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ÖNSÖZ 

Bir sıralar bazı müsteşrikler, Müslümanların ka
fasının felsefe yapmağa müsait olmadığını iddia etmiş
lerdir. Onların bu iddialarının gerçeğe uymadığı, za
man zaman bazı bilim adamları tarafından gösteril
miştir. Bizim "lslam Düşünürleri" adlı bu eserimiz, 
İslamiyetin tefekküre ne kadar önem verdiğini, dini
mizin bilime karşı olmadığını ve bir çok İslam düşü
nürünün felsefe yaptığını göstermektedir. 
, Bu eserimizde gerek Meşşaiyye Okulu ve gerekse 
İşrakiyye Okulu düşünürlerine yer verdik. 

Bir çeşit İslam Felsefesi olan Kelam İlmi dalında 
şöhret yapmış bilginlerden de örnekler sunduk. 

Ayrıca bu kitabımızda, görüşlerinde felsefi ağır
lık olan, tanınmış mutasavvıflardan bazılarına yer 
verdik. Yüce Tanrı yazmayı nasip ederse "İslam 
Mutasavvıfları" adlı ayrı bir eserde, bütün büyük 
sufileri okurlarımıza sunacağız .  

Biz "lslam Düşünürleri" adlı bu kitabımızda fı
kıhta aklı kullanan ve ictihat yapan İslam büyük-
lerinden de örnekler verdik. 

-

Nihayet, İslam kültürünün Batı Alemi'ne yaptığı 
tesirlerden de söz ettik. Bu eserimizle dinimiz ve kültü
rümUze küçük bir hizmet yapabildiysek ne mutlu bize! 

İbrahim Agah Çubukçu 
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İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ 

Peygamberimiz zamanında Müslümanlar arasın
da fikri açıdan birlik ve dirlik vardı. Daha sonra İs
lam Devleti'nin sınırları genişlemiş ve yabancı kül
türlerle karşılaşılmıştır. Müslümanlar aldıkları ülke
lere din yönünden etki yapmakla beraber, bazı hu
suslarda birlikte yaşadıkları değişik kültür sahibi kim
selerden yararlanıyorlardı. İslam' ın yaşaması ve dev
letin iyi yönetilmesi için bu kültürlerden yararlan
mak gerekli görüldü. Gerçekte de  İslam. Dini in
sanları ilim öğrenmeğe teşvik ediyordu. 

Müslümanlar, Mısır, Suriye ve Güney Doğu 
Anadolu'yu aldıkları zaman eski kültürlerle karşı 
karşıya gelmişlerdi. Daha sonra, M .  S .  270 yılında 
kurulmuş olan Antakya, M .  S .  320 yılında faaliyete 
geçen Nusaybin ve M .  S .  363 yılında ilim merkezi 
haline gelen Urfa (Ruha) Okulu'ndaki kültür kalıntı
larıyla ilgilendiler. Genellikle süryanca, doğu ve 
batı kiliselerinin ortak dili idi. Yine bu okullarda 
Yunan ilimleri daha önce incelenmiş ve öğretilmiş
tir. Bu arada Yeni Fisagorcu ve Yeni Eflatuncu görüş
leri iyi bilen bilginler Harran Okulu' nda eğitimle  
meşgul olmuşlardı. Ayrıca riyaziye ve  astronomi ile 
ilgifonen bu bilginler, Harran Okulu 'nun önemini 
artırmışlardı. Burada Sabiiler gerek kendi dinlerinin 
ve gerekse o zamanki astronomi ilminin incelikleri 
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ile incşgul oluyorlardı. M.  S .  578 de ölen Enuşcrva· 
n' ın kurduğu, Cundişapur Okulu da doğu ve batı 
kültürünün birleştiği bir merkez idi . 

Müslümanlar, henüz Yezit 1. 'in oğlu Halit (Ölm. 
H. 85 / M. 704) zafuanında yazma eserlerle ilgilenmiş
lerdir. Halife Mansur zamanında İslam'da ilim hare
ketinin hızlandığını görmekteyiz. Bu hız, H. 1 98 
yılında halife olan Me'mun zamanında zirveye çık
mıştır. Me'mun Beyt al-Hikme' yi kurmuştur. Halife 
Mütevekkil H. 232 de iktidara geçince ilim, ve ter
cüme hareketlerini devam ettirdi .  Bu devlet başkan
larının teşvikleri sayesinde Yunan, İran ve hatta 
Hint kültürüyle ilgili eserler arapçaya çevirildi. 
Özellikle Aristo ve Eflatun'un bir çok kitapları arap
çaya aktarıldı. Mütercimler arasında Süryaniler, 
Nasturiler, Yakubiler ve Sabiiler vardı. Tanınmış 
mütercimler arasında şu isimleri sayabiliriz: Yuhan
na b. al-Batrik, İbn Naime al-Humusi ,  Huneyn b .  
İshak, Sabit b. Kurre, İshak b. Huneyn, Kusta b .  
Luka al-Ba'lebekki Yahya b .  Adiy, İsa b.  Zer'a,  
Ebu Biş'r Metta b. Yunus, Fastas, filozof Kindi ,  
Ömer b. al-Ferruhan at-Tabari . 

Mansur zamanında İbnu'l-Mukaffa'nın, Kelile 
ve Dimne' yi f�rsçadan arapçaya çevirdiği malum
dur. Ptolemaios'un al-Macesti'si yine arapçaya 
çevrilen eserler arasındadır. Mansur, Buhtişu adlı 
Nasturi hekime de çok iltifat etmiştir. Ancak İslam' 
da en büyük ilim hareketi , itizali görüşleri benimseyen 
ve akılcı olan Halife Me'mun zamanında olmuştur. 
Bu çeviriler, ya evvelce hintçeden pehleviceye çeviril
miş eserlerin arapçaya aktarılması ya da yunanca 
ve arapça' yı bilen kimselerin tercümeleriyle gerçek
leşiyordu. Abbasilerin değer verdiği Bermeki ailesinin 
önde gelenleri ilim hareketini desteklemişlerdi. 
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Bu kültürlerle temasa geçen Müslümanlar, kendi 
dinlerini yalnız kılıçla değil, kalemle de savunmak ve 
yaymak ihtiyacını duydular. Bu sebeple İslam hali
felerinin çoğu ilim ve felsefe ile meşgf1l olan bilginleri 
korudular. Hatta onları teşvik ettiler. İslam düşünür
lerinin önemli bir kısmının yaşadıkları devirde saray
larda görev aldıklarinı unutmamak gerekir. 

Müslümanlar sapık görüşlere karşı , kendi din
lerini hem nakil, hem de akıl yolu ile savunmak 
lüzumunu duydular. Tanrı'nın varlığını, sıfatlarını 
ve ahirete ait meseleleri mantıki bir biçimde gereğin
de nakillere de dayanarak açıkladılar. Böylece de 
Kelam ilmi doğdu.  Kelam ilmi, İslam düşüncesinde 
önemli bir yer tutar. 

Hicri il. yüzyıldan sonra İslam'da mistik düşün
celerin arttığını görmekt�yiz . İslam zühtünde ileri 
giden bazı Müslümanlar daha çok Tanrı'ya yaklaş
mak istediler. Bazı iddialara göre Yunan, Hint ve 
İranlıların etkisi ile tasavvuf ekolleri doğdu.  Bizim 
kanaatımıza göre İslam tasavvufunun doğmasında 
temel unsur İ slam zühtüdür. Savaşlarda, kıtlık za
manlarında ve fel aket anlarında çile çeken insanlar, 
bir dini liderin ilminden faydalanmak ve daha çok 
Tanrı'ya ibadet etmek ihtiyacını duydular. Böylece 
İslam düşüncesinde tasavvufi ekoller doğdu. Muta
savvıflar gönül temizliğine, ahlak güzelliğine ve de
runi  düşünceye önem verdiler. 

İslam'da önemli bir düşünce akımı da Meşşaiye 
felsefesidir. Bu ekolün yöntemi Aristo'nun akılcı yo
ludur. Yürüyerek ders vermeğe nisbetl� bunlara yürü
yenler anlamına Meşşaiyyıin denir. Meşşailer akılcı 
yöntemi benimsemekle birlikte temelde Kur'an ve 
hadislere dayanmışlardır. Daha doğrusu dinle felsefeyi 



uzlaştırmak istemişlerdir. İ slam'da düşüncenin, man
tiğın, araştırmanın, büyük bir değeri olduğunu is
patlamağa çalışmışlardır. Bunu yaparken kendi
lerinden önce gelen Aristo, Eflatun ve Plotinos'un 
görüşlerini yeni bir  tarzda izah etmek istemişlerdir. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi bu çabalarda baş 
kaynakları İslami naslar olmuştur. Ancak hazan dinle 
felsefeyi uzlaştırma çabalarında okuyucuyu doyur
mayan izahlara ·da rastlanmıştır. Kindi,  Farabi , 
İ bn Sina, · İbn Bacce , İbn Rüşd bu ekolün baş lıca 
teınsilcileri arasındadır. 

İslam'da doğan diğer bir felsefi akıma da İşraki
kiye Ekolü denir. Bu ekolün baş temsilcisi Suhraverdi  
al- Maktul'dur. İ bn Tufeyl'i de bu ekolden saymak 
gerekir. İşrakiye , Maniheizm'in ve Yeni Eflatuncu
luğun bazı görüşlerini İslamla uzlaştırmağa çalış
�ıştır. Suhraverdi ,  temelde Kur'an'a  dayanarak 
lslaıniyetin. onların bazı görüşlerini kapsadığını be
lirtınek istemiştir. Özellikle alemin varoluşu mesele
sinde bu çaba görülür. Ancak bu ekolü n  ac,cklama
ları da okurları ikna edici nitelikte değildir. 

İslam aleminde tabiatçı filozoflar da yetişmiştir. 
Bunların en tanınmışı  Ebu Bekr Muhammed b.-ze
keriya ar-Razi'dir (Ölm. H . 3 1 3  /M. 925) . Razi , büyük 
bir doktor ve büyük bir fizikçi olduğu için devrinin 
halifesinin saygısını kazanmıştır. Onun Kitab al-Havi 
adlı eseri bir tıp ansiklopedisi mahiyetinde olup la
tinee ' ye çevirilmiştir. Bu esere XVII. Yüzyıla kadar 
batı üniversitelerinde kaynak olarak başvuruldu. 

Ancak Razi 'nin dini görüş açısından ele alınacak 
bir  tarafı yoktur. Raz i  dinleri peygamberlerin uydur
dıklarını iddia etmiştir. Beş kadim varlığın mevcu
diyetine inanırdı. Bunlar Allah, nefs, zaman, mekan 
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ve madde (heyula) 'dır. Raz i'ye göre dinler taklit, 
siyaset ve hakimiyet, psikolojik etkiler, adet ve alış
kanlıklar nedeniyle doğmuştur. Görülüyor ki Raz i 
dini açıdan yanlış görüşlere ·saplanmıştır. 

İslam'da diğer bi'r düŞünce akımı da Dehriye'nin 
görüşüdür. Bunlar zamanın sürekliğine inanırlardı .  
Bunlara materyalistler de diyebiliriz . Kur'an'da Ca
siye suresinin 24. ayetinde Dehrilerden bahsedilmiştir .  
Dehrilerin en tanınmış olanı H.  298 / M. 9 1 0' da ölen 
İbn al-Ravend i'dir. Başlangıçta itizali görüşleri 
benimsedi ise de daha sonra Rafiz iliğe meyletti . En 
sonra da bütün dinleri inkar etti . Ölmeden önce 
yeniden İslamiyete döndüğü söylenir. Ancak onun Fa
dihat al-Mu ' tezile adlı eseri sapık görüşlerle doludur. 

İslamda önemli bir fikir hareketi de Batıniye'nin 
görüşüdür. İran asıllı olan Meymun b .  Deysan ile 
Abdullah b. Meymun al-Kaddah Müslümanlardan 
öç almak için Batınilik örgütünü kurmuşlardır. Bun
lar Hz. Ali ve evladına mensup olduklarını ileri 
sürerek kültürsüz bir çok kimseyi kandırmışlardır. 
Nasların zahirini inkar ederek teviller yapmışlardır .  
Din ilminin özünün bir masum imamdan öğrenile
. ceğini iddia etmişlerdir. 

Son olarak İslam' da düşünce hareketi olarak Fıkıh 
ekollerini zikredebiliriz . İslam'ın peygamberi ictihat  
edip isabet eden için iki, ictihat edip yanılan için bir 
sevap yazılacağını bildirmiştir. Bu ernre uygun ola
rak içtihat yapan Ebu Hanife, İmam Malik, İmam 
Şafi i  ve İmam Ahmed b .  Hanbel İslam'a canlılık 
getltmişlerdi� . Bu imamlar _iman, ahlak ve İslam'ın 
temel görüşlerinde ihtilafa düşmemişlerdir. Ancak 
muamelatta ve ibadet biçimlerinin ayrıntılarında 
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farklı görüşlere sahiptirler. Hepsinin yolu da hak 
yoludur. Hepsi de saygıdeğer bilginlerdir. 

İslam'da ayrıca Gazzal i gibi çeşitli ilim dalında 
söz sahibi müstakil büyük düşünürler de yetişmiştir. 

Bütün bu çabaların sonucu , İslam kültürü zen
ginleşmiş ve dünyaya daha çok ışık tutmuştur. O 
derecede ki İslam medeniyeti, Batı 'da kilise taassubu
nun yıkılmasına etki yapmıştır. Bu hususta özellikle 
İbn Rüşd'ün tesirini kaydetmek gerekir. 

Ayrıca başta İslami naslara dayanan Müslüman 
düşünürler, İslamiyetin kuru bir din olmadığını da 
ispatlamışlardır. 
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TÜRK FELSEFESİNİN ÖZELLİKLERİ 

Felsefenin çeşitli tanımlarını yapanlar olmuştur. 
Günümüzde felsefe tanımlanamaz diyenler de var
dır. Her ne denirse densin, felsefe her şeyden önce 
varlığın yapısını ve özünü araştırır .  Gerçeği ve doğ-· 
ruyu bulmayı amaç edinir. İnsanın evrendeki yeri
ni saptamağa çalışır. Bilginin oluşunu açıklar Ev
rensel özgürlük sorunu üzerine eğilerek insan yeti
sinin _sınırlarını yoklar. Kısacası felsefe daha bir çok 
konuda insanı aydınlatır. 

Kültür tarihimize baktığımız zaman öykü, ro
man, fıkra, musiki, şiir, resim ve mimari üzerinde 
çok durulduğu halde, Türk felsefesi hakkında ye
terince yayın bulunmadığını görürüz . Türk felse
fesini dünya kamuoyu da bilmez. Yabancı bilim 
adamları Türk felsefesinin bulunduğundan söz et
mezler. Bin yıllık kültür tarihi, yer yuvarlağının 
önemli bir bölümünü etkilemiş olan ulusumuzun ger
çekten felsefesi yok mudur ? Elbette vardır . Bir sı
ralar Renan, geniş ölçüde Arapları ve Türkleri kas
tederek felsefe yapmağa, Doğuluların kafalarının 
uygun olmadığını ileri sürdü. Bu öznel iddia, kuş
kusuz gerçeği yansıtmaz.  Nitekim da ha sonra Ba
tılı ' ıaraştırıcılar İslam felsefesinden söz ettiler. Araş
tırmalar yaptılar. İslam felsefesini geniş ölçüde 
Araplara ve İranlılara malettiler. Oysaki Türk Ulu-
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sunun İslam felsefesine hizmrtkri onlardan daha 
çoktur. Biruni, Farabi, İbn Sina, Maturid i, Ahmet 
Yesevi, Hacı Bektaş Vel i, Mevlana, Yunus ve Ne
simi gibi büyük düşünürlerin , Türk felsefesini dile 
getirdikleri gerçektir . Ayrıca Türklerin İslam'dan 
önce de inançları ve felsefeleri vardır. 

Türkler, İslam'dan önce doğayı seven, kadına 
saygı gösteren, yiğit davranan, Gök-Tanrı 'ya say
gılı, büyük bir ulustur. Savaşcı oldukları için, çeşit
li uluslarla kültürel bağlar kurmasını bilmişlerdir. 
Şamanizm inançları yanında Budizmden, Mani
heizmden, Mazdeizmden ve _ hatta Hıristiyanlıktan 
haberdar olmuşlardır. Yerine göre kendilerini ye
nilemesini bilmişler v·e çeşitli uygarlıklardan yararlan
mışlardır. Çeşitli dinlerle temasa geçtikleri için de 
bağnaz olmamışlardır. Düşünceleriyle bir çok ulu
su etkilemişlerdir . 

Sekizinci yüzyıldan itibaren İslamlaşmaya baş
layan Türkler, dokuzuncu yüzyılda Halife Me'mun 
ve Mu' tasım'ın ordularında en güçlü birlikleri oluş-

· turmuşlardır .  Hatta düşünür Cahız, "Türklerin 
Faziletleri"yle ilgili bir eser yazmıştır. 

Farabi ve Ibn Sina'nın Aristo ve Eflatun'dan 
yararlanmakla birlikte, İslam'a  dayalı özgün felse
fi görüşler sergilediği bilinmektedir. Onların görüş
leri, Arapların yorumlarından farklı idi . İslam'ın 
yorumuna kendi kültürlerinin damgasını vurmuş
lardı . Bu yüzden de Gazzali tarafından abartıla
rak suçlanmışlardır. Türk düşünürü olan Farab i 
ve İbn .Sina akılcı felsefenin temsilcileridirler. Dinle 
felsefeyi uzlaştırmaya çalışmışlardır. 

Selçuklulardan Tuğrul Bey, 1 1 . yüzyılda Amid 
ul-Mi.ilk al-Kunduri'yi vezir yapmıştı . Bu Vezir 
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akılcı bir ekol olan Mutezilc'nin görüşlerini yay
mağa çalışmıştır. Alpaslan'ın vezir yaptığı Nizam 
ul-Mulk, klasik İslam anlayışını benimsemekle· bir
lıkte kurduğu Nizamiye Medreseleri 'nde mezhepçi
liği yasakladı . Bağdad sokaklarında Eş'ar ilerle Han
bel ilerin, Şafiilerle Hanbel ilerin kavgaları, Selçuk
hı sultanlarının mezhep konusunda tutucu davran
mamasiyle önlendi . O derece ki Gazzal i, Ebu Hani
fe 'ye dil uzattı diye Sultan Sencer' e  şikayet edilmişti: 
Sultan bilimsel bir toplantı yaparak Gazzal i'den 
bu sorunu sordu.  O da "makulatta akla dayanırım, 
şeriatta rehberim Kur'an'dır, fakihlerden hiç birini 
taklit etmem", diyerek Sultan Sencer'i memnun etti . 

1 07 1  Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya 
akın akın gelen Türkler arasında eski Kamların 
yerini alan "Baba" lar ve "Ata"lar da vardı .  Bunlar 
yumuşak bir İslam anlayışını yayıyorlardı .  Şiir söy
lüyorlardı . Vecde geliyorlar, sema, yapıyorlar, mü
zikli dinsel içerikli toplantılar yapıyorlardı . Tapın
malarında Türk düşüncesinin etkisi vardı . 

_ 1 243 de Moğollardan Baycu Noyan, Selçuklu 
Hükümdar I I .Gıyasettin Keyhüsrev'i yenince, Ana
dolu karıştı . Herkes canının derdine düştü . Yer yer 
Selçuklu beyleri, Moğol valilerine vergi vererek 
halkın canını ve malını korumayı denediler. Ana
dolu 'da 1 3 .  yüzyılda putperest Moğolların etkisi 
yanında Hıristiyanlar da vardı . Çeşitli İslam mezhep 
ve tarikatleri de faaliyet halinde idi . Böyle bir ortam
da Ahi Evran, Türkleri sanat ve meslek açısından 
örgü dedi . Hacı Bektaş Vel i insan sevgisi ,hoşgörü 
ve Türk törelerine dayalı bir öğretinin temelini attı . 
Tapınmalarda, türkçe dua yapma geleneğini yer
leştirdi. Topluma güven ve dayanışma duyguları aşı-

15 



ladı . Ele, dile, bele sahip olmanın önemini vurguladı . 
Karamanoğlu Mehmet Bey, tüı:kçeyi resmi dil yaptı. 

Mevlana, dünyanın bir düş gibi olduğunu, 
varlığın Tanrı 'nın bir gölgesi sayılacağını anlattı . 
İnsanı Tanrı 'nın sevgisine yaraşır, hayvandan fark
lı özünü varlığından ayıran onurlu bir varlık olarak 
tanımladı . Aşk felsefesini işledi .  Allah 'ın bir sezgi, bir 
anagörü ile bulunacağını söyledi. Ölümü yeni bir 
hayatın başlangıcı ve dünya köprüsünden geçiş 
olarak nitelendirdi .  

· 

Yunus, Mevlana gibi Anadolu'daki bütün in-: 
sanlara bir gözle baktı . Ruh ve beden çekişmesinde 
ruhu zenginleştirmenin önemine değindi. İnsanın 
dünya hayatında garipliğini, yabancılaştığını vur-' 
guladı . Doğruluğun ve Tanrı aşkının önemine de
ğindi. İnsan bilincinin önemini dile getirerek, insan
ları düşündürmeğe çalıştı . Lirik şiirlerinde Tür)\. 
düşüncesini, İslam i kavramları, yumuşak bir tasav
nıf anlayışını sergiledi. 

Bütün bu düşünürler, görüşleriyle çeşitli toplu
luklar ve inançlar arasında yakınlaşmayı sağladılar. 
Varlık anlayışında, insanın değerinde, ahlaki il
kelerde Türk felsefesini İslami kavramlarla anlat
tılar . Bütün bunları yaparken zorlama değil, tatlı 
sözler kullanmayı yeğlediler. " İslam'da zorlama yok
tur' ' ,  ayetini de dikkate alarak vicdan özgürlüğüne 
önem verdiler. Böylece oluşan Türk felsefesi gelişi
mini 154 7 yılına kadar sürdürdü.  Bu tarihten son
ra felsefenin katı görüşler nedeniyle medreselerde 
yasaklandığını, müspet bilimlere en az derecede 
yer verilmeğe başlandığını görüyoruz. Ancak ulu
sumuz medreselerde söylemediği felsefesini, tasav
vuf şiirlerinin dizelerinde devam ettirmiştir . 
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KİNDİ 

Ebu Yusuf Ya'kub b. İshak al-Kindt, Kufe'de  
hicri 1 85, miladi 796 yılında doğru. Arap Filozofu 
diye ün yapan Kind i  soylu bir aileye mensuptur. 

Kindi ,  tıp,  felsefe, mantık, hesap, geometri ,  mu
siki, astronomi ve kimya ilmi tahsil etti .  Ayrıca Kindi ,  
yabancı dilde yazılmış bazı kitapları da arapça'ya 
çevirdi . İlmi ve kültürü sayesinde halife Me'mun ve 
halife Mu'tasım'ın takdirini kazandı. Kindi yüzden 
fazla eser bırakarak hicri 252 yılı sonlarında hayata 
gözlerini yumdu. 

Kind i'nin bazı eserleri şunlardır : Kitab al-Kindi 
ila'l-Mu'tasım Billah fi 'l-Felsefet al-Ula, Risale fi Hu
dud al-Eşya, Risale ila Ahmed b.  al-Mu'tasım, Fi 
Enne'l-Anasır va'l-Cirm al-Aksa Kuriyet aş-Şekl , 
Kitab al-Cevahir al-Hamse, Risale fi 'l-İbanc ani'l 
İllet al-Faile al-Karibe li'l-Kevn va'l-Jt'esad, Risale 
ila Ali b. al-Cehm fi Vahdaniyet Allah ve Tenahi 
Cirm al-Alem, Risale fi'l-Akl, Risale fi Mahiyet an
Nevm va'r-Ruya. 

Kindi ,  temelde İslam'a dayal ı bir felsefe yap
mıştır. Aristo felsefesinin İslam'a uymayan yanlarını 
reddetmiştir. İslam inancına, ahlakına ve düşüncesine 
önem vermiştir. 
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Kindi, ilk İslam filozofu olarak felsefeyi ve kav
ramları tanımlamış, arapçanın bu konuda zenginleş
mesine yardım etmiş ve akılcı bir yol izlemiştir. Kindi ' 
ye göre felsefe "hubbu' l-hikmet" yani hikmet sevgi
sidir. Filosofya, hikmet sevgisi yahut bilgelik dostu 
demektir. Kindi'nin öteki bir tanımına göre "felsefe, 
insanın gücü nisbetind� Yüce Allah'ın fiillerinin ben
zerini yapmasıdır" . Ona göre felsefe, nefsin yok 
edilmesi anlamında, ölmeğe çalışmaktır. Bir başka 
tanımına göre "felsefe ,  sanatların sanatı ve hikmet
lerin hikmetidir" .  "Felsefe insanın benliğini bil
mesidir" demiştir. Nihayet Kindi'ye göre felsefe, 
"insanın gücü nisbetinde külli ve sonsuz şeylerin 
varlığını, nasıl ve pice olduklarını ve sebeplerini 
bilmesidir" . 

Kindi'nin anlayışına göre felsefenin konularına 
ilahi ilimler, Tanrı bilgisi ve erdem dahildir. Felse
fenin amacı , her şeyi gerçekleriyle bilmektir. 

Kindi, Kur'an'la felsefe arasında çelişki olma
dığını, ayetleri tc'vil etmesini bilenlerin tereddütleri
nin daha çabuk geçeceğini , söylemiştir. 

Kind i, Aristo gibi var olan her şeyin şu dört se
bebe dayandığını kaydediyor : 1 )  Maddi illet ( cause 
materielle) .  2 )  Suveri illet (cause formelle) . 3) Fail 
illet (eause motriee) . 4) Gai illet (eause finale) .. Bü
tün bu sebepleri düzenleyen ve evreni aşan yüce bir 
İlk Sebep vardır. Evreni aşan bu ilk sebep de Allah'tır. 
Her şeyin var oluşu ve yok oluşu O'nun emriyledir. 

Kindi, dört unsur vasıtasiylc varlık ve yokluğa etki 
yapan yakın illetlerden de söz etmektedir. Bu illetleri 
bir çeşit semavi şahıslar kabul etmektedir. Yıldız
lar semavi şahıslardır. Ayın feleğinden bütün fe
leklerin sonuna kadar· olan kısımda varlık :ve yokluk 
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kuralları işlemez . Orada keyfiyetler ve dört unsurla 
ilgili oluşlar yoktur. 

Arz'dan Ay' a  kadar olan alemde ise dört unsurun 
birleşimi ve dağılışı ile ilgili kurallar vardır. Bu alem
de sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk gibi keyfiyetler 
bulunur. Oluşların, dağılışların ve değişmelerin cere
yan ettiği alan, bu ay altı alemdir. 

Kind i'ye göre evrenin merkezinde dünya vardır. 
Ay altı unsurlar, doğru hareketle hareket ederler. 
Feleklerin hareketi ise dairevidir. Onlar alemin mer
kezi olan sabit nokta etrafında dönerler. 

Kindi, feleki ecramın, yıldızların görme ve işitme 
duyularının olduğuna inanıyor. En uzak feleği (al
Felek al-Aksa'yı) yaşıyan, konuşan, seçen , süfl i aleme 
etki. yapan müteharrik bfr canlı kabul ediyor. 

Kind i,  tabiat felsefesi üzerinde çok durmuştur. 
Her maddi olanda, beş özellik vardır : 1- Heyula, 
2- Suret, 3- Mekan , 4- Hareket, 5- Zaman. 

Madd i olan her şeyde heyula yani onun yapıl
dığı madde mevcuttur. Bu şeyin görülen bir biçimi 
yani sureti de bulunur. Ayrıca bu şeyin tuttuğu bir 
yeri (mekanı) ve kıvamını sağlayan hareketi vardır. 
Bir yerden başka bir yere hareket İse , zamanın da bu
lunmasını icap ettiri r. Heyula, kabul eden ve fakat 
kabul edilmeyen, tutan ve fakat tutulmayan şeydir. 
Suret, öyle bir fasıldır ki onunla şeyler diğerlerinden 
ayırdedilir. Örneğin kuruluk ve sıcaklığın birleşi
minden meydana gelen ateş surettir. Hareket , zatın 
halinin değişmesidir. Mekan , cismin nihayeti veya 
ihtiv� edildiği yerle birleştiği yüzeydir. Mekanda 
uzunluk ve genişlik vardır. Derinlik yoktur. Cismin 
ise bunlara ek olarak derinliği de bulunur. Mekan , 
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derinliğe sahip olmayan ve fakat uzunluğu ve geniş
liği bulunan bir yüzeydir. Zaman ise, hareketin mey
dana geldiği sayıdır. Başka bir deyimle hareketin 
tayin ettiği süredir. Zaman, geçmişi ve geleceği içine 
alır. Zaman sonludur. İki an arasındaki süre biter. 
Şimdiki ana ulaşmak zamanın sonlu olduğunu gös
terir. Zaman harekete, hareket de cisme bağlıdır. 
Cisim ise sonradan olmadır ve sonludur. 

Kindi, alemin yaratılışını kabul ederek Aristo' -
dan ve Yeni Eflatuncu'lardan farklı görüşü savunmuş
tur. Kindi'nin bu konudaki görüşü de İslam'a uygun
dur. De Boer'in Kindi'ye isnat ettiği sudur görüşü 
gerçeği yansıtmıyor. Kindi, Tann'nın bir şeye, başka 
bir şeyi sebep kıldığını söylemiştir. Yaratılan şeyler 
arasında en yüksek mertebeydi aklın, sonra nefsin, 
daha sonra da maddenin yer aldığını söylemiştir. 
Yoksa Yeni-Eflatuncu sudur nazariyesini kabul etmiş 
değildir . Her şeyi Tanrı hür iradesiyle yaratmıştır. 

Kindi, Allah'ın varlığını çeşitli biçimlerde ispat
lamıştır. Her şeyden önce, cismin sonlu olduğunu, 
sonlu varlığın ise kendi kendini yaratmağa yetmeye
ceğini, netice olarak sonlu alemleri yaratan Yüce 
Allah'ın varlığını kabul etmek gerektiğini söyle
miştir. 

Kindi, ayrıca cisimde birlik ve çokluğun bir ara
da bulunmasının nedeninin cisim olmayacağını, 
çünkü bu nedenleri cisimde aradığımız zaman cismin 
sınırına gelineceğini, cisimde birlik ve çokluğu mey
dana getiren sınırsız bir varlığın yani Yüce Allah'ın 
varlığını kabul etmek gerektiğini söylemiştir. 

Kindi, evrendeki düzenin rastlantı sonucu olamı
yacağını söyleyerek de Allah'ın varlığını hatırlat
mıştır. 
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Kindi, Risale fi Tesbit ar-Rusul adlı eserinde de 
Yüce Allah' ın gönderdiği peygamberleri tasdik et
miştir. Gerek filozoflar, gerekse peygamberler ger
çeği bulmak için çalışırlar. Ancak filozoflar akıl ve 
inceleme ile gerçeğe ulaşmak isterler. Peygamberler 
ise başta ilahi vahiyle gerçeği bulurlar. Peygamber
lerin kalplerini Yüce Allah temizlemiştir. Peygamber
ler deruni bir paklığa sahiptirler. Bu sebeple de on
ların kalbine gayb aleminin ilimleri gelir. Vahye 
dayanan bilgiler daha fasih ve icaz bakımından daha 
güçlüdür. Ancak peygamberlere gelen bilgiler akıl 
ölçülerine de uygundur. Vahyin akla zıt bir yönü 
yoktur. Kur'an ilahi bir felsefed ir. Kindi'ye göre 
Peygamber de en üstün derecede bir filozoftur. Kur' 
an'ın fesahatı ve belagatı insanı hayranlığa sürükler. 
Kur'an'da yazıldığı gibi, ahiret hayatı vardır.  

Kindi 'nin akıl görüşü biraz kapalıdır. B u  ko
nuda Aristo ve Afrodisias'lı İskender' in etkisi görülür. 
Kindi ,  al' Akl bi'l-fiil, al-Akl bi'l-Kuvve, al-Akl bi'l
Meleke ve al-Akl az-Zahir'den söz e tmiştir. 

Kindi, ahlakçı bir filozoftur. Erdemin adalet, 
iffet, cesaret ve hikmet ilkesi üzerinde çok durmuştur. 
Ayrıca insanın hakikat peşinde koşması  gerektiğini ve 
Tanrı' nın fiilerinin benzerini kazanmağa çalışmasını 
hatırlatmıştır. Bununla insanın bilge, adaletli, ha
yırlı, cömert ve dürüst olmasını kastetmiştir. Kindi, 
ahlaki arınma ile ilahi s ırlara erileceğini açıklamıştır. 
Mistik görüşte Eflatun ve Yeni Eflatuncuların etkisi 
seziliyor. Ancak İslam zühdüne ve Kur'an ayetlerine 
yeri, geldikçe yer veriyor. Gönül temizliği, niyet te
mizli� üzerinde çok duruyor. Mutasavvıfın ve filo
zofun amacının bir olduğunu söylüyor. Her ikisi de 
ölçülü hareket eder. Her ikisi de nefislerini kötülük-
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lcrden uzak tutarlar. Her şeyin gerçek bilgisine ulaş
mağa çalışırlar. Geçici zevkleri önemsemeyerek son
suz mutluluğu bulmağa çalışırlar. 

