buna İbn Meymun' 

56 Bk. Mahiyet ve inniyet aynılığı veya ayrılığı, Allah'ın hangi varlık anlayışı ile 

bilindiği : Prof. Dr. Hüseyin Atay, Farabi ve İbni Sina'ya Göre Yaratma, s. 22-28. Ankara 
1 974. 

57 Dr. M. F. The Guide for the perplexed, 82, 1 956 .  New York. 
58 S. Pines, The Guide of the Perplexed, 1 35, 1963, Chicago. 

59 Delalet el-Hairin C.I, fasıl 69, s. 1 74 
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un aldırış etmediğini zikr�diyor.60 Oysa müslüman kelamcılar arasında 
Allah'ın isimlerinin tevkifi yani şeriatın vermesinin şart olup olmadı
ğında ihtilaf vardır. Şeriatın kullanmadığı bir isim ve sıfatı Allah'a 
isnat etmeği caiz görenlere göre6ı M. Z. Kevseri'nin bu sözü bir tenkid 
ve cevap olmaz. Fasrça Allah'a Huda ve Türkçe Tanrı, eskidenberi 
müslümanlarca söylenegelmiştir. Bunlar şer'an gelmiş değildir. 

İbn Meymun, Mutezile ve Eş'arilerin bütün söylediklerinin filo
zofların fikir ve sözlerine karşı çıkan Yunan ve Süryanların fikirlerine 
dayandığını, bunun sebebinin de hıristiyanlık yayılmağa başlayınca 
yunanlı ve Süryan alimleri felsefi fikirlerin dinlerini nakzettiğini 
görünce kelam ilmini meydana getirdiklerini ve böylece itikatlarına 
yarayan kaideler ve öncüller isbat ederek felsefi fikirlere cevap vermeğe 
çalıştıklarını, İslam dini gelince Yahya Nahvi ve İbn Adiy gibi kimse
lerin kitaplarının müslümanlara nakledildiğini ve kendilerince büyük 
bir şey yaptıklarını, filozofların fikirlerinden kendilerine faydalı gör
düklerini seçip aldıklarını, oysa sonraki filozofların bunları çürüttük
lerini, bu fikirlerin müşterek olduğunu ve her din sahibinin bunlara 
muhtaç olduğuna inandıklarını anlattıktan sonra mütekellimJerin 
tenkidi hususunda sözüne şöyle devam eder: 

"İslam'da kelam genişledi ve İslam'a has bir takım konular or
taya çıktı, bunları teyide muhtaç olunca, ortaya çıkan ihtilaflar da işi 
kızıştırdı ve her fırka kendini destekleyecek faydalı gördüğü fikirleri fi
lozoflardan almıştı. Şüphesiz olan bir şey varsa, yahudilik, hıristiyanlık 
ve İslamiyet arasında müşterek noktalar vardır. Bu da mucizelerin ispat 
edilebileceğini temin edecek Kainatın oluşması (hudusu) meselesidir. 
Sonra hıristiyanlar teslis'i ve müslümanlar da Allah'ın kelam sıfatını 
isbat hususuna dalmışlardı." 

"Gücüm yettiği kadar filozofların kitaplarını okuduğum gibi 
kelamcılarınkini de okudum ve kelamcıların hepsinin yolunun aynı 
olduğunu gördüm. Mesela Kelamcılar kesin delilleriyle şöyle kesin bir 
hükme gittiler. Kainat hadisdir. Kainat hadis olunca elbette onun bir 
yaratanı vardır. Sonra bu Sani'in (Yapan) bir olduğunu ve sonra cisim 
olmadığını isbat ettiler. Bu yolu düşündüm ve ondan nefret ettim. Çün
kü Kainatın hadis olduğuna dair ileri sürülen delillerde şüpeler vardı. 

60 M. Ebu Abdullah M. İbn Ebi Bekr İbn Muhammed el-Tebrizi, şerh el-Mukaddi
mat el-Hams vel-Işrun, min Delalet el-Hairin, M. İbn Meynun, 9, M.Z.K. neşri 1 369, 
Mısır. 

61 Fahreddin el-Razi, Levamiul-Beyyinat Şerh Esmaullah ves-Sıfat 1820, Mısır 
1323. 
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Onlar kesin delil değildir. Bence din müdafilerin ve muhakkiklerin son 
gayre1lerini, filozofların "Kainatın kadim" olmasına dair olan delil
lerini çürütmeğe yöneltmek olmalıdır. Zeki akıllı kendisini aldatma
yan bir araştırıcı Kainatın kadim veya hadis olmasına dair kesin bir 
delilin olmadığını bilir. Bu hususta, filozofların eserlerinde ve bize ula
şan haberlerinde ihtilaf ettiklerini görmemiz kafidir. Öyle ise böyle 
ihtilaflı bir meselede, nasıl olur da kainat hadis ise Allah vardır ve ka
dim ise Allah yoktur diyebiliriz?, Bu durumda Allah'ın varlığı şüphe 
edilen bir nesne olmaz mı?" 

"Bence şüphesiz doğru olan, önce Allah'ın varlığını, birliğini ve 
cisim olmadığını filozofların delilleriyle isbat etmeli ve bu üç büyük 
gayeyi isbat ettikten sonra kainatın kadim veya hadis olması mese
lesi ele alınmalıdır. Bu sefer kainatın hadis olmasını kelamcıların delil
leriyle isbat etmekte bir mahzur olmadığı gibi isterse kainatın hadis 
olması peygamberden gelen bir nakil ile öğrenmiş olsun." 

"Ben ise şöyle derim: Kainat ya kadimdir veya hadistir. Eğer 
hadis ise elbette bir sanii vardır. Bu doğrudur. Çünkü hadis olan ken
dini ihdas edemez, onu başkası var eder, ki bu da Allah'tır. Eğer kai
nat kadim ise, şu ve şu delillere göre cisim olmayan, cisimde de bir 
kuvvet olarak bulunmayan kainatın bütün cisimlerinden başka daimi, 
sermedi sebepsiz olan ve değişmeyen bir mevcud'un olması zorunludur. 
İşte o mevcud Allah'tır. Görülüyor ki Allah'ın varlığının, birliğinin ve 
cisim olmayışının delilleri, kainatın ezeliliğini söz konusu ederek yani 
kainat ya kadimdir ya da sonradan ihdas edilmiş olduğu esası üzerinde, 
münakaşa edilirse delil tam olur."62 

Doğu Yahudileri İslam fıkralarının tesirinde kalırken İspanya 
ve Magrib Afrika yahudileri ise Aristo felsefesinin tesirinde kalmış
lardır. Bu hususta İbn Meymun aynen şöyle der: "Irak Yahudi alim
lerinin, ister Karain'ler ister rabbaniler olsun Tevhid (Allah'ın birliği) 
anlayışlarında Müslüman kelamcıların tesirini görüyoruz. Aynı şekilde 
arkadaşlarimız Mutezile ve Eşarilerden bazı şeyler almışlardır. 
Ama İspanya yahudileri filozofların sözlerine bağlanmış, kelamcı
ların yolundan gitmemişlerdir."63 

İbn Meymun'un bir ifadesinden de Yahudi düşüncesinin haritasını 
çizmek gibi bir imkan ortaya çıkmaktadır. 

62 Bu sözler aynen İbn Meymun'dan kısaltılarak alınmıştır. Bk. Delalet el-Hairin 
cüz l, Fasıl 71 ,  s. 1 84-1 88 ; İsrail Wilfinson, aynı eser 77-81 .  

6 3  aynı eserler cüz l, fasıl 71 , s :  1 84, İ. W. 83 .  

xxıv 



Delalet el-Hairin'in ikinci cüz'ünde İbn Meymun'un Allah'ın 
varlığının isbatından cisim ve cisimde bir kuvvet olmadığından, 
gök cisimlerinin hareketinden ve meleklerin mahiyetinden bahsetmek
tedir.64 Bundan sonraki fasıllarda kainatın kadim ve ihdas edilmiş ol
masından bu husustaki filozofların sözlerinden Aristo, Eflatun ve di
ğerlerine yapılan itirazlardan, bundan sonra peygamberlik, peygamber
liğin mahiyetinden, mertebelerinden ve muhtelif din alimlerine ve filo
zoflara göre tariflerinden bahsetmektedir. 65 

İbn Meymun ikinci cüz'ün baş tarafına yirmibeş mukaddime 
koymuştur. Bunları Aristo ve İslam filozoflarının görüşlerinden der
lemiştir. 66 

İbn Meymun şöyle demektedir: Tanrı'nın mevcud olduğuna ina
nanların kainatın kadim veya ihdas edilmiş olmasında üç guruba ayrıl
maktadırlar. 

a) Birinci fikir, Musa'nın dinine inanan kimselerin fikri olup 
bunlar Allah'ın kainatı sırf mutlak yokluktan yarattığını, yalnız Al
lah'ın var olup ondan başka bir şeyin mevcut olmadığını, bütün bu 
varlıkları iradesiyle var ettiğini, zamanın da yaratılmış olduğunu söy
lerler.67 

b) Allah'ın yoktan bir şey var edemiyeceğini ileri sürenlerin fikri, 
ki bunlar mutlaka yokluktan bir şey var edilemez, derler. Onlar, mad
denin Allahın ezeliliği gibi ezeli olduğunu, yalnız Allah'ın onun varlı
ğının sebebi olduğunu, balçığın çömlekçinin, demirin demircinin 
elinde mevcut olup ona istediği şekli vermesi gibi olduğunu söylerler. 
Eflatun bunlardandır.68 

c) Bu fikirde olanlar Aristo ve o'nun tarafları ve şarihleridir. 
Onlar da madde olmadan başka bir maddenin var olmayacağını söyle
meleri yanında varlığın ezelden beri şimdi olduğu gibi mevcud oldu-

64 cüz 2, fasıl 1-1 1 .  s. : 273-304. 
65 cüz 2, fasıl 1 2-3 1 ,  s. 305-391 . 
66 i. W. aynı eser 84. Muhammed b. Ebu Bekir Tebrizi'nin bu mukaddimelere olan 

şerhinin tamamını haşiyeye koyduk . Bk. s. 235-27 1 .  
6 7  Delalat el-Hairin C.2, fasıl, 1 3 . s. 309. Doğrusu Islam kelamını bilen v e  İbn Meymun ,  

dan önce gelen müslüman kelamcılarının da inanışı ve davası budur demekten ziyade bu 
fikirlerin doğrudan İslam kelamcılarının formüllenmiş sözlerinden başka bir şey olmadı
dığını söylemek daha isabetlidir. Bunu sırf Musa'ya inananlara hasretmesinde müslüman 
lara da Hz. Musa'yı Peygamber kabul etmiş nazarı ile bakarak müslüman kelamcılarını 
bu gurubda mütalaa etmişse o zaman bunu anlatacak daha açık bir ifade kullanması ge
rekirdi . Aksi halde sözünden yalnız Yahudiler anlaşılıyor. 

68 Delalet el-Hairin C. 2, fasıl 13, s .  3 10. 
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gunu, göksel cisimlerin zaman ve hareketin değişikliğe uğramadan 
olduğu gibi devam ettiğini kabul ederler. Ancak değişiklik ay altı cisim
lerinde vukubulur.69 

Aristo'nun, kainatın kadimliğine ve göksel feleklerin değişik ha
reketlerine ve akılların tertibine dair zikrettiğinin hiç birinin delili yok
tur. Aristo da bu sözlerin delille isbat edilmiş olduğunu zanetmiş 
değildir. Ebu Nasr Farabi'nin bu misali (kainat ezeli midir, hadis mi
dir) yorumlamasını70 ve onu açıklamasını ve Aristo'nun kainatın ka
dim olması hususunda şüphe etmesini utandırıcı görmesini, Calinus' 
un bu meselelerin kesin delili olmayan zor bir mesele olduğunu söyle
mesiyle alay etmesini bildin. Farabi, Gök'ün ezeli olduğu ve onun al
tında olanın bozulup yapıldığına açık ve kesin delilin bulunduğu görü
şüne sahiptir.7ı 

İbn Meymun'un burada naklettiği, Farabi'nin Aristio'nun misa
lini yorumlaması, onun el-Cem eserindeki açıklamasına tamamen 
zıt düşmektedir. Farabi, Aristo'nun kainat kadim midir, değil midir? 
misalinin, onun kainatın kadim olmasına inandığını göstermiyece
ğini izah eder.72 

Oysa bizim tesbit ettiğimize göre Farabi, Aristo'nun, kainatın ka
dim olmasına dair ileri sürülen delillerin Cedel'e dayandığını söylemesi 
ile kainatın kıdemine açıkça delil olmadığını belirtmektedir. Eğer, 
İbn Meymun'un Delalet el-Hairin'deki (s.318-319) ibareleri Fara
bi'nin, el-Cedel'deki73 ibareleri ile mukayese edilecek olursa, görülür 

69 Delalet el-Hairin C. 2, 2, fasıl 1 3 ,,  s. 3 1 1-3 1 2. Bk. Eneye. Britannica, 14 /684, 
1 953.  Musa b. Meymun, Aristo felsefesini Kitab-ı Mukaddes'in İlahiyatı ile uzlaştırama
yınca yani yahudilerin maddi kainatın yaratılmış olduğu inancı ile barışıtıramayınca, 
yaratmayı İman Esasları'ndan saydı .  The Eneye. of Am. 1 8  / 141 , 1 957. 