Sonuç olarak, latinceye çevirilen bazı eserleriyle 
Batı'ya da etki yapan Kindi, İslam'ı iyi bilen bir dü
şünürdür. İslami görüşleri savunan Kindi'nin felsefe 
ile dini uzlaştırmağa çalışması ve İslam'da derin bir 
felsefe olduğunu göstermesi , dikkati çekicidir. Bu açı
dan onun büyük bir İslam düşünürü olduğunu, gerek 
gelip geçmiş ilahiyatçı filozoflar ve gerekse çağdaş yet
kililer kabul etmektedir. 
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HALLAC 

Ebu'l-Mugis al-Huseyn b. Mansur al-Bayzavi 
H. 224 / M. 857 yılında Bayza civarındaki Tur' da  
doğdu. Tanınmış bir İslam mutasavvıfıdır. Büyük 
babası Zerdüşt Diııi 'ne mensuptu . Genç yaşında sfıfi
lcr arasında yaşadı. Ebu Sehl at-Tusteri 'den ve Amr 
b. Osman al-Mekki'den dersler aldı. Ayrıca tanınmış 
mutasavvıf Cüneyd al-Bağdadi ve Ebu'l-Huseyn an
Nuri'den yararlandı . Üç defa Mekke'yi ziyaret etti 
ve hacı oldu . Dolaşmaktan hoşlandı . Ahvaz'da, Isfa
han'da, Kum'da, Horasan'da halka Tanrı sevgisini 
aşılamak için vaazlar verdi . Zamanındaki büyük Türk 
kumandanların sevgisini kazandı ve onlar tarafından 
himaye edildi . Bir ara İslamiyeti yaymak için Hin
distan'a ve Keşmir'e kadar gidip geldi . Tanrı'ya o 
kadar yakınlık duyardı ki kendisine eziyet edilmesini 
ve öldürülünce bedeninin yok edilmesini etrafında
kilerden isterdi . Onun "Ene'l-Hak" yani "Ben Hak
kım" sözü çok tanınmıştır. Bu yüzden Zahiriye mez
hebi kadısı İbn Davud'un ve Mutezil i bilgin Ebu Ali 
Cübbai'nin düşmanlığını kazandı . Bunun yanında 
Hallac' ı  tutan ve seven bilginler de vardı. Şafi i mez
hebine salik Kadı İbn Sureye, Hallac'ı savunurdu. 
Bu aırada zamanın büyük askerlerinden Huseyn İbn 
Hamdan ve isyankar Hanbel ilerin başı olan İ bnu'l
Mu'taz, Hallac'ı korumak istemişlerdir. 
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Hanbeli isyanı başarısızlıkla sonuçlanınca, Hal
lac Bağdad'ı tcrketmek zorunda kalmış ve Ahvaz'a 
kadar izlenmiştir. Nihayet Sus'ta yakalanmış ve hapse
dilmiştir. İbn Sureyc'in ve eski hamisi vezir Hamd 
Kunnai'nin şefaati sayesinde ölüm cezası yerine hap
sedi lmesi uygun bulunmuştur. Hapsedilince Hallac'ın 
nüfuzu halk arasında daha da artmıştır. Hapishanede 
kaldığı sekiz yıl süresince ibadet ve ilimle meşgul ol
muştur. 

Hallac'ın başlıca eserleri şunlardır: 1- Kita b el
Ahruf Müstahdese ve'l-Ezeliyye, 2- Kitab el-Usul ve'l
Furu' , 3- Kitab Sırr el-Alem ve'l-Meb'fıs, 4- Kitab 
el-Adl ve't-Tevhid, 5- Kitab İlm el-Baka ve'l-Fena, 
6- Kitab Medh en-Nehiy, 7- Kitab Huve Huve, 8-
Kitab et-Tavasin. Bu eserlerinden Kitab et-Tavasin' 
in çeşitli baskıları yapılmıştır. Fransız müsteşrik Lo
uis Massignon, Hallac üzerinde araştırmalar yap
mıştır. 

Hallac hakkında, yaşadığı devrin bilginleri ikiye 
ayrılmıştır. Bir bölümü onun veli olduğunu söylemiş
ler, bir bölümü de Hallac'ın  küfre, düştüğünü ileri 
sürmüşlerdir. Neticede Halife Muktedir, Maliki Kadısı  
Ebu Omar Hammadi'den aldığı bir öldürme fetvası 
ile onu öldürtmüştür. Hallac, ilkin kamçılanmak, 
vücudü parçalanmak, kafası kesilmek ve yakılmak 
suretiyle H. 309 / M. 922 yılında öldürülmüştür. 

Haltac'ın tasavvufi görüşleri arasında şu husus
lar dikkati çekicidir: -

1- Tanrı insana hulul eder. Başka bir deyişle 
lahut nasut'a  girer. Bu demektir ki ilahi zatın beşeri 
zata girmesi mümkündür. Hallac'ın bu görüşü nas
ların 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 görüşü şudur : Hz. 
Muhammed'in Hakikati yahut Nur-u Kadimdir. Ona 
göre Hz. Muhammed'in iki sureti vardır. Birisi 
ez.el i ve kadim olan Nur'dur. Bu nur bütün varlık
lardan önce vardı . Öteki sureti ise O'nun Peygamber 
olarak göründüğü ve geldiği surettir. Bütün vel iler 
ve peygamberler Hz. Muhammecl'in bu ezel i  Nu
r'undan feyz alırlar. O'nun Nur'undan daha parlak 
bir nur yoktur. Bu Nur yokluktan önce vardı . İnsan
dan önce de vardı. Veliler ve Tanrı Elçileri bir deniz 
gibi olan bu Nur'dan kendi ölçülerine göre yararlan
mışlardır. Bütün ilimler Hz . Muhammed'in kadim 
olan bu Nur'undan fışkıran damlalar gibidir. 

3- Hallac'ın üzerinde durduğu bir husus da  
bütün dinlerin birliği meselesidir. Ona  göre bütün 
dinlerin amacı birdir. Her şey Tanrı'nın takdiri ile 
olmuştur. Yeni doğan bir çocuk din i açıdan eğitil
mekte özgür değildir. Çocuk, Tann'run çizdiği ka
dere boyun eğmek zorundadır. Yüce Tanrı bir insana , 
hangi dini takdir etti ise, kaderine yazılan bu dine 
mensup olur. Bu duruma göre bütün dinlerin amacı 
insanı Tanrı'ya yaklaştırmaktır. Yahudi, Hıristi
yan ya da Müslüman kimselerin amacı Tanrı'ya 
layık bir kul olmaktır. Yüce Allah değişmez . Ancak 
O'na giden yollar deği§ebilir. 

Hallac Mansur ibadet v e  riyazetle Tanrı 'ya 

ya�laşmak istemiştir . Bazan ilahi feyze dayanama
mış • taşkın ve anlaşılmaz ifadeler kullanmıştır. Bu 
ifadelerin bazılarını dini naslarla bağdaştırmak müm
kün görülmemiştir. 

25 



Hallac'ın dünya ihtirasından uzak durmağa 
çalıştığı, Tanrı sevgisini yaymak için elinden geleni 
yaptığı ve zamanında pek çok insanı etkilediği bir 
gerçektir. Hallac, öldürüldükten sonra da bir çok 
mutasavvıfa etki yapmıştır. Bunlar arasında Ömer 
İbn çl-Farıd'ı, Mevlana Celalettin Rumi'yi, Muhid
din Ibn Arabi'yi sayabiliriz .  
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FARABi 

Farabi'den kaynaklarda al-Feylesof at-Türki 
diye bahsedilir. Milliyet itibariyle Türk'tür. Mavera
ünnehir'de Farab vilayetinin Vesic köyünde hicri 
257, miladi 870 yılında doğmuştur. Babasının bir 
ordu kumandanı olduğu söylenir. İlk tahsilini Merv'
de yapmıştır .  Daha sonra Bağdad'a gitti . Felsefe 
ilmine karşı derin bir merakı vardır. Ebu Bişr Matta 
b. Yunus'tan mantık dersi aldı .  Bir ara Harran' a  
gitti . B u  yolculuk sayesinde Yubanna b .  Haylan'la 
tanıştı . Ondan mantık ve felsefe öğrendi. İlim tah
silini çok seven Farabi ,  felsefi kültürünü artırmak için 
tekrar Bağdad 'a  döndü . Yunan filozoflarının ve özel-. 
likle Aristo'nun eserlerini inceledi. İslami ilimleri de 
iyi biliyordu .  Çeşitli diller öğrenmişti . Zeki idi .  
Hakim idi . İyilik etmeyi severdi .  Halife Muktedir 
zamanında etrafına ışık tutmaya başladı. Bir çok 
felsefi eserler yazdı .  Bazı eserleri de kolay anlaşılsın 
diye şerbetti . Bir ara. Şam'a  ve Mısır'a gitti . Sonra 
tekrar Şam'a: döndü.  Halep ve Şam dolaylarının sul
tanı Seyf ad-Devle, Farabi'ye çok hürmet etti . Nihayet 
Farabi H. 339 / M. 950 yılında hayata gözlerini 
yumdu . Kendisi öldü; fakat bizlere bir çok eserler 
bıraktı . Çeşitli ilim dallarında zamanının en tanınmış 
bilginiydi. Özellikle felsefe ,  mantık, psikoloji ,  musiki ,  
matematik ve t ıp ilihılcrine dair �'.alışmalarıyla tanın 
mıştır. 
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Bir ara bazı Batılı düşünürler müslümanların, ka
fasının felsefe yapmaya müsait olmadığını iddia et
mişler ve onların nakilcilik yaptıklarını ileri sür�üş
lerdi . Bu iddia yanlıştır. Bu görüşün yanlışlığına son
radan bir çok Batılı düşünürler de katıldılar. Bizim 
filozofumuz Fa :rabi, Meşşaiye Okulu'nun görüşlerini 
temellendirerek din ile felsefeyi uzlaştırmaya çalış
mıştır. İslaıniyet'in kuru bir din olmadığını, aksine 
hikmete, akla ve düşünceye çok önem verdiğini, Kur' -
an ve had islerden aldığı delillerle gösterilmiştir. Fel
sefede ve çeşitli ilimlerde büyük bir bilgin olduğu 
için kendisine al-Muallim as-Sani  yani İkinci Öğret
men lakabı verilmiştir. Bilindiği üzere Aristo, Birinci 
Öğretmen sayılmıştı. 

Farabi eserlerinde Allah'ın varlığı, hikmetleri ve 
sıfatları üzerinde durmuştur. Bir çok düşünürler gibi 
o da kainattaki düzenin tesadüf i olamıyacağını ve bu 
sebeple Allah'ın varlığını kabul etmek ge rektiğini 
yazmıştır. 

Ayrıca kozaliteyi de kullanarak, Allah'ın varlığını 
ispatlamıştır. Başka bir deyişle, her şeyin bir sebebi 
var, kainatın da var olmasının bir sebebi var demiştir. 
Eğer bir ilk sebebde durmazsak, insan düşüncesinin 
saçmalıklar içinde kalacağını belirtmiştir. 

Ancak alemin meydana gelişi hakkında Farabi'
nfn belirttiği görüşlerde bunalımlar vardır. Onun bu 
yüzden hücumlara uğradığı da bilinmektedir. Ona 
göre her şey, Tanrı'dan coşkun bir şekilde akarak 
gelmiştir . Her şeyin varlığının sebebi yüce Allah' tır. 
Ama her şey, Tanrı'nın ilmi gereği olarak zamansız 
meydana gelmiştir . 



Farabi ruhun faal akıldan spermaya akıp geldiğini 
ileri sürmüştür. Bedenle ruh birleştikten sonra insanda 
nebati, hayvani ve insani güçlerin meydana geldiğini 
söylemiştir. Nebati güçler besl eyici, yetiştirici ve 

doğurucu olmak üzere üç esasta toplanır. Hayvani 
güçler ise hareket ve idrakten ibarettir. İdrak zahiri 
ve hatmi duyular yardımiyle meydana gelir. İnsan i 
güçlere gelince, bunlar da amel i ve nazari akıllar
dan ibarettir. Farabi eserlerinde, bu görüşleri ayrıntılı 
bir şekilde uzun uzun anlatmaktadır. 

Onun önemli yanlarından birisi de peygam
berlik görüşüdür. Mütefekkirimizin Allah'a imanı 
güçlü olduğu gibi Hz. Muhammed'in (S .A.V) Tan
rı'nın son elçisi olduğuna inancı da kesindir. Farabi  
peygamberliğin her  şeyden önce Allah vergisi bir 
lütuf olduğunu doğrulamıştır. Peygamberlerin mucize 
göstermelerinin şart olduğunu belirtmiştir. Peygam
berler vahiy alırlar v e  i lahi gerçekleri olduğu gibi 
açıklarlar. 

Farabi 'ye göre faziletli bir şehri ya peygamber, 
ya filozof ya da erdemli bir kişi iyi yönetir. Filozof 
ve erdemli kişilerin amacıyle peygamberlerin gayesi 
birdir. Peygamberler gerçeği vahiyle öğrenmişlerdir. 
Filozof ve erdemli kişiler ise akıl yoluyla gerçeği bu
lup öğretirler. 

Farabi'ye göre faziletli bir şehri -yönetecek olan 
erdemli kişide yani önderde yaratılıştan bulunan özel
likler şunlardır : 

1- Önderin bedeni sağlam ve organları tam 
olmalıdır. 

2- Önder anlayışlı ve zeki olmalıdır. 
1 . 

3- Belagat sahibi olup her şeyi açık bir surette 
ifade etmelidir. 
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1- İ lim ve a raştırmayı sc\'lnclidir. 
5- Önderin ahlaki özellikleri şöyle olmalıdır : 

Yemede ve cinsi arzularda ölçü lü olmak. Dostluğu 
sevmek, yalanlardan sakınmak. Ululuğu benimse
mek. Dünyalık paraya ve menfaate düşkün olma
mak. Adaleti sevip zulümden kaçınmak. Ölçülü mi
zaçta bulunmak. Büyük bir azim v e  irade sahibi 
olmak. Gerekli şeyleri yapmakta cesaretli olmak. 

Bir önderin sonradan kazanacağı özellikler de 
vardır. Bu özel likler de şunlardır : 

1- Hakim ve ruh sağlığı yerinde olmak . 
2- Kendinden önce gelenlerin kanun ve usulle

rini iyi bilmek . Eski insanların yaptıklarından fay
dalanmak. 

3- Eskilerin tecrübe \'C kanunlarından yeni hü
kümler çıkarmak. 

4- Günlük işlerde eski şehirlerin usul ve tören
lerinden faydalanmak. Yönettiği şehrin menfaatini 
korumak için isabetli kararlar almak. 

5- Çıkardığı hükümleri ve koyduğu usul leri hal 
kın şuuruna yerleştirmek için öğretime önem vermek. 

6- Savaşa dayanıklı olmak v e  savaş kurallarını 

iyi bilmek. 

Farabi siyasi felsefe yanında din felsefesine de 
önem vermiştir. İnsanın bedeni yanında ruhunun var
lığını doğrulamıştır .  Ruhu da ameli ruh ve idrakle 
görevli ruh, diye ikiye ayırmıştır. Tenasüh fikrine 
karşı koymuştm. Öldükten sonra ruhlar için ceza ve 

sevabın olduğunu söylemiştir. 
Melekleri ilmi suretler olarak kabul etmiştir . 

Manevi temizliğe eriştiği takdirde insanın mecazi 
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bir surette melekleri görebileceğini yazmıştır. Me
leklerin Allah tarafından var edildiğini ve bazılarının 
peygamberlerle ilgi kurduğunu kaydetmiştir. 

Farabi ahiret hayatına inanmıştır. İnsan öldük
ten sonra mutluluk veya işkencenin ruhlar için oldu
ğunu ileri sürmüştür. Ahirete ait mükafat ya da ce
zayı kabul etmiştir. Hayır ve şerrin Allah' tan oldu
ğunu da doğrulamıştır. Bununla beraber Allah'ın 
inayet sahibi olduğunu da kaydetmiştir. 

Hasılı Farabi, çeşitli ilimler ve felsefe ile meşgul 
olmakla beraber, Yunan filozoflarının kopyacısı ol
mamıştır. Dinle felsefeyi uzlaştırmaya çalışırken geniş 
ölçüde İslami ilimlere ağırlık vermiştir. Bazı te'vil
lerinde yanılmakla beraber İslam - Türk kültürünün 
yayılmasında büyük emeği geçmiştir. Bazı eserleri 
Ortaçağ'da latinceye tercüme edilmiştir. Ni tekim 
Farabi 'nin Saint Thomas ve Albertus Magnus üze
rine tesir ettiği bilinmektedir. 

Netice olarak, Farabi'nin Türk tefekkür tarihin· 
de büyük bir yeri olduğunu kabul etmek gerekir. 
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İHVAN US-SAFA VE GÖRÜŞLERİ 

Safalı Kardeşler denen bir topluluktur. IV. hic
ri yüzyılda Basra'da, Bağdad'da ve Mısır'da faali
yet göstermişlerdir. Kendi aralarında bir dernek 
kurmuşlardır. Kuruculardan şu beş kişinin adı bi
linmektedir. : 

1 - Ebu Süleyman Muhammed b . Ma'şer al-Busti. 
2- Ebu'l-Hasan Ali b.Harun az-Zencani . 
3- Ebu Ahmet al-Mihrecani . 
4- Ebu'l-Hasan al-Avfi . 

5- Zeyd b. Rifaa. 
Derneğin merkezinin Basra'da olduğu anlaşıl-

, maktadır. Kurucular gizli çalışmışlardır. Amaçları 
felsefeli bir din kurmaktır . İslam Alemi 'nin her ta
rafına yayılmak istiyorlardı . Yazdıkları elli bir ·ri
saleyi gizli gizli dağıtıyorlardı .  Bu risaleler "Resai! 
İhvan as-Safa" adıyla bilinmektedir . Risalelerde fel
sefenin birçok konuları işlenmiştir . Eflatun, Aris
toteles, Pythagoras, Plotinos gibi Yunan düşünür
lerinin ele görüşlerinden yararlanmışlardır. Ayrıca 
Kur'an ve hadislere de dayanmışlardır. 

Amaçları "eklektik" bir felsefe kurmaktır. Ek
lektik felsefe demek, çeşitli ekollerin görüşlerinden 
faydalanılarak, meydana getirilen sistem demektir. 
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Kendi ifadelerine göre, kaynak olarak şu eserlerden 
istifade etmişlerdir : 

1. Felsefecilerin eserleri (Bu gruba tabir ve mate
matik ilimler dahildir) . 

2 .  Kutsal kitaplar (Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur 
ve öteki semavi kitaplar) .  

3 .  Astronomi, jeoloji  ve botaniğe dair eserler . 

4 .  Nefsin ve ruhun hallerinden sözeden ilahiyat
la ilgili kitaplar. 

Dernek mensupları halk psikolojisini çok iyi 
incelerlerdi. Herkesin mizacına göre davranırlardı . 
Amaçları, kendi görüşlerini kolayca yaymaktı .  Ken
di aralarında iş bölümü yapmışlardı : 

1 . Yaşları 1 5-30 arasında olan gençler: Bunlar 
san'atla meşgul olup, üstadlarına kayıtsız şartsız 
itaat ederlerdi. Bunlara "al-Ebrar" ya da "ar-Ru
hama" adı verilirdi. 

2. Siyasetle uğraşan başkanlar : Yaşları 30-40 
dolaylarında idi . Bunlara "al-Ahyar" ya. da "al
Fudala" adı verilirdi. Bunlar aynı zamanda felse
feyle uğraşırlardı. 

3. Hükümdar derecesinde olanlar : Yaşları 40-
50 dolaylarında olanlardı . Kendilerine "al-Fudala 
al-Kıranı" adı verilirdi. Bunlar kanunları korumak
la. görevliydiler. 

4 .  Yaşları ellinin üzerinde olanlar : Bunlar, ger
çeği görmüş, erişmiş ve ahiret hallerine vakıf olmuş 
kimseler olarak nitelendirilirdi. 

1 
Düzenli çalışan dernek. üyeleri, aralarına bir

çok prensi, veziri, sultanı, tüccarı, bilgini, edibi, 
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fakihi ve sanatçıyı almayı başardılar. Kendi arala
rında zaman zaman gizli toplantılar yaparak proğ
ramlar yaparlardı : Birbirlerine destek olur, moral 
verirlerdi .  

Resail 'de matematik, felsefe, ruh bilimi, astro
nomi, tabiat ve 'din felsefesi üzerinde çok durulmuş
tur. Ayrıca ahlaka da önem vermişlerdir. Yer yer 
hurufrlik yaptıkları da görülmüştür. Bilindiği üze
re hurufilik, harflerden ve sayılardan özel anlamlar 
çıkarmaktır. Hurufiliğin kaynağı Tevrat'ın kural dışı 
yorumlarını içeren Kabbale adlı kitaptır . Kabba
listler Tevratın naslarını ve harflerini sapık bir bi
çimde yorumlayan kimselerdir. Bunların İslam a
leminde Batın ileri de etkiledikleri bilinmektedir. 

Varlık felsefesinde Safalı Kardeşler, Plotinos�-· 
dan beri bilinen "sudur" nazariyesinin (kuramının) 
etkisinde kalmışlardır . Bu kurama göre, Allah'tan 
ilkin "akl-ı evvel" sudur etmiştir. Akl-ı evvel 'den 
küll i nefs çıkmıştır . Her akıldan ikinci bir akıl ve 
başka bir nefs çıkmıştır . Küll i nefsten sırasıyla fe
lekler meydana gelmiştir . Akıl, faal akılda onuncu 
dereceye erişir. Başka bir deyimle bu akıl dizisinde 
onuncu akıl "faal akıldır". Ay altı alem son felektir. 
Faal akıl, ay altı alemdeki nesnelere etki yapar. 
Ateş, hava, su ve toprak 'kendi aralarında oluştuk
ları zaman, faal akıldan suretler, biçimler çoşup ge
lir . Ana rahminde ne zaman bir çocuk tohumu 
olursa, faal akıldan ilahi ruh o insana erişir. 

Kuşkusuz İhvan us-Safa'nın bu gibi görüşleri, 
orta yol İslam anlayışı açısından kabul edilmez . 

İhvan us-Safa'ya göre bilgi nazariyesi (kuramı) 
ne gelince. Bunlar bilginin üç yoldan elde edilebi
leceğini söylemişlerdir. 
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1 .  Duyular yoluyla. 
2 .  Akıl yoluyla : Akıl insanı diğer canlılardan 

ayıran yetidir. Akıl sayesinde insan kendisini eşya
dan, eşyayı da birbirinden ayırır .  Yine akıl sayesin
de insan kavramlar kurar, sonuçlar çıkarır . Akılla  
insan iyiyi kötüden ayırır. 

3. Bürhan yoluyla : Bu yolla kazanılan bilgile
re zorunlu bilgiler dahildir. Sözgelimi 2+2=4 eder, 
ya da "bir şey aynı anda hem var, hem yok olamaz" 
veyahut "alem hem kadim ve hadis olamaz", gibi 
önermelerin ifade ettiği bilgilerdir. Demek ki arit
metik ve geometrinin verdiği bilgiler zorunlu bil
gilerdir. · 

İhva us-Safa, bilgi kuramında kimi zaman çe
lişkiye düşmüştür. Bazen "Sansualizm" akımına mey
letmişler, duyulara ağırlık vermişler, her şeyin öl
çüsünün insanın duyuları olduğunu söylemişlerdir. 

·Böylece de "şüphecilik"e yaklaşmışlardır . Bazen 
aklı esas almışlardır . Bazen de bilgi elde etmek işin 
vahyi şart koşmuşlardır . 

Bunların amacı yukarıda değindiğimiz gibi, 
din felsefesi yaparak bütün dinleri tek bir din halin
de birleştirmektir. Bu nedenle risaleleri yazarken, 
her dinin görüşlerinden yararlanmışlardır. Sık sık 
Kur'an ayetlerine dayanmışlardır. Görüşleri İsla
miyet ağırlıklıdır .  Arap şeriatı ile Yunan felsefesini 
uzlaştırmaya çalışmışlardır. Fakat çok defa İsla
miyet'e aykırı ve çelişik ifadeler de kullanmışlardır. 
Gizli çalışmalarının nedeni, kolluk güçlerince iz
lenmelerindendir. Bununla birlikte, Ortaçağ'da bun
ların' ıyazdıkları risaleler birçok kütüphaneye yayıl
mış, birçok bilgin tarafından okunmuştur.  Nitekim 
büyük düşünür Gazzali bile, felsefeyi öğrenmek için 
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İhvanu's-Safa'yı okumuştur. Bununla birlikte Gaz
zali, Safalı Kardeşlerin felsefesinin çok Çürük oldu
ğunu söylemiştir. Ne var ki, İbn-i Teymiyye çok 
tutucu bir görüşle Gazzal i 'yi İhvanu's-Safa risale
lerini okuduğu için suçlamıştır. 

İhvanu's-Safa'ya göre, insan ahlakına dört şey 
etki yapar : 

1 .  İnsanın yaratılıştan sahip olduğu mizaç . 
2 .  İnsanın içinde yaşadığı memleket ve o mem

ketin iklimi 
3. Aile, okul ve din eğitimi, 
4 .  Çocuğun ana . rahmine düştüğü ve doğduğu 

zamanda gökteki yıldızların durumu. 
İhvanu's-Safa çocuğun ahlakına eğitimin etki 

yaptığını vurgulamıştır. Onlar şöyle bir hikaye nak
letmişlerdir : 

"Mecusi'nin birisi çölde deve üzerinde gidiyor
muş. Bir Yahudi'ye raslamış . Yahudi yaya olarak 
yola devam ediyormuş. Mecusi anasından babasın
dan aldığı eğitim gereği olarak Yahudi'ye iyi davran
mış. Ona ikramda bulunmuş, onun yorgun düştüğü
nü anlayınca da "-gel deveye sen bin . Biraz da ben 
yürüyeyim' ' ,  demiş . Yahudi deveye binince hayva
nı kamçılayıp, hızla yola devam etmeye başlamış. 
Mecusi "-etme, gitme ! . "  diyerek yalvardıysa da, 
Yahudi deveyi alıp uzaklaşmış" . 

Bu hikayeden · amaç, Mecusi'nin inancı gereği 
iyilik yapması, Yahudi'nin de kendi dininden olmı
yanı aldatmayı mübah saymasıdır . .  Demek ki in
sanlar genellikle inançlarına ve eğitim biçimlerine 
göre davranırlar. SafalL Kardeşler'in hikayeyi anlat
maktan amaçları, bunu ifade etmek içindir. 
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İhvanu's-Safa'ya göre, öldükten sonra insan 
ruhu şu ahlaki özelliklere göre karşılık görür : 

l . Eğitim yoluyla edinilen ahlak, 
2. Öğrenilen bilgiler, 
3. İnanılan fikirler, 
4. Tecrübe ve irade ile kazanılmış ameller. 

Görülüyor ki, İhvanu's-Safa, eğitimde irade ve 
ve kişisel tecrübelerin önemine de yer vermiştir. Bu 
demektir ki, akıl, irade ve tecrübeyle, insan kötü 
alışkanlıklardan kendini korumalıdır. Nitekim on
lar insanın aklını kullanarak başkalarının yaptığı 
kötü davranışlardan ders almasını salık vermişler
dir. Hatta "Ey iman edenler ! Kendi

' 
kendinizi dü

şünmek size aittir" '  ayetini delil getirerek, insanları 
vicdan hesaplaşmasına çağırmışlardır. Özellikle öğün,. 
meye, hırsa ve kıskançlığa karşı olmuşlardır. 

Safalı kardeşler, insanlar arasında kardeşliği 
engelleyen dört davranıştan söz etmişlerdir : 

1. Kötü fiiler işlemek, 
2.  Kötü fikirler taşımak, 
3. Ahlak ve maneviyattan yoksun bulunmak, 
4. Büyük bir cehalet içinde bulunmak. 

İhvanu's-Safü, insanlara, dünya ve ahiret iş-
lerini beraberce yürütmelerini salık vermişlerdir. 
Onlar insanın beden ve ruhtan yapıldığını vurgulaya
rak, h�m bedenin sağlığım korumanın, hem de güzel 
ahlakla temizlenmenin önemine dikkati çekmişlerdir. 

·"Affı al, iyiliği einret ve cahillerden sakın !"  
anla�ındaki ayeti şöyle yorumlamrşlardır : Onlara 
göre bu ayetin amacı, erdemi sergilemektedir. Bu 
erdemler de yedi tanedir : 
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1 .  Zulme afla karşıl ık vermek, 
2. Yoksullara karşı cömert olmak, 
3. Terke karşı dostluk bağlarını korumak, . 
4. Kötülüğe karşı iyilik yapmak, 
5. Aldatmaya karşılık olarak iyi öğütler vermek, 
6 .  Dedikoducu lehine Allah'a dua etmek, 

7. Hiddete karşı kendine hakim olmak ve kalp 
sükununu korumak. 

Safalı Kardeşlere göre, ahlakın bazısı tabi i ,  
bazısı nefsani ve ihtiyari, bazısı da fikri ve akl idir. 
Onlara göre bazı ahlak da, kanun i ve siyasidir. Ta
biat rtefsten öncedir. Ve ona hizmet edicidir. Nefi; 
akla hizmet edicidir ve ondan öncedir. Akıl, kanuna 
hizmet edicidir ve ondan önce gelir. 

Ihvanu's-Safa, risalelerinde Kur'an'dan delil 
getirerek ilim adamlarının, fakihlerin, abidlerin ve 
özellikle zahidlerin ahlakını çok övmüşlerdir. 

İhvanü's-Safa, insanları dünya ve ahiret duru
muna göre dörde ayırıyor : 

1 .  Dünya ve ahirette mutlu olanlar. Bunlar 
dünyada zengin ve sağlıklıdırlar. Ahireti de hiç ih
mal etmezler. Erdemlidirler. 

2 .  Dünyada mutlu, ahirette mutsuz olanlar. 
Bunlar zevk ve eğlenceye düşkün olup ahireti ihmal 
ederler. 

3. Dünyada sıkıntı çekip, ahirette mutlu olanlar. 
1Bunlar yoksul olmakla birlikte ahiret için çalışırlar. 

4. Hem dünyada, hem de ahirette mutsuz olan
lar. Bunlar dünyada başarısız olanlar ve dini öğüt
lere önem vermeyenlerdir. 
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Sonuç olarak İhvanü's-Safa Kur'an'a ve fel
sefecilerin görüşlerine dayalı , dini bir sistem kurmak 
istemişlerdir. Sistemleri çelişkili ve tutarsızdır. Ek
lektik görüşleri vardır. Dini hükümleri yorumları, 
duruma göre değişmektedir. 

Ancak ahlaka önem vermişler ve risalelerini 
aydınlara okutturmuşlardır. Felsefi kültürün yayıl
masında etkili olmuşladır. Ortaçağda bu gibi görüş
leri sergilemeleri ilginçtir. Geniş bilgileriyle değişik 
görüşleri yansıtmışlardır. 
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·ıuNt SİNA 

İbni Sina H. 370 / M. 980 yılında Buhara yakın
larında bulunan Afşana'da doğdu. Tam adı Ebu Ali 
el-Hüseyin b. Abdullah b. el-Hasan b. Ali b. Sina' -
dır. Aslen Belh'li olan babası Buhara taraflarına 
göç ederek gelmiştir. Babası okur-yazar bir insandı . 
İhvan as-Safa risalelerini ve İsmailiyye mezhebinin 
görüşlerini severdi. Bir gün Abdullah an-Natil i adın
daki felsefeyi iyi bilen zatı tanıyınca oğlu ibni Sina' -
nın onun öğrencisi olmasını istedi . An-Natili'yi evinde 
misafir etti. İbni Sina Aristo' nun mantığını, Okli
des'in Anasırını, Batlamyus'un al-Macesti'sini bu 
zattan öğrendi. Daha önce de İsmail adındaki bir 
zattan fıkıh ilmi öğrenmişti .  On yaşındayken Kur'an'ı 
ezberleyen İbni Sina, hocalarını şaşırtacak kadar 
zeki · idi. Çok okuyan, çok öğrenen bir insandı . 
Felsefe, mantık, astronomi, tabi i ve riyazi ilimler 
onun çok iyi bildiği bilim dalları idi . Üstelik İ slam 
Dini'ni geniş bir şekilde incelemişti . Kendi anlayışına 
göre de İslamiyeti savunurdu. 

Aristo'nun Ma Ba'd at-Tabia diye arapçaya 
çevirilen Metafiziğini kırk kere okumuş ve fakat anla
mamıştı . Bir gün Türk filozofu Farabi'nin adı ge
çen kitabı açıklayan bir eserini tesadüfen satın aldı. 
Farabi'nin bu eserini okuduktan sonra Aristo'nun Ma 
Bad at-Tabia'sından anlayamadığı noktaları çözdü. 
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İ bni Sina tıp ilminde de çok derindi . Bu hususta 
bir Hıristiyan bilgin olan İsa b. Yahya'dan çok yarar
lanmıştı . Tıpta deneylere çok önem veren bir doktor
du. Kısa zamanda bu alanda da ünü yayıldı . 

Buhara Sultanı Nuh b .  l\İfanslır hastalanmış ve 

hiç bir doktor Sultanı tedavi etmeği başaramamış
tL Bu işi nihayet İbni Sina başardı. Filozofumuz 
Nuh b. Mansfır'u iyileştirdi . Sultan ödül olarak 
onyedi yaşındaki İbni Sina'yı Sıvan ul-Hikme adın
daki zengin saray kütüphanesine müdür tayin etti . 
İbni Sina, Farabi'nin şimdi kayıp bulunan at-Ta'lim 
as-Sani'sini bu kütüphanede bulup okudu. Bu arada 
İbni- Sina bir çok eserler yazdı . 

Nuh'un ölümü üzerine Samanoğlu hanedanı ara� 
sında siyasi çekişme başlayınca , İ bni Sina Buhara'y1 
terketti . Bir ara Rey emiri Mecd ad Devle'nin yanına 
gitti . Hastalanan bu Emiri de iyileştirmeyi başardı . 
Daha sonra filozofumuzu Hemedan'da görüyoruz. 
Hemedan emiri Şems ad-Devle'yi tedavi eden İbni 
Sina, vezirliğe tayin edildi. Bir ara askerlerin çıkardığı 
karışıklık yüzünden gözden düştü ve hapsedildi. Bir 
süre sonra Şems ad-Devle yeniden hastalanınca 
hapsihanedeki İbn Sina'ya müracaat edildi . İbni 
Sina adı geçen Emiri yeniden sağlığa kavuşturdu ve 
yeniden vezir oldu. 

Şems ad-Devle'nin ölümü üzerine onun oğlu 
Sema ad-Devle'ye biat edilmişti . Bunun üzerine İbni 
Sina vezir olarak kalmak istemedi . İsfahan emiri 
Ala ad-Devle'ye gizlice mektup yazarak vazife istedi. 
Onun bu girişimini Tac al-Mülk suç sayarak harekete 
geçti ve İbni Sina'yı h apsetti . 

, Dört ay sonra Ala ad-Devle'nin Hemedan'ı ele 
geçitmesi ile İbni Sina hapishaneden kurtarıldı. Daha 
sonra Taberan' a  gitti . Nihayet Hemedan'da H .  
428 / M. 1 037  yılında hayata gözlerini yumdu.  
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Tıbba Dair Eserleri : 

1 - Al-Kanun fi ' t-Tıb. Bu eser latinceye çevril
miş ve onaltıncı yüzyıla kadar bazı Avrupa Üniversi
telerinde okutulmuştur. 

2- Urcuze fi' t-Tıb. 
3- Urcuze fi' t-Teşrih . 
4- Urcuzc fi-1 -Vasaya at-Tıbbiyya. 

Felsefi kitaplar :  

1 - Aksam al-Ulum al-Akliya . 
2- Aş-Şifa. 
3- -An-Necat. 
4- al-İşaret ve' t-Tenbihat. 
5- al-Hudud. 
6- at-Tabiiyat Min Uyun al-Hikme. 
7- İsbat an-Nubuvva. 
8- Risale fi 'l-Kader. 

Öteki eserlerinden bazılarının adları da aşağıdadır : 

1 - Risale fi Mahiyet as-Salat. 

2- al-Ahd . 

3- al-Ahlak. 

4- Kitab fi's-Siyaset. 
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5 - Risale fi 'l-Aşk .  
6- Risalet  at-Tayr. 
7- Hay b. Yakzan . 
8- Salaman va'l-Absal .  
9- Muhtasar al-Macest i .  

1 0- al-İşare ila il ı� al-1\fantık .  
1 1 - al-Hidayc, 
1 2- Kitab al-İnsan.  
İbni Sina'nın Psikolojisi : 
İbni Sina'ya göre üç türlü nefS vardır : 1 - N e

bati Nefs, 2- Hayvani Nefs, 3- İnsan i Nefs .  
Nebati  nefsin gaziye (besleyici) , münemmiyc 

(geliştirici ) ,  müvellide (doğurucu) olmak üzere , üç 
kuvvesi yani özelliği vardır .  

Hayvan i nefsin nebati  nefSe ek  olarak muharrikc 
ve müdrike olmak üzere iki kuvvesi vardır. Muhar
rike kuvvesinin ayrıca şehvet ve öfke gücü vardır. 
Müdrike kuvvesinin ise hem batın i ,  hem de zahiri  
güçleri vardır. Batın i  güçler iç duyularla idraki sağ
lar. Bu iç duyular şunlardır : Müşterek his, hayal ve 

müsavvire, mütehayyile, müfekkire, vehmiye, zakire 
yani hatırlayıcı hafıza .  

Dış duyular ise, görme, işitme, koklama, tatma 
ve dokunma olmak üzere beşe ayrılır. 

İnsani kuvve ise canlılardaki özelliklere ek . olarak 
amile (yapıcı) , alime (bilici) güçlere sahiptir. Amile 
gücüne al-Akl al-Ameli, alime gücüne al Akl an-Na
zari de denir. 

' ı İbni Sina'da akıl genellikle lıeyulani, bilmeleke, 
bilfiil ve müstefad olmak üzere dörde ayrılmıştır. 
İbni Sina hazan kudsi akıldan da söz eder. 
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İ bni Sina ' da Varlık Nazariyesi : 
İbni Sina'ya göre üç türlü varlık vardır : 

1 - Yalnız mümkün olan varlıklar . Varlığı ve 
yokluğu olanak dahilinde olan varlıklar bu gruba gi

rerler . Örneğin , doğan ve yok olan varlıklar mümkün 
yarlıklardır. 

2- Zatı itibariyle mümkün ve kendi dışındaki 
bir sebebe nisbetle zaruri olan varlıklar. Bunlar hak
kında doğma ve yok olma düşünülemez . Felekler ve 
sudur yoluyla . meydana gelen akıllar bu tür varlıklar
dır. Bunlar kendiliklerinden mümkün olan varlıklar
dır. Bununla beraber ilk sebep olan Allah' tan vücu
biyet niteliğini almışlardır . Böylece bir bakıma zo
runlu olarak vardırlar. Akıl , -vacib ul-vücudu zorunlu 
olarak düşünür. Bu suretle de ondan zorunluluk 
niteliğini alıp kazanmış olur. 

3- Kendiliğinden vacib olan varlık .  Bu varlık 
ilk sebeptir. Başka bir deyimle Allah'tır. Akılda çok
luk bulunduğu halde Allah' ta yani Vacib ul-Vücfıt' ta 
çokluk olamaz . O'nda varlık ve birlik bulunur. O 
mutlak olarak vardır. Bundan önceki sınıflara giren 
varlıklarda ise varlık, eklenmiş birer arazdır. 

Bir yoruma göre İbni Sina , alemi kadim kabul et
miştir. Ancak İbni Sina'ya göre alemin kıdemi Allah'ın 
kıdemine benzemez . Çünkü İbni Sina'ya göre alemin 
üzerinden zaman geçmeyen bir yapıcısı vardır. Allah'ın 
varlığı ise kendiliğindendir, öncesizdir .  Yani ezelidir. 

İlk illet olan Allah' tan ilk akıl sudur eder. Bu al
Felek ül-Muhit'in aklıdır. Hareketi taşıyan bu akıldır. 
Sudur yolu ile alem meydana gelir. 

İbni Sina, Farabi gibi, birden bir çıkar düsturunu 
benimsemiştir. Bu fikri bu filozoflar Yeni Eflatuncu-
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lardan almışlardır. Onlara göre , tek ve basit olan bir 
sebepten ancak ilk akıl sadır olur. İlk akıldan varlığı 
itibariyle ikinci akıl, imkanı dolayısiyle Felek-i mu
hit ; hariçten gelen vücubiyeti yani zorunluluğu do
layısiylc küll i nefs sudur eder. Böylece de sırasıyle 
akıllar ve nefsler meydana gelmiştir. Neticede on 
akı�, ön nefs ve dokuz felek hasıl olmuştur. Son fele
ğin aklı onuncu aklıdır. Bilindiği · üzere sonuncu 
felek ay felekidir. Bu feleğin aklına faal akıl denir. 
Nefs-i natıkaya olgunluğunu veren, faal akıldır. Bu 
akıl ayrıca nebati ve hayvani  nefslerin ve felek vası
tasıyla dört basit unsurun doğmasına sebep olur. 

Aristo'ya göre, ilk muharrik ilk akıldır. Bu da 
Tanrı demektir. İbni Sina ve Farabi'ye göre ise ilk 
akıl Allah'ın eseridir. Akıllar Allah' tan ibda, olun
muşlardır. Alem ilk akla muttasıldır. Allah kainatı 
idare eden kuvvelerin sudur ettiği varlıktır. 

Sudur nazariyesinin kaynağı Sümer, Babil ve 
Keldanilerin yıldızlara verdiği değerlere kadar uza
nır. Yunanlılar bu konuda bu milletlerden etkilen
mişlerdir. Bazı İslam düşünürleri de bu görüşü bazı 
değişikliklerle benimsemişlerdir. 

İbn Sina'ya Göre Allih'm Varlığı : 

1 - İbni Sina vacib ve mümkinin tarifinden hare
ket ederek Allah'ın varlığını ispatlamıştır : a) Var 
olan mümkinler vacibe muhtaçtırlar. b) Bu müm
kinler sonsuz olamazlar. c) Mümkinlerin kendileri 
de varlıklarına sebep olamazlar. O halde mümkin
kinler bir yaratıcıya muhtaçtırlar. 

, 2- Teselsül. imkansızdır. Bütün nedenlerin daya
nağı• vardır. Başlangıcı olmayan nedenler dizisi saç
madır. Değişmeyen mutlak bir nedende durmak ge
reklidir. Bu neden de Allah' tır. 
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3- İbni Sina hareketsiz bir muharrik fikrine de 
ulaşıyor. Sonsuz cisim imkansızdır. Maddeye hudusu 
veren ilk muharriktir. Bu muharrik de Yüce Allah' tır. 

İ bn Sina'ya Göre Peygamberlik : 

İ bni Sina, dinle felsefeyi uzlaştırmada dini ter
cih eder . İnancın aklı tamamladığını açıklar. İbni 
Sina'ya göre peygamberler filozoflardan üstündürler. 
Peygamberler, görüşü eylemle, aklı inan-çla tamamla
mışlardır. Ona göre vahiy ilah i bir sezgi gücüdür. 
Peygamberler gerek dünyevi ve gerekse uhrevi gö
revlerini yapmak için halkın anlıyamayacağı bazı 
gerçekleri örneklerle açıklarlar. 

İbni Sina'ya Göre Mead ve Ruh :  

İbn Sina beden öldükten sonra ruhun sonsuz ola
rak yaşayacağını kabul ediyor. Hatta hakkındaki ge
nel kanaata aykırı olarak Necat' ta bedenlerin dirilece
ğini inkar etmiyor. ibni Sina'ya göre iyilik ve mutlu
luk Cennet' tir. Kötülük ve mutsuzluk Cehennem' -
dir. Bununla beraber ahirette hesap vardır. Cennet , 
Cehennem vardır. Nefs-i Natıka bedenden ayrıldık
tan sonra olgunluğa erebilir. İnkarcı olanlar mutlu
luğa ve olgunluğa erişemezler. 

İbni Sina'ya Göre Ahlak : 
İbni Sina'ya göre Allah ilk cevher ve zorunlu var

lıktır . Her şey O'ndan çıkar. Hayır ve şer Allah' tan
dır. Ancak Allah insanları belli davranışları yapmağa 
zorlamaz . Allah'ın insanı var etmesi bir lütuftur. 
İnsan yaratıcısına layık olmağa çalışmalıdır. İhni 
Sina'ya göre üç türlü kötülük vardır : 1- Yetkinliğe 
ulaşmamak kötülüktür. ·2- Sonu elem verici işler kö
tüdür. 3- Tanrı'nın yasaklarına uymamak günahtır. 
Kötülük küll i değil ferdidir. 
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İnsan mutlu olmak için ruhunu temizlemeli, 
davranışlarını kontrol etmelidir. Yüce Allah insanlara 
iyiyi veya kötüyü seçmesi için cüz' i irade vermiştir. 
İyiyi seçenden inayetini esirgemez . İbni Sina bazı 
kitaplarında özellikle halka hitabettiği ifadelerinde 
ahiret' te dirilmeği kabul ediyor. İnsanlara ahiret 
hayatına hazırlıklı gitm�ği tavsiye ediyor. 

İbni Sina'da Tasavvuf: 

Tasavvuf; olgunluk derecesine ulaşan ruhun en 
büyük sevincidir. Ayrıca akıl , akıl ve ma'kul olan Al
lah'tan çıkan yani sudur eden makulleri b'ilmek ve 
düşünmek tasavvuf demektir. Arifler ulvi aleme yönel
miş olup bunların en büyüğü peygamberlerdir. 

Mutlu olanların üç hali vardır : 1 - Zühd. Bu 
Tanrı'dan başkasından yüz çevirmek demektir. 2-
Tanrı'ya ibadet etmek. · 3_ Marifet : Bu da Tanrı'ya 
ermek demektir. 

Arif olan ancak Tanrı için ibadet eder. İbadetin 
de üç derecesi vardır : 1 - Kendisi için ibadet edenlerin 
kulluğu . 2- İbadeti hak ettiği i çin bunu yapanlar. 
3- Nefsini doğru yola yöneltmek için ibadet edenler. 
Bu dereceye ulaşanlar tasavvufta gerçekç i lerdir. 

Tasavvufta süluktan sonra ilk derecede irade 
vardır. Bu, varlığı tasdik ve yüksek aleme hareket 
kararıdır. Sonra rizayetle nefsi eğitmek gelir . Nefs 
eğitilince ahlak olgunlaşır. Ahlak olgunlaşınca da 
ilah i nur hafif ve hızlı olarak ara sıra parlar, sonra 
tam vusul gelir. Bu da ahlaki olgunluğun ve riyaze
tin en yüksek dereceye ulaşmasiyle olur. Bu makam
da insan, her şeyde Hakkı görür ve hep Tanrı'yı dü
şünür. Bu makam Tanrı'ya kavuşmak, O'na ermek 
ve O'nunla daima beraber kalmak demektir. 
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İbni Sina'ya göre ruh madde değildir. Ruh id
rak edici bir cevherdir. İbni Sina tenasüh ve Vahdet-i 
Vücut düşüncesine karşı olmuştur. Ona göre ruh ger
çek hudusla meydana gelmiştir. Bedenle var olmuş
tur. Beden öldükten sonra ruh sonsuz olarak yaşar. 

Görülüyor ki İbni Sina zaman zaman Aristo, 
Eflatun ve Plotinos'un etkisinde kalmakla beraber te
melde İslam'a bağlı olmağa çalışmıştır. Hatalariyle 
sevaplariyle İbni Sina'nın, İslam düşüncesi tarihinde 
özel bir yeri vardır. 

48 



BtR'ONI 

Ebfi.'r-Reyhan Muhammed b.Ahmed al-Birı1-
n1 al-Harizm!, Harizm'in başkenti Kas'da bugünkü 
Şahabbas Ve�! yakınlarında H.362 /M.973 de doğ
muştur. Arapça ve farsçayı anadilinden sonra öğ
renmiştir . Farsça öğülmektense arapça söğülmeyi 
yeğlediğini yazmıştır. Böylece zamanında arapçanın 
bilim dili olarak önemini vurgulamıştır. Türk soyun
yundan olan Birı1n1 H.443 /M. 1 05 1  de vefat etmiştir. 

İyi bir tarihçi ve Dinler Tarihi araştırıcısı olan 
Birtmi, özellikle Hindistan'daki inançları iyi ince
lemiş ve karşılaştırmalar yapmıştır. 

Arapça şiirler yazan Birfi.ni, arapçaya giren ya
bancı sözcükler üzerinde durmuştur. 

BirO.n i'nin çalışmalarında bir bilim adamına 
yakışan iki özellik vardır : 1 .  Özgür ve yansız dav
ranmak. 2-Müsbet bilime ve akla uygun olmayan 
boş ve temelsiz görüşlere kapılmamak. Konuyu eleş
tirici bir zihniyetle incelemek, yeterli kanıtlar bul
duktan sonra gerçeği vurgulamak. 

Birı1n 1, simya, büyü ve afsun gibi temelsiz dü
şüncelere inanmamıştır. Putlara tapmanın anlam
sızlığını dile getirmiştir. 

Birı1n1, insana değer vermiş, insanların inanç ve 
bayındırlıklarının farklı olduğuna dikkati çekmiş, 
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ancak dünya uygarlığının gelişmesinin bu çeşitli
lik sonucu meydana geldiğini vurgulamıştır . 

Biruni, kuşkusuz başta Matematik, Astronomi 
ve Matematiksel Coğrafya'da büyük bir bilgindir. 
Bilimsel yöntem itibariyle Yeniçağ anlayışına ya
kındır. Bilim tarihçisi Sarton , onu, özellikle Or
taçağ İslam Dünyası'nın ve ayrıca bütün çağların en 
büyük bilim adamlarından biri saymıştır. Hoşgorü
sü, eleştirici zihniyeti, gerçeğe değer verişi, cesareti, 
özgür düşüncesi ve deneylerden sonuç çıkarmasıyla 
Biruni  kendisini kabul ettirmiştir. 

Biruni, toplumsal konularla da ilgilenmiştir. Bir 
hükümdarın nasıl olması gerektiği hususunda fi
kir yürütmüştür. 

Biruni'ye göre insanlar şu üç nedenle mutsuz 
olurlar :  

1 .  İnsan yeryüzündeki yaratıkların en seçki
nidir. Ancak insanlar kıskançlık nedeniyle birbir
lerinin ellerinde olan nesnelere göz dikerler. Bu da 
toplumsal huzursuzluğa neden olur. 

2. Kendi inancını, mezhebini ve kabilesini öte
kilerden üstün görmek insanlar arasında sürtüşme
lere yol açmaktadır . 

3 .  Hurafeler ve boş inançlar, insanlığın gelişme
sini önlemekte ve anlaşmazlıklar doğurmaktadır. 

Birun i, felsefeyle de uğraşmıştır. Hint, Yunan 
ve İslam felsefesinin bazı konularının karşılaştır
masını yapmıştır. Felsefeyi bilimlerin sonuçlarının 
sistematiği gibi görmüş ve insanı mutluluğa götüren 
bir disiplin olarak anlatmıştır. Calinos'un yazdığı 
bir kitaptan söz ederek her tabibin aynı zamanda 
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filozof olması gerektiğini belirtmiştir. Felsefenin 
varlığı ve onun gerçek durumunu tanımayı amaçla
dığını yazmıştır . Genellikle eskilerin böyle bir an
layış i çinde olduğunu vurgulamıştır . Biruni'ye göre 
bir bilim dalında uzmanlaşmak isteyen kişinin, bü� 
tün bilimlerin en azından genel ilkelerini öğrenen 
bir filozof olması gerekir. Biruni, alemin var olma
sının bir ilk nedene bağlı olduğunu söylemiştir. Da
ha açık ifadeyle Evrenin Allah tarafından yaratıl
dığını doğrulamıştır . Dünyada olan her şeyin, insa
nın doğasına uygun olduğunu, bunun bir rastlantı 
sonucu olamıyacağını belirtmiştir . 

Biruni, evrenin hadis olduğunu yani yaratıl
dığını belirtmek için şu görüşe dayanmıştır : Cisim 
birbirini izleyen olaylardan ayrılmaz .  Olaylardan 
ayrı düşünülemeyen nesne, olaylar gibi sonradan ol
madır .. O halde cisim kadim yani öncesiz değil, ha
distir. Yaratılmıştır. 

Biruni, görüşünü açıklarken şu mantığı da yü
rütmüştür : Olayların birbirini izlemesinin sonsuz 
olması düşünülemez . Eğer düşünülürse zamanın 
öncesiz olduğu sonucu çıkar. Zamanın sonsuz ol
ması ise imkansızdır . Çünkü zamanın bir parçası 
olan mazi, azlık-çokluğa müsait sınırlı bir olgudur. 
Sayıya dayanan her olgu da bir başlangıca sahiptir . 
Başka bir deyimle sayılı nesne, birden başlar ve bel
li bir sayıda son bulur. O halde zamanın başlangıcı 
ve farzedilen bir anda sonu vardır. Bu durumda za
manın sonlu olduğu ve sonradan meydana geldiği 
ortaya çıkar . Sonuç olarak zaman sonludur ve do
layısıyla alem yaratılmıştır . ·Geçmiş yılların mikda
rını ve sayısını ise kıyas yoluyla bilme imkanı yoktur. 
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Birfınl, insanı Allah'm yarattığı en onurlu var
lık olarak _anlatmıştır. Onun akılla bezendiğini, ira
desiyle kendini kötülüklerden sakındırma yeteneği 
bulunduğunu vurgulamıştır. 

Biruni'nin filozof İbn Sina ile felsefi konularda 
tartışmaları da olmuştur. 

Biruni 'nin sorduğu sorular arasında alemin 
Aristo açısından kıdemi sorunu da vardır. Birı'.ini'
nin, İbn Sina'nın cevaplarına bazı hususlarda itiraz 
ettiğine tanık oluyoruz . 

Biruni'nin, İbn S ina'ya ilk Neden, Tabiat, 
Tümel Ruh, Güneş ve Ay'ın canlılık açısından du
rumu, Bir'in tanımı, İrade ve Yokluk hakkında soru
lar sorduğu da söz konusudur. 

Biruni, insanın yeteneğinin, irade ve akıl gü
cünün farkında olan bir düşünürdür. Bilgilerin ilk 
habercisinin Beş Duyu olduğunu söyler. İnsanın 
yaratıkların en seçkini ve Tanrının temsilcisi oldu
ğunu ifade eder. Görme duyusuyla insanın nesne
leri farkettiğini ve böylece onlara bakarak Tanrı'nın 
varlığını bulduğunu belirtir. İşitme duyusuyla da 
Tanrının buyruklarını duyduğumuza değinir. 

İnsanın tek başına yaşayamayacağına ve top
lumsal bir varlık olduğuna dikkati çeker. Kültür alış
verişinin, zorunlu olduğunu ve insanların yardım
laşması gerektiğini vurgular. 

Biruni, ahlak felsefesine önem vermiştir. Ona 
göre yiğitlik, yalnız kendini değil, başkalarını da dü
şünmektir. Gereğinde toplum için sıkıntıya katlan
maktadır. 

İnsan içgüdüyle hareket eden hayvandan ken
dini ayırmalıdır . Aklını kullanarak manev.i değer- . 
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lere önem vermeli ve kalıcı işler yapmalıdır . O, 
insanın iç ve dış temizliğe önem vermesini istemiş
tir. İç temizliğin anahtarı iyi niyettir. Ahlakça gü
zel olmak insanın elindedir . Nefsin hastalıklarını 
ve çirkinliklerini ruhani tıpla iyileştiren kimse mut
lu olur. İnsan yüzünün biçimini değiştiremezse de 
kendini eğitebilir, iç ve dış açıdan temizliği gerçek
leştirebilir . Biruni  iç temizlik kadar dış demizliğe 
de önem vermiştir . Evlerin, elbiselerin ve bedenin 
temiz tutulmasının sağlık için önemli olduğunu vur-
gulamıştır . 

· 

İnsanca yaşamanın kurallarından birisi hak ve 
hukuku gözetmektir. Böyle davranılırsa toplumun 
düzeni daha iyi işler. Bir insan kendisi için istediği 
şeyi başkası için de istemelidir . 

Sonuç olarak Biruni, çağının çeşitli bilimleri 
hakkında derinliğine araştırma yapan, dünyanın sa
yılı bilim adamlarındandır. Bilimsel yöntemi benim
semesi, çağına göre büyük bir aşamadır. Bıkmadan 
deney yapması, deneylerden sonuç çıkarması, olay
lar arasında bağ kurması, nesnel davranması, kri
tik bilimsel bir zihniyete sahip olması dikkati çek
miştir. Hurafelere önem vermemiş, aklı esas almış
tır . Ortaçağ'da özgür düşünceyle araştırma yapma
ğa başlamıştır. Bilimle imanın sınırlarını çizmesini 
bilen Biruni, inanan bir Türk düşünürüdür. Ale
min i;incesizliği görüşünü reddetmiş, İlk Neden'in 
yani Tanrı 'nın varlığını doğrulamıştır . Z amanın 
sınırlı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ahlak felsefesi 
üzerine eğilmiş ve Insanın değerini belirtmeğe ça
lışmıştır . 

, Bütün bu nedenlerle Biruni, Türk bilim ve dü
şüne� tarihinin en büyük ve en renkli bilginlerinden 
biridir. Hatta Sarton'un dediği gibi dünyanın ye
tiştirdiği sayılı büyük kişilerdendir. 
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GAZZALİ* 

Gazzali H.  450 / M. 1 058 yılında Tus'da doğdu, 
Babası ölmeden önce onu ve kardeşi Ebu'l-Fütuh 
Ahmed el-Gazzali'yi bir dostuna emanet ederek ço
cuklarının tahsil yapmasını istemişti . Babaları ölünce 
çocuklar bu zattan ilgi gördüler. Daha sonra bir med
reseye sığındılar. Muhammed al-Gazzali, keskin 
zekasıyla seçkin bir öğrenci oldu. Ahmed b. Mu
hammed ar-Razkani'den fıkıh öğrendi . Daha sonra 
Nişabur'a gitti . Orada tanınmış bilgin İmam al
Harameyn'in derslerinden yararlandı . Bu hocası 
onu çok sevd.i .  Başta kelam olmak üzere çeşitli İsla
mi ilimlefr burada derinliğine öğrendi . Hocası 4 78 
hicri yılında ölünce, o zaman bilginleri koruyan ve 
ilmi seven Vezir Nizam ül-Müll5.'ü ziyaret etmek 
üzere Bağdad'a gitti . Nizam ül-Mülk, münazarada 
bütün konuşmacıları yenen Gazzali'yi sevdi . Ona 
saygı gösterdi . Nihayet 484 hicri yılında Gazzal i 'yi 
Bağdad'daki Nizamiye Medresesine müderris tayin 
etti . Düşünürümüz derin bilgisi, keskin zekası, güçlü 
hitabeti sayesinde büyük ün kazandı . İ tibar gördü. 
İlgi gördü. Ancak 488 hicri yılında geçirdiği bir 
şüphe krizinden sonra iyi bir mutasavvıf olmağa karar 

"' Gazzali hakkında daha geniş bilgi için"Gazzali ve Batinllik", 
"Gazzali ve Şüphecilik", "Gazzall ve Kel!m Felsefesi"  adlı eser
lerimize müracat  ediniz. 
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vererek malı, mevkii ve dostlarını terkederek seyahate 
çıktı . Şurada burada gösteri§siz, her şeyden uzak ve 
fakat ilimle me§gul olarak 1 0  yıl geçirdi . 499 yılında 
Vezir Fahr al-Mülk'ün ısrarı ile Ni§abur'daki med- _ 
resede tekrar ders vermeğe ba§ladı . Ancak bu da 
uzun sürmedi . Tus'a çekildi . Orada 300 kadar özel 
öğrencisine ders vermeğe ba§ladı . Nihayet H. 505 / M .  
1 1 1 1  yılında hayata gözlerini yumdu. 

Gazzali İslami ilimlerin çe§itli dallarında söz 
sahibi olmu§ ünlü bir bilgindir : 

Fıkıhta Basit, Veciz ve Vasit gibi eserler yazarak 
İmam Şafi'nfö ekolüne büyük hizmetlerde bulundu . 

Kelam ilmine dair Kavaid al-Akaid, ar-Risalet 
al-Kudsiye, al-İktisad fi'l-İtikad, İkam al-Avvam 
An İlm al-Kelam gibi eserler yazdı. Bir tür felsefe 
olan kelamı, cahiller için yararlı bulmaz . Ancak §Üp
heye düşenleri tedavide işe yaradığı için, kelam il
mini din bilginlerinin öğrenmesini salık verir. 

Tasavvufta, Ebu Talib al-Mekki, Ku§eyri, Ha;. 
ris al-Muhasibi, Şibli ve Cuneyd al-Bağdadl'nin e
serlerinden çok yararlanmıştır. İhya Ulum ad-Din 
adlı eseri çok tanınmış olup tasavvuf kadar öteki 
İslami ilimleri de kapsamaktadır. Bu eserinin orta 
büyüklükte özetini iki cilt halinde farsça olarak yaz
mış ve Kimya-yı Saadet adını vermiştir. 

Gazzali zamanında Batınilerin azgın ve İslam'ı 
yıkıcı faaliyetleri devam ediyordu .  Gazzali, Fadaih 
al-Batıniye, al-Kıstas al-Mustakim, Huccet al-Hak, 
Mufassıl al-Hilaf, ad-Derec al-Merkum, Kavasım 
al-Batıniye gibi eserler yazarak onlarla mücadele 
etti. , Sapık akımlarla mücadelede büyük emeği geçti . 

Felsefede de Gazzali'nin emeği çoktur. İki yıla 
yakın süre ile felsefi eserler okumuş bir yıl boyunca 
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da okuduklarını tekrarlamış, böylece de felsefeyi 
güzel bir biçimde öğrenmiştir. Özellikle Farabi, 
İbni Sina ve Ebu Hayyan at-Tevhidi'nin eserlerin
den yararlanmıştır. Ayrıca ihvan as-Safa Risaleleri'
ni de iyice okumuştur. Aristo ve Eflatun felsefesinin 
bazı konularda etkisinde kalan İbn Sina ve Farabi'ye 
Tehafut al-Felasife'de hücum etmiştir. Onları ağır 
bir biçimde suçlamıştır. Böylece de bazı felsefecilere 
cephe almıştır. Ancak bunu bazı konularda dinin 
yanlış anlaşılmasını önlemek için iyi niyetle yapmış
tır. Aslında kendisi felsefe okumuş, felsefi eserler yaz
mış, felsefe yapmış büyük bir filozoftur. Hatta onun 
Makasıd al-Felasife adlı eseri, latinceye çevirilmiş 
ve Batılıların Yunan felsefesini öğrenmelerine yar
dımcı olmuştur. 

· Bir çok fani insan gibi Gazzali'nin de hayatında 
hataları ve çelişkileri olmuştur. Bu durum onun bü
yük bir insan oluşunu engellememiştir. Özellikle ha
yatında iki kez şüphe krizi geçirmiştir. Birinci krizi 
henüz delikanlı iken geçirmiş ve her şeyden şüphe 
etmiştir. Taklitle öğrendiği bilgiler onun ruhunu do
yurmamıştır. Gerçeği aramağa başlamış . Gerçek ya 
duyularda, ya da zorunlu bilgilerde diye düşünmüş. 
Duyuların insanı hazan yanılttığını görünce zaruri
yat üzerinden durarak 2 + 2 = 4 gibi zorunlu bilgi
lerin doğru olabileceğini düıünmüş, ancak "duyular 
insanı hazan · aldatıyor, belki akıl da aldatır" diye te
reddüde düşmüş. Neticede Allah'ın kalbine attığı 
manevi bir ışıkla zorunlu bilgilerin gerçek olduğuna 
inanmıştır. 

al-Munkiz Min ad-Dalal adlı eserinde anlatığı 
ikinci krizi 38 yaşında geçirmiştir. Bağdad'da ünü 
yaygın, mali durumu iyi, mevkii güçlü bir müderristi . 
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Halife'nin saygısını kazanmıştı . Bir gün bütün yap
tıklarının ün, mevki, nüfuz ve mal için olduğu kanı
sına vardı . Gerçeğin mutasavvıfların yaşantısında 
olduğuna inanmıştİ . Ancak kendisi mevki, ün ve nü
fuzdan vazgeçemiyordu.  Kalbi bir yandan da tasav
vuf yoluna girmek istiyordu . Neticede bu tereddütler 
içinde yemeden, içmeden kesildi. Zayıfladı . Doktor
lar bile şaşırdı. Nihayet bir gün, her şeyi terkedip 
Bağdad'dan ayrıldı . Şurada burada on yıl dolaştı . 
Bir ara ısrar karşısında tedrise döndü ise de artık 
iyice mutasavvıf olan Gazzali tekrar ölünceye kadar 
sessizliğe çekildi. 

Gazzali'nin şüpheden imana geçişi, din felsefesi 
açısından, taklidi yenme bakımından, samımıyeti 
yöpünden ibret vericidir. Böylece imanda karar kılan 
ve manevi bir fclsef e yapan Gazzali yüze yakın eser
leriyle de İslama büyük hizmette bulunmuştur. 
Allah ondan razı olsun. 
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İBN BACCE 

İbn Bacce'nin tam adı Ebu Bekr Muhammed b. 
Yahya b. as-Saig'dir. Endülüs'te Saragossa (Saragos
ta) şehrinde doğduğu bilinmektedir . İşbiliyye; Gır
nata ve Fas şehirlerinde faaliyet göstermiştir. H. 533 / 
M. 1 1 38 yılında Fas' da ölmüştür. Kıskanan bazı ki
şilerin onu zehirleyerek öldürdüğü söylenir. 