70 S .  Pines; Farabinin bu ibaresinin tesbit edilememiş olduğunu zikrediyor : The 
Guide of the Perplexed 292, 1 963 Chicago. Oysa bu mesele Farabinin el-Cem (21-22) 
Mısır 1 907 eserinde uzunca izah edilmiştir. Ayrıca bunun kaynağının Georges Vajda, Bra
tislava'daki Farabi'nin el-Cedel yazma nüshasında aynen tesbit etmiştir. Bk. Journal Asi
atique, Tome : CCLIII Annee 1 965. Fasc. No : 1 p. 17 49, Manuscript Bratislava 
TE 2 1 ,  fol : 232-233. Ben de, Farabinin el-Cedel (Hamidiye 8 1 2, İstanbul, Süleymaniye). 
(104-b-105 a) bulunduğunu tesbit etmiş bulunuyorum. 

71 Delalet 2, Fasıl 15 ,  s. 3 1 9 .  
7 2  El-Cem 100 - 1 02, Beyrut 1 960 
73 Farabiı el-Cedel, Hamidiye 8 1 2, 104b - 105 a. j. Vajda da Brativlavadaki 

Farabinin el - Cedel yazmasına dayanarak bizim arapça önsözde mukayeseli olarak 
verdiğimiz Farabinin metnini nakleder ve İbn Meymunun Farabiye isnad ettiği Kai
natın kıdemine dair inancını zikredilen metinden anlamaya imkan olmadığını söyle
mekle İbn meymunun yanlış anlayışına dikkati çekmek ister. [Journal Asiatique Tome 
CCLIII. 1965 Fas. 1 p 46. Bu Fransızca makaleden istifade etmemize yardım eden 
sayın dekan Prof. Dr. Necati Öner'dir]. 
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ki, İbn Meymun Farabi'nin ifadelerini kendine mal etmiş ve sonra tutup 
Farabi kendisi gibi anlamamış diyerek onu tenkid etmiştir. Ayrıca Fara
bi, el-Cem' de büyük bir filozof olan Aristo'nun kainatın kadim olması
na inanmasının ona isnad edilemiyeceğini ve yakışmıyacağını ifade 
eder.74Bundan böyle anlaşılı yor ki Farabi'nin Calinus'u, kainatın kadim 
veya hadis olmasına dair delillerin yetersizliği hususunda tenkid etmesi, 
Calinus'un kainatın kadim olmasına inanmamasından dolayı olına
yıp, kainatın hadis olmasına inanmamasından dolayı olarak anlamak, 
Farabi'nin felsefe sistemine daha uygundur. Gene de Farabi'nin göksel 
varlıkların kadim olduğuna inanmadığını söylemek gerçeği ifade et
mek olur. Farabi, kainatın sırf yoktan yaratıldığını, ancak bu yarat
manın ezeli olduğunu söyler. Kainatın hiç yaratılmadan kadim oldu
ğunu söylemekle, ezelde yoktan yaratıldığını söylemek arasında fark 
vardır. Bu farkı küçümsememek lazımdır.75 

İbn Meymun kendi tutumu hakkında şöyle der: "Tevrat'ta kainatın 
ihdas edilmiş olmasından dolayı kadim olmasını söylemekten çekinmiş 
değiliz. Zira kainatın hadis olmasına dair olan "nass" lar (Tevrat 
sözleri) Tanrı'mn cisim olduğunu gösteren sözlerden daha azdır. Buna 
rağmen Allah'ın cisim olmasına dair olan sözleri tevil ettiğimiz gibi 
kainatın hadis olmasına dair sözleri tevil etme kapısı elbette bize ka
panmış olamaz. Aristo'nun gerekli gördüğü kainatın kadim olması, 
tabiatının asla değişemiyeceği ve hiç bir şeyin adetinden dışarı çıkamı
yacağı inancı, dinin aslını yıkmaktadır.76 Ama Eflatun'un kıdem 
inanışı göğün bozulup yapılabilmesine yer vermesi, dinin temelini 
yıkmaz. 77 

İbn Meymun Delalet el-Hairin'in üçüncü cüzüne peygamber 
Hezkiyal'ın rüyalarının şerhiyle başlar ve onun Tevrat'taki sifrinde 
(bölüm) gelmiş bulunan zor ve kapalı manalı terimlerinden, şer'den, 
kainatta olan musibetlerden ve insanlığın varlığı meselesi ile kainatta 
yaratıkların başlarına gelen felaketlerden Allah'ın mesul olup olma
yacağını anlatır. 

"İnsanın başına gelen kötülük üç şeyden biri sebebiyle olur: 

a) Birinci tür kötülük madde olma yönünden var olup yok olma-
nın tabiatından doğan kötülük, ki maddelere bürünmüş olan şeylerde 

74 El - Cem 101 ,  1 02 .  
7 5  H .  A .  Farabi Ve İbn Sina'ya Göre Yaratma, 141 . 
76 Bu söz Farabi'nindir Bk. el-Cem, 102, Beyrut 1 960. A. Nadir neşri. Bk : Prof. 

Dr. Hüseyin Atay Farabi ve İbn Sinaya göre yaratma 1 32, Ankara 1 974 
77 Delalet, cüz 2 ,  fasıl 25, s :  356.  
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bu tür kötülüğün olmamasının istenmemesi zıt iki nesneyi bir araya 
getirmektir. 

b) İnsanların birbirlerine yaptıkları kötülükler, Bunların bir çok 
sebepleri olup haksızlığa uğrayanın bunlardan kaçınma gücü yoktur. 

c) İnsanın kendi kötü işinden dolayı başına gelen felaketler, ki 
bunlar bütün hastalıkların, bedeni ve ruhi afetlerin sebebi olur.78 

Allah'ın ilmi hakkındaki görüşleri özetlendikten sonra inayet-i 
ilahiyye hakkında eskidenderi mevcut olan fikirleri beşe ayırarak zik
reder : 

"a) Bütün varlıkta hiç bir şeye önem verilmemiştir . Gökler da
hil her ne varsa hepsi rastgele olmuştur. Bir tanzim eden ve idare eden 
yoktur. Bu Epikür'ün ve yahudilerin dinsizlerinin fikridir. Aristo kai
natın bir tesadüf eseri olduğunu reddetmiştir. 