Başlıca eserleri : Risalet al-Veda, Kitab İttisal 
al-Akl bi'l-İnsan, Kitab Tedbir al-Mutevahhid, 
Kitab an-Nefs, Kitab İntisar al-Havi li'r-Razi, Ke
lam fi'l-Gayet _al-İnsaniyye, Kelam fi'l-İsm va'l
Musemma, Kelam fi'l-Burhan, Kelam fi'l-İstekısat, 
Kitab an-Nefs. 

İbn Bacce rasyonalist bir düşünürdi;i . .  Aristo ve 
Farabi'nin onun üzerinde etkileri vardır. Kur'an' 
daki akıl ve "düşünceye dair ayetler üzerinde durmuş
tur. Ebu Nasr al-Feth b. Hakan, onu dinsizlik ve 
zındıklıkla suçlamıştır. 

İbn Tufeyl (Ôlm.  H .  58 1  /M.  1 1 85) ise Hayy b . 
Yakzan adlı eserinde İbn Bacce'nin dôğru görüşlü, 
akılcı ve seçkin bir düşünür olduğunu belirtmiştir. 

İbn Bacce, matematik, mantık, geometri ve tıp 
ilminde de yetkili idi . Siyasetle uğraştı ve Ebu Bekr 
Yahya b. J'aşfin'e 20 yıl kadar vezirlik yaptığı da 
kaynaklarda zikredilmiştir. 

İbn Ehi Useybia'nın yazdığına göre felsefeyi 
ıyı bilen İbn Bacce halktan çok zulüm görmüştür. 
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Kur'an'ı ezberleyen İbn Bacce, musikiye de meraklı 
idi. Ud çalmasını bilirdi . Ona göre sağlam ve kesin 
bilgi ancak akılla kazanılır. Mutluluğa ulaşmanın 
yolu da akıldan geçer. Ahlak da akıl ve iradeye bağ
lıdır. İnsan akıl sayesinde en aşağı maddeden en yük
sek değer taşıyan ilahi gerçeklere kadar her şeyi bile
bilir . İbn Bacce, al-Akl al-İnsani, al-Akl a l-Faal ve 
al-Akl al-Külli 'den söz etmiştir . 

İbn Bacce tasavvuf yolunu beğenmemiştir. Keşfi 
bilgilere iltifat etmemiştir. Bilgı elde etmenin aracı 
sadece akıldır , demiştir . 

İbn Bacce, Tedbir al-Mutevahhid'de devleti bir 
seçkinler topluluğunun yönetmesini tasarlamıştır. 
Cumhuriyet -yönetiminde herkes olgunluğa çalışmalı 
ve kanunlara uymalıdır . Röylece ideal bir toplum 
doğmuş olacaktır. 

İbn Baccc, ahlakta münzevilikten söz ediyor. 
Ancak bu tasavvufi anlamdaki köşeye çekilme de
ğildir. Kötülüklerden uzak durmak anlamındadır. 
Ona göre içgüdü ile yapılan hareketler ahlaki değildir. 
Kötülüklerden uzak durmak anlamındadır. Bir dav
ranış , hür irade sonucu olursa insani ve ahlakidir. 

İbn Bacce, filozofun üstün ve ilahi bir in�an ol
duğunu söylemiştir. Ona göre filozof olan daima akl i 
olanı ve en iyi olanı yapar. Yapacağı işin amacını ve 
sonucunu düşünür. Örnek insan olmak ister. Bu da 
daima düşünmekle olur.  Böylece filozof en üstün dü
şünceyi kazanır ve nazari formlara ulaşır. 

Sonuç olarak İbn Bacce tasavvufa karşı, akılcı , 
ahl�kçı, ileri düşünceli, düşündüğünü açıkça söyleyen 
bir düşünürdür. Akılda ileri gitmesi onun bazı kim
selerce suçlanması sonucunu doğurmuştur. 
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EBU'L-BEREKAT AL-BAGDADİ 

Ebu'l-Berekat'ın asıl adı Hibetullah' tır . Kendisi 
Evhadüzzaman ünvanıyla da anılır. Bağdad'da dün
yaya gelmiştir. Ailesi Yahudi idi. Sonradan müslü
man olmuştur. Abbasi Halifesi Müktefi Billah'ın sev
gisini kazanmıştır. Tıp ve felsefe tahsil etmiştir. Bir 
cok devlet büyüğünün hastalığını tedavi etmiştir. H .  
S47 / M. l 1 66 yılında seksen yahut doksan yaşında ol
duğu halde ölmüştür. 

En tanınmış eseri Kitab al-Muteber'dir. Daha 
başka eserleri de vardır. Tıbba dair eserlerinden Emin 
al-Ervah adlı kitabının adını bilmekteyiz .  Kitab 
an-Nefs adında bir eseri de vardır. 

Felsefi düşüncelerini Kitab al-Muteber'de açık
lamıştır. Onu felsefede Aristo ve İbn Sina'dan daha 
üstün gören müslüman yazarlar olmuştur. Ebı1'1-
Berckat akılcı olmakla beraber Aristo ve İbn Sina'yı 
eleştirmiştir. 

Ebfı'l-Berekat, Kitab al-Muteber'de mantık, 
tabiiyat ve ilahiyat üzerinde çok durmuştur. 

İbn Sina ilimleri ameli ve nazari olarak ilkin 
ikiye ayırmıştır. Amel i ilimlere ahlakı, tedbir-i men
zil ilmini ve siyaseti katmıştır. Nazari ilimlerin ise 
tabii ilimler, riyaz i ilimler ve ilahi ilimler bölümü 
vardır. İbn Sina'ya göre nazari ilimlerin amacı. ger
çektir. Ameli ilimlerin amacı ise hayırdır. 
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EbCı ' l-Berekat al-Bağdadi ise ilkin üç bölüm<" 
ayırdığı ilimleri İbn Sina'dan farklı olarak sınıflandır
mıştır : 

1- Mevcut olanların ilmi, Bu bölüme fizik, 
metafizik, tıp ve ahlak dahildir. 

2- Zihni münasebetleri olan suretlerin ilmi . 
Buna Psikoloji  de diyebiliriz .  

3- Mantık ilmi . Bu, ilimlerin ilmidir. 

Tabiiyatı ilgilendiren konularda Ebu'l-Berekat, 
Aristo ve İbn Sina'nın görüşlerini benimsememiştir. 
Ona göre mekan, ihata eden cismin batınıdır. Başka 
bir deyimle, mekan öyle bir fezadır ki onun yüzeyi 
yoktur. Mekan, doldurduğu cisim ile dolar. Cisimlik 
ortadan kalkınca mekan söz konusu olamaz. Kısacası 
EbCı ' l-Berekat mekanı heyula olarak kabul ediyor. 
Kind i ve İbn Sina ise mekanı heyula olarak kabul 
etmez. Onlara göre mekan, ihata edenle ihata edile
nin ufk i olarak birleştiği yüzeydir. 

İbn Sina boşluk yoktur demekte idi . Ebı1' 1-Bere
kat 'a göre ise hala, yani boşluk vardır. Boşluk var o
unca da onun uzunluğu, genişliği ve derinliği de var 
demektir. Ebu'l-Berekat boşluğu boyutları olan bir 
feza gibi kabul ediyor. 

Ebu' l-Berekat, zaman konusunda Meşşailerin 
görüşüne uymuyor. Meşşailer zamanı hareketin sayısı 
olarak kabul etmişlerdir. EbCı'l-Berekat ise zamanı 
varlığın sayısı olarak kabul ediyor. Ona göre zaman 
bir kemiyettir, miktardır. Çünkü cüzleri sayılabilir 
ve takdir edilebilir. Zaman hem müteharrikenin, 
hem de sakin olanın miktarıdır. Sakin ve müteharrik 
olan şeyler varlıkta ortaktırlar. 
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Zamanı hareketin sayısı kahul edenler Tanrı ' ·  
nın müteharrik olmadığını ve zamanda bulunmadı
ğını söylemişlerdir. Ebü 'l-Berekat bu görüşe katıl
mamıştır. Zamanın dışında mevcut düşünmemiştir. 
Ona göre her var olanın varlığı zaman içindedir. 
Zamanda olmayan varlık tasavvur edilemez . Evveli 
olmayan bir evvel, sonu olmayan bir son düşünüle
miyeceği gibi, zaman için zaman geçmeyen bir baş
langıç da düşünülemez . 

Düşünürümüz ruhların hadis olduğunu kabul 
ediyor. 

Öldükten sonra ruhun bekasına inanıyor. Vahye 
dayanan ci5mani dirilmeği imkan dışında görmüyor. 
Ahirette ruhların bedene iade edileceğini doğrulu
yor. Allah'ın va'dini yerine getireceğini doğruluyor. 
İnsanların davranışlarından sorumlu olduğunu ve 
ahirette hesap sorulacağını kabul ediyor. 

Ebu'l-Berekat al-Bağdad i ,  ilahiyat konularında 
Meşşai filozofları tenkit -etmekten çekinmemiştir . Ona 
göre Allah mübdi ve muricl sıfatları ile alemi yarattı . 
Bu yaratış başlangıçsız ve sonsuz olan ilahi iradenin 
eseridir. Ancak Allah alemi yaratmayı başlangıçsız 
yani kıdemde irade eyledi . Zihin yapısı zaman ve 
mekfmın kıdeminden şüphe etmez . Bunları yoklu
ğunu tasavvur etmez . 

Ebü'l-Berekat, olayların Allah'ın iradesi ile 
meydana geldiğini söylemiştir. Bir şeyin meydana 
çıkışı olay esnasında meydana gelen tam illetle ol
maktadır. Ebu'l-Berekat' a  göre olaylar meydana 
gelmeden önce taalluk ettikleri ilahi ilimle ayni de
ğildir. Allah zat itibariyle her şeyin sebebi olduğun
dan meydana gelen olayları anında ihdas eder. 
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İlk Muharrik, İbn Sina'ya göre cüz'iyatı bil
mez . Ebfı'l-Berekat'a  göre Allah her şeyi bilir, cüz'
iyatı da bilir. Ebfı'l-Berekat'a göre iki türlü insan 
bilgisi vardır. Birisi öze yani esasa ait bilgidir. Bu 
tür bilgileri duyularla _doğrudan doğruya elde ede
riz . Ötekisi araza ait bilgidir. Bu da bir şeyin var 
oluşunu işaret eden bilgidir. Mesela : sesi veya rengi 
bilmek öze ait bilgidir. Birini Sesi ile veya yazısı ile 
tanımak ise araza ait bilgidir. Ebu'l-Berekat, Allah'ın 
zatını hakkiyle bilmenin mümkün olmadığını söy
lüyor. Onu ancak araz i bilgi ile tanıdığımıza inanı
yoruz . Çünkü biz O 'nun özüne ulaşamayız . O'nun 
özünü ve ve sıfatlarını hakkı ile kavrayamayız . 

Ebfı'l-Berekat, ruhların, meleklerin ve mufare
katın daha iyi tanın.masını mükaşefe ve müşahade il
mine havale ediyor. 

Ona göre matematikte kesinlik vardır. Tabi i 
ilimler daha az kesindir. İlahiyata ait konularda ise 
delilleri herkes aynı biçimde anlamamıştır. İlahi 
ilim sebeplerin ilmidir. Duyularla elde edilmezler. 
İlimlerin ilmidir. 

Görülüyor ki Ebfı'l-Berekat al-Bağdadi, Meşşai
lere ağır bir darbe vurmuştur. Aristo düşüncesini bir 
çok hususta tenkit etmiştir. Kendisinden zaman 
zaman bu yönü ile İbn Teymiye bahsetmiştir. 
İslam düşüncesi tarihinde Ebfı'l-Berekat, yeni fi
kirlerin sahibi olmuştur. Bu sebeple onu İslam Ale
mi'nde, Aristo derecesinde büyük düşünür kabul 
edenler görülmüştür. Düşünce itibariyle Meşşailer
den çok kelamcılara yakındır. Ebfı'l-Berekat, batıda 
H.S : ,  Pines'in, Mısır'da Abdurrahman Bedevi'nin 
ve Türkiye'de Şerafettin Yal tkaya'nın üzerinde çok 
durduğu bir düşünürdür. Ayrıca Dr. Mehmet Dağ, 
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Ebı1'1-Berekat üzerinde doktora tezi yapmıştır. İ slam 
Alemi'nde filozof yetişmesi güçtür diyen bilginlere 
Ebu'l-Berekat'ın düşünceleri fiil i bir cevaptır. Aynca 
Ebu'l-Berekat, Yunan düşüncesinin kopyacısı ol
mamıştı r. Temelde lslam'a bağlı kalarak felsefe 
yapmıştır . Yaptığı felsefede zamanına göre yenilikler 
de vardır. 
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İBN TUFEYL 

Ebu Bekr Muhammed b. Abdulmelik b. Tufeyl 
batılılar tarafından Ebubacer diye anılır. Bir süre Gır
nata' da katiplik yapmıştır. Daha sonra Muvahhidi
lerden Ebu Yakup Yusuf'un veziri ve doktoru ol
muştur. H. 58 1 / M. l 1 85 yılında Merakeş'te ölmüş
tür. Riyaziye, tıp, felsefe ve şiirle meşgul olmuştur. 
Çeşitli eserleri olduğu söylenmektedir. Bu arada 
Risale Fi'n-Nefs adlı eserinden söz edilir. Ayrıca 
tıp konusunda İbn Rüşd'le karşılıklı yazışmaları ol
duğu kaydedilmektedir . Bize kadar ulaşmış olan 
Hayy b. Yakzan adlı eseri , İslam Felsefesi Tarihi 'nde 
çok tanınmıştır. · 

Hayy'ın bir ıssız adada kendiliğinden dünyaya 
geldiği, ya da anasının denize bıraktığı bir sandığın 
ıssız adaya dalgalarla sürüklenmesiyle hayatını 
devam ettirdiği kaydedilmiştir . İbn Tufeyl'in sözü 
geçen eseri bir roman gibi yazılmıştır. Hayy'ın bu 
ıssız adada, kendiliğinden var olduğu görüşünü İbn 
Tufeyl tercih etmiştir. Hayy, burada tek başma bü
yümüştür. Hiç bir eğitimden geçmemiştir. Bilgileri 
insanlardan değil, olaylarm f akışı ve deneylerle öğ
renmiştir. Esasen Hayy'ı bir ceylan emzirerek bü
yütmüştür. Yürüyecek yaşa gelince ağaçların öz
lerini ve meyvelerini yiyerek yaşamağa devam et
miştir. Yapraklardan kendisine elbise yapmıştır. 
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Böylece teknik bilgisini artırmıştır. Ceylan ihtıyar
layınca onun bakımını üzerine almıştır. Ceylan ölün
ce de cesedi ruhun terkettiğini anlamıştır. Ayrıca 
aklını kullanarak ada içinde dolaşıp yeni besinler elde 
etmiştir. Zamanla akli bilgilerde de ileri gitmiş, 
olaylar arasında bağlar kurmağa çalışmıştır. Bir 
nedensellik ilkesinin olduğunu anlamıştır. Cisimlerin 
yer kapladıklarını ve hareket ettiklerini görmüştür. 
Daha sonra canlı varlıkların sonlu olduğunun bi
lincine varmıştır. Ve nihayet metafizik ve ilahi dü
şüncelere dalmıştır . Sufi'lerin yaşadığı deruni ha
yata nüfüz etmiştir. Benliğini eriterek Allah'ta yok 
olma yolunu tutmuştur. Şevk ve manevi zevk yoluy
la sons'uz kurtuluşa . yönelmiştir. Bu dünya sıkıntı
larından kurtulup manevi hakikatlarda devamlı 
yaşamayı dilerken Apsal ile karşı laşmıştır. 

Salamon ve Apsal öteki bir adada toplum içinde 
yaşayan iki arfadaştır. Gerek Salamon ve gerekse 
Apsal hakikatı bulmağa çalışmışlardır. Toplumun 
başkanı olan Salamon şeriatın zahirine önem ver
miştir. Apsal ise tefekküre ve deruni bilgilere önem 
vermiştir. Ayrıca yalnızlığı sevmiştir. Neticede yal
nız yaşamak üzere civarındaki ıssız adaya gitmiştir. 
Orada Hayy'la karşılaşmıştır. Ona konuşmayı öğ
retmiştir. Ayrıca Allah'ın dinini ve ibadet biçimle
rini öğretmiştir. Hayy da Apsal' a  kendi düşüncelerini 
anlatmıştır. Böylece Hayy'ın düşünceleri ile şeriatın 
bildirdiklerinin aynı olduğu görülmüştür. Apsal'ın 
yüreği yanmış ve kalp gözü açılmıştır. Düşünce mah
sulü ilimlerle nakli ilimlerin birbirini tutması, onları 
sevindirmiştir. Neticede, tam , anlaşan iki arkadaş 
olm�şlar. Hikmetle şeriatın, başka deyimle felsefi 
düşüncelerle şer' i ilimlerin aynı gerçeği ifade ettiğini 
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görmek onları son derece hoşnut etmiştir. Beraberce 
Salaınon' ın bulunduğu adaya gitmeğe karar vermiş
lerdir. Gittikleri adada halka ilah i hakikatları be
lirten düşünceleri anlatmağa başlamışl ardır. Hayy 
bu düşünceleri anlattıkça halk memnun kalmamıştır .  
Felsefi ve manevi düşüncelerdeki incelikleri kavraya
mamıştır. Neticede Hayy onları daha çok gerçeğe 
ulaştırmak yolundaki gayretlerinin çıkmaza girdiğini, 
yarardan çok zarar verdiğini görmüştür. Halkın heva 
ve hevesten, alıştığı törelerden sıyrılmadığını gör
mekle üzülmüştür. Ve neticede arkadaşı Apsal ile 
öteki ıssız adaya dönmüşlerdir. 

Bu olaydan çıkan sonuç şudur : Peygamberler 
şeriatın zahirine verdikleri önemlerde haklıdırlar. 
Kültürsüz halk gerçekleri kolay kolay . anlayamaz . 
Onlar dinin zahirine önem vermelidirler. Manevi 
hakikatların özünü anlamağa herkesin gücü yetmez . 
Sezgi, işrak ve felsefe yoluyla ilah i  gerçekleri anlamak 
her insanın işi değildir. Hayy ve Apsal ıssız adada 
ölünceye kadar tefekküre dalarak ve ibadet ederek 
zamanlarını değerlendirmişlerdir. 

İbn Tufeyl, bu eseriyle insanın şeriat gelmese de 
aklı ile gerçekleri bulabileceğini ve ilahi sırlara dala
bileceğini anlatmak . istemiştir. Ona göre şeriat ve · 
akıl aynı ilah i hakikattandır. Şeriatın akla aykırı 
olduğünu sananlar te'vilin kurallarını bilmeyenler
dir. Riyazat, züht ve tasavvuf yolu aklın madd i 
kayıtlardan kurtulmasıyla mümkündür. Zahirle ba
tın arasındaki anlaşmazlık batında değil , görünüşte.
dir. Her insanın batını görmeğe gücü yetmez . Böy
lece ·lbn Tufeyl dinle felsefeyi uzlaştırmak istemiştir. 

İbn Tufeyl'in görüşleri işrakiye felsefesine daha 
çok uygundu.r. Kendisi İbn Bacce'nin, İbn Rüşd'ün, 
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Gazzali 'nin, İbn Sina ve Farabi'nin bazı eserlerini 
okumuştur. Bu filozoflar hakkında fikir yürütmeyi 
ihmal etmemiştir. Mesela : Farabi ve GazzaH'yi 
eleştirmiştir. 

İbn Tufeyl, pek açık olmamakla beraber ale
min kıdemine inanmıştır. Ancak alem Allah'tan zat 
itibariyle sonradır. Zaman itibariyle sonra değildir. 
Bu, şuna benzer : İnsan eline bir sopa alıp hareket 
ettirirse, el zat itibariyle sopadan önce hareket eder. 
Ama zaman itibariyle bir sonralık yoktur. Aksine 
hareketin başlaması beraberdir. Allah'ın . alemin 
nedeni olduğu açıktır. Allah zamansız olarak alemi 
var etmiştir. Allah cisim değildir. Her hareketin bir 
muharriki vardır. Alemin muharriki de Allah'tır. 
Allah her şeyi bilir ve O'nun gücü her şeye yeter. 

Ruh, cisim değildir. Ruhun yok olması düşünü
lemez. Ruh bu dünyada iken şu üç dereceden birine 
sahip olabilir : 1- Ruh Tanrısını bilir, idrak eder. Son
ra isyanla bu idrakini unutur. Bu tip ruhlar cesed 
öldükten sonra sonsuz elem çeker. 2- Bazı ruhlar 
ölmeden önce hem Tannlarını bilirler, hem de bütün 
güçleri ile ona la:yık olmaya çalışırlar. Düşüncelerini 
onun güzelliği ve yüceliği hususunda geliştirirler. 
Adeta onu müşahede derecesine yücelirler. Bu tip 
ruhlar bedenden ayrıldıktan sonra sonsuz mutlu
luğa kavuşurlar. 3- Üçüncü tip ruhlar bedenden ay
rılmadan önce Tanrı'yı hiç tanımazlar. Bunların 
sonu hayvanların sonu gibi olur. Bu ruhların, beden
den ayrıldıktan sonra hiç bir iştirakları olmaz. Bü
tün güçlerini kaybederler. Bu güçleri kaybettikleri 
için elem duymazlar. 

İbn Tufeyl'in sözü geçen Hayy b. Yakzan adlı 
esen Batılıların dikkatlerini çekmiştir. Bu nedenle 
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Hayy b .  Yakzan, latince'ye çevirilmiştir. Moise 
de Narbonne bu eserin güçlü bir açık lamasını yap
mıştır. Latincesi ve arapçası 167 1  tarihinde Oxford'
da yayımlanmıştır. Daha sonra latince metin İn
gilizceye de çevirilmiştir. f.Iayy b. Yakzan'ın Hollan
da diline, almanca'ya, fransızca'ya çevirildiğini de 
müşahede etmekteyiz. Ayrıca Babanzade Reşit ta
rafından türkçe'ye de tercüme edilmiştir. 

İbn Tufey'lin akli düşünce ile dinin aynı ger
çeği gösterdiğini bir roman biçiminde anlatışı İslam 
Felsefesi için üzerinde durulmağa değer bir görüş
tür. İnsanın bütün özelliklerini Tanrı'nın yarattığını 
gözler önüne sermesi açısından da onun felsefi çö
zümlemeleri dikkati çekicidir. Bu arada aklın ilahi 
gerçekleri bulma yolunu gösterdiğini dile getirmesi, 
din ve düşüncenin uzlaşmasi açısından kayda değer_ 
bir görüştür. 
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SUHREVERDi 

Şihab ad-Din Ebu'l-Fütuh Yahya b. Habeş b.  
Emirek as-Suhrevcrd i, H.  549 /M. 1 1 55 de Suhreverd' 
de doğdu. Bu düşünürü hicri 632 de ölen mutasav
vıf Ebu Hafs Ömer as-Suhreverdi ile karştırmamak 
lazımdır. · 

Burada söz konusu olan düşünür Suhrcvcrd i, 
öldürüldüğü için Suhrcverdi al-Maktul diye de anılır. 
Suhreverd i, Şeyh Mecd ad-Din al-Cil i 'den folsefe 
ve fıkıh tahsil etti . Genç yaşta felsefe, kelam, fıkıh, 
usul-i fıkıh öğrendi . Azerbaycan tarafindan İran'a 
gitti . Anadolu dolaylarında da dolaştıktan sonra 
Suriye'deki Halep Şt"hrindc yerleşti . Salah ad-Din 
al-Eyyubi 'nin oğlu Zahir'in yönettiği Halep' te Suhre
verdi'nin rahatı iyi idi. Zahir onu seviyordu. Ancak 
Suhreverdi bazı düşüncelerinden dolayı Salah ad
Din Eyyubi'yc şikayet edildi. Bunun üzerine o da 
oğlu Zahir 'e l1;aber yollayarak Suhreverdi'yi öl
dürtmesini istedi . Neticede H. 587 / M. 1 1 9 1  yılında 
Suhreverdi öldürüldü . Bir rivayete göre, riyazete 
düşkün olan Suhreverdi, asılmak suretiyle değil, 
açlığa mahkum edilerek öldürülmeyi istedi . Bu dileği 
de kabul edildi . Günlerce aç kaldıktan sonra öldü.  

Suhreverdi 'nin bazı eserleri şunlardır : Hikmet 
al-İşrak, Kitab at-Telvihat al-Levhiyyc va' l-Arşiyye, 
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Kitab al-Mukavemat, Kitab al-Maşari' va'l-Muta
rahat, Heyakil an-Nur, Kitab al-Lemehat fi'l-Hakaik, 
al-Elvah al-İmadiyye, Kıssat al-Gurbet al-Gaybiyyc, 
Partavname,_ Risale-i Simurg, Bustan al-Kullıb, 
Avaz-i Parr-i Cebrail ve İ ' tikad al-Hukema. 

Suhreverdi,  İslam'da İşrakiye felsefesinin baş 
temsilcisidir. Bu felsefe, İslami bir karakter arz etmekle 
beraber, ışık ve karanlığı zıt iki temel esas alan Zerdüşt 
dininin etkisinde kalmıştır. Upanişad'larda anlatılan 
Hint düşüncesinin mistik anlayışı da İşrakiye okulun
da görülmektedir. Ayrıca Hermetizmin ve Yeni Efla
tunculuğun da bu eklektik felsefenin doğmasında et
kileri vardır. Ancak Suhreverdi, müslüman olduğu 
için görüşlerini genellikle ayetlere dayandırmağa 
çalışmıştır .  

Zerdüşt dininde birbirine düşman ve bağımsız 
olan ışık ve karanlık, İşrakiye felsefesinde aynı du
rumda değildirler. Aksine bunlar birbirlerine mey
lederler. Karanhğın ışığa karşı sevgisi vardır. Karanlık 
Nur 'a (ışığa) yaklaştıkça karanlığından kaybeder. 

Kuşkusuz İşrakiye felsefesi, geniş ölçüde tasav
vufi düşüncelerle doludur. İslam mutasavvıfların
dan Bayezid Bistami (Ölm. H. 26 1  / M. 874) , Man
sur Hallac (Ölm. H. 309 / M. 922) ,  Zu'n-Nun al
Mısri (Ölm. H. 245 / M. 859) ve Eblı Sehl at-Tus
teri (Ölm. H. 283 / M. 896) Suhreverdi 'den çok 
önce kalp temizliği ve manevi arınma yolunu çiz
mişlerdi. 

Özellikle Gazzali (Ölm. H . 505 / M. 1 1 1 1  ) 'nin 
Suhreverdi'ye etki yaptığı bir gerçektir. Gazzall i 'nin 
Mişkat ,al-Envar ve ar-Risalet al-Lcdunniye adlı eser
lerinde tasavvufta ileri derecelere vardığı görülmel:>-
teçlir. Suhrevcrdi de Risalet at-Tayr, Munis al-Uşşak 
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ve Asvat-ı Ecnihat-ı Cebrail'de tasavvufi düşüncelere 
ve kalp temizliğine daha önceki büyük mutasavvıflar 
gibi Çok önem vermiştir. 

Suhreverdi, Yüce Tanrı 'dan söz ederken zatın
da değişiklik olmayacağını, hiç bir varlığa muhtaç 
bulunmadığını, her şeyin ondan olduğunu açıklı
yor. O, Yüce Tanrı'nın Nurların Nuru olduğunu söy
lüyor. Özellikle Hikpıet al-İşrak adlı eserinde İ şraki
ye felsefesini açıklıyor. Bu eserinde Peripatetisien 
okulun bazı görüşlerini eleştirdikten sonra mantığa, 
Eflatun ve Meşşailerin bazı görüşlerine yer veriyor. 
Ayrıca Nur'dan (ışıktan) ,  varlık ilminden, melekler
den, tabiattan, psikolojiden, ahiret ve manevi bir
likten söz etmiştir. Kendi felsefesi genellikle sezgici 
ve mistik olduğu için akılcı Aristo'nun bazı görüşlerine 
karşı olmuştur. 

Suhreverdi, insanın keşf ve zevk yoluyle Nurların 
Nuru'na yani Yüce Allah'a kavuşacağını söylemiştir. 
Ayrıca yüreğini arıtan kimsenin Yüce Tanrı'yı göre
ceğine inanmıştır. Bilindiği gibi Eş'ari, Yüce Allah'ın 
ancak ahiret'te görülebileceğini açıklamıştır. Mu' 
tezile ise hiç bir suretle görülmeyeceğini iddia et
miştir. 

Suhreverdi'ye göre Allah, Nurların Nuru olup 
ışıklar ondan coşup gelmiştir . Bu ışık manevi bir ışık
tır. Ancak her şeyden daha çıktır. Sözcüklerle açıkla
namaz. Onun yokluğu karanlıktır. Karanlık, hiç bir 
şey yok demektir. Bütün gerçek varlıklar karanlığın 
ve ışığın derecelerinden ibarettir. Suhreverdi, mutlak 
Kadir Varlığı . sonsuz ve sınırsız ilahi cevher yani 
Işıkların Işığı (Nur al-Envar) diye adlandırıyor. Ka
ranlık ve ışıktan ibaret olan ve binlerce alemi kap
lıyan evren, ilahi ışığın dağılışına göre yer almıştır . 
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Madde ışıksızdır ve karanlıktır. İde (ilk asıl) , insan 
ruhu, yıldızlar ışıklarını Nurların Nuru'ndan alırlar. 

İşrakiye felsefesinde her şey Nurların Nuru'ndan 
gelmektedir. İ nsan kişisel çabalarıyle Nurların Nuru ' 
na yükselebilir. Bundan insanın izleyeceği yol akıl 
dışı yoldur. Yani sezgi yoludur. Keşf ve sezgi yolu 
ilahi gerçeklere erişmekte tek yoldur. Keşf ve sezgi 
yolu ile gerçeklere ulaşanlar, nefslerini iyice eğitmiş 
gönlü armmış kimselerdir. 

Suhreverd i, Vacib ve Mümkin'in tanımından 
başlayarak, nedensellik ilkesini dile getirerek ve hare
ketin varlığından söz ederek Allah'ın varlığını isbat
lamıştır. Ayrıca nefs-i natıkanın varlığının da Alla
h'ın varlığına delil olacağını belirtmiştir. Bu husustaki 
düşüncesi Descartes'ın isbat tarzını hatırlatmaktadır . 

Peygamberlik sorununda İslam'a uygun görüş
lerini açıklayan Suhreverdi, Tanrı elçilerini tasdik 
etmiştir. Peygamberlerin yaratılıştan bazı nitelikler 
taşıdıklarını ve Yüce Allah tarafından görevlendiril
diklerini açıklamıştır. Bu görev Allah vergisidir. 
Kişisel çabalarla ulaşılacak bir makam değildir. 
Peygamberlerin görevlerinin insanların çekişmelerini 
önlemek ve ibadet yollarını belirtmek olduğunu 
açıklamıştır. Suhreverdi mucizeyi, vahyi vç Tanrı 
elçilerinin üstün ahlaklarını tasdik etmiştir. Hz. 
Muhammed'e  ve İslamiyet'in en olgun din olduğuna 
inanmıştır . 

Ancak Suhreverdi, alemin varlığı konusunda, İs
lami inançlara aykırı düşen görüşler beyan etmiştir .  
Ona göre, alem, Allah'tan başka şeylerden ibarettir. 
Aleme dahil olan akıllar, felekler ve ideler kadimdir-' 
ler. Hareket ve zaman da kadimdir. Kısacası alem 
kadimdir. Ona göre bir B cisminin varlığı A sebebine 
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bağlı ise, A var olduğu zaman B cismi de vardır. 
Alemin var olma sebebi Allah'a bağlıdır. Allah ön

. cesizdir. Alem, Allah' tan ışıkların güneşten çıkışı 
gibi sudur etmiştir. 

İnsanın ruhu cisim değildir. Ruha, nefs-i natıka 
da denebilir. Ruh, nurani bir cevherdir. Bedenin ölü
münden sonra sonsuz aleme göçer. Maddenin bağın
dan kurtulmuş olup her bakımdan arınmı� ruhlar 
Allah'ın yakınlarında güzel nimetlere sahip olurlar. 
�ur deryalarına dalıp sonsuz mutluluğa kavuşurlar. 
Bu dereceye ulaşmak için uykuyu ve yiyeceği azaltıp 
her şeyde Allah'a yönelmek gerekir. Böylece ruh, 
kutsal aleme gitmek imkanını kazanır. 

Suhreverdi, akıl konusunda Meşşaiyyun'fın etki
sinde kalmıştır. al-Akl al-Heyulani, al-Akl bi'l-Me
lcke, al-Akl bi'l-Fiil, al-Akl al-Müstefad ve al-Akl al
faal ' dan söz etmiştir. 

Manevi derecelerde ilah i hakimlere en yüksek 
makamı vermiştir. Bunlar hem akılcı felsefeyi ve 

hem de ilahi' bilgileri bilirler. Pythagoras'ı , Eflatun'u 
v e  kendisini ilah i hakimlerden saymıştır. Keşfi bil
gilere önem verip akıld_an yüz çevirenler arasında 
Hallac, at-Tusteri ve Bistami'yi zikretmişti r .  Akılcı 
felsefeyi benimseyip keşfi bilgilere yabancı kalanlara 
örnek olarak da Aristo, Farabi ve İ bn Sina'yı ver
miştir. 