b) Aristo'ya göre kainattaki bazı şeyler, bir gayeye uygun olarak 
bir tanzim ve idare eden tarafından önemle takip edilen,inayet gösterilen 
şeylerdir ; bir kısmı da rastgeledir. 

c) Kainatta hiç bir şey cüz'i ve külli olsun rastgele meydana gel
miş değildir. Bu., Eş'ari mezehbinin fikridir. Onlara göre rüzğarın es-
mesi, yaprağın düşmesi Allah'ın kaza ve kaderiyledir. İnsanın bir işi 
yapıp yapmamakta bir gücü yoktur. 

d) İnsanın gücü olduğunu kabul eden Mutezile görüşüne göre 
dindeki emir, nehiy, mükafat ve ceza bir nizama göredir. Buna rağmen 
onlara göre insanın gücü mutlak değildir Bunlar da Allah'ın, her 
şeyle ilgilendiğini ve bir yaprağın düştüğünü bildiğine inanırlar. Günah
sız bir kimsenin sakat doğmasının Allah'ın hikmetine tabi olduğunu 
söylerler. 

e) Peygamberlerimizin anlattığı kendi şeriatımızın fikridir. Musa' 
nın şeriatının kaidesi insanın mutlaka güç sahibi olduğuna dairdir. 

Aristo insanların davranış ve hareketlerini sırf bir tesadüf, Eşari
ler, sırf meşiyete tabi,Mutezile bir hikmete uygun olarak görüyorsa, 
biz bunun insanın şahsi istihkakına tabi olduğunu söylüyoruz. İlahi 
inayete dair kendi fikri, bu ay altı varlık içinde yalnız insan türüne 
aittir. Hayvanlar ve bitkiler hakkındaki fikri, Aristo'nunkinin aynıdır. 
Yaprağın düşmesi özel bir inayetle, örümceğin sineği avlaması Allah' 
ın kaza ve kaderi ile değildir. Bu gibileri bana göre sırf rastlan
tıdır. 79 

78 Deliilet, cüz 3 , fasıl 1 2, s :  
79 Delalet cüz 3 ,  Fasıl 17 ,  s :  524-530 
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İbn Meymun'un bir kaç fikrine böylece işaret ettikten sonra "De
lalet el-Hairin" kitabının tarihteki oynadığı role ve üzerinde yapılan 
çalışmaların bir kısmına temas edelim. 

Musa İbn Meymun "Delalet el-Hairin'i" İbranca harflere arapça 
olarak yazmıştır. Gayesi bu fikirlerin sadece yahudiler arasında yayıl
masını temin etmekti. Müslüman mütekellimlere, Mutezile ve Eşari
lere yönelttiği tenkidlerden dolayı arapça harflerle yazılmasının başına 
bir dert açacağını sanmıştı . Fakat kortuğu başına gelmemişti . Zira 
Yahudilerden başkasının da kitabı okumaya koyulmaları arapça harf
lerle istinsah edilmesine sebep olmuştu. Bunlardan biri olan "Tıryak 
el-Ukul" adlı eserin sahibi Reşid Ebul Hayr el-Kıbti, bu kitabın metin 
!erinden istifade etmişti . 80 Samuel İbn Tibbon bu eseri İbrancaya ter
cüme ederken arapça harflerle yazılmış nüshaları da kullandığı zik
rediliyor.81 İbn Tibbon kitabı müellifin zamanında İbrancaya tercüme 
etmiş ve bu tercüme müellif tarafından gözden geçirilmiştir.82 Buna 
rağmen S .  Munk. Delalet el-Hairin'i İbn Tibbon'un tercümesine daya
narak okuyup incelemenin eksik bir inceleme olacağına dikkati çekmişti . 
Çünkü tercüme her yerde açık ve anlaşılır değildir. Bundan ötürü eserin 
arapça aslını neşretmeye karar vermiş ve ömrünü buna vakfetmiş ve bu 
esnada Fransızca tercümesini de yapmıştır. Fakat neşrettiği arapça. 
asıl ibranca harflerle olduğundan arapça bilen alimler için gene de eser 
ayak basılmamış bir bahçe olarak kalmıştır.83 

S. Munk'un bu eseri, arapça harflerle neşretmesine bir çok zor
luk engel olmuştur. Bunlardan biri, İbn Meymun'un eserinde, Tevrat, 
Telmud ve diğer yahudi eserlerinden nakletmiş olduğu metin ve ibare
leri arapçaya tercüme etmemiş olması gösteriliyor. 84 

Bu eserin , batıda en çok okunan doğu kitabı olduğu söylenir. 
Onüçüncü asrın başında Latinceye çevilmiş olduğu bilinmekdir. Bu eser
deki fikirlerden istifade edenlerden Guillaume d'Auvergne (M. 1 249) , 
Wilhelm von Hales (M. 1 245), Vincenz de Beauvais (M. 1 264), Alber
tus Magnus (M. 1 280) ve St. Thomas (M. 1 274), yenilerden de Yahudi 
filozofu Spinoza (M. 1 677), G. W. Heibnitz (M. 1 7 1 6), Hegel (M. 1 83 1 ), 

80 İ. W. aynı eser. 127. 
8 1  Aynı eser, 1 28 .  
82 i. W. aynı eser 1 24. Delalet el·Hairin'in nüshaları, hangi dillere tercüme edildiği, 

şerhleri ve hülasa edilmeleri için Bk : The Guide for the Perplexed, M. Friedlander, İngi
lizce tercümesinin önsözü XXIl-XXXIII, 1956, New York, İsraril Wilfinson, aynı eser 
1 21-141 . The Eneye. of Americana, 1 8  / 1 42, 1 957. 

83 İ. W. Aynı eser 140-141 , 1 935, Mısır. 
84 Aynı eser, 141 . 
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ve özellikle bir Yahudi düşünürü olan Moses Mendelsohn (M. 1786) 
son zamanlarda Delalet el-Hairin'deki fikirlerin yaygın hale gelmesine 
yardım etmişlerdir.85 

"Delalet el-Hairin" hakkında İsmail Fenni'nin sözlerini buraya 
almayı faydalı görüyoruz : "Çünkü bu işe en evvel felsefeyi İbn Bace'nin 
en mümtaz telamizinden tahsil etmiş olan meşhur hakim Musevi Ebu 
İmran Musa İbn Meymun'un" Delalet el-Hairin" ünvanlı eserinden 
başlamıştım. Bu kitap İbrani hurufuyle lisan-ı arabi üzere yazılmış 
olduğundan felsefeye ait fasıllarının fransızca tercümesiyle tatbikinde 
pek ziyade güçlük çekmiş idim. Bu eser Avrupaca "Guide des egares" 
Ünvaniyle maruf olup mütekellimin mezhebi hakkında en mühim 
me'hazi malumat addolunmuştur."86 

Büyük Türk bilgini Muhammed Zahid el-Kevseri İbn Meymun'u 
bütün tenkitlerine rağmen "Delalet el-Hairin" in ikinci cüz'ünün baş 
tarafında bulunan yirmi beş mukaddimenin önemini kabul etmiştir. 
Bu yirmi beş mukaddimeye Muhammed Ebu Bekir İbn Muhammed 
Tebrizi'nin yaptığı şerhi neşretmiş ve başına bir önsöz koymuştur. 
Kutbuddin Mısri'nin talebelerinden olan Muhammed Tebrizi'nin 
felsefi mehareti bu şerhinde görülmektedir.87 Bunun için bu şerh İshak 
İbn Kurtubi tarafından 1556 yılında İbranca'ya tercüme edilmiştir. 
Bunun, başka biri tarafından da tekrar İbranca'ya tercüme edilmiş 
olduğunu görüyoruz.88 

85 İs. Wil.  aynı eser 1 30-140. Prof. Dr. Mübahat Küyel (Türker)'in Musa İbn Mey
mun'un, el-Makale fi Senaat el-Mantık adlı eserini arapça neşir ve tercümesinin önsözün
de "Delalet el-Hairin'in" de hala arapça harflerle basılmadığını zikreder. D.T.C.F. Der
gisi, C. 1 8, Sayı : 1-2, S.9, Yıl : 1 960. Bu ve benzeri ifadeleri naklatmemizden maksat 
bizden önce Delalet el-Hairin'in arapça harflerle basıldığını iddia edenlere gerçeği naklet
mektir. 

86 İsmail Fenni, Lügatçe-i Felsefe, s .  4-5, İstanbul 1 341 . Artık, ilahiyat Fakülte
sinin, Delalet el-Hairin'i, arapça harflerle asıl dili olan arapçada basımından sonra, mer
hum İsmail Fenni'nin sıkıntısını kimse çekmiyecektir. Ayrıca "Delalet'e" ait bazı mukaye 
seler yapan G. Vajda, Bk : Journal Asiatique CCXLIII Annee 1 960, Fasicule No : 1, P. 
1 1 5-1 36. 

87 Ebu Abdullah Muhammed İbn Ebi Bekir İbn Muhammed Tebrizi ; el-Mukad
dimet el-Hams vel -ışrun min Delalet el-Hairin şerhi, s .  22, Mısır . 1 369. Muhammed Teb
rizi hicri yedinci asrın ortalarında Miladi Onüçüncü asrın İslam filozoflarındandır. Bu eser
lerin neşredildiği yazmanın tarihi hicri 677 yılıdır. Hicri 1 369 yılı, Miladi 1 949 yılında 
neşredilmiş olan bu eserden 1 968 yılında G. Vajda'nın haberdar olmadığı için Tebrizinin 
şerhinin yalnız İbrancasının kaldığım ifade etmektedir. (The Encyclopedia of Islam, Vol, 
111 , 877, Leiden, 1968.) 

88 İsrail Wilfinson, aynı eser 1 28.  
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M. Z. Kevseri de "Delalet el-Hairin'in, şerhini neşrettiği 1369 H. 
yılına kadar arapça harflerle basılmadığını zikretmektedir .89 

Burada şu noktayı belirtmek istiyoruz. Delalet el-Hairin'e verilen 
önem ve üzerinde yapılan çalışmalar, orta çağda ilim çevresinin ne ka
dar geniş ve ne kadar uyanık ve ne kadar hak arar bir çevre olduğunun 
delillerinden birini teşkil etmektedir. Bu çevrede din, ırk farkı gözetil
memiştir. İbranca harflerle yazılmış bir eseri hemen arapça harflere 
çevirip okumak ve üzerine şerh yazmak, arapça yazılan aynı eseri hem 
müellifin hayatında İbrancaya ve başka bir ilim dili olan latinceye 
tercüme işi bugünkü sürate eşit bir süratle yapılmaktadır. Muhtaç 
olduğumuz nice eserler vardır ki, yıllar yılı hala türkçeye tercüme edil
memiştir. Orta çağda ilim yapmak için lisan bilmek şart değildi ; çünkü 
ilmi kitapları kendi dilinde okuyabilenin buna ihtiyacı yoktu. Bugün de 
böyle düşünülmedikçe bir millette ilim çevresi doğmaz. Ve ilim yapmak 
yalnız yabancı dil bilenlere munhasır kaldıkça milletin toplumu o 
ilme yabancı kalır ve ilmi yeşermez. 

Ortaçağda İslam dünyasındaki ilim ve felsefi düşüncenin durumu 
günümüzdeki şu olayla kolayca anlatılabilir. Günümüzde nasıl İslam 
memleketleri petrol ve pamuk gibi ham maddeleri teknikte ilerlemiş 
batı memleketlerine satıyor ve bu maddeler batı fabrikalarında işlen
dikten sonra tekrar onların ihtiyac duyduğu mallar olarak İslam mem
leketlerine geri satılıyorsa, İslam alemi de eski medeniyetlerden, ilim
lerden ve yabancı felsefelerden ham veya biraz işlenmiş maddeler almış, 
onları geliştirmiş, ve işlemiş kendi damga ve özelliklerini vurarak yeni 
bir ilim, düşünce ve felsefe sistemi ortaya koyduktan sonra tekrar bu 
intac ve mahsulleri, ham maddeelerini aldıkları milletlere geri vermiştir. 
İslam ilimlerinin doğması esnasında yahudi ve hıristiyanların bir katkısı 
olmuşsa, bu, ham ve işlenmemiş malzeme verme yoluyla olmuş, ve 
sonradan onlar İslam medeniyetinin tesiri altına girmişler ve onu ör
nek almışlardır. 

İmdi bizim "Delalet el-Hairin" üzerindeki çalışmalarımızın hikaye
sini anlatalım. 1962 yılında Ankara Üniversitesi Rektörü bulunan Sayın 
Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin, aynı zamanda İlahiyet fakültesinin de 
profesörlerinden idi . Fakültemizden, biri ben olmak üzere üç arkadaşı 
İbranca öğrenmekle görevlendirmiş ve bu hususta gereken imkanları da 
hazırlamıştı . Teksifi bir kurstan sonra, İbranca öğrenmeye başladım. İb
ranca öğrenmemin sırf bir lisan bilimi olarak kalması beni tatmin et
mediği için daha kurs esnasında ilk anda, İbranca bilgimden mesleğim-

89 M. Z. Kevser!, neşrettiği şerh s. 1 8 .  
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le ilgili nasıl istifade ederim, diye etrafa sormaya başladım. Neticede 
çok istifade edeceğimi gördüm. Çünkü Yahudi alim ve düşünürlerinin 
eserlerini İbranca harflerle arapça yazdıklarını, hatta bir çok arapça 
divanın İbranca harflerle yazılı olduğunu, bundan başka İslam filozof 
ve kelamcılarından mesela Farabi, İbn Sina, Gazali ve İbn Rüşd gibi 
zatların İbrancaya tercüme edilmiş ve sonra arapçası zayi olmuş 
eserlerinin mevcut olduğunu tesbit ettim. Farabi'nin "Mahot Hanefş" 
ve İbn Rüşd'ün" Risalet el-Halk" risaleleri bunlardandır. 