Sonuç olarak Suhreverdi, geniş ölçüde tasavvufun 
etkisinde kalan eklektik bir felsefi sistem kurmuştur. 
Bu felsefeye biz İşrakiye felsefesi diyoruz. Bu felsçfc
nin baş amacı kalp temizliği ile ilah i gerçeklere ve 

manevi zevklere ulaşmayı sağlamaktır. 
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İBN RÜŞD 

Ebu' l  Velid Muh a mmed b. Ahmed diye ek a nı 

lan İbn Rüşd , H.  520 / M .  1 1 29 yılında Kurtuba'da  
doğdu .  Endülüs' te yetişen en büyük düşünürlerden ' . 
birisidir. Felsefe, tıp, edebiyat ve fıkıh ilimlerinde çok 
güçlü yetişti . Ayrıca, zamanında geçerli olan öteki 
ilimlerle de meşgul oldu . Hocaları arasında Ebu 
Kasım b .  Baş�uval, Ebı'.'ı Mervan b .  Masarra, Ebfı 
Bekr b. Sem'un, Ebı'.'ı Cafer b .  Abd al-Aziz vardır. 
Ayrıca Ebu Mervan b. Carbul'dan tıp, Ebu Muham
med b .  Rızk' tan fıkıh', Ali Ebu Cafer Harun'dan ma
tematik ve tıp öğrendi. felsefi ilimleri öğrenmekte de 
bu zattan çok yararlandı . Ancak bu konuda, İbn  
Rüşd üzerinde İbn Baccc'nin etkisi olduğu da söy
lenir. 

İ bn Rüşd, Muvahhid i hükümdarların Endülüs 
taraflarına hakim olduğu devirlerde çok isim yap
mıştır. İ bn Rüşd, filozof İ bn Tufeyl tarafından, hü
kümdar Ebu Yakub Yusuf'a takdim edilmiştir. Bu 
hükümdar Yunan felsefesinden haberdar olduğu 
için evrenin kıdemi hakkında İbn Rüşd'lc sohbet 
etmiştir. İ bn Rüşd ' ten,  felsefedeki derin bilgisini 
görerek, Aristo' nun eserlerini · şcrhctmcsini istemiştir. 

' 
Ebu Yakup Yusuf öldükten sonra yerine Ebu 

Yusuf Yakub geçmiştir. Daha önce Kurtuba'da ka-
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dıların kadısı olan İbn Rüşd'c bu hükümdar da saygı 
göstermiştir. Ancak bir süre sonra İbn Rüşd, bazı 
görüşlerinden dolayı halkın ağır eleştirilerine uğradı . 
Hükümdar ister istemez onu .M. 1 1 94 / 1 1 95 yıllarında 
Kurtuba civarındaki Lucena kasabasına sürgün etti . 
Talebeleri ve halk ondan yüz çevirdiler. Hayatının 
sonuna doğru hükümdar tarafından bağışlandığı 
söylenir. Son yıllarını yalnızlık içinde geçiİ-diği ri
vayet edilir . H. 595 / M. 1 1 98 yılında Fas'ın merkezi 
olan Merakeş' tc ölmüştür. 

Eserleri : 

Bidayet al-Müctehid ve Nihayet al-Muktesid, 
Fasl al-Makal, al-Keşf An Mcnahic al-Edille fi A
kaid al-Mille, Makale fi Enne Ma Ya'tekıduhu'l
Meşşafıne ve Ma Ya'tekiduhu'l-Mutekellirriune fi 
Keyfiyet Vucfıd al-Alem Mutekaribun fi'l-Mana, 
Şerh Akidet al-Mehdi, ad-Daruriyyu fi'-1-Mantık, 
Makalat Sitta fi'l-Kıyas, Makal An Hareket al
Cism as-Semavi, Mes'ele fi 'z-Zaman, Kelam ala'l
Muharrik al-Evvel, Tehafut at-Tehafut, Makale 
fi'l-Akl, Mesai! fi'l-Hikme, Mesele fi Enne'llahe 
Ya'lemu'l-Cuz'iyyat, Kitab al-Kulliyat. 

İbn Rüşd'ün bu saydıklarımızın dışında da eser
leri vardır. Ayrıca Aristo'nun arapça'ya çevirilmiş 
bütün eserlerini şerh etmiştir. Bundan başka öteki 
bazı Yunan bilginlerinin eserlerinden de şerhler yap
mışur. Farabi ve İbn Sina'ya cevap olarak yazılmış 
kitapları da vardır. 

İbn Rüşd'ün miladi onüçüncü yüzyıl boyunca 
Batı alemine geniş ölçüde etkisi ve Batı 'da hür düşün
cenin doğmasında rolü olmuştur. Birçok eserleri la
tinceye çevirilmiştir. Aristo'nun ba•ılılarca tanınma
sına, ilk olarak İbn Rüşd öncülük etmiştir. 
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İbn Rüşd, özellikle felsefe ile dini uzlaştırmağa 
çalışmıştır . Bunun için de zaman zaman nassı te'vil 
etme yoluna girmiştir. Ona göre felsefe varlıklar hak
kında düşünmek ve bu varlıkların bir var edicinin 
varlığına delil olduğunu araştırmaktır. Şeriat da aynı 
şeyi gerekli bulur. Nitekim· A'raf suresinin 1 84.  aye
tinde, Haşr suresinin 2. ayetinde, Nahl suresinin 1 25 .  
ayetinde insanlar düşünmeğe çağırılmıştır. Bu gibi 
ayetlerde akıl ve şeriat birleşmiş, düşüncenin önemi 
belirtilmiş ve insanlara bazı hikmetler gösterilmiştir. 
Kur'an bize düşünceyi salık verdiğine göre birçok 
olayın nedenlerini bulmak için aklımızı kullanmalı
yız .  Aklımızı kullanınca da düşünürüz . Düşünce de 
bir çeşit felsefe yapmak demektir. 

Gerçekte felsefi ilim dine, din de felsefeye 
.
uygun

dur. Nasların zahiri ve batını vardır. Bazan zahirler 
arasında çelişki olduğunu sananlar olabilir. Gerçekte 
Kur'an'da çelişki olamaz . Bize te'vil yolu daima açık
tır. Genellikle okumamış kimseler nasların zahirine 
önem verirler. Onların kolayca ikna edilmeleri için 
muhkem ayetler indirilmiştir. Herkes nasların gerçe
ğini idrak edemez . Bunu ancak din ilminde ve felse
fede lleri gidenler bilebilir. 

İnsanların bir bölümü te'vili hiç kabul etmez . 
Bir bölümü az çok bilgindir ve tartışma kurallarına 
uygun olarak te'vili kabul eder. Üçüncü bir bölümü 
ise gerçek te'vil ehlindendir. Bunlar akl i delillere çok 
önem verirler. İbn Rüşd'e göre gerçeklere ulaşmak 
için te'vil şarttır. İyi felsefeciler te'vil yolunu tutar
lar. Fıkıhçılar te'vile taraftar olmadıklarından kolay 
kolar anlaşmazlar ve mezheplere ayrılırlar. İ limde 
ileri gidenler, yaptıkları te'vili kültürsüz kimselere 
açıklamamalıdır. Gazzal i bile Allah, Peygamber ve 
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Ahiret Hayatı dışındaki hususl arın dinde te'vil  edile
bileceğini kabul etmiştir . 

Din adamları halk için şeriatın zahirini muhafa
z a  etmelidir . Te'v il kültürsüzlere açıklanırsa.  onlara 
zararlı olabilir. Kül türsüzler şeriatın zahirine tutu
nurlar. Felsefeciler, şeriatın hatmi manalarını anlar
lar, dindeki birliği tcsbit ederler ve fırkalara ayrıl

mayı reddederler. 
İbn Rüşd, kelamcılara ve Gazzal i'ye hücum et

miştir. Onların gereksiz tartışmalara giriştiğini iddia 
etmiştir . 

İ b n  Rüşd'c göre beş türlü nefs vardır : Nebati  
nefs, hassasc, mütehayyile, natıka, nuzlliyye . 

· Nebat i nefs gaziye, namiye, müvellide güçlerine 
sahiptir. Başka bir ,deyimle bu nefs, bitki leri tamam
lar, beslenmeyi , büyü meyi ve neslin devamını sağlar. 

Hassase dediğimiz nefs, hayvanlarda bulunur ve 
duyularla bir şeyi algılamaktan ibarettir. Örneğin göz 
görme k içindir. Kulak işitmek içindir. Deri dokun
ma duyumunun aracıdır.  Dil tatma duyusunu sağlar .  
Burun koklamak içindir. 

· 

Mütehayyile dediğimiz nefs, elde ettiğimiz du
yumlar kaybolduktan sonra, onları l�ayal gücü i le 

canlı t utabilir. Uykuda görülen r üyala r  gibi . 

Natıka dediğimiz nefs,  heyu ladan (maddeden ) 
tecerrüd etmiş manaları idrak eder ve insanda bu
lunur. 

Nuzuiye dediğimiz nefs öyle bir güçtür ki bir 
canlı  onunla hoş olan şeye meyleder, sıkıntı veren 
şeyden kaçınır.  Örneğin bu meyil zevk veriyorsa şevk 
doğurur. Eğer bu meyil intikam uyandırıyorsa öfke
dcndir. Bu nefs hem insanda, hem hayvanda bı:lunur. 
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İbn R-µşd, Allah'ın varlığını ihtira, inayet VC' 

hareket delili ile ispatlamağa çalışmıştır. 
Yüce Allah, bir çok nesneyi ihtira etmiştir, icat 

etmiştir. Daha açık bir deyimle var etmiştir. Hayvan
lar, nebatlar ve cansız cisimler bunlara örnektir. 
Canlı varlıkların oluşu kendiliğinden olamaz . Haya
tın ve nesnelerin bir muhterii yani icat edeni vardır. 
Mantık ilkesi olarak da her eserin bir muhterii var
dır. Evren de bir eser gibidir. O halde onun da bir 

· muhterii yani yaratıcısı vardır. Bu da Yüce Allah'tır. 

Bu dünyada var olan her şey, insan tabiatına 
uygundur. İ nsan yaşantısına uygun olan bu düzen 
bir rastlantı sonucu olamaz . O halde her şeyi insana 
uygun olarak düzenleyen irade sahibi bir varlık var
dır. Bu da Yüce Allah' tır. İnayet delilinin hakikatı 
budur. Kur'an'da hem inayet delilin<', hem ihtira 
deliline işaret eden bir çok ayet verdır. 

İbn Rüşd, Aristo gibi hareketten söz ederek de 
Tanrı 'nın varlığını ispatlamıştır. Hareket sabit de
ğil, değişkendir. Hareketin başlamasına bir neden 
düşün ebiliriz .  Her hareket için bir neden düşündü
ğümüzde bir llk Muharrik'te durmak zorunluluğu 
doğar. Bu · İ lk  Muharrik de kendinde değişiklik ol
mayan Tanrı'dır. 

Kelamcılara göre sebep ve eser arasındaki ilişki 
Allah'ın fıdetind en ibarettir. Olaylar arasındaki se
bepler zinciri Tanrı tarafından zorunlu bir şekilde 
yaratılmıştır. İbn Rüşd, bu görüşe karşı çıkar. Bilim
sel nedensell iği kabul eder. Allah ezel i sebeptir. İl
min temeli tekvinidir. Alemde fiilen ezel i değişmo 
ve oluş vardır. Alem heyula ve suretten mürekkeptir. 
Yokluktan varlık çıkmaz ve varlıktan sonra yok-
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hık yoktur. Hfıdis olan her şey, kuvveden fiile 
geçmiştir. Bi.i tün varlıklarda mertebeler dizisi ha
kimdir. Varlıkların bazısı diğerinden daha üstün 
derecededir. Ezel i olan evren düzeni içinde bir de
ğişme olduğundan ezeli bir hareketin var olması da 
akla uygundur. Bu hareket de bir İ lk Muharrike 
muhtaçtır. Alem hareketini hareketli olmayan bir 
ilk varlıktan alır. Eğer alem hadis olsaydı, her hadis 
icin bir sebep aranacağından saçmalıklar içinde ka
l;nırdı. İlk Muharrik daimi hareketi ve a,lemin ·dü
zenini icat ettiği için alemin saniidir. Yani mucidi
dir. Aleme muharrik akıllar aracılığı ile etki yapar. 

İbn Rüşd, İlk Muharrik'le Allah'ı kasdetmiştir. 
Akıl, akıl ve ma'kiil ilahi zatla birleşir. O'nda vahdet 
vardır. Varlık ve vahdet zata eklenmiş değildir. On
lar yalnız zihinde vardırlar. 

İbn Rüşd'e göre Allah'ın cüz' ileri ve küll ileri 
bilip bilmiyeceği tartışılamaz . Çünkü ilahi zat, bun
lardan münezzehtir. İlahi ilim alemde bulunur ve 

onu kuşatır. Allah alemin başladığı varlıktır. Her 
şeyin ilk suretidir ve amacıdır. Alemin nizamını ezel i 
bir surette icat edendir. Bütün zıtların birleştiği var
lıktır. Onun bilmesi insanların bilmesi cinsinden 
değildir. 

İbn Rüşd'e göre , alem kadimdir. Ancak Kur'an'
da yaratmadan da söz edilir. Mesela yer ve göklerin 
altı günde yaratıldığı bildi,rilir. Yaratmadan, kültürsüz 
kimseleri ikna için bahsedilmiştir. İlahi gerçekler 
halka ancak bu tarzda açıklanabilir. Ayetlerin iç 
manalarını ,  ilimde ileri gidenler bilirler. Bazı ayetlerin 
yaratmayı açıklaması bilginler için değil, halk içindir. 

İbn Rüşd, peygamberleri kabul eder. Peygam
berlerin getirdikleri vahiy, aklın ilimlerini tamamlar. 
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Aklın fıciz kaldığı hususları peygamberlere inen vahiy
lerden öğreniriz. Ona göre her peygamber hakim
dir, filozoftur. Peygamberlik iddiasında bulunan kim
selerin mucizesi şarttır. peygamberler daha önce 
yapılmayan bir şeyi, olayların tabiatı içinde ilmi
mizle çözemiyeceğimiz bir surette yapan zatlardır. 
İ limde ve amelde mucize peygamberliğin sıfatların
dandır. İbn Rüşd'e  göre adetleri ve tabiat kanunlarını 
değiştirmek mucize olamaz . Çünkü bunu büyücüler 
de yapmaktadır. Mucize, insana faal akıldan gelen 
bilgiler alanında olur. İnsan Peygamberlerin getirdiği 
yolları öğrenir. Ona göre kutsal kitaplarda yazılı olan 
mucizeler, halkın iman etmesini sağlamıştır. İbn 
Rüşd'e göre berran i ve ehl i olmak üzere iki türlü 
mucize vardır. Berrani mucizeler bazı yönden halka 
yararlı ve onları ikna edici ise de havas için delil 
olamaz . Bu mucizede karışıklıklar olabilir. Ehl i 
mucize hem halkı, hem havassı ikna edicidir. Sağ
lamdır. Şeriatın bildirilmesi ve vahye dayanarak gayb 
aleminin anlatılması peygamberlerin sahih olduğu 
ehl i mucizelerdir. Berrani  mucizeler, hiss i mucize-
1<-rdir. 

Vahiy, peygambere lafızsız olarak verilebilir. 
Bu durumda sadece mana söz konusudur. Manalar 
lafızlarla anlatılarak verilebilir. Bu , bir nevi konuşma 
ile olur. Bir de melek aracılığı ile vahiy yollanabilir. 
İbn Rüşd, bilginlerin peygamberlerin varisi olduğu 
görüşüne dayanarak onların bürhanlar vasıtasiyle 
i lahi  sözleri dile getirebileceğini kaydetmiştir. 

İbn Rüşd'ün ahiret hakkındaki düşünceleri, açık 
ve tutarlı değildir. Ancak, öldükten sonra bir hayatın 
olduğunu kabul etmektedir. Bu hayat sonsuzdur. 
Sevap ve cezanın olduğunu bazı yazılarında doğru-
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luyor. Ancak Aristo'nun etkisiyle yazdığı bazı ifade
lerinde ise ahiretteki ferdi hayatı ve öteki dünyayı 
inkar eder görünüyor. İman sahasında öteki dünya
yı kabul ediyor ve ona inanıyor. İlim sahasında onu 
isbat edemiyor. İnkar eder görünüyor. Bu durumda 
sevap ve cezayı bu dünyada görüyor. Cismani haşrı 
da normal mü'min gibi anlamıyor. Ancak, ahiret 
hayatını kabul eden ifadeleri daha çok benimsediği 
anlaşılıyor. Vahyi açıkça kabul ediyor. Sorunları 
vahye dayandırmak istiyor.  

İbn Rüşd, kaza ve kader konusuna da değinmiştir. 
Bu konuda ne Cebriye'nin, ne de Mu' tezile'nin yo
lunu beğenmez . Ona göre biz Allah'ın doğuştan 
verdiği güçlerle zıt fiilleri işlemeğe muktedir oluruz. 
Ancak bu fiilleri işlemek, Allah'ın dışardan hazırla
dığı sebeplerden birini iktisab etmekle mümkün
dür. Demek ki bir fiil, bir yandan kendi gücümüzle, 
öte yandan hariçte var edilmiş olan sebeplerden birini 
seçmekle mümkündür. Böylece yaptığımız fiillerin 
oluşu hem irademizle, hem de hariçteki sebebe uy
gun olarak tamamlanmış olur. Hariçteki sebep, 
Allah'ın takdiri diye yorumlanabilir. Yüce Allah 
bizim dışımızda olumlu veya olumsuz bir şeyin, iki 
vechesini imkan dahilinde kılmıştır. Bunlardan birini 
seçip kazanmak bizim sorumluluğumuz altındadır. 

İbn Rüşd, Farabi ve İbn Bacce'ye uygun olarak 
devlet idaresinde faziletli bir yönetimi seçmektedir. 
Kendisi Cumhuriyet taraftarıdır. İlk Dört Halife 
devrinde, İslam'da idarenin Cumhuriyet'e dayandı
ğını bilmektedir. İbn Rüşd, siyasette faziletli bir yö
netim tasarlamaktadır. Böyle bir Cumhuriyetin yö
neticileri, kendini eğitmiş felsefeciler ve bilginler ol
malıdır. O zaman toplumda aşırılıklar olmaz. Çünkü 
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herkes görevini bilir ve yardımlaşır. Yönetimin te.
ıneli adalet olur. İbn Rüşd, kadınları da savunmuş
tur .  Sanat alanında kadınların erkeklerden daha ka
biliyetli olduğunu söylemiştir. Ahlakta Kur'an' a  
uygun olarak v e  ayrıca Aristo'nun etkisinde kalarak 
itidali salık vermiştir. 

Görülüyor ki İbn Rüşd felsefesi, geniş ölçüde 
Aristo'nun etkisi altındadır. Özellikle alemin kıdemi 
sorununda, bu etki açıkça görülür. İbn Rüşd, Meş
şaiye felsefesinde en büyük düşünürlerden biri olmuş 
ve bilimsel yöntemi benimsemiştir. Hür düşüncenin 
doğmasında rolü büyük olmuştur. Onun eserleri Batı 
Alemi'ni çok etkilemiş ve kilise taassubunu yıkmakta 
etkili olmuştur. Ancak İslam İlahiyatı açısından İbn 
Rüşd felsefesinde bunalımlar çoktur. İbn Rüşd'ün 
dinle felsefeyi uzlaştırmada başarı sağladığı söyle
nemez . İslam İ lahiyatı her şeyi Allah'ın yoktan yarat
tığını kabul eder. İbn Rüşd ise en büyük hatayı 
alemin kıdemi sorununda yapmıştır. Bu konu dı
şında yaptığı te'villerde, her zaman gerçeği ifade et
tiği de söylenemez . 
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MUHYİDDİN İBN UL-ARABi 

Muhyiddin İbn ul-Arabi, 1 1 65 yılında Endülü
s'ün Mürsiye şehrinde doğdu.  Bu tarih hicri olarak 
560 yılına rastlar. Hicri 638, miladi 1 240 yılında 
Şam'da ölmüştür. 

İbn ul-Arabi'nin ailesi oldukça kültürlü idi . 
Dayısı Yahya b. Yagan, Tlemsen'de melik idi . Ba
bası Ali b. Muhammed de devrin sultanının dostu 
idi . Babası, aynı zamanda filozof İbn Rüşd ile de iyi 
görüşüyordu .  Aile olarak dindar ve zahid idiler. Ebu 
Muslim Havlani adındaki başka bir dayısı dinde 
hatırı sayılır önder kişilerdendi. Amcası Abdullah 
b.  Muhammed mutasavvıftı . 

İbnu'l-Arabi'nin, ailesinin kültüründen küçük 
yaştan itibaren etkilendiği anlaşılmaktadır. Gezmeyi 
seven bir insandı. Endülüs'ten başka Fas, Tunus, 
Mısır, Hicaz, Suriye, Irak ve Anadolu'da epeyce 
dolaştı . İspanya dışındaki seyahatlarına 28 yaşından 
sonra başladı . 1 1 93-1 1 99 yıllarında Mağrib civa
rında dolaşmıştır 1 200-1 205 yıllarında Mekke 'yi 
bir kaç kez ziyaret etmiştir. 1 205- 1 240 yıllarında 
Anadolu ve Suriye dolaylarında çok seyahat etmiş, 
son yıllarını Şam' da geçirmiştir. H. 6 1 9  / M. 1 223 
yılından sonra, başka yerlere gitse bile esas olarak 
Şam şehrinde kalmıştır. 
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Anadolu'yu dolaşırken Konya'ya da uğramış, 
Sadruddin Muhammed b. İ shak al-Konevi ( l 2 l 0-
1 274) 'nin anasiyle evlenmiş ve bu Türk düşünürünün 
yetişmesinde emeği geçmiştir. 

İbn ul-Arabi, Muvahhidilerin egemen olduğu 
bir devirde doğmuştur. Özellikle Muvahhidilerden 
Sultan Ebu Yusuf Yakub (M.  1 1 63-1 1 84) ve Ebu 
Yakub Yusuf (M.  1 1 84-1 1 99) zamanında devletin 
nüfuzu İspanya ve Kuzey Afrika'dan Mısır'a kadar 
uzanıyordu .  

İ bn ul-Arabi, İşbiliyye'de Kur'an'ı ezberlemiş
tir. Lahmi adındaki bir şeyhten Kur'an dersi almıştır. 
Ayrıca Ahmed al-Harir! ve Muhammed al-Hayyat 
adlı mutasavvıflarla arkadaşlık etmiştir. Kurtuba'da 
babasının arkadaşı İbn Rüşd'le görüşmüştür.  Çok 
yararlandığı hocalarından birisi Ahmed al-Mağribi 
al-Ureyni 'dir. İbnu'l-Arabi, Fatıma adındaki bir 
kadın şeyhin ilminden de faydalanmıştır. Ayrıca 
al-Martıl i 'den, Şerefi'den ve Sedrani'den de yarar
lanmıştır. Bu arada Selavi'yi, Ebu Medyen Şuayb'ı 
ve İbn Cumhur'u da zikretmek yerinde olur. Kendisi 
Rundi adlı zattan "dağların şeyhi" diye bahsetmekte
dir. İbn Nacce, adını unutamadığı bir hocasıdır. 
İbnu'l-Arabi 'nin yararlandığı daha bir çok zatlar 
vardır. Bu araştırmaya hepsini özellikleriyle sığdır
mak güçtür. 

Onun görüşlerinde ayrıca Cuneyd, Bayezid 
Bistami, Hallac, Kuşeyri ve Gazzalt'nin çeşitli eser
lerinin etkisi vardır. Aristo, Eflatun ve Plotinos felse
fesini de biliyordu.  

1 

İbnu'l-Arabi, bazı kaynaklarda belirtildiğine 
göre beş yüzden fazla eser yazmıştır .  Onun hakkında 
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tanınmış bir çok batılı yetkililer çalışmalar yapmış
lardır. Bunlardan H.S .  Hyberg, H. Corbin, A.  
Perier ve Nicholson zikre değer. Ayrıca bir  Arap 
bilgini olan Afifi, bizde Prof. Mehmet Ali Ayni  ve 
Prof. Nihat Keklik, İ bnu'l-Arabi üzerinde çalışmalar 
yapmışlardır. 

İbn ul-Arabi'ye Şeyh-i Ekber lakabı verilmiştir. 
Şeyh, üstat, başkan, hoca ve yaşlı gibi anlamlara gelir. 
Bir de tarikat yöneticilerine şeyh denmiştir. Ancak 
İbn ul-Arabi 'nin Şeyh-i Ekber oluşunu tarikatçılık
taki anlamda değil de bilgi ve marifette en büyük 
önder manasında anlamak gerekir. Çünkü kendisi 
tarikat kurmuş değildir. 

Bazı eserleri : 

al-Futuhat al-Mekkiye, Fusus al-Hikem, Ki
tab al-Ba, al-Bulga fi' l-Hikme, Risalet al-Kuds, 
Tercuman al-Eşvak, ad-Durret al-Fahire, al-Emr 
al-Muhkem, Risalet al Yakin, at-Tedbirat al-İla
hiyye, Tac at-Teracim, Risalet al-Envar, al-Hucub, 
Hilyet al-Ebdal,  İnşa ad-Devair, Niseb al-Hırak, 
Netaic al-Ezkar, Mcrtebet al-Kutb, Kitab al-İsfar 
an Netaic al-Esfar, Kitab al-Marifet bi'llah, Meşahid 
al-Esrar al-Kudsiyye, Kelam al-Ebadile .  

İbn al-Arabi' de bilgi sorunu : 

Ona göre bilgisizliğini bilen yalnız bir kez cahil
dir. Bilgisizliğini bilmeyen ise iki kez cahildir. 

Sokrates nasıl bilgiye önem vererek bilen insanın 
kötülük yapmayacağını söylemişse, İbn ul-Arabi 
de kötülüğün kaynağının bilgisizlikte olduğunu anlat
mak istemiştir. Hem bilginin. insanı hoşgörü sahibi 
kılacağını da söylemiştir. İ slam düşüncesi tarihinde 
bilenleri, bilmeyenlerin eleştirdikleri ve hatta zın-
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dıklıkla suçladıkları çok görülmüştür. Oysaki Kur'an 
"bilenlerle bilmeyenler, hiç eşit olurlar mı ?" ayetini 
içermektedir. İşte bilgiye önem veren İbn ul-Arabi 
de Futuhat' ta "herkese rastgele kafir demeyin" , 
demiştir. Kur'an ise "zannın bir bölümünün gü
nah" olduğunu bildirmiştir. 

İbn ul-Arabi, İslamiyet'i yıkmak isteyen Batı
n iler gibi Kur'an'ın zahirini inkar etmemiştir. A
yetlerin hatmi anlamını reddeden zahirilerin bir bö
lümü gibi, teşbihe ve tescime de düşmemiştir. Dinde 
mutluluk zahir ile batının beraberce gözönünde tutul- _ 
masında bulunur. İbn ul-Arabi de Futuhat' ta orta 
yolu salık verir. Bununla beraber İbn ul-Arabi'nin 
kendi felsefesinde hazan dinin zahiri i le bağdaşma
yacak anlayışlara daldığını görmekteyiz. Ancak o,  
falcılık, büyücülük ve yağmur iÇin duaya çıkmak 
gibi eylemleri, boş inanç kabul etmikştir. 

İbn ul-Arabi, al-Bulga fi'l-Hikme'de insanın ken
di bilincinin varlığının farkına varacağım, böylece 
kendi varlığını bileceğini, kendi varlığım bilince de 
gerçeğin varlığını bileceğini anlatmak istemiştir. Bu 
konudaki düşünceleri , Y eniçağ düşünürü Descartes' ı  
hatırlatmaktadır. 

Beş duyu insanı hazan aldatır. Akıl da kimi za
man bizi aldatabilir. Biz bilgileri beş duyunun ilettiği 
izlenimlere göre, aklın verdiği . hükümlerle öğreni
yoruz . Ancak beyaz bir tebeşirin kırmızı ışıkta kır
mızı olduğuna hükmedebiliriz. Demek ki akıl da 
hazan yanlış hükümlere varabilir. İbn ul-Arabi 
külli meselelerde doğru bilginin ancak keşf ve mü
kaşefe yoluyle öğrenileceğini söylemiştir. 

Eflatun, bu gölge alemin üstünde, ancak aklı
mızla kavranabilecek her şeyin asıllarının bulunduğu 
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bir akli varlık alanından sözetmişti . Yeni-Eflatuncular 
da böyle bir akl i varlık alanının varlığını ve ruhlarla 
küll i mefhumların gerçeğinin sözü geçen alanda bu
lunduklarını kaydetmişlerdir . Ancak onlara göre 
böyle bir aleme yükselmek için duygusal eğilimlerden 
kurtulmak gereklidir. En yüksek gerçek olan Bir' e 

(Tanrı'ya) ulaşmanın yolu budur. İbn ul-Arabi de 
aynı yolu izlemek istemiş, hatta varlık anlayışında 
onları da aşmıştır. 

İbn ul-Arabi bir duyumcu (sansualist) değildir. 
Gerçi duyuların verdiği izlenimlere önem verir. 
Ancak bilgilerimizin sadece beş duyu kanaliyle edi
nildiğini kabul etmez . Bilgilerin akıl yoluyle öğrenil
diğini de kabul etmez . O halde rasyonalist de değil
dir. O, bilgi konusunda keşfi yolu benimsemiştir. 

İbn ul-Arabi'de Vahdet-i Vücud : 

İbn ul-Arabi'nin en önemli görüşlerinden birisi 
vahdet-i vücfıd anlayışıdır. Kendisinden önce gerek 
Hallac-ı Mansur'da ve gerekse Bayezid al-Bistami'
de vahdet-i vücude benzeyen görüşler vardı . Ancak 
onların bu görüşleri daha çok vahdet-i şühfı.d'a ya
kındı . Onlar nefislerini eğiterek ve yenerek Allah'tan 
başka her şeyi boş saymak istemişlerdir. Bazan o 
kadar ileri girmişler ki varlıkta Allah'tan başka bir şey 
görmemişlerdir. Yalnız Allah'ı müşahede etmişlerdir. 

Vahdet-i Vücfı.d nazariyesinin asıl kurucusu İbn 
ul-Arabi'dir. Ona göre varlıkta Allah' tan başka bir 
şey yoktur. Allah'tan başka bütün sebep ve araçları 
reddetmek müslümanların Tevhididir. Ancak Allah' 
tan başka bütün nedensellik fikrini çürütmek ve mut
lak tevhidi benimsemek vahdet-i vücfı.d öğretisinin 
işidir. 
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İbn ul-Arabi'ye göre sonsuz biçimlerde tecell i 
eden, ya da görünen bir Gerçek vardır. Bu gerçeği 
meydana getiren, ya da yaratan bir sebep bulunma
dığı gibi kendisinden başka bir şey görünmüş de 
değildir . Hatta zat ve biçimler ayrı ayrı değil birdir. 
Biçimlerin tecell isi sözü bile yersizdir. Birlik söz 
konusudur .  

İbnul-Arabi'nin Peygamberlik ve Velilik 
Anlayışı : 

Düşünürümüz, peygamberlerin ubudiyet yö

nünden bir vel iden daha olgun olduğunu , vel i 'nin 
ise rubfıbiyet yönünden bir peygamberden daha 
olgun olduğunu söylemiştir . Bununla beraber velilik 
ve peygamberliği aynı şahsın iki yönü olarak kabul 
etmiştir. Vel iler derecesinde iken Tanrı elçileri daha 
yetkindirler. Bununla peygamberlerin vel ilik yönle
rinin peygamberlik yönünden üstün olduğunu söy
lemek istemiştir. Yoksa herhangi bir velinin bir pey
gamberden daha üstü n olduğunu kastetmiş görün
müyor. 

Ona göre veli ,  resul ve peygamber ortak unsur
larda birleşen bir zümrenin bireyleridir. Bu ortak 
öğe vahiy ve ilhamdaki etkin ilkedir. Bu ilke de Mu
hammed'in ruhudur. Ona göre Adem'den Muham
med'e kadar bütün dinler aynı evrensel gerçeğin yo
lunu göstermek istemişlerdir. 

İbn ul-Arabi, Peygamberlere vahyedilen şeriatın 
bilgisinin aynı kaynaktan, aynı biçimde bazı sufilere 
de geleceğini söylemiştir. Bu sufilere Muhammed'in 
lıalifeUri adı verilir. İ bn ul-Arabi ise bunlara Allah'ın 
halifeleri demiştir. Böylece İbn ul-Arabi mutasavvıf
l arı bir çeşit peygamber gibi anlatmak istemiştir .  An-
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cak bunların yeni bir şeriat getirmeyeceklerini, buna 
karşılık peygamber'e ait manevi hallere ulaşacaklarını, 
İslam şeriatı hakkındaki bilgilerini Hz. Muhamme
d'in aldığı kaynaktan alacaklarını ileri sürmek istemiş
tir. Futuhat' ta velinin, bir melek aracılığı ya da içine 
doğuşla, kendisine iletilen bilgileri alacağını belirt
miştir. Ona göre veli, Kur'an ve kudsi hadisle sınır
lanmamış hususlarda ictihadla şeriatın bazı yönlerini 
neshedebilir. Velinin tasavvufi keşf yoluna dayanma
yan hadisleri hükümsüz sayabileceğini de kaydetmiş
tir. O, Kur'an'ın son kutsal kitap olduğunu doğrula
mıştır. VeHler, Kur'an kadar hak olan keşfi bilgilere 
sahip olabilirler. Ancak Kur'an ve kudsi hadislerle 
tespit edilmiş esasları değiştirc�ezler. 