İlk önce Hazar Türklerini yahudi yapan Yahu.da Halevi'nin "Ki
tab el-Kuzeri'sini ele aldım. İbranca harflerle arapça aslı basılmıştı. 
onu arapça harflere çevirdim. Bu zat, Gazali'ye muasır olup 1 14 1  M. de 
ölmüştü. Bu esnada "Delalet el-Hairin'in, İbranca harflerle arapça 
basılmış aslını elde ettim, ve bütün çalışmalarımı bunun üzerine teksif 
ettim. Diğerleri için ancak malzeme toplamakla yetindim. İşte on iki 
yıldan beri hazan seyrek hazan sık fasıllarla üzerinde çalıştığım bu eseri, 
ilk iş olarak İbranca harflerden arapça harflere çevirdim. Bunu yapar
ken onu arapça harflerle neşretmeyi düşünüyordum. Tanışmış olduğum, 
İslam felsefesi ile meşgul olan ve Musa İbn Meymun'un .de mutahassısı 
sayılan S. Pines'e, "Delalet el-Hairin"i arapça harflerle neşretmeyi 
düşündüğümü, bu hususta bana ne tavsiye edebileceğini sordum. Bu 
eser, 1 866 yılında S .  Munk tarafından İbranca harflerle neşredilmiş 
ise de sonradan 1 929 da Kudüs'te tekrar gözden geçirdikten sonra 
yapılan neşri esas alınacak sıhhatte olduğunu anlatmıştı. Kitabın bas
kısı bitmek üzere iken 1 4  Mart 1 974 tarihinde S .  Pines bana yazdığı 
mektubunda aynı fikrini şöyle ifade ediyordu : 

"Sana söylediğim gibi Telaviv baskısına dayanabilirsin. Fakat 
Carullah nüshasındaki farkları, veya hic olmazsa en önemli farkları 
neşrettiğin baskıdaki notlarda gösterebilirsen, çok önemli bir katkıda 
bulunmuş olursun" .90 

Sonra İstanbul'da Süleymaniye Kütüphanesinin Carullah bölü
münde 1 279 no.Iu yazma mecmuanın içinde "Delalet el-Hairin"in 
arapça harflerle yazması bulunduğunu öğrendim. Carullah'daki bu 
yazma 883 Hicri yılında Muhammed b. Hasan b. Ali b. Yahya b. ah
med b. Ali el-Nehmi ve el-Saadi'nin kendisi için yazmış olduğu büyük 

90 Dear. Dr. Atay Jerusalern, March 14, 1 974 

As I told you, the Telaviv edition can be relied upon . But it Would be a very irnportant 
contribution to research, if you could note in your edition, the variant or at any rate the 
significant, Variants of the Carullah Manuscript. 

S .  Pines 
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ebatta bir mecmuadır. Arapça harflere çevirdiğim Telaviv baskısını 
bu nüsha ile iki defa baştan sona kadar karşılaştırdım. S .  Munk'un 
"Delalet el-Hairin'in yazmaları üzerindeki çalışmasında gözlerini 
kaybettiği söylenir. Benim de çalışmalarımda sırf bir yaz tatilinde Ca
rullah'daki yazmayı karşılaştırmamda gözlerimin 0, 50 derece ilerle
diğini tesbit ettiğimi söylersem, diğer çalışmalarım hariç, nekadar 
zahmetli bir iş yaptığımı belki anlatmak mümkün olur. Bu karşılaş
tırmamda gördüm ki, S. Pines"in tavsiye ettiği 1929 yılında Telaviv'de 
basılıp ellerde dolaşan "Delalet el-Hairin"in dayandığı nüshalar ile 
Carullah 1 279 daki nüsha arasında pek cüzi kelime farkları vardır. 

Bizi asıl meşgul eden S. Munk'un arapça harflerle neşretmesine 
engel gösterilen Tevrat, Telmud ve diğer yahudi kaynaklarından tercüme 
edilmeden nakledilen İbranca ve hazan aramca cümleler ve ibarelerin 
arapça tercüme edilmesi olmuştur. Tevrat'tan alınmış olan ayetlerin 
tercümelerini kitab-ı Mukaddes'in 1 878 yılında yapılmış ve 195 1 yılında 
Beyrut'ta küçük ebatta basılmış arapça tercümesinden aldım.  Bunların 
pek azında basit değişiklikler yaptım. Telmud ve diğer yahudi eserlerin
den nakledilmiş ibranca kelime ve ibareleri doğrudan doğruya asıl
larından arapçaya tercüme ettim. Ancak bu tercümemde S. Pines'in 
İngilizce tercümesinden istifade ettim. Ama gene de bazı ibranca te
rimleri arapçaya tercüme etmekte çok zorluk çektim. Genellikle 
muvaffak olduğumu zanediyorum. Bir kısım zorluklara notlarda temas 
ettim. 

İbranca ile arapçanın aynı ana dilin kolları olmalarının tercümede, 
hem faydası ve hem zorluğu vardır. Çünkü aslına uygun tercüme 
etmekte faydası olduğu gibi, hazan müşterek olan kelimelere tercümede 
ayrı mana verme zorunluğu ortaya çıkıyor. Hem aynı kelime, hem de 
tıpa tıp gelecek başka bir kelime ile ifade etmek zordur. Bu zorluk 
cümle ve ibarelerden çok kelime ve terimlerin tercümelerinde olmuştur. 
Ben de aynı kelimeye arapçada aynı manada benzer bir kelimeyi kul
lanmaya uğraştım. 

Carullah kütüphanesi nüshası 1 279 nolu yazmanın 1 89-b'nin 
ortasından başlar 301 -a'nın sonunda biter. Bu yazmayı istinsah eden 
zatın ibrancayı bilip bilmediğini, arapça harflerle olan başka bir nüsha
dan mı istinsah ettiğini bilmiyornm. Yalnız eserde geçen İbranca terim 
ve cümleleri, Tevrat'tan nakledilen ayetler dahil, İbranca aslında olduğu 
gibi bırakıp ibranca harflerini arapça harfleriyle değiştirmiştir. Yazma 
nüshanın ilk sayfasında müstensih bu mecmuayı kendisi için yazdığını 
ifade etmekte olduğuna göre felsefe ile meşgul bir zat olduğu anlaşılıyor. 

XXX.111 



Zira mecmuada çok kıymetli felsefi risaleler mevcuttur. Ayrıca işaret 
edeceğimiz gibi "Delalet el-Hairin" in kenarlarına yazmış olduğu 
notlar da geniş kültürü olduğunu göstermektedir. Yalnız kenarda 
yazmış olduğu bu notlarda "Delalet el-Hairin" de mevcut olan bir 
fikrin münakaşasını yapmıyor. Müellifin sayfadaki fikirlerini çoğu 
kez destekleyen İslam filozof ve alimlerinin filkirlerini nakletmekle 
yetiniyor, bazan özellikle müellifin, kelamcıları tenkit etmesini Gazali' -
nin kelamcıların tenkidine dair ifadelerini naklederek müellifi haklı 
göstermeye çalışıyor.91 Bu notların müstensihin kendisi tarafından oldu
ğu, önce kitabın yazısı ve mürekkebi ile aynı karakterde olması, sonra 
217-a daki kenar notunda "bunları Muhammed b.Hasan kendisi için yaz
dı "Cumadal-Ula 10, 886" tarihli notundan anlaşılabilir. Müstensihin 
kültürünü, belki de temayülünü, bu notlar incelendiği takdirde ortaya 
koymak mümkün olur. Hayli çok olduğu için onlardan burada daha 
fazla bahsetmeğe imkanımız yoktur. Müstensih mecmuanın ilk sayı
fasında bütün mecmuayı kasdederek şöyle der: Bu cildin yapraklarının 
haşiyelerinde nefis faydaları ve ana kitaplar ve önemli ilimler, ilmin 
her fennine ait genel güzel ifadeler ve faydalı hikmetin her konusuna da· 
ir hikmetli sözler, keşif sır, batın ve tasavvuf ehlinin sözleri, mantık, za
hir, felsefe ehlinin mezhepleri,öncekilerin ve sonrakilerin haberleri, nıez
hebleri ve sözleri, bahsettikleri yersel heykeller, tılsım, sihir, hatta kafir, 
münkirler ve Brahmanların sözleri zikredilir .. Çünkü muhaliflerin 
zıt sözlerini bilmekte faydalar vardır. Nitekim. insanın elinin yazdığı 
kendi itikadı sayılmaz. Küfrü halkleden kafir değildir .... " Bu ifadeler 
müstensihin kültürünün genişliğine dair bir fikir verebilir. 

İbn Meymun'un eserin içinde naklettiği ibranca kelime ve ibare
leri arapçaya tercüme ederek okuyucunun fikir silsilesini ve okuma
sını kesintiye uğratmadan devanı etmesini sağlamaya çalıştık. İbranca 
asılları, ibranca harflerle notta göstermek istedikse de, Türkiye'de 
İbranca harflerin olmaması, bunu yapmamıza imkan vermedi. Bu 
sefer ibranca ifadeleri, arapça harflerle nota aldık. Belki bu, ibranca 
harfleri bilmeyenler için benzer kelimeler hususunda mukayese yapma
larına daha çok yardım etmiş olacaktır. 

Yazmaların neşri hususunda her neşredenin karşılaştığı bazan 
çözülmesi imkansız gibi görülen zorluklarla nasıl karşılaştığımı burada 
sayıp dökmeye lüzum hissetmiyorum. Ancak İbrancadan yapılan 
tercümelerde bir noktayı daha açıklamam faydalı olacaktır. İbranca 
olarak çeşitli yerlerde geçen aynı kelimeye, bulunduğu yerdeki duru-

91 Mesela Bk. 217-b . 1 ,  220-b, 221-a, 223-a. 
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mun gerektirdiği manayı verdim. Böylece tekrar eden bir kelime, tek 
bir kelime ile değil değişik yerlerde müteradif olan kelimelerle karşılan
mıştır. Diğer önemli bir nokta da İbranca bir kelimeye karşılık, Arab
cada bir kelime bulmaktan çok isla.m ilimlerinde terimleşmiş olan bir 
kelimeyi karşılık olarak tercümede kullanmaya dikkat ettim. Çünkü 
İbrancadaki bu kelimeler de dini birer terim olarak kullanılmışlardır. 

Eserde adı geçen İbranca kaynakların adlarını hazan Arapcaya 
tercüme ettim ve aslını haşiyede gösterdim, hazan da metnin içinde 
olduğu gibi bıraktım, ve tırnak içine aldım. Haşiyelerde işaret ettiğim 
gibi kitapta geçen bütün yahudi kitap ve şahıs isimleri İbranca yazılış
tadır, onları Arapçada bilindikleri gibi yazdım ve işaret etmediklerim 
de bu kaideye dahildir. 

J. Schacht'a "Delalet el-Hairin"in basılması hususunda yazdı
ğım mektuba şu cevabı vermiştir: 

"Maimonides'in" Delalet ul-Hairin'i arapça harfle basmak üzere 
hazırlamayı arzu ettiğini bana yazdın. Bunu yapmaya Tamamen eh
liyet sahibi olduğunu biliyorum ve genellikle ilim dünyası özellikle 
İslam çalışmaları için çok faydalı bir teşebbüs olduğu.na kaniim. Yalnız 
sizin itibarınıza değil, onu basmak hususunda sana yardım edecek ilmi 
müessesenin de şöhretine vesile olacak teşebbüsünde muvaffak olaca
ğını çok ümit ediyorum."92 

Yukarda da işaret ettiğimiz gibi müslümanlar ve arapça bilen 
alimlerin bu eseri asli lisanı olan arapça harflerle okuyamadıklarından 
yakınmış olmaları, ta müellifin zamanında bile arapça harflere çevrilmiş 
olması ve nihayet elimizde arapça harflerle bir yazmasının bulunması, 
elimizde bulunan yazmada dahi ibranca ifadelerin olduğu gibi bırakıl
ması, karşısında bu ifadeleri arapçaya tercüme ederek arapça harflerle 
neşretmenin ilim dünyasına sunulmuş şerefli ilmi bir hizmet olduğuna 
inanmaktayız. Bu şerefin çoğu, bu eseri yayınları arasına alarak büyük 
bir mali külfete katlanan İlahiyat Fakültesi'ne ve onun öğretim üye
lerine aittfr. 