Ona göre bütün Tanrı elçileri ve veliler Hz. Mu
hammed'in Ruhu'nun görünüşüdürler. Ruhi dizinin 
başı ve sonu Hz. Muhammed'in Ruhudur. 

İbn ul-Arabi'ye göre, Hz. Muhammed'in Ruhu'
nun kıdemi gibi, O'na halife olan Veli 'nin ruhu da 
kadimdir. Her ikisi de bilgiyi aynı kaynaktan alırlar. 

İ bn ul'Arabi'nin Dinlerin Birliği Görüşü : 

Ona göre gerek çok tanrıcı dinler ve gerekse tek
tanrıcı dinler aynı ilahi amaca ulaşmak isterler ve vah
det-i vücutla izah edildikleri takdirde, aynı evrensel 
dinin çeşitli biçimlerinden ibarettirler. Çoktanrıcılık, 
kimi toplumların Bütünün mutlak birliğini idrak 
edemeyişlerinden doğmuştur. Bu nedenle de esasta 
bölünmez olan varlığı bölünür kabul etmişlerdir. O 'na 
göre gerçekte Allah birdir ve ortağı yoktur. İ badet 
edilen her nesne O'nun bir sureti ve görüntüsüdür. 
Varlıkta O'ndan başka kulluk edilecek hiç bir nesne 
yoktur. 
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İbn ul-Arabi'ye göre aşk bütün ibadet biçim
lerinin temelidir . Kulluk etmek, tapılan varlığı sev
mek demektir. Aşk, bütün varlığa etki yapar ve on
ları birbirlerine bağlar. Biçim bakımından çok ise 
de, gerçekte bir evrensel türe bağlıdır. Aşk, asl i birlik
tir. İlah i varlığın kendisidir . İbadet insana en yük
sek ve en derin aşkla varlıkta birliği yaşatır. Her
hangi bir dine gÖrc ibadet eden, bu aşka ulaştığı de
recede başarılıdır. 

İbn ul-Arabi'de Kader ve İrade Özgürlüğü 
Sorunu : 

İbn ul-Arabi, Cebriyecilik anlamında kadere 
inanmayı kabul etmez . Başka bir deyimle iradeye 
dışardan . yüklenecek fiili zorlamaları reddeder. Bu
nunla beraber, insan iradesinin seçme gücüne de 
inanmaz . İnsanların özgür iradesi olduğunu düşün
memiştir. İnsan, Allah'ın yapılmasını dilediği şeyi 
fiilen yerine getirir. Bütün seçilmesi imkan içinde olan 
yollardan Allah'ın dileğine uygun olanını seçer. İbn 
ul-Arabi ,  önceden tespit edilmiş ezeli ahenk görüşüne 
yaklaşmıştır. Bu konuda Leibniz'e benzemektedir. 

İbn ul-Arabi, bu görüşü ile özgür iradenin karşı
sında olmuş sayılır ve ahlakta bir çeşit ilmi determi
nizmi kabul etmiştir. Ancak o, ahlakta izlenecek yol 
olarak Tanrı'ının kanunlarını nazara almıştır . Alla
h'ın kanunlarını insan kendi istidadiyle anlar ve ona 
göre davranır. İbn ul-Arabi'nin bu görüşüne rağ
men, Kur'an'ın insanı kendi sorumluluğu ile başbaşa 
bıraktığını, unutmamak gerekir. Mükellef olan kuldur. 
İbn ul-Arabi'ye göre, aslında kötü olan hiç bir şey 
yokturı Kötü görünen bazı şeylerin eksikleri tamam
lanınca iyi olurlar. Kötü denilen şey nesnel kötü 
değildir. Öznel olarak şu veya bu nedenle kötü sayıl-
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mıştır . Kötü gibi iyi de öznel ve görelidir, Mutlak 
olan tek iyilik , sırf Varlıktır yani , Allah' tır. 

İbn ul-Arabi 'nin ahlakı normatif olmaktan ziyade 
işlediğimiz fiillerin yorumudur. Bu fiilleri kimin yap
tığım bildirmektedir. Ona göre en önemli husus, nefsin 
idrak edilmesidir. Her fiil insanın kendini idrak et
mesiyle başarıya ulaşabilir . Varlıkta birliği kavrayan 
insan, Allah'ın sonsuz olduğunu da kavrar. Böylece 
ahlaka ve dine göre kötü veya eksik olan şeyleri de 
Allah'ın sonsuz olgunluğunun içerdiğini anlar. 

İbn ul-Arabi' de Ahiret Sorunları : 

Düşünürümüz, Cennet ve Cehennem'den söz 
etmiştir. Bazan bu kavramları mecaz i bir biçimde 
açıklamıştır. Bunun gibi haşr, berzah, mizan, azap, 
şefaat kavramlarından mecaz i anlamlar çıkarmağa 
çalışmıştır. Bütün Ahiret meselelerini de vahdet-i 
vücut görüşüne uydurmağa gayret etmiştir. Mesela 
Cehennem nefsaniyet, Cennet ise rububiyetin varlığını 
idraktir. Meadı yani ahiret hayatını kabul eder. Ona 
göre hayat devamlı ve kesintisizdir. Var olan bir tek 
varlık bulunduğuna göre, bir tek de hayat vardır. 
Bu dünya ve öteki dünya, görülen ve görünmeyen 
yönlerden ibarettir. 

İbn ut-Arabi' de Estetik : 

İbn ul-Arabi ilahi Gerçeği her şeye hakim olan 
aşk ve güzellik olarak kabul etmiştir. Ona göre ta
bii, ruhani ve ilahi olmak üzere üç türlü aşk vardır : 
tık iki aşk da üçüncünün birer türüdür. İlahi aşkla 
Bir'in aslını kastetmiştir. O, her türlü şekillendirme
den önce kendisini sevdi. Bilinmek ve görünmekten 
hoşlandı . Yaratma da böylece meydana geldi. 
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Ruhani aşk, tasavvufi aşktır. Bunun son a m a c ı  

aşıkla maşukun birliğini idraktir. İnsana Allah'la 
birliği idrak ettiren beşeri aşk değil, ilahi aşktır .  Bü
tünün aşkı , insanı cezbeye götürür. Aşkın amacı 
kendi gerçeğini bilmek, Allah'ın Zatı ile bir oldu
ğunu kavramaktır. Aşk, Zata eklenen soyut bir nitelik 
değildir. 

İbn ul-Arabi'de Hallac'ın hululu yoktur. Yo
rumda hululculardan ayrılır. Hallac'ın hululunu 
kendi vahdet-i vücud sistemine uydurmağa çalışır. 
Tabii aşkın amacı, sevilen nesne ne olursa olsun, ken
dini ruhen doyurmaktır. Bu da ilahi bir aşkın teza
hürüdür. 

Aşkın sebebi güzelliktir. İbn Sina'cla aşk, İ lk 
Muharrik'tir. Aşk, insanı Ezel i Yetkin olan en güzel i 
elde etmeğe yöneltir. İbn ul-Arab i  de "Allah'ı se
veriz, çünkü Allah güzeldir" , demiştir. Allah da 
bütün yaratıklarını sever. Çünkü yaratıklar da gü
zeldir. İbn ul-Arabi 'ye göre, Allah'ın güzelliği 
bütün güzelliklerin çıktığı kaynaktır .  Allah'ın güzel
liği , biçim güzelliklerinin kaynağıdır. Allah'ın güzel 
liği biçimlerin ötesindedir. Ancak Allah biçim gü
zelliğini sever. Çünkü hiçim O'nun varlığını ve gü
zelliğini aksettirir. Allah, sevilmeli ve O'na ibadet 
edilmelidir. 

Bazı görüşlerini vermeğe çalıştığımız İ bn ul
Arabt, bir Batıni mezhebi üyesi olmamakla beraber, 
tasavvufta te'vile çok önem vermiştir. Kimi zaman 
te'vilde" o derece ileri gitmiştir ki şeriatın zahirine 
ters düşmüştür. İbn ul-Arabi'de Sünnet Ehli'nin 
görüşleriyle görünüşte bağdaşmayacak fikirler çok
tur. :IJu yüzden onu kafirlikle ve dinsizlikle suçlayan
lar olmuştur. Ona hayran kalan ve onu bol bol 
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öğen bir çok bilginler de gelip geçmiştir. Ne övgüde, 
ne de yergide bulunmayıp hakkında susanlar da 
olmuştur . 

İbn ul-Arabi, öldüğü zaman Şam hükümdarı
nın, emirler, vezirler ve bilginlerle birlikte cen"az esini 
uğurla ması da dikkati çekicidir. Onun ölümüne yas 
tutmak için , dükkanların üç gün kapalı kaldığını da 
bazı kaynaklar zikretmektedir. Her ne ise felsefesiy
le, aşırı fikirleriyle, kültürü ile onun İslam düşüncesi 
tarihinde , özel bir yeri vardır. 
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HACI BEKTAŞ VELi 

Hacı Bektaş Veli, Osmanlı Devleti'nin kurulu
şundan biraz önce Anadolu'da adı duyulan büyük 
bir Türk düşünürüdür. Onun kökte Yesevilik tarika
tına kadar uzanan dervişlik bağlarının olduğu söy
lenir . Ayinlerde türkçeyi kullanmaları, koşma bi
çiminde yazılmış nefeslere değer vermeleri ve türkçe 
ilahiler okumaları , Hacı Bektaş'ın soyunun Türk 
olduğunu göstermektedir. Vilayetname'de geçen ve 

Hz. Ali'ye kadar uzanan şecerenin, tarihi açıdan hiç 
ikna edici olmadığı görülmektedir. 

Hacı Bektaş Veli, kardeşi Menteş'le birlikte Ana
dolu 'ya gelmiş ve Sivas'ta yerleşmiştir. Daha �onra 
iki kardeş, Kırşehir'e göçtüler. Menteş bir ara Kayseri 
yoluyla Sivas'a  döndü ve orada öldü . Hacı Bektaş 
Vel i ise Kayseri, Kırşehir ve Karaöyük civarında 
taraftarlar buldu. Ölünceye kadar bu bölgeyi ter
ketmedi . Düşünürümüzün milad i 1 2 70- 1 2 7 1  yılla
rında öldüğünü kaydedenler vardır. Hacı Bektaş 
Vel i Aııadolu'daki tarikatleri kendi fikir şemsiyesi 
altıııda birleştirmeğe çalışmıştır. Bunun için de hoş
görü ve sevgi yolunu benimsemiştir. Anadolu'da 
XIV. yüzyılda gelişmeğe başlayan Bektaşilik XV.
XVL , yüzyıllarda hızla yayıldı . Yeniçeri Ocağına 
giren Bektaşilik Osmanlılarııı himayesini de kazandı. 
Balkanlarda, Tuna kıyılarında ve hatta Arnavut-
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l uk ' ta Bektaş il ik taraftarlar buldu . Hacı Bektaş 
Veli'nin, Şia' nın İsna Aşeriyye koluna saygı duy
duğu ve Baba İshak'ın halifesi olduğu söylenir. Bck
taşfük XV. yüzyı lda  Balım Sultan'ın (Ôlm. M. 1 5 1 6) 
gayretleriyle daha çok gelişmiştir. Balını Sultan bu 
ekole yenilikler getirmiştir. Son derece hoşgörü sahibi 
o lan Bektaş i ler, dinde kolaylık taraftarıdırlar. Bu 
nedenle göçebe aşiretler arasında kolayca yayıl
mıştır. Sarı Saltuk, Seyyit Ali Sultan ve Otman Baba 
gibi büyük dervişlerin de Bektaşiliğin yayılmasında 
etkileri olmuştur. Bektaşilik XVI I .  yüzyılda da 
Anadolu v e  Rumeli'de yayılmağa devam etmiş, 
XVIII .  ve XIX. yüzyılda ise Arnavutluk ve Epir 
halkının İslamlaşmasını kolaylaştırmıştır . Az da olsa 
Irak ve Mısır'da Bektaşiler vardır. Tarihte Murat 11. 
ve Fatih devrinin ilk zamanlarında takibata uğra
yan Hurufiler kendilerini kurtarmak için Bektaş i 
gibi görü'nmeğe çalışmışlardır . Yeniçeri Ocağı'nın 
mezhebi haline gelen Bektaşilik, bunların sık sık is
yan etmeleri yüzünden Mahmut il. tarafından yasak
lanmış, Abdul-Aziz zamanında yeniden serbest bı
rakılmıştır. Cumhuriyet döneminde öteki tarikatlarla 
birlikte Bektaşilik faaliyetleri yasaklanmıştır. 

Bektaşilikte , mücerret dervişler teşkilatına men
sup oıa·nlar hiç evlenmezlerdi . Hatta bazıları kulak
larına demir halkalar takmışlardır. Bektaşilikle sıkı 
alakası olan Kalenderiye' nin de böyle mücerre t 
dervişler teşkilatı vardır. Bel evladı yahut Çelebiler 
denen dervişlerin, Hacı Bektaş Vel i sülalesinden gel
diklerini iddia ettikleri görülür. Bektaşilikte Hacı 
Bektaş'ın izinden gidenler anlamına kendilerine, yol 
evladı yahut babalar denen dervişler de vardır. Yol 
evladı ve Çelebiler arasında şiddetli bir yarışın ol-
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duğu da görülmüştür. Anadolu ve Rumeli'cleki kı
zılbaşlar Çelebilere bağlı kalmışlardır. Büyük şehir 
ve kasabalarda ise babaların ·nüfüzu hakim olmuştur. 
Zamanla Bektaş iliğin eski idealizmi sarsılmış, dervişlik 
babadan oğula intikal etmeğe başlamıştır. Sınırlarda, 
köylüler arasında ve göçebe aşiretler arasında çabuk 
yayılan Bektaşiliğin sert bir ekol olmadığını gör
mekteyiz . Esnek, umumi ve seygiye dayanan ilkeler 
taşıyan bu ekol, Anadolu halkının önemli ölçüde 
ruhunu okşamıştır .  Dini önderler görüşlerini tatlı 
espirilerle yaymağa çalışmışlardır. Öteki tarikatlara 
karşı zor kullanmadan Anadolu halkını birleştir
mek istemişlerdir. Esasen Bektaşiler zamanla Babai
ler, Kalenderiler, Hayderiler, Abdallar ve Hurufileri 
kendi görüşlerinde eritmeğe çalışmışlardır. 

Bektaşiler, Oniki imam'a çok saygı duyarlar. 
Bektaşi olanın şu üç şeye önem vermesi gereklidir : i 
l yilik etmek .  2- Erdemli olmak. 3- Tanrı'yı sevmek. 
Bektaş i babasından izin alan kimse, insanlığın ve eko
lün hizmetinde olur. Tarikata girmeden önce evli 
olanlar eşlerini ve yuvalarını muhafaza ederler. Be
kar iken derviş olanlar ise tekke ve dergahta hizmet 
yaparlar. Dervişlerin lideri babadır. Babaların lideri 
seçtikleri Dede'dir. Eğer bir çok Dede varsa onlar 
arasında da bir Büyük Dede seçilir. Büyük Dede, 
eğer o yoksa, Dede Bektaşi�crin manevi başkanıdır. 

Bektaş iler, Muharrem ayının ilk on gününde 
oruç tutarlar. Bunların niyaz denen duaları' yani 
ibadetleri vardır. Camide namaz kılarlar. Ramazan 
orucunr muhalefetleri yoktur. Onl�ra göre her iba
det insan için yararlıdır. Erdemli kişileri hangi dine 
mensup olursa olsun severler. 
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Şevval ayının ilk günü Bektaş ilerin kutsal bay
ramıdır. Zilhiccenin ilk on gününü, Nevruz gününü 
ve Muharremin onbirinci gününü de kutsal sayarlar. 
Her gerçek Bektaşi,  komşusunun eşlerine kardeş gözü 
ile bakar. 

Bektaşiler, · tarikatlarının esasının nübüvvetin 
ışığına dayandığını söylerler. Tarikata girenler saç
larım kesmelidirler. Bilmediklerini yetkili kişilerden 
sormalıdırlar. "Allah' tan umudunuzu kesmeyiniz", 
mealindeki ayete uygun olarak umutlarını yitir
mezler. Dostluğu ve iyilik yapmayı severler. Ölme
den önce nefslerini öldürmeğe çalışırlar. 

Alçak gönüllü olmak, kimseyi ayıplamamak ve 
her türlü yaratığa kötü gözle bakmamak, Bektaşilikte 
önemli ilkelerdir. Ayrıca sohbeti sevmek, sır saklamak, 
ve münacaat yapmak, Bektaşilerin önem verdiği hu
suslardır. Vefalı olmak, komşuya yardım etmek ve 
nükteli sözler söylemek Bektaşi törelerine uygundur. 
Bektaşiler birbirlerine de son derece bağlıdırlar. An
cak zamanla, Bektaşi halkın temiz duygularını sömü
renlere de rastlanmıştır . Bu yüzden, Bektaşi olanlar 
arasındaki eski birlik bozulmuş ve birbirinden az 
çok farklı görüşler doğmuştur. 
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MEVLANA· 

İslam Alcmi'nin yetiştirdiği bir çok büyük muta
savvıf vardır. Mutasavvıflar her şeyden önce iman 
ve ahlftk üzerinde dururlar. Kendi nefislerini düzelt
mek için ibadet ve zikir yaparlar. Çile çekerler. Göz 
yaşı dökerler. Onlar mal, şöhret ve gösterişe hevesli 
değil, Allah yolunun yolcusudurlar. Bazı mutasav
vıflara, tasavvuf nedir, diye sormuşlar : as-Seriyy as
Sakati " tasavvuf, iyi bir ahlaktır" , diye cevap vermiş . 
Amr b .  Osman al-1\.Iekki " tasavvuf, kulun her zaman 
en iyi olanı yapmasıdır" demiş. Ebu Bekr Şibl i ta
savvufu "kalbi temizleml"k, Allah'ı yücelterek anmak 
ve insanlara şefkat göstermek" ,  diye tarif etmiş. İmam 
Gazzal i ise "iyi bir kul olmak için nefsi yoketmek ve 
kalbi Allah' a  bağlamak tasavvuftur", demiştir. Ebu 
Muhammed Sahi b. Abdullah at-Tusteri, mutasav
vıf olan kimseyi şöyle anlatmış : " Mutasavvıf, kirden 
temizlenen, düşünce ile dolan, Allah'a yönelen, ya
nında altın ve çamur eşit olan kimsedir" . 

Tasavvuf ve mutasavvıfı her büyük din yolcusu ,  
kendi manevi yaşantısına göre anlatmıştır. Mana 
ve gayede her mutasavvıfın niyeti, Allah'a kavuşmak
tır. Tarifde meydana gelen değişik ifadeler, manevi 
dereceler arasındaki farklardan ileri gelmiştir. 

1 
Cüneyd al-Bağdadi ,  Haris al-Muhasibi, Ebu 

Talib al-Mekki, Kuşeyri ve İmam Gazzal i  gibi bir 
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çok büyük mutasavvıf, yazıları ve yaşantıları ile 
İslam tasavvufuna büyük hizmetler yapmışlardır. 

İşte bu büyük mutasavvıflardan biri de Mevlana 
Celaleddin Rumi'dir. Mevlana, hicri 604, miladi 
1 207 yılında Belh şehrinde dünyaya geldi . Hicri 
672, miladi 1 273 yılında Konya'da hayata gözlerini 
yumdu .  Babası Sultan al-Ulema Bahaeddin Veled'
dir. Bahaeddin,  Mevlana henüz 5 yaşında iken Belh '� 
ten ayrıldı. Bu ayrılışında, Moğol istilasının etkisi var
dır. Bahaeddin, Belh'den ayrıldıktan sonra bir süre 
Nişabur'da ve Bağdad'da kaldı. Hac vazifesini Hicaz'
da tamamladıktan sonra Şam'a ve daha sonra Ana
dolu'ya geçti . En sonra Konya'ya yerleşti . Burada 
bu bilgin zatın vaazlarına, Sultan Alaeddin Keyku
bat bile devam etmiştir. Nihayet Bahaeddin V eled 
hicri 628, miladi 1 220 yılında ölmüştür. 

Babası Bahaeddin öldüğü zaman Mevlana, 
vaazlar verecek derecede yetişmişti . Mevlana'nın 
yetişmesinde babasının ve onun arkadaşlarının etkisi 
büyüktür. Özellikle babasının manevi öğrencisi olan 
Burhaneddin Muhakk)k Tirmizi'den çok istifade et
miştir:. Mevlana Burhaneddin'in hicri 638 yılındı;t ölü
müne kadar onun sadık bir müridi olmuştur. Daha 
sonra tanınmış derviş Şemseddin Muhammed Teb
rizi ile tanışmıştır . Tcbrizi manevi alanda Mevlana'
ya büyük ölçüde etki yapmıştır. Mevlana, ona bağlan
mış, onu takdir etmiş ve gerçek Allah sevgisini onda 
görmüştür. O derecede ki ona yaklaşma, bağlanma ve 
tasavvufun inceliklerine dalma, Mevlana'nın haya
tına yeni bir istikamet vermiştir .  Dinin zahiri mana
ları yanında, derun i  anlamlarına daha çok önem ver
meğe başlamıştır . Onda Allah sevgisinin örneğini gör
müş ve onun sohbetleri Mevlana'yı bambaşka bir 
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insan yapmıştır. Zamanla Sultan al-Maşukin sayı
lan Şemseddin Tebrizi 'nin yanından ayrılmaz ol
muştur. Bu yüzden Mevlana, manevi öğrencilerini 
ihmal etmeğe başlamıştır. Şemseddin Tebrizi'ye 
:yakınlığını hoş görmeyenler incitici sözler söylemiş
lerdir. Bu sözlerden ötürü Tebrizi, Konya'yı terkedip 
Şam'a gitmiştir. Fakat bu ayrılık, büyük mutasav
vıfımızı daha çok etkilemiş ve manevi öğrencileriyle 
eskisinden daha az meşgul olmağa yönelmiştir. 
Hatta Şemseddin Tebrizi'nin tekrar Konya'ya dön
mesini sağlamak üzere, oğlu Sultan Veled'i Şam'a 
yollamıştır. Bunun üzerine Şemseddin Tebrizi, ri
calara dayanamayarak Konya'ya dönmüştür. Fakat 
bu dönüş sebebiyle Mevlana'mn yakınları, tekrar 
sızlanmağa başlamıştır. Bu durumdan Tebrizi mem
nun kalmamış ve ortadan kaybolmuştur. Onu 
Mevlana'nın oğlu Alaeddin'in öldürdüğünü iddia 
edenler olmuşsa da öteki oğlu Sultan V eled bu iddiayı 
kesin biçimde yalanlamıştır . Mevlana, Şemseddin 
Tebrizi'yi bulmak için Şam'a kadar gitmişse de bir 
netice alamamıştır. Bu ayrılış Mevlana'yı coşkun bir 
ilahi aşka düşürmüştür. Bundan sonra manevi 
öğrencilerinden Salahaddin Zerkub'da ilahı aşkı 
aramıştır. Salaheddin, on yıl kadar bu itibarı gördük
ten sonra ölmüştür. Bunun üzerine Mevlana, Hüsa
meddin Hasan b. Muhammed b. Ali Türk'ü manevi 
halife tayin etmiştir. Hicri 672  de Hüsameddin öl
dükten sonra Mevleviliğin manevi halifeliği, Mevla
na'mn oğlu Sultan Veled'e teklif edilmiştir. Fakat, 
bu teklifi başlangıçta kabul etmemiştir. Ancak genel 
ısrar ü;ıo;erine babasının ölümünden on yıl sonra Sul
tan Veled teklifi kabul etmek zorunda kalmıştır . 

. .Mevlana ölmüş ve fakat onun fikirleri yaşamış
tır. Ozellikle Mesnevi adlı eseri, Allah sevgisi ve tasav-
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vufi gerçekleri coşkun ifadelerle anlatmıştır. Çeşitli 
dillere çevirilen Mesnevi, bugün bütün dünyada 
değeri unutulmayacak bir eser sayılmıştır. Türk 
mutasavvıfının fikirleri, duyguları ve insanseverliği 
takdir edilmiştir.  Mevlana ayrıca Divan-ı Kebir, 
Fihi Ma Fih ve Meclis-i Seb'a gibi eserler bırakmış
tır. Mektubat da onun bazı fikirlerini taşır. Mevlana'
nın ölümünden bu güne kadar yediyüz yıl geçtiği 
halde düşünceleri yaşamakta, mezarı ziyaret edil
mekte ve dünyanın çeşitli yerlerinde manevi hayatı 
anılmaktadır. Ebu Hanife, İmam Maturidi, Farabi, 
Yunus Emre gibi büyük düşünürler yetiştiren Türk 
Milleti, Mevlana'nın kültürümüze katkıları ile daima 
iftihar edecektir. 

Mevlana'nın fikirlerinin yaşamasında oğlu Sul
tan Vcled'in önemli ölçüde emeği geçmiştir. Mevle
viliği kuran, teşkilatlandıqm ve Mevlevi ayinlerini 
saptayan Sultan V eled olmuştur. Mevlevilerin yaptığı 
semaların benzerleri , rfıhani bir zevk olarak her yıl 
bir tören halinde tekrarlanmaktadır. Tasavvufa raksı, 
musikiyi ve şiir san'atını sokmakta, Mevlana'nın bü
yük bir emeği geçmiştir. 

Mevlana özellikle insanı, ilahi aşka layık bir var
lık olarak ,anlamıştır. Yeter ki insan, imanı, ahlakı 
ve ibadeti ile bu sevgiyi kazanmak için çalışsın. İnsan, 
Yüce Allah'ı sevdikçe, onun buyruklarını tuttukça 
ve kalbinden kötülükleri sildikçe, Yüce Allah da onu 
sever. Tasavvufta gaye bu Allah sevgisine kavuşmak
tır. Mevlana, bu sevgiye layık olmanın yollarını 
göstermiş, insanları Allah sevgisinde . birleştirmek 
istemiş ve nefsinin kötü arzularını silmesini bilmiş
tir. Bu sebeple onun Türk tefekkür tarihindeki yeri 
unutulmayacaktır .  
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SADREDDİN KONEVi 

Sadreddin Konevi, bir Türk düşünürüdür. Es
kiden Konya'da çok tanındığı için, kendisine "Kone
vi" denmiştir. Hicri 606, miladi 1 2 1 0  da doğmuş 
ve hicri 673,  miladi 1 274 de ölmüştür. Düşünürün 
tam adı Sadr ad-Din Ebu'l-Meali Muhammed b. 
İshak b. Muhammed b.  Yusuf b .  Ali al-Konevi'dir. 

Konevi, kendi hayatı. hakkında an-Nefahat al
İlahiye ve Şerh Hadis al-Erbain adlı eserlerinde bilgi 
vermektedir. Malatya'da dünyaya geldiği anlaşıl
maktadır. Çocukluğu rahat ve çağına göre şanslı 
geçmiştir. Tanınmış düşünür Muhyiddin b. al
Arabi'nin düşünürümüzün yetişmesinde etkili ol
duğu söylenir. Şurası gerçektir ki Konevi, İbn al
Arabi 'yi tammış ve ondan yararlanmıştır. 

Konevi, tasavvufu severdi . Az uyumanın insan 
ruhunu inceltec�ği kanaatında idi. Bilime de düş
kündü. Bildiklerini Şam'daki Ümcyye Camii'nde 
öğrencilerine öğretirdi. 

Konevi, Şam'da Muhyiddin b. al-Arabi'den 
yararlanmış, hocası İbn al-Arabi'nin ölümünden 
sonra bir süre daha orada kalmıştır. 

Konevi, bir ara Mısır yoluyla hacca gitmiştir. 
Onun 1 2!i4 yılında Konya'da ilmi faaliyetlerde bu
lunduğu bilinmektedir. Hicri 656, miladi 1 258 
yılında Moğolların, hilafet merkezi olan Bağdad'ı  
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alması Koncvi'yi üzmüştür. Tasavvufi arınma yo
luna giren Konevi eserlerinden anlaşıldığına göre, 
Allah'ın tecellisine tanık olduğuna inanmıştır. Ay
rıca hudus ve kıdemin sırlarına erdiğini söylemiştir. 
Konevi'nin tasavvufi arınma yolundaki çabaları , 
yaşlılık döneminde daha da artmıştır. Nihayet hicri 
673, miladi 1 2 74 yılında hayata gözlerini yummuştur. 

Eserleri : 

Miftah al-Gayb, Tefsir al-Fatiha (İ 'caz al-�eyan) ,  
an-Nefehat al-İlahiyye, Şerh Hadis al-Erbain, Tab
siret al-Mubtcdi ve Tezkiret al-Munteht (Farsça 
olan bu eser tasavvuf ve ilkeleri hakkında bilgilerle 
doludur) , Şerh al-Esma il-Hüsna, Risale fi Hakk 
el-Mehdi, Mevarid Zev'il-İhtisas ila Makasıd il-İhlas, 
Mukatabat (Nasireddin Tusi  ile mektuplaşmalar) . 

Konevi'nin felsefesi mistik bir karakter taşır. 
İzlediği yöntem mükaşefe yoludur. Başka bir deyişle 
gönül temizliği ile gerçekleri ve ilahi sırlari öğren
me yoludur. 

Konevi, felsefecilerin ve kelamcıların yöntemin
den hoşlanmamıştır. Tasavvufta ittihatçıiarı ve lıulul
cüleri de beğenmemiştir. Sünnet Ehli'nin görüşleri 
çerçevesinde kalmağa çalışmıştır. Konevi, Gazzal i' -
nin aksine olarak çok kez akıl ve düşünceye önem 
vermemiştir. Böylece İslamın düşünceye verdiği 
önem üzerinde pek durmamıştır. Akıl ve düşünce 
yolu ile Tanrı'yı ispat etmeğe de gerek görmemiştir. 
Ona göre akıl olsa olsa şeriat sorunlarını anlamağa 
yardım eder. Tanrı'nın varlığının en büyük kanıtı 
olgun insandır. Başka bir deyişle insan-ı kamilin 
yetişmesi Tanrı'nın varlığının en büyük kanıtıdır. 
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Koncvi, daima aklın transandantal gerçekleri 
kavramağa yetmeyeceğini düşünmüştür. Ona göre 
i lahi gerçekler, ancak keşf yani iç yaşantının temiz
liği sonucu kazanılan sezgi gücüyle kavranır. 

Konevi'ye göre herkesin öznel bir Tanrı an layışı 
vardır. Tanrı 'ya inanan herkes; O'nu az çok ayrımlı 
tasavvur edebilir. İnsan, ancak kendi kabiliyetine 
göre Tanrı'yı kavramağa çalışır. 

Tanrı, öyle bir varlıktır ki O ' n u n  hakikatini 
kendinden başka hiç bir kimsenin bilgisi kuşatamaz . 

Konevi, İ 'caz al-Beyan ve an-Nefehat al-İlahi� 
ye'de bazı mertebelerden söz etmiştir. Onun yaptığı 
mertebe sınıflamaları tutarlı deği ldir. Örneğin, Nefe
hat'da verdiği mertebe sınıflaması şöyledir : 1- Gayb 
hazreti . 2- Yüce ruhlar ( al-kalem al-a'la, ar-Ruh 
al-a'-zam) . 3- Vasat-ı camia ( insan mertebesi) . '  4 
Mukayyet misal alemi. 5- Şahadet hazreti. 

Düşünürümüz, varlıkların mertebelerini başka 
türlü de sınıflandırmıştır. Konevi, "Gayb" sö�eüğü 
ile her şeyden önce Tanrı 'nın zat ve özünü kastet
miştir .  Bu anlamda Gayb "Hakiki Gayb" adını da 
alır. İlahi zat ve özü tam bilmek olanaksız olduğu 
için "Hakiki Gayb" meçhuldür. Akıl onu asla kav
rayamaz. 

Konevi, " İzafi Gayb" sözcüğü ile de Tanrı 'ımı 
dışındaki evrenin en yüksek tabakalarını kastetmiş
tir. Konevi'ye göre, evrenin üzerinde var olan ve 

tece�l i eden ilk varlık, ilah i gaybtır. 
1 
Daha sonra ilah i isim ve sıfatların zuhur ettiği 

"S�bit Işıklar" mertebesi gelir. 
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Üçüncü mertebede izafi gayb başlar. Koncvi'ye 
göre bu mertebede iki gayb alanı vardır : 1- Ceberut 
alemi : Soyut manalar alemi, 2- Melekut alemi : 
Mukayyed misal alemi (idealar alemi) . 

Konevi "Emr Alemi" deyimiyle, duyuların söz 
konusu olmadığı alanı kastetmiştir. Emr Alenıi'ne, 
Gayb alemi, Melekut alemi, Ruhlaı· alemi, Ulvi 
alem de denmiş ve çok kez bunlar birbirine eş anlam
da kullanılmıştır. Bu isimlendirmeler hazan karışık 
bir hal almıştır. 

Konevi, Çeberut alemine hazan "Orta Mertebe" 
adını da vermiştir. Yüce Ruh da bu alemde bulunur. 
Muhyiddin b .  Arabi, Ceberut aleminde Mücerred 
Manalar ve Nefisler'in bulunduğunu söylemiştir. 

Konevi'ye göre Emr alemine, Melekut alemi 
dahildir. Bu alemde Mukayyed Misaller (idealar) , 
İlahi Vahy, Kutsal Kitaplar ve gökyüzü bulunur. 

Konevi'ye göre Melekut alemindeki varlıklar 
göklerin ve yerin yönetimine etki yaparlar. Gökler 
alemini yönetenler Yüksek Melekı'.'ı.t alemi ehli, ci
simler alemini yönetenlere de aşağı melekut ehli 
denir. Konevi, aşağı melekut ehli ile ruhları kastet
miştir. Bunlara cinler ve şeytanlar dahildir. 

Konevi'nin pek tutarlı olmayan bir biçimde 
kullandığı Emr alemi (Meleküt alemi) ruhlar ale
midir. Mülk alemi ise, Halk alemidir. Melekut 
ehlinin bilgisi, Mülk ehlinin bilgisinden üs_tündür. 
Melekut, Tanrı'nın gizli "Batın" ismini de ifade 
eder. Mülk, ise O'nun zahir ismidir .  Tanrı, nesneleri 
Ruhlar alemi aracılığı ile yaratmıştır. Ruhlar alemi 
var oluş bakımından nesnelerin bulunduğu cisimler 
aleminden önce gelir. Cisimler alemi, Ruhlar ale-
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minin bir gölgesi gibidir . Ceberut aleminde ise öyle 
varlıklar bulunur ki bunlar Yüksek alem varlık
larının üstündedirler. Aynı zamanda ilahi nurun 
feyzetmesine aracı olurlar. Bunların en büyüğü Bü
yük Ruh (ar-Ruh al-A'zam) 'dır. Buna Yüce Kalem 
(al-Kalem al-A'la) de denir. · Tanrı, ilk önce Kalemi 
yani Aklı yaratmıştır. 

Misaller alemi, ruhlar alemi ile cisimler alemi 
arasında bulunur. Buna felsefe diliyle idealar alemi 
de diyebiliriz . Bu alemde velilerin ve Tanrı elçilerinin 
ruhları bulunur. Esasen ruhların cisim kazanması ve 
ahlakın somut hale gelmesi bu alemde olur. 

Ruhlar alemi basit, cisimler al emi mürekkeptir. 
Bunlar arasındaki bağlantıyı, Misaller alemi sağlar. 
Misaller aleminde ruhlar maddi varlığa sahip ol
muşlardır. 

Varlık mertebesinin dördüncüsü şahadet ve his 
(duyu) mertebesidir .  Bu mertebe, Mülk veya Halk 
alemini içeren varlık alanına girer. Bu mertebede du
yular faaliyet halindedir. Örneğin şahadet aleminde 
görme olayı olur ki bu mertebeye dahildir. Şahadet 
alemi bir açıdan Ga.yb yani Nur veya Batın alemi
nin karşıtıdır. 

Beşinci mertebe, insanın var olduğu alandır. 
Muhyiddin b. Arabi buna Hazret al-İnsan al-Cami 
adını vermiştir ki insanda bütün varlığı toplayan mer
tebedir. Konevi ise bu mertebeye Hazret al-Cami 
ya da al-Amr al-Cami adını vermiştir. Bazan da  bun
dan Hazreti al-Vasat al-Camia diye söz etmiştir. 

, Evrende bulunan her varlık bu beş mertebeden 
birirte dayanarak varlığını sürdürür. Konevi 'ye gö
re insan, bütün varlıkların bir hükmü ve bir genel 
görünüşü gibidir. 
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Koncvi, evrendeki çeşitli mertebeleri beş bölü
me indirmiştir. Beş mertebe de Gayb ve Şahadet 
alemi olmak üzere iki mertebeye indirilebilir. 

Konevi'nin felsefesinde ilahi rahmetin eseri olan 
evrene " Makrokozmos" yani büyük kainat, bunun kü
çük bir örneği olan insana ise "Mikrokozmos" yani kü
çük kainat denir. Allah, her şeyi ilahi rahmet ve sevgi 
ile yaratmıştır. İnsan evrenin bütün özelliklerini 
toplayan küçük bir evrendir . İnsan, Tanrı tarafından 
rahmet ve sevgi ile yaratılmıştır: Sonuç olarak insan, 
evrenin yaratılmasında gerçekten bir amaçtır 

İnsan, Güzellik ( Cemal) ve Güç (kudret) i.1fa
tiyle tecelli eden Tanrı'yı müşahede etme yeteneğine 
sahip tek varlıktır. Tanrı, şahıs değildir. O'nun belli 
bir bi çimi de yoktur. O, evrenle kendini izhar etm�ş
tir. İnsan bu alemde sanki uyku halindedir. Uyku 
da hayale benzer. O halde insan, gerçek varoluşu 
ölümden sonra görecek ve kavrayacaktır. Konevi'ye 
göre uyku, küçük ölümdür. Cismani ölüm ise büyük 
ölümdür. İnsan Tanrı'yı gerçek anlamda ancak 
ahirette görebilir. Sayın Prof. Dr. Nihat Keklik'in 
"Sadrettin Konevi'nin Felsefesinde Allah - Kainat 
ve İnsan" adlı eserinde açıkladığı gibi Konevi, 
Tanrı'nın varlıklara tecellisinin bazı mutasavvıflar 
tarafından bu dünyada görülebileceğini kabul etmiş
tir. Ancak bu görme, bir şahsı görme gibi değildir. 
Belki güneş ışıklarının billur parçaları üzerine yan
sıdığında değişik renklerde görünmeleri gibidir. 

Konevi'ye göre mutasavvıflar zikir ve riyazet 
yoluyla ilahi feyze ulaşırlar. İnsan , Gayb alemi ile 
şahadet (gözle görülen) alemi arasında bir berzah
tır. Yani geçittir. Tanrı ile yaratıklar arasında ilahi 
emirlerin taşınması vasıtasıdır. İnsan, Allah'a . naib 
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(vekil )  olabilmr özelliğinr de sahiptir. Olgunluk 
.derecesi�1e ulaşan kimseye insan-ı kamil denir. İnsan-ı 
kamil (olgun insan) her şeydir. İlahi feyze erişen 
kiınsC' olgun insandır. Varlık dairesinin sırl a�ına 
nüfuz eden insan, evrenin yaratılmasının amacıdır. 
İnsan, daima tecell i  eden Allah'ı  müşahade etme 
gücüne sahip şerefli bir varlıktır. Olgun insan, her 
şeyi kendinde toplayan bir nüshadır. Böyle insan 
ilahi gerçeğe ulaşır. Tanrı' nın zat i sıfatlarının sırrına 
erer. Keşfe sahip olur. 

Konevi,  genel olarak insanla olgun insan arasında 
bazı manevi derecelerden söz etmiştir. İ lk tabakaya 

· giren mutasavvıflar "şuhud" gücüne yani iç kuvvetle 
görme olanağına sahiptirler . .  Varlıkların yokluktan 
varlığa geçişlerine tanık olurlar. İkinci tabakaya 
girenler, ilah i varlık aynasında her şeyin özünü bö
lüm bölüm algılarlar. Üçüncü tabakaya girenler ise 
olgun insanlardır. Tanrı'nın özlerde zahir oluşuna ta
nık olurlar . İnsanda hem keşf gücü, hem de hayal 
gücü vardır. Hayal gücü duyu derecelerinin en yük
seğini şekillendirir. Hayal aleminin misal alemine 
nisbeti, parçaların bütüne nisbeti gibidir .  

Konevi'ye göre en son ve en yüksek varlık merte
besi , olgun . insandır .  

İnsanın bu dünyada görevi , Tann'ya iyi , güzel 
ve olgun davranışlarla ulaşmaktır. Olgun insan bunu 
gerçekleştiren kimsedir. İnsan, Tanrı'nın sıfatlarını 
kendine örnek aldığı derecede olgunlaşır. Tanrı'nın 
isimlerine davranışlarla benzeyerek ahlaki olgunluğa 
erişı;nenin ifade ettiği anlam da budur. 

1 
Konevi, inanç sorunlarında Ebu Hanifc'nin ve 

Maturid i 'nin görüşlerini devam ettirıiıeğe çalış-
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mıştır. Ancak,  onların görüşlerine tasavvufi fikirleri 
eklemiş tir.  Ayrıca Eflatunculuğun ve Yeni-Eflatun
culuğun hazan etkisinde kalmıştır. Tasavvufta hazan 
Gazzal i 'nin izinden gittiği görülmekle beraber Muh
yiddin İ bn Arabi'nin etkisi de görülür. 

Şu hususu da önemle belirtmek yerinde olur. 
Konevi, tasavvufi görüşlerinde İslam'a bağlı kalmak 

istemiştir. Daima delillerini Kur'an, hadis ve eski 
sufilerin sözlerinden vermiştir. Böylece tasavvufi bir 
görüşle İslamın savunucusu olmuştur. Onun eserleri 
Anadofu'da Türk-İslam kültürünün yayılmasında 
etkili olmuştur. Bu bakımdan Konevi'nin Türk
İslam felsefesinde özel bir yeri ve değeri vardır. 
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YUNUS EMRE 

Yunus Emre XIII .  yüzyılın ikinci yarısında ve 
XIV. yüzyılın başlarında yaşamış büyük bir şair, bü
yük bir düşünür, büyük bir ahlakçıdır. Yunus'un 82 
yaşındayken H.  720 / M. 1 320 yılında hayata göz
lerini yumduğu anlaşılmaktadır. Onun fikirlerini Di
van'ından ve Risalet al-N ushiyye adlı eserinden öğ
reniyoruz . 

Yunus, insan terbiyesine ve ahlftkına çok önem 
vermiştir. Kendisi Taptuk Emre adında saygıdeğer 
bir kişinin manevi  yönetiminde yetişmiştir. Bütün 
gücüyle Tanrı'ya layık bir kul olmağa çalışmıştır. 
Tanrı yolunda çalışanların şu özelliklere dikkat et
mesi gerektiğini şiirlerinde belirtmiştir : 1 - Kimseyi 
yermemek. 2- Nefsi semirtmemek. 3- Heva ve he
vesten uzak durmak. 4- Dünyaya aldanmamak. 5-
Alçak gönüllü olmak. 6- Tanrı'yı sevmek. 7- Mari
fetin değerini bilmek. 8- Hakikat için çalışmak. 9-
Gönül kırmamak . 1 0 . Ölmeden önce ölmek. 

Yunus Emre ölmeden önce ölmenin önemini bir 
dörtlüğünde şöyle ifade etmiştir : 

Ben dost ile dost olayım 
Caızım feda edeyim . 
Ölmezden evvel öleyim 
Dünya baki kalmaz bana 
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Yunus gönü l kırmanın kötül üğü hakkında da 
bize şu ikazda bulunmuştur : 

Ak sakallı bir koca 
Bilemez:. lıali nice 
Emek yemesin hacca 

Bir gönül yıkar ise 

Gönül kırmamayı tasavvufi görüşünün ilkelerin
den biri sayan Yunus Emre, bu konuda şunları da 
söylemiştir : 

Gönül Çalabın tahtı Çalap gönüle baktı 
iki cihan bedbahtı kim gönül ]ıkar ise 

* * *  

Bir ke,: gönül )'tktın ise b u  kıldığın namaz:. değil 
retmiş iki mtflet da/ıi elin yüzün )'Umaz:_ değil 

Esasen Yunus Emre, dinde dar görüşlü değil-
dir. Hoşgörü sahibidir. Hatta kendisi gibi din anlayışı 
olmayanlara da saygı göstermiştir. Aşağıda da görüle
ceği gibi onun bu husustaki düşüncelerini yansıtan 
ifadeleri çoktur : 
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Dostan artık kimse bilme:::. 
Kafir Müslüman kimdiğin 
Beıı kılarım ııama;:,ımı 
Hak geçird!yse ııa;:,ımı 

* * *  

Sen sana ne sanırsan 
4ıırığa da onu san 
Dört kitabın manası 

Budur e_ğer varısa 
* * *  

Oruç nama::. ;:,ekat hac ciirm-ü cinqyet durur 
Fakir bundan azattır hass-ı havas içinde 

* * *  



Kimse dinine biz lıilqf etmeziz 
Din tamam olıcak doğar muhab bet 

* * *  

Yetmiş iki millet su;um hudur hak dedim 
Korku hfvarıetedir ya ben niçin kızarım 

Görülüyor ki Yunus Emre, Kur'an'daki "dinde 
zorlama yoktur" mealindeki ayete uygun olarak vic
dan özgürlüğüne  saygılıdır. Bu husustaki fikirlerini 
şu beyitlerden de öğrenmekteyiz : 

llas-u am muti tisi dost kuludur cümlesi 
Kime rifdibilesin gel evinden taşra çık 

* * *  

Çalış, kazan , _ye, yedir, bir gönül ele getir 
Yüz Klibeden yeğrektir bir gönül ziyareti 

Yunus "Ol  kişi kim sağır durur, söyleme hak sö
z ü n ü  ona" diyerek fikri baskıya karşı çıkmıştır. 

Yun us Emre'nin felsefesinde hiçlik duygusu ve 
ölüm gerçeği önemli bir yer tutar. Ancak Yunus, ölüm 
ve hiçlik konularını şiirlerinde işlerken asla inkarcı 
olmamıştır. Aksine insanın Tanrı'dan geldiğini, yine 
O'na döneceğini ve insanın bu dünyadaki görüntü
si.ini.in geçici olduğunu belirtmeğe çalışmıştır. Yunus, 
bu fikirlerini şiirlerine serpiştirirken dünyanın bir 
hapishane Ye imtihan yeri olduğunu hatırlatmıştır. 
İ nsa nın dünyadaki kaygısını, sıkıntısını ve garip
liğini dile getirmiştir .  Yunus bu konular. üzerinde 
düşünürken, kurtuluşun Tanrı 'yı sevmekte olduğunu 
sık sık tekrarlamıştır. Tanrı 'yı gerçekten seven insa
nın, i' alemini manevi gerçeklere uygun olarak düzel
teceğini söylemiştir. Bu konuyla ilgili görüşlerini ihtiva 
eden şiirlerinden işte bazı örnekler : 
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Ben bir garip;e bülbülüm · 
Gülistana güle geldim 
Dilerdim avunam gülem 
lnlemem doldu cihana 

* * *  

r unus Emrem bu dürryada 
Kim güldü ki sen gülesin 
Küllt hep ağlayı ge;ti 
Kim geldi ise cihana 

* * *  

Gelin bir nazar eylen 
.N' oldu cihan i;inde 
.Niceler toprak oldu 
Bu az zaman i;inde 

* * *  

Anmaz mısın sen şol günü 
Gözün nesne gö"rmez ola 
Düşe suretin toprağa 
Dilin haber vermez ola 

* * *  

Bu dünya dönmüş zindana 
Koydular bizi zindana 
,Zindanda gülmek mi olur 
Yürüyeyim yana yana 

* * *  

Bu dünya kahır evidir 
Hem baki değil fanidir 
Aldanuban kalma buna 
Tez tövb�,ve gelmek gerek 

Yunus Emre, evrenin sonunu düşünürken Tan
n'nın sonsuzluğunu da dile getirmeğe çalışmıştır. 
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İnsanın kimi zaman bu dünyada kendini inkar et
tiğini ve yabancılaştığını söylemiştir. İnsanın asıl 
varlığından uzaklaşarak, olaylar karşısında gerçeğe 
ters düşmesini yermiştir. İnsanın zaman zaman 
günlük olayların hırsiyle kendi cevherini tükettiğini 
ince bir biçimde ifade etmiştir. Yunus, insanın kendi 
aslını düşünmesini, geçici şeylerden yüz çevirmesini 
ve Tanrı sevgisiyle varolmağa çalışmasını istemiştir. 
Yunus, insanın yabancılaşmasını, krizini ve geçici 
yaşantısını şu ifadeleriyle ne güzel dile getirmiştir : 

1 

Nerden n�ye geldim nrye 
lnanma yalan dünyaya 
Varır olıcak sinliğe 
Girem ah dost dryi dryi 

* * *  

Şol bir beş on arşın bezi 
Kefen edeler rynime 
Dökem şu dünya donlarım 
Giyem hry dost dryi dryi 

* * *  

Bir garip ölmüş diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğu.k su ile yuyalar 
Şöyle garip bencilryin 

* * *  

Fani dünyanın bryleri 
Giyerler türlü donları 
ratmışlar kara toprağa 
Gözleri dolmuş ola mı 

Yunus Emre, insanın asıl varlığının, gorunen 
biçimi değil, iç yapısı, manevi yapısı , daha başka bir 
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deyimle ruhi yapısı olduğunu söylemiştir. Bu iç var
lığın da Tanrı'nın varlığından bir nur olduğunu an
latmağa çalışmıştır. Düşünürümüzün işte bu husustaki 
bazı ifadeleri : 

Nereye bakar isem dopdolusun 
Seni nereye koyam benden iferu 
Beni sorma bana bende değilim 
Suretim boş yürür dondan iferu 

Şeriat, tarikat yoldur varana 
Hakikat, marifet ondan iferu 
Süleyman kuş dilin bilir dediler 
Süleyman var Süleyman' dan iferu 

Yunus Emre, felsefesinde hazan vahdet-i vücuda 
varan görüşleri dile getirmiştir. Bu görüşlerini , anlaşıl
dığına göre vecd halini yaşadığı anlarda ifade etmiş
tir. Normal zamanlarda evrenin, Tanrı'nın hür irade
siyle yaratıldığını doğrulamıştır. 

Yunus Emre'nin, insanın iç varlığını Tanrı'dan 
gelen bir bir ışık gibi gösteren, hazan da insanın 
Tann'da var olduğunu anlatan bazı ifadeleri şun
lardır : 
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redi yer, yedi göğü, dağları deniz/eri 
Ufmağ ile Tamuyu cümle vücutta bulduk 
Gece ile gündüzü, gökte yedi yıldızı 
Levhde yazılı sözü, cümle vücutta bulduk 

* * *  

Tevrat ile lncil' i, Furkan ile -?_ebur'u 
Bunlardaki beyanı, ciimle vucııttan bulduk 

* * *  

Onsekiz bin dlem halkı cümlesi bir ifinde 
Kimse yok birden ayrı söyleyen dil ifinde 

* * *  



Bu tılsımı bağlayan, cümle dilde söyleyen 
Yere göğe sığmayan girmiş bu can içine 

* * *  

Tanrı kadim, kul kadim, ayrılmadım bir adım 
Gör kul kim, Tanrı kimdir, anla ey sahip kabul 

Adem yaratılmadan 
Can kalıba girmeden 
Şeytan lanet olmadan 
Arş idi seyran bana 

Yunus Emre görüldüğü gibi büyük bir düşü
nürdür. Doğunun derin felsefesini kendine has bir 
sentezle dile getirmiştir. Bunu yaparken kendisinin 
insani dehası, din anlayışı ve tasavvufi kültürü önem
li bir etken olmuştur. Yunus'un felsefeye, hikmete ve 
tefekküre önem verdiğini şu ifadelerinden de anla
maktayız . 

O' dur bana benden yakın 
Hikmet bilen buldu hakkın 
Okuyup hikmetin ilmin 
Lokman olayım bir zaman 

Biçare Yunus neylesin 
Derdini kime söylesin 
Bir dem tefekkür eylesin 
Bu dünyanın hallerine 

Yunus Emre, görüldüğü gibi adeta bazı konular
da, batıdaki varoluşçu felsefeye öncülük etmiştir. An
cak Yunus, ne Sartre gibi, ne de Heidegger gibi in
karcı olmamıştır. Tanrı'yı daima yüceltmiş ve O'nun 
aşıkı olmuştur. Onun felsefesinde Gabriel Marcel 
ve I).arl Jaspers 'e mal edilen düşüncelerin tohum
larını görmekteyiz. Batılı bu düşünürler belkide 
Yunus'u  bilmiyorlardı . Ancak Yunus'un sistemi on-
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!ardan daha derin ve daha değİ§İktir. Duygusu, sez
gisi ve insancıl yapısiyle Yunus, bütün ü1sanların ıs
tırabını dile getirmi§tir. Bu konuyu Yunus'un şu 
dörtlüğü ile bitirelim : 

ll8 

Adımız miskindir bizim 
Düşmanımız kindir bizim 
Bir kimseye kiıı tutmayız 
Kamu alem birdir bize 



İBN HALDUN 

İbn Haldun, hicri 732, miladi 1 332 de Tunus'· 
da doğdu. Ailesi Hadramut'dan İspanya'ya · göç 
ederek gelmiştir. İbn Haldun felsefe, tarih ve zama
nında geçerli öteki ilimleri tahsil etti .  Tarihte Mes' -
udi'nin fikirlerinin etkisi görülür. Ancak kendisi bu 
konuda yeni araştırma yöntemleri getirmiştir. İlk 
kez sosyoloji  ve tarih felsefesi yapmıştır. İbn Haldu
ıı'un, Tarihine yazdığı Mukaddime adlı eserde ta
rih felsefesinin ilk araştırma yöntemi görülür. 

, 
İbn Haldun, Ebu Abdullah Muhammed al

Ansari' den ders almış, ayrıca çalışkanlığıyla kendini 
iyi yetiştirmiştir. Çeşitli siyasi görevlerde de bulun
muştur. Bir ara Fas Emiri Ebu İnan'ın veziri ol
muştur. Kıskananlar yüzünden hepsedilmiştir. Ser
best bırakılınca Endülüs'e gitmiştir. Onun Gırnata 
Emiri Abdullah b. Ahmer'in sarayında vazife aldı
ğını da görüyoruz . Bir ara bu Emir onu Kastil kral
lığına elçi olarak yollamıştır. İbn Haldun, hazan teh
likeyi sezdiği için, hazan da kırgınlıklar dolayısiyle 
saraydan saraya dolaşmış ve çeşitli emirlere hizmet 
etmiştir. Bir süre bedeviler arasında da dolaşmıştır. 
En sonra Kahire'de . hicri 808, miladi 1 406 da öl
müştür. 

Elimizde Tarih'i, Tarih'ine yazdığı Mukaddi· 
me'si ve Şifa as-Sail Li-Tehzibi'l-Mesail adlı eserleri 
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vardır. İbn Haldun tarih araştırmasının toplumun 
yaşantısı ile yakından ilgili olduğunu tcsbit etmiştir. 
Tarih insan hayatının toplumsal olaylarını açıkla
malıdır. Bunu- yapmak için de insanların yaptıkları 
eserler, besinlerin üretimi, ilim ve sanatın doğuşu 
anlatılmalıdır. Tarihin de bir kanunu vardır. Tarih , 
yalıJız gerçek olgular değil , aynı zamanda olguların 
tahlilidir. Tarihte benzer sebebler, benzer sonuçlan 
doğurmuştur. Tarih ona göre, toplumun bütün 
görünüşlerini kapsamalıdır. Böyle bir tarih, töreleri , 
devleti yönetme biçimlerini ve kültürü içermelidir. 
Kısacası tarih yalnız savaşlar demek değil, toplu
mun medeniyetini de anlatan bir ilimdir. İ nsan top
lumuna etki yapan olguları ve bu olguların neden
lerini açıklayan tarihçi başarılı olur. 

İbri Haldun, insan için toplum hayatının zorunlu 
olduğunu belirtmiştir. Devltıt, toplum dışında kavra
namaz. Devletsiz toplum düşünmek de güçtür. İn
san hayatı dayanışma ile . mutlu doğrultuda gelişir .  
Toplum için devamlı anarşi imkan dışıdır. Sonunda 
yönetenlerin ve yönetilenlerin bulunması gereklidir. 

İbn Haldun, uygarlıkların kurulmasında iklim
lerin de etkili olduğunu ve büyük uygarlıkların iklimi 
ılımlı olan yerlerde kurulduğunu belirtmiştir. Böyle 
iklimler insan tabiatına daha uygundur. Sert iklim,  
insanı daha çok yorar ve  böyle iklimi olan yerlerde 
doğaya uymak güç olur. Aşırı sıcak ve aşırı soğuk ik
limlere nazaran ılımlı yerlerin insanı daha çok çalış
ma imkanı bulur. 

İbn Haldun'a  göre insan doğduğu gibi kalmaz .  
İnsanın alışkanlıkları ve içinde yaşadığı toplumun 
şartları ona etki yapar. Milletlerin değişik karakterde 
olmaları alışkanlıklarının ve kazandıkları yaşam tarz-
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!arının sonucu d ur. Alışkanlıklar insan tabiatını değİ§
tirirlcr.  Alışılan şey töre haline gelir. 

İbn  Haldun'a göre devlet, hal ve şartların geliş
mesiyle deği§ikliğe u,ğrar. Bir devlet, yükselme, du
raklama ve gerileme hallerini geçirir. En sonra da 
yıkılır. Devletin devamlıl ığı insan hayatına benzer. 
İnsan topl u mun un gec;ireceği bu c\Tc leri önleıneğc 
imkan yoktur. 

İbn Haldun'a göre bir devlet �u  bq olguyu 
ya�ar : 

1 - Göçebelikten zafere ulaşmak, 
2 - Alınmış yerlerdeki kavimlere hükmetme. İ k

tidarın sağlamlaştırılması, köleler sınıfinın ve sanat
ların doğması . 

3- Büyük şehirlerin kurulması . Zenginliğin art
ması . Çiftçilik ve ticaretin gelişmesi . 

4- Yönetenlerin barış ve esenlik yolunu seçmesi .  
Başka ülkelere göz dikmemesi v e  geçmiş milletlerin 
tecrübelerinden yararlanması . 

5- Yönetenlerin eğlenceye ve haksız iŞlere yönel
mesi . Bu hale düşünce devletin çökmesi bir gii n 
kesinleşir . 

İbn Hald un, dinin toplumsal etkisini kabul et
miştir. Devlette liberal bir politikanın ve özgürlü
ğün yerleşmesine taraftar olmuştur. Özellikle düzen 
ve görev sevgisinin yerleşmesinin önemine dikkati 
çekmiştir. Geniş düşünceli bir insan olarak İbn Hal
dun, fertler üzerinde gereksiz baskıyı hoş karşılamaz . 
Umran İlmi dediği medeniyet ilmine önem vermekle 
sos).olojiye hizmet etmiştir. İktisadiyatın ferdi ça
balarla gelişeceğini ve zenginliğin ancak çalışmakla 
kazanılacağını belirtmiştir. Dindar olan İbn Haldun, -
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dini, insanın sosyal hayatının bir görünüşü olarak 
anlatmıştır. Ferdi ruh hayatına önem veren İbn 
Haldun, hiç bir şeyde aklı ihmal etmemiştir. Tarihle 
sosyolojiyi adeta birleştiren ve araştırmada yeni ilke
ler getiren İbn Haldun büyük bir düşünürdür. Onun 
bu yoldaki çalışmaları bir çok İslam devletine ışık 
tutmuştur. Şarklı ve garplı bir çok bilgine yol göster
miştir. Ondokuzuncu yüzyılda Tunus' ta onun adına 
nisbetle Halduniye Cemiyeti kurulmuştur. Bu ce
miyetin, onun görüşlerini yansıtmak için çaba har
cadığı görülmüştür. 

İbn Haldun, . Mukaddime'sinde çeşitli ilimleri 
ı:ınlatmış ve bu ilimlerin değerini belirtmiştir. İlim
leri ilkin akli ve nakli diye ikiye ayırmıştır. Akl i 
ilimleri de dörde ayırmıştır. Bunların dalları şun
lardır : 1- Mantık . 2- Talimi (Riyazi )  ilimler. 3-
Tabii ilimler. 4- İlahi ilimler. Şer' i yani nakli ilim
lerin bölümleri de şunlardır : 1- Tefsir. 2- Kıraat. 
3- Hadis. 4- Fıkıh Usulü. 5- Fıkıh, 6- Kelam, 7-
Tasavvuf. 8- Rü'ya. Ayrıca bu ilimlerin daha küçük 
dallarından da bahsetmiştir. 

İbn Haldun ayrıca dil, kimya, harflerin esrarı, 
sihir ve tılsım ilimlerinden de söz etmiştir. 

İbn Haldun, çocukların eğitimi hakkında da 
fikir yürütmüştür. Bu hususta önem verilecek ilkele
ri şöyle sıralamıştır : 1 - İlkin kolay şeylerden başla
yıp zor olan şeylere doğru tedricen ilerlemek gerekir. 
Konuyu bir kaç kere tekrarlamakta yarar vardır. 2-
Çocuğun duygularına hitap eden örnekler verme
lidir. 3- Bir konuyu iyice öğretmeden diğerine geç
memelidir. 4- Öğretim sırasında çocuğa sert davranıl
mamalıdır . Çünkü sertlik çocuğu yalan söylemeğc 
iter ve tembelleştirir. 5- Çocuğa öğüt yerine iyi 
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örnekler vermelidir. Ana, baba ve öğretmen çocuk
lara yasak ettikleri şeyleri yapmamalıdır. 6-- Çocuğa 
dersler ana dili ile verilmelidir. 

Görülüyor ki İbn Haldun'un eğitim hususunda 
koyduğu ilkeler, bu gün dahi geçerlidir. Özellikle ço
cuğun şahsiyetine verasetin <leğil , <"ğitim ve toplumun 
törelerinin yön vereceğini kaydetmesi dikkati çeki
cidir . 

Hasılı İbn Haldun, çok yönlü bir düşünürdür. 
Onun görüşleri tarih araştırmasına ve sosyoloji ilmi
nin gelişmesine etki yapmıştır. İbn Haldun Araplarla 
Türkleri karşılaştırırken Türklerin başarılarından ve 

üstünlüklerinden övgüyle söz etmiştir. İ bn Haldun, 
akılcı ve tecrübeye önem veren bir düşünür olmak 
la beraber tasavvufculara da saygı göstermiştir. 

İbn Haldun, yalnız İslam aleminde değil, aynı 
zamanda batılılarca da takdir edilen büyük bir dü
şünürdür. 
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NESİMİ'NİN FELSEFESİ 

Nesimi'nin şiirlerini ne zaman okusam başka 
bir tat duyarım. Çünkü O'nun dizelerinde yalnız 
sanat değil, felsefe de vardır. 

Nesimi  1 339- 1 344 yılları arasında dünyaya gel
miştir. Fazlullah al-Hurufi'nin öğrencisi olmuştur. 
Fazlullah al-Hurufi, tanınmış Cavidanname adlı 
eserin yazarıdır. Kabalistlerin görüşlerinden etki
lenerek harflerden anlamlar çıkarmağa çalışmıştır. 
Kabalistler, Museviler arasında türemiş ve Tevrat' ı  
kendilerine göre harflerden anlamlar çıkararak yo
rumlamışlardır. İran geleneklerine bağlı olan Faz
lullah al-Hurufi, temelde Kur'an'a dayalı yeni bir 
dini yorumla görüşlerini açıklamaya çalıştı . İnsanın 
Tanrı'nın bir benzeri olduğunu ve kendisinin ön
ceki peygamberler tarafından haber verildiğini id
dia ediyordu .  Görüşleri yayılmağa başlayınca, Ti
mur'un oğlu tarafından öldürtüldü.  Kesin olmamak
la birlikte 1 4 1 8'de öldürüldüğü kabu l  edilmekte
dir . 

Nesimi, FazluÜah' tan ctkiİenmekle birlikte, on
dan farklıdır. Her şeyden önce Türktür. Şiirlerini 
içeren türkçe büyük bir Divan'ı vardır . Üstelik, 
Türk geleneklerinin etkisi altındadır . Anadolu'yu 
dolaşmış, bazı yerde iyi karşılanmış, ba:.ı;ı yerde ise 



soğuk kabul görmüştür .  İslam'ın klasik anlayışın
dan farklı felsefi görüşlerin sahibiydi .  Onu s c w n 

Ier görüşlerini Anadolu 'da yaymağa başladılar. Nc

sim i 1 4 1 8'de Halep'de derisi yüzülerek öldürüldü .  
Yandaşları zamanla arttı . Fatih bile Onun görüşle
riyle ilgilendi . Ancak medr�sc mensuplarının, bu 
gidişi tehlikeli bulması üzerine, Padişah ikna edildi 
ve Hurufiler cezalandırıldı . 

Nesimi'nin felsefesi, İranlı Hurufilerin görüşle
rinden daha tutarlıydı . Her şeyden önce Kur'an 
ahlakını savunmuş ve düşüncelerini İslami kavram
larla anlatmağa çalışmıştır. O, Muhyiddin b .Arabi ,  
Mevlana, Yunus ve Sadrettin Konevi 'nin etkisinde 
kalarak varlıkta birlik felsefesini benimsemiştir . Bu 
nedenle de O 'nun görüşleri kendinden sonraki bir 
çok şairi etkilemiştir. UsuH, Penah i, Temannai ve 
Virani gibi tasavvuf şairleri üzerinde Onun etkisi 
görülür. Nesimi, Ehl-i Beyt ' i  sevdiği için genci ol a
rak Bektaşiliği de etkilemiştir. 