92 21  February, 1969. Colombia University 6 1 8  Kent Hali 
Dear Dr. Atay. 
You wrote me that you have the intention of preparing the Delalet ul-Hairin 

of Maimonides for an edition in Arabic Charecters. I know that you are eminently 
qualified for this task, and I am convinced that it would be a very useful underta
king for scholarship in general and for İslamic studies in Particuler. I hope very much 
you will succeed in your undertaking of the scholarly institution which would help you 
have it published . 

J. Schacht. 
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Eserin biran önce basılmasını sabırsızlıkla bekleyen sayısız müslü
man alimi mevcuttur. Bu eser üzerinde çalıştığımı bilen Prof. Dr. Muh
sin Mahdi (Harvard Üniversitesi Şarkiyet Müdürü) her zaman beni 
teşvik etmiş ve nihayet ilk fasikülü kendisine gönderdiğim zaman şöyle 
bir cevap vermişti : 

"İbn Meymun'un, "Delalet el-Hairin" in arapça baskısının ilk bir 
kaç sayıfasını görmek hoşuma gitti, çok iyi görülmektedir. Ayrıca şu 
hususu da önemle belirtmek isterim, ki bu eser, arapça konuşan mem
leketlerin alimleri için de büyük bir değer taşımaktadır. Hali hazırda 
bir kaç Mısırlı alim İstanbul'daki yazmanın forokopisini benden is
temiş bulunmaktadırlar. Bu da gösteriyor ki kitap basılınca onu oku
yacak bir çok insan vardır."93 

Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Profesörlerinden Dr. 
Mahdi Muhakkık de 1968 yılında Fakültemizi ziyaretınde kendisine 
"Delalet el-Hairin"i arapça harflerle neşre hazırladığımı anlatınca 
çok memnun olmuş ve memleketine dönünce bundan bahsetmiştİ .94 

İsrail Wilfinson'u.n da anlattığı gibi Musa İbn Meymun'un Dela
let el-Hairin'deki arapçasında kapalılık, zor anlaşılan bir üslüb bela
gat tabiriyle za'f-i telif vardır. Fakat bu za'f-i telif esere hakim değildir. 
Aslında İbnMeymun'un kullandığı arapça zamanının İslam alimleri
nin kullandığı arapça üslübundan farklı değildir. Bu bakımdan da İbn 
Meymun'u İslam filozofları arasında saymak lazımdır. Arapça sarf ve 
na�iv kaidelerine hazan aykırı olan tertiblere rastlanılır. Biz bunların 
bir kısmına işaret ettik. Ama hepsini düzeltmeğe imkan ve gerek de yok
tu. Za'f-i telif hususunda bir olayı delil olarak anlatmalıyım. Kitabın 
ilk forması çıkınca, Bunları Musullu (Irak) altı senelik sınıf arkadaşım 
şair ve edip Hüseyin el Fahri ile sonradan dost olduğum Hattat Yusuf 
Zünnun'a gönderdim ve basılan kısım hakkında fikirlerini sordum. Fa
sikülü işaretledikten sonra bana gönderdiler ve iki üç yer için anlaşıl
mıyor diye yazdılar. Ben de istinsahta hata edip etmediğimi anlamak 

93 Muhsin Mahdi Director Harvard University, Center for Middle Eastern 
Studies 1 5  March 1 972. 

"I was delighted to see the first few pages of your Arabic edition of T/ıe Guide 
of the Perplexed by Maimonuides. it looks very good and I can assure already a number 
of Egyptian scholars have asked me for copies of the manuscript from İstanbul, which 
proves that there will be a number of people who would be interested in reading the book 
once it is published ." 

94 Visits to India-Turkey-France, s :  1 2-1 3 .  Reprint from the Bulletin of the Faculty 
of Letters and Humanities Tehran University Yol. 1 5, No. 5, 6, July 1 969 ; Bk. Aynı cilt, 
No. 1, 1 967, s .  2. 
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için tekrar asıllarına müraccat ettim ve aslına tıpa tıp uygun olduğunu 
gördüm. Bu şüphe kitabın baştan sona kadar ara sıra başıma geldiğini 
ve hatta bazı yerlere defaatla müracaat ettiğimi söyleyerek, Delalet 
el-Hairin'i okuyacak olan sayın okuyuculardan böyle bir durumla 
karşılaştıkları zaman hemen yanlış istinsah edildiğine hükmetmelerini 
rica edeceğim. 

İbn Meymun, pek az kısım müstesna İbranca'nın nahiv kaidesi
nin tesiri altında kalmıştır. Mesela arapçada çoğul isimler cümlede 
fail (özne) olduğu zaman fiil müfred olur. İbranca çoğul isimlerle 
beraber fiil de çoğul olur. Bunun istisnai bir lehçesi vardır. Ve"ekelfmi 
el-Beragis" ( .:..� ı �ı ı  .j_,JS'I ) olarak bilinir. Buna notta işaret ettim. 

İbrancadan arapçaya tercüme ettiğim kelime ve ibareleri başka 
bir yazı türü ile göstermek imkanı olmadığından böyle kelime ve iba
relerin altlarına çizgi çektim. 

Eserin basılması hususunda maddi ve manevi desteklerini esir
gemeyen, İbranca öğrenmemi tavsiye eden ve imkanları hazırlayan 
sayın Ord. Prof. Suut Kemal Yetkin'e, danışmalarıma gönülden cevap 
veren Prof. M. Tanci'ya, yazmanın fortokopilerini kendi özel kütüp
hanesinden bana iare eden Prof. Dr. Nihat Keklik'e, eserin neşrini 
sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek çalışmamı teşvik eden Prof. Dr. 
Muhsin Mahdi'ye ve danışmalarıma olumlu cevap veren Prof. Dr. S .  
Pines'e, birinci cüz'ün matbaadan gelen müsveddelerini aslından kar
şılaştırmada yardımını esirgemeyen kardeşim İbrahim Atay'a, kitabın 
basılmasına karar veren İlahiyat Fakültesinin eski ve yeni Yayın 
Komisyonu Üyeleriyle, bu kararı samimiyetle yürüten sayın Dekan 
Prof. Dr. Necati Öner'e ve tasvip eden fakültenin öğretim üyeleri 
ve yardımcılarına, İlahiyat Fakültesi Sekreteri Fevzi Bayraktar'a, 
kitabın ilk sayfalarına konan klişe yazıları yazan hattat Musullu 
Yusuf Zunnun'a, iki seneden fazla bir süre kitabın harfleri ellerinden 
tek tek geçen Ankara Üniversitesi Basımevi mürettipleri Cemil Öz
demir, Meftun Polat ve Kemal Zozik'e teşekkür etmeyi yerine geti
rilmesi gereken bir borç telakki ederim. 

Prof. Dr. Hüseyin ATAY 
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