Nesim !, felsefesinde varlığın özünün bir old u 

ğunu söylemiştir . Her  nesne, gerçekte Tanrı 'nın çe
şitli biçimde görünmesinden başka bir şey değildir . 
Gönlü arı , niyeti gerçeği bulma ve görüşü sağlam 
olanlar, varlığın ötesindeki gizleri kavrar. Ona göre 
her nesne, Tanrı'nın bir tanığı ve işaretidir .  Kısa
cası varlık ve Tanrı ayrı öz değildir . 

Nesimi'nin felsefesinde insana üstün bir değer 
verdiğini de gözlemekteyiz . Ona göre insan evrenin 
en onurlu varlığıdır. Tanrı meleklere , ilk insan A
dem'e secde etmelerini emretmiştir . Bu insanın ne 
deril,i değerli bir varlık olduğunu gösterir . İnsan 
öncesizde ruhsal açıdan Tanrı katındaydı . Tanrı
nın emriyle onun katından yeryüzüne gelmiştir . Bu-
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rada çıkar, tasa, sıkıntı birbirini izler . Kötü tut
kular insana aslını unutturur. Oysaki insan kendini 
ve aslını bilmelidir . Dünya engellerini ruhsal açıdan 
aşanlar, Tanrı'yı sevmesini bilenlerdir . İnsan bu 
engelleri aştıkça Tanrı'yı sevdikçe O'nunla özdeş
leşir. Tanrı 'dan geldiğini, yine O'na döneceğini 
kavrar .  Gerçekte insan Tanrı'nın yeryüzünde bir 
görüntüsü gibidir. İnsanda Tanrılık cevheri vardır . 
Nesimi yer yer Tanrı, evren ve insanı aynı varlı
ğın değişik kavranışı gibi görür. 

Nesimi felsefesinde en önemli oge, insanın bi
lincini derinleştirme yeteneğine sahip olmasıdır . 
Evrende insan üstün bir değere sahiptir .  Nesimi, 
özellikle Kur'an'da geçen "biz insanı en güzel bir 
biçimde yarattık"; ayetinin yorumu üzerinde çok 
durmuştur. 

Sonuç olarak Nesim i, Türk felsefesinde insana 
değer veren büyük düşünürlerden biridir . Varlıkla 
Tann'yı vahdet-i vücut felsefesinde birleştirmesi ve 
özgür bir iradeyle medreseden farklı görüşler sergi
lemesi onun hayatına mal olmuştur. Ancak görüş
leri dinsel açıdan ne kadar kınanırsa kınansın, Ne
simi halkın gönlünde yaşamış ve şiirleri okunmuş
tur. Nesimi'nin Divanı 1 844'de iki kez, 1 88 l 'de bir 
kez ve nihayet Cumhuriyet döneminde de Kültür 
müsteşarlığı tarafından bastırılmıştır. 

Şiirlerinde aruz veznini kullanmıştır . Sanat 
açısından Divan edebiyatına yakındır. Azeri leh
çesiyle yazılan dizeleri halk şiiri tadı da vermekte
dir. Üslubu akıcı, sözcükleri zengin, din i kültürü 
geniş ve doğu felsefesini iyi bilen bir ozandır. Ancak 
onun şiirleri yanında felsefesinin . gücü çoğu kez u-
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nutulmuştur. Yaşadığı çağda tasavvufu tembellik 
ve uyuşukluk olarak değil, yanan bir volkan gibi 
göstermesi de dikkati çekicidir . Coşkun bir ruha ve 
atılımcı bir yüreğe sahip olduğu açıkça anlaşılmak
tadır. Dinsel açıdan inkarcı değil, taşkın ve medrese 
kurallarını aşan bir yönü olmuştur. Bu yüzden onu 
sevenler kadar, taşlayanlar da bulunmuştur. 
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SİMAVNA KADISI OGLU BEDRETTİN 

XV. Yüzyılda Simavna Kadısı Oğlu Bedrettin 
Osmanlıların başına zaman zaman dert açmıştır. 
Bedrettin Edirne, Bursa, Konya ve Kahire'de bil
gisini artırmıştır. Mantık, astronomi ve dinsel bi
l imler tahsil etmiştir. Mısırda tanıştığı Ahlatlı Şeyh 
Hüseyin'e gönülden bağlandı . Bir ara Tcbriz 'dc 
Timurla görüştü . Orada bilginlerin hayranlığını 
kazandı. Batıni düşüncelerin etkisinde kaldı . Seyit 
Hüseyin ölünce onun halifesi oldu.  Bir ara Şam V C'  

Halep dolaylarında dolaştıktan sonra Konya, Aydın 
\'e Tirc'ye geçti . İzmir'e uğradı. Kendisini Sakız 
adası hıristiyanları çağırdı . Orada ikinci bir Mesih 
derecesinde bir insan gibi görüldü .  Nihayet Edir
ne'ye gitti . Yedi yıl yalnızlık içinde bir hayat sürdü .  
Bu sıralarda Yıldırım Beyazid'in oğulları arasında 
taht kavgası vardı .  Yıldırım'ın oğlu Musa Çelebi, 
Süleyman Çclebi'den Edirneyi almış ve Sultan ol
muştu .  Musa Çelebi Bedrettin' i  kazasker yaptı . 
Ancak Yıldırım'ın öteki . oğlu Çelebi Mehmet, Mu
sa Çelebi dahil bütün kardeşlerini yenerek devletin 
birliğini sağladı . Çelebi Mehmet Bedrettin'e saygı 
göstermekle beraber onu İznik'te oturmağa zorladı . 
Bedrettin bir süre sonra İ sfendiyaroğlu beyliğine 
kaçtı . İsfendiyaroğlu, Çelebi Mehmet' ten korktuğu 
için Bedrettin'in Silistre, Dobruca ve Deliorman 
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bölgesine gittiğini görmekteyiz . Buralarda siyasi 
faaliyetlerde bulunmaya başladı . Onun tanınmış 
müritlerinden olan Börklüce Mustafa Osmanlıla
ra isyan etti. Bedrettin de yeryüzünde kendisinin 
halife olduğunu ve buyruklarına uyulması gerekti
ğini etrafa yayıyordu . 

Onun öğretisine göre Osmanlı ülkesindeki in
sanlar arasında din ayrımı kaldırılmalıdır. Müzik 
dinlemeğe ve şarap içmeye izin verilmelidir. İnsan
lar arasında, kadın hariç her şeyin ortak olması sağ
lanmalıdır. Kimi dinsel yasaklar kaldırılmalıdır. 

Osmanlılar, neticede Börklücü isyanını bastır
dılar ve Mevlana Haydar Acemi'den aldıkları bir 
fetva ile M . 1 420 de Bedrettin'i astırdılar. 

Felsefesi, Bedrettine göre salt varlık birdir . Var
lık konusundaki görüşü vahdet-i vücut (varlığın 
birliği) kuramını anımsatmaktadır. Onun varlık fel
sefesine vahdet-i mevcut (var olmuşun birliği) de
mek daha uygun olur. Ona göre Tanrı görünmeyi 
dilemiş ve O'nun zatından zorunlu olarak varlık doğ
muştur. Var olan her şey O 'nun niteliği ve biçimidir . 
Tanrı herşeydedir . Herşey de ondadır . Varlıkların 
birbirlerine karşıt gibi görünüşü birtakın derece
lerin gereğidir. Bu durum görecelidir . İnsanların or
ganları hep birlikte nasıl insanı meydana getiriyor
sa bütün varlıklar da Tanrı'dan ibarettir . Varlık'da 
Tanrı'dan başka birşey yoktur. 

Şeyh Bedrettin özgürlük sorunu üzerinde de 
durmuştur. Ona göre Tanrı'nm irade ve seçimi salt 
dileğine, göre düşünülemez . Tanrı birşeyi dilerse 
yapar, demek doğru değildir. Gerçekte Tanrı, bir 
şeyi o şeyin yeteneği ne ise öyle diler. Başka bir şey 
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dilemez . Eğer kelamcılar gibi Allah dilediğini ya
par denirse, zalimin zulmünü, inkarcının inkfırını da 
diler anlamı çıkar . 

Bedrettin'e  göre öldükten sonra bedenler di
rilmezler. Dağılan biçimler yeniden meydana gel
mezler. Ancak yeryüzünde insan türü tükense yi
ne, insan yaratılması olumsaldır . Ölü bedenlerin di
rilmesi ve kıyamet kopması söz konusu değildir. Var 
oluş ve dağılış alemleri öncesiz ve sonrasızdırlar. 
Dünya ile ahiret görecelidir. Görünen biçimler ge
çici dünyadır . İç  alemse yok olmayan ahirettir . Cen
netteki huriler, köşkler, nehirler ve türlü nimetler 
birer semboldürler. 

Ona göre peygamberler, çocukları iyiliğe yö
nelten velilere benzerler. Ancak ana ve baba yalan 
söyleyebilir. Peygamberler ise yalan söylemezler. 

Bedrettin 'i  peygamber sananlar olmuştur. Ken
disi de zamanının mehdisi ve kurtarıcısı gibi dav
ranmıştır . Dinsel açıdan yanılgılara düşmüş ve gaybı 
bildiğini ileri sürmüştür. Ancak XV. yüzyıl için öz
gün bir düşünürdür. Vergiden bunalan halktan ya
na olmuş ve mal ortaklığını savunmuştur. Manevi 
duyguları siyasal amaçla sömürerek içinde dinsel 
öğreti bulunan sosyalist bir düzen kurmak istemiş
tir . Onun öğretisi çevresini etkilemiş ve yandaşları 
Osmanlılara karşı koymuştur. Bedrettin asıldık
tan sonra yandaşları şia içinde yer almayı yeğlemiş
ler ve böylece Bedrettin ocağı yaşamıştır . Zaman za
man onun hakkındaki tartışmalar devam etmiştir . 
Kimileri onu lanetlemiş, kimileri de onu bir veli sa
yarak saygıyla anmıştır . Onun görüşlerini klasik 
İslam anlayışı açısından doğru saymak olanaksızdır. 
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MUTEZİLE EKOLÜNÜN İKİ DÜŞÜNÜRÜ : 
VASIL VE CAHİZ 

İslam'da Mu' tezile  adı, başlangıçta bazı siyas i 
olaylara katılmayanlara verilirdi. Mesela Hz. Ali ile 
Hz. Aişe arasındaki çekişmede tarafsız kalanlara 
"Mu'tezile" denmişti . Her iki tarafa katılmayıp ta
rafsız kalan Sahabiler arasında Abdullah b .  Ömer, 
Muhammed b. Mesleme a l-Ansari ve Usame b. 
Zeyd gibi tanınmış kimseler varclı .  

Hz. Hasan ve Hz.  Muaviye arasındaki çekiş
meye katılmayanlara da "l\1u' tezile" adı verildi . 
Bunlar tartışmaya girmek istemeyen, tartışma yerine 
daha çok ibadete önem vermek isteyen kimselerdi. 

Bir kelam ekolünün doğmasını sağlayan itizal i 
hareket ise milad i 748 de ölen Vasıl b. Ata ile başlar. 
Vasıl b .  Ata, Basra'daki zühd ekolünün başkanı olan 
Hasan Basri 'nin öğrencisidir. Bir gün Hasan Basri ' 
nin toplantısına bir adam gelerek şöyle bir soru yö
neltti : "Büyük günah işleyen kimse mü'min midir ? 
Yoksa kafir midir" ? Bu soruya Hasan Basri '  den önce 
öğrencisi Vasıl b .  Ata cevap verdi . Vasıl b .  Ata, ce
vabında "büyük gün�h işleyen ne kafirdir, ne de mü' 
mina,ir. Böyle bir kimse fasıktır" , dedi . Bunun üze
rine Hasan Basri, kelam ilmi tarihinde tanınmış 
"Vasıl bizden itizal etti , yani ayrıldı" cümlesini söyledi . 
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Vasıl'm hocasından ayrılmasiyle "ayrılanlar'' . anla
mına gelen Mu'tezile Ekolü doğdu. 

Vasıl b.  Ata, büyük günah işleyeni fasık saymak
la Haricilerin görüşlerini çürütüyordu. Hariciler 
büyük günah işleyenin kafir olduğunu söylüyorlardı . 
Mesela, adam öldüren, hırsızlık yapan, yetim hakkı 
yiyen veya dedi-kodu eden kimse Haridlere göre 
ne kadar çok ibadet ederse etsin kafir sayılır. Mu' tezile 
bu görüşe katılmadı. Büyük günah işleyen mü'min, 
fasık sayılır diyorlardı. Mu'tezile'ye göre , böyle bir 
günah işleyen kimse tövbe etmeden ölürse cehen
nem'e gider. Ancak imanı olduğu için bir kafirden 
daha hafif bir ceza ile cezalandırılır. Mu'tezile'nin 
bu görüşü aynı zamanda Mürcie'ye de bir karşılık 
idi. Çünkü Mürcie, iman sahibi kimseye günah iş
lemenin zarar vermeyeceğini ileri sürüyordu. Kur'
an'daki "Allah'tan umut kesmeyiniz . Çünkü Allah 
bütün günahları bağışlar" ' mealindeki ayeti delil 
göstererek İslam'da imanın önemli olduğunu, mü
minin günahını Allah'ın bağışlayacağını, inançsız
ların ise cehennem'e gideceklerini söylüyorlardı. 
Oysaki Mürcie'nin bu görüşü hem Mu'tezile, hem de 
Sünnet Ehli açısından yanlıştır. Sünnet Ehli'ne göre 
göre Kur'an bir bütündür. Kur'an'da gerek inancın 
önemi ve gerekse ibadetin önemi belirtilmiştir. Ay
nca büyük günah işlemenin kötülüğü açıklanmıştır. 
Bu nedenle İslam'da iman ve davranış güzelliğine 
beraberce önem vermelidir. Nitekim sevgili Pey
gamberimiz "ben ahlakın güzelliklerini tamamla
mak üzere gönderildim", diye buyurmuştur. 

Sünnet Ehli'ne göre büyük günah işleyen kimse 
kafir sayılmaz. Suçsuz da sayılmaz . Böyle bir kimse 
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günahkar mü'min sayılır. Günahını Allah dilerse ba
ğışlar, dilemezse bağışlamaz . 

Vasıl b .  Ata, yeni bir fasık anlayışı getirmekle 
alışılagelmiş görüşlere ters düşüyordu. Çünkü Pey
gamberimiz zamanında kafirle mümin arasında bir 
fa.sık mertebesi yani "iki yer arasında orta yer" 
görüşü yoktur. Vasıl b. Ata, büyük günah işleyen 
kimsenin ahirette kafirle - mü'min arasında bir mer
tebeye sahip olacağını söylemekle Sünnet Ehli'ne 
ters düşüyordu. Peygamberimiz zamanında insanlar 
genellikle üç bölüme ayrılırdı : Mü'minler, munafık
lar, kafirler. 

Mü'minler, imanin şartlarına inanıp davranışları 
ile de İslamiyet'e bağlı kalan kimselerdir. 

Münafıklar, kalpleri ile inanmadıkları halde mü'
min görünen kimselerdir. Bunlar görünüşte ibadette 
de kusur etmezlerdi. 

Kafirler, İslamiyet'i açıkça kabul etmeyen kim
selerdir. 

Peygamberimiz zamanında insanlar genellikle 
bu üç bölüme ayrılırdı. 

Vasıl b. Ata, Allah'ın zati sıfatlarını da te'vil et
miştir. Tevhit inancının gereği olarak Allah'ın yalnız 
kıdem sıfatını kabul etmiştir. 

Vasıl, kader meselesinde Ma'bed al-Cuheni ve 
Gaylan ad-Dımeşki'nin etkisinde kalmıştır. Ona 
göre hakim ve adaletli olan Allah'ın, kullarına ira
deleri ile yapmadıkları fiilden ötürü zulmetmesi 
düşÜıtülemez . Kullar bir fiili Allah'ın zorlaması ile 
değil, kendi özgür iradeleri ile işlerler. Bundan dolayı 
da sorumludurlar. 
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Mu'tezile'nin ilk kurucu Vasıl b. Ata, Sıffin sa
vaşı, Cemel vak'ası ve Hz. Osman'ın öldürülmesi 
olayı hakkında fikir yürüttü . Sünnet Ehli mensupları 
Sahabeye karşı son derece saygılı oldukları halde 
Vasıl b. Ata, sözü geçen olaylara katılanların bir bö
lümünün fa.sık olduğunu iddia etti. 

Vasıl b. Ata, görüşlerini yaymak için çeşitli 
eserler yazdı . Eserlerinin bazılarının isimleri şun
lardır : Asnaf al-Murcie, Kitab fi' t-Tevbe, Kitab Ma
ani'l-Kur'an, Kitab fi' t-Da'vet, as-Sebil ila Ma'rifet 
al-Hakk, Kitab Ma Cera Beynehı1 ve Beyn Amr b.  
Ubayd, Tabakit Ehl al-İlm va'l-Cehl, al-Menzile 
Beyn al-Menzileteyn, al-Hatb fi't-Tevhid va'l-Adl . 

Ne yazık ki Vasıl'ın kaybolan eserlerinin isim
lerini ancak Tabakat kitaplarından öğrenebiliyoruz . 

Vasıl hakkında sözlerimizi bitirmeden önce bir 
hususa dokunmakta yarar vardır. Vasıl b. Ata za
manında Zındıklar, Ma'neviye, Haric iler, Dehriler 
ve çeşitli dini akımlar İslamiyet'e aykırı görüşler yayı
yorlardı . Mu' tezile'den gerek Vasıl b. Ata ve gerekse 
Amr b. Ubeyd bu akımlara karşı durdular. Kendi 
öğrencileriyle birlikte İ slamiyet'in savunmasını yap
tılar. Vasıl, bazı görüşlerinde yanılmakla birlikte 
İslamiyet'i savunmakla olumlu bir hizmet de yaptı . 
Esasen kendisi ibadete ve ilme düşkün bir kimse idi . 
Ahlak açısından da olgun davranmağa çalışırdı. 
Mu' tezile ekolünden, kötü niyetli bazı kişiler yanında, 
dinimize hizmet eden bilginler de yetişti . İ şte bunun 
içindir ki halife Me'mun, Mu'ta.sım ve Vasık, Mu'
tezile Ekolü mensuplarını tuttular. Onlara değer 
verdiler. Abbasi Devleti sarayında itibarı olan bir 
mu'tezili bilgin de Ca'fer b. Mubeşşer'dir. Bir gün 
Halife Vasık, veziri Ahmed b.  Ebi Davud'a, niçin 
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kendi dostıı olan mu' tezil i bilginleri kadı ve hakim 
tayin etmiyorsun deyince Vezir şu cevabı verdi : 
"Ey Mü'minlerin Emiri , onlar bunu kabul etmiyor
lar. Mesela Ca'fer b. Mubeşşer'e onbin dirhem yol
ladım. Kabul etmedi . Ziyaret için izin istedim, ver
medi . Müsaadesiz yanına girince de yüz vermedi . Ka
dılığı nasıl kabul ettireyim ?" Oysaki çok muhtaç 
durumda olan Ca'fer b .  Mübeşşer'e bir dostu iki dir
hem verince teşekkür ederek aldı . Ca'fer bunun ne
denini de şöyle açıkladı : Vezirin yolladığı on bin 
dirhem milletin parasıydı .  Bu iki dirhemde ise mille
tin hissesi yoktur. Onun için kabul ettim. 

Bu olay da gösteriyor ki bazı halifelerin saygı ve 
sevgisini kazanan mutezil i bilginler içinde. gerçekten 
erdemli kişiler çoktur. 

Sarayda itibar gören mu'tezili bilginlerden birisi 
de Cahiz'dir. Miladi 869 yılında ölen Ebu Osman 
Amr b .  Bahr al-Cahiz çok yönlü bir bilgindir. Cahiz, 
Basra'da edebiyat, felsefe ve din bilginlerinden çok 
iyi yararlandı . Çağının en güçlü bilginlerinden biri 
oldu . Halife Mu' tasım'ın veziri İbn az-Zeyyat'ın 
dikkatini çekti .  İbn Zeyyat ona sarayda gerekli 
değeri verdi . Hilafete Mütevekkil geçtikten sonra, 
Mu'tezile gözden düşmeğe başladı . Cahiz, bu kez de 
saraya yakınlığı ile bilinen Ahmed b.  Ehi Davud'un 
saygı ve sevgisini kazanarak itibarını sürdürdü. 

Cahiz, her şeyden önce iyi bir e.debiyatçı idi . 
İ lmi eserlerinde bile usta bir kalemin uslubu görülür. 
Bazı eserlerinde günün meselelerini sohbet biçiminde 
açıklar. ' 1  

Cahiz ayrıca Yunan akılcı felsefesini ilk inceleyen 
bilginlerdendir. Özellikle Aristo'yu iyi biliyordu .  
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İlahiyata dair yazdığı eserlerinde akılcı bir yol 
izlemiştir. Kitab al-Hucac fi'n-Nübüvve'de peygam
berliğin gerçekliğini ispatlamağa çalışmıştır. Kitab 
Halk al-Kur'an'da Kur'an'ın Allah tarafından yara
tıldığını iddia etmiştir. Ona göre Allah'ın kelamı ka
dim kabul edilirse kadimler çoğalır. Oysaki Allah' 
tan başka kadim varlık yoktur. Sünnet Ehli'ne göre 
Allah'ın kelam sıfatı zatının aynı da, gayrı da değil
dir. Kur'an kadimdir. 

Cahiz, Kitab ar-Redd ala'l-Müşebbihe adlı eser
inde Allah'a el, yüz, ayak isnat eden Müşebbihe'ye 
cevap vermiştir. Allah'ın hiç bir şeye benzemediğini 
belirtmiştir. Mu'tezile mensupları tevhit ilkesini 
kabul ederek Müşebbihe ve Mücessime'nin görüş
lerine karşı çıkmışlardır. 

Cahiz, Kitab ar-Redd ala'n-Nasara adlı eseriyle 
Hıristiyanlığa cevap vermiştir. Kitab al-Ma'rife de 
Cahiz'in ilahiyata ve marifete dair bir eseridir. 

Cahiz, zamanındaki milletlerin bazıları hakkın
da da eserler yazmıştır. Araplar ve Arap olmayan 
müslümanlarla ilgili olarak Kitab al-Arab va'l
Mavali'yi yazmıştır. Ayrıca . Kitab al-Arab va'l
Acem'i kaleme almıştır. Cahiz, Türklerin üstünlük
leri hakkında da güzel bir eser yazmıştır. Bu eserin 
adı Risale fi Fadail'il-Etrak'tır .  Son sıralarda türk
çeye çevirilmiş olan bu eserinde Cahiz, Türklerin 
İslam ordusuna alınışını benimsemekte ve öğmek
tedir. Türklerin cesaretini, mertliğini ve dürüstlü
ğünü belirtmektedir. 

Cahiz, Kitab al-Bulda:n adlı eserinde çeşitli 
şehirlerin halkından söz eder. 

Cahiz'in çeşitli konularda yazdığı bazı eserleri
nin isimleri şunlardır : Kitab az-Zer va'n-Nahl, Kitab 
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al-Bagl, Kitab an-Nisa, Kitab al-Mesail, Kitab al
Hayvan, Kitab al-Cevari ve'l-Gılman, Kitab al
Buhala, Risale fi'l-Mead ve'l-Maaş, Risale fi' l -Adava 
va'l-Hased, Kitab al-Beyan va't-Tebyin .  

Cahiz, iyi bir edip, düşünür ve kelamcı olmakla
beraber eserleri genellikle düzensiz ve konu dışına 
çıkışlarla doludur. Eserlerinde kısa anlatma özentisi 
görülmektedir. 

Cahiz, zındıklara, dehrilerc ve başka dinlerin 
etkilerine karşı mantıki delillerle İslamiyet'i savun
muştur. 

Bunu yaparken ayetlerden yararlanmayı ihmal 
etmemiştir. 

Ancak akılcılıkta hazan çok ileri gittiği görülür. 
Hatta bütün bilgilerin zorunlu ve tabiat icabı olarak 
edinildiğini ileri sürer. Ayrıca insanın, iyilik ve kötü
lüğü kendi özgür iradesiyle yaptığını söylemiştir. Kı
sacası , kader konusunda irade özgürlüğünü savun
muştur. 

Aklı başında herkesin , Allah'ın yaratma gücünü 
ve peygambere ihtiyaç olduğunu bileceğini söyle
miştir. 

Cahiz, akılcılığı ile taklide karşı olmuştur.  Ay
rıca çağının bilim hareketlerinden yararlanmayı 
bilmiş ve ilmi teşvik etmiştir. 

Sonuç olarak Cahiz, halifelerin sarayında iti
bar görecek kadar saygıdeğer bir insandı . Çağının 
çeşitli bilim dallarında eserler vererek İslam kültürüne 
hizmet etmiştir. Dini her türlü sapıklığa karşı savun
miıştur. Böylece, Mu'tezile ekolünün en tanınmış 
bilginlernden biri olmuştur. Ancak hazan dini sa
vunayım derken kendisi de hataya düşmüştür. Sün-
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net Ehli bilginleri Cahiz'in bu hatalarına kar§ı çık
mışlardır. Mu' tezile mensupları zamanla görüşlerini 
zorla kabul ettirmek istedikleri için halkın şikayeti 
artmıştır. Zamanla Sünnet Ehli'nin görüşleri Mu'te
zile Mezhebi'nin yerini tutmuştur. 

Allah dinimize iyi niyetle hizmet eden her mü'
minden razı olsun. 
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İMAM EŞ'ARi VE EŞ'ARİYYE 

Sünnet Ehli'nin tanınmış inanç ekollerinden biri
nin görüşlerini Eş'ari sistemleştirmiştir. Eblı.' 1-Hasan 
Ali al-Eş'ari hicri 260, miladi  873 yılında, doğ
muştur. Basra İslamiyet'in ilk asırlarında önemli 
bir kültür merkezi idi. Eş'ari' nin yetiştiği devirde 
başta Bağdat olmak üzere büyük şehirlerde önemli 
kültür faaliyetleri oluyordu .  Özellikle Mu'tezile'nin 
ilmi ve fikri faaliyeti dikkati çekiyordu .  Bizim bu
rada araştırma konusu yaptığımız Eş'ari de başlan
gıçta Mu'tezile 'nin etkisinde kalmıştır. Oysaki Mu'
tezile, Sünnet Ehli 'nin düşüncesinin dışına çıkmıştı . 
Eş'ari bu durumun farkına vardı . Bir gece iki rek'at 
namaz kıldıktan sonra, kendisini doğru yola yönelt
mesi için Yüce Allah'a dua etti . Rüyasında Hz . 
Muhammed'i (S .A.V. ) gördü .  Gördüğü rüyada sev
gili Peygamberimiz ona sünnet yoluna girmesini em
retti . Bundan sonra Eş'ari eski inançlarından sünnet'e 
aykırı olanları reddetti . Mu' tezile'ye karşı durum 
aldı . Onların hatalarını yazıları ve sözleriyle çürütme 
yoluna girdi . Mu' tezile Allah'ın gözle görülmeyece
ğini, Kur'an'ın yaratıldığını ve insanın kendi fiilini 
yarattığım iddia etmişti . Eş'ari bu görüşlere karşı 
çık1!1. Dinde orta yolu yani Sünnet Ehli'nin yolunu 
tuttu. Makalat al-İslamiyyin, Kitab al-Lum'a, al
İbane An Usul ad-Diyane ve Risale İstihsan al-
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Havrl fi İlm al-Kelam gibi önemli eserler yazdı· 
Hicri 330 yılında hayata gözlerini yumdu . 

i 
Selefiyyun dediğimiz İslam'ın ilk devirlerinde 

yetişen Müslümanlar, fıkıhta Kur'an, Sünnet ve 
gereğinde akla müracaat ederlerdi . İnanç meselele
rinde ise yorum yapmayı istemezlerdi. Müteşabih 
naslardaki el, ayak, yüz manasına gelen kelimeleri 
tefsir etmezler, olduğu gibi kabullenirlerdi. Ne var 
ki zamanla İslam devletinin hudutları genişlemiş ve 
yabancı kültürler Müslümanlar arasında yayılmıştı . 
Bazı kötü niyetli kişiler dolaylı veya dolaysız yollarla 
İ slamiyet'i zedeleme hevesine girişmişlerdi . Bu se
beple İslam bilginleri akla ve nakle dayanarak kendi 
dinlerini savunmak ve sapık fikirleri çürütmek iste
diler. Böylece kelam ilmi doğdu. İ nanç meseleri bi r 
sisteme bağlandı . Sufyan as-Sevri ve Ahmed b .  Han
bel, Kur'an'm yaratılmış olmadığını 'daha önce sa
vunmuştur. Ebu Hanife, al-Fıkıh al-Ekber adlı eserini 
yazarak sapık görüşlere karşı doğru yolu göstermişti . 
Eş'ari ise Sünnet Ehli'İıin inanç meselelerini daha 
derli toplu açıkladı ve bir sisteme bağladı . 

· 

Eş'ari inkarcılara karşı Allah'ın varlığını Kur'
an'a ve akla dayanarak ispat etti . Bir damla su · par
çasından, insanın nasıl meydana geldiğine dikkati 
çekti .  Allah'ın İlim, Kudret, İ rade, Hayat, Kelam, 
Sem' (işitme) ve Basar (görme) sıfatlarını izah etti . 
Bu zati . sıfatların ezelden beri Yüce Allah' da bulun
duğunu yazdı . Mu'tezile ise Allah'a mahsus yegane 
zati sıfatın kıdem olduğunu iddia etti . Mu'tezile 
zati sıfatları te'vil etme yoluna saptı . 

Eş'ari, Yüce Allah'ın Ahirette gözle görülece
ğini, Kur'an'ın kadim olduğunu ve insanların fiil
lerinin yüce Allah tarafından takdir edildiğini açık-
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ladı . Ancak kulun da cüz ' i  iradesiyle bir fiili kazan
ma özgürlüğünün bulunduğunu söyledi . Bu sebeple 
insanın yaptıkları işlerden sorumlu olduğunu belirtti . 
Yüce Allah'ın kötü fiil ve davranışl ardan razı olma
yacağını hatırlattı . 

Eş'ari, Yüce Allah'ın hiç bir varlığa benzemediği
ni, doğurmadığını ve doğurulmadığını izah etti. Mu' -
tezile, büyük günah işleyenlerin fasık sayılıp cehen
nem'in üst katında sonsuz olarak azap çekeceğini 
iddia etmişti. Eş'ari ise iman sahibi olup büyük gü
nah işleyenlerin günahkar mü'min sayılacağını söy
ledi . Nitekim Yüce Allah Kur'an'da "Allah kendine 
ortak tanrı tanınmasını affetmez . Bunun dışındaki 
günahları dilediği kimse için affeder"' diye buyur
muştur. Tabii bu af konusu yüce Allah'ın dileğine 
kalmıştır. İ slam'da tövbe kapısı açıktır. Ancak Allah 
affeder diyerek günahta ısrar etmek, iyileşirim diye 
zehir içmeğe benzer. 

Eş'ari, iman meselesi üzerinde de durdu. İman, 
yüce Allah'ın birliğini ve Hz. Muhammed'in (S .A.V . ) 
son Peygamber olduğunu dil ile ikrar, kalp ile tas
diktir. 

Eş'ari, Ahiret hayatı üzerinde de yeterince 
durdu.  İnsanı ilk kez yaratan yüce Allah'ın ahirette 
onu diriltmeğe kadir olduğunu naslarla izah etti . 
Her şeyin Allah'ın ol (kun) emriyle, yoktan meydana 
geldiğini, ahirette cesetlerin dirileceğini ve adalet 
terazilerinin kurulacağını anlattı . 

Mu'tezile, din i meselelerde gereğinden çok akılcı 
bir yol izledi . Eş'ari ise akıl ve nakle beraberce önem 
verdi. Mu' tezile gibi aşırı te'vil yollarına gitmedi . 

' 
Eş'ari, nübüvvet ve risalet meseleleri üzerinde 

gereği gibi durdu. Bilindiği gibi bir melek aracılığı 
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i le yüce Allah tarafından kendisine n\hiy gelen ve 

adetleri bozacak surette mu'cize gösteren kimseye 
nebi  denir. Bu sıfatlara malik olmakla beraber, yeni 
bir şeriat getiren veyahut eski şeriatın bazı hüküm
lerini ortadan kaldıran kimseye de resul denir. Pek 
çok nebi, gelip geçmişlerdir. Genel olarak bütün pey
gamberlerin sayısı , bir rivayete göre yüz yirmi dört 
bindir. İlk resul Hz. Adem, son resfıl Hz. Muham
med'tir (S .A .V. ) . 

Eş'ari, yüce Allah'ın fiileri için sebep arana
mayacağını da açıkladı . Çünkü Allah, yaptığından 
sorumlu değildir. Sorumlu olan kullardır. 

Hasılı Eş'ari, sözleri ve yazılariyle Sünnet Ehli 'ne 
aykırı davrananların görüşlerini çürüttü . İnanç me
selelerinde orta ve doğru yolu gösterdi. Böylece de 
inançta milyonlarca insanların kabul ettiği Eş'ariye 
ekolü doğdu . Yüce Allah ondan razı olsun .  
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İMAM MATURiDi VE GÖRÜŞLERİ 

Ebu Mansur Maturid i hicr i üçüncü yüzyılın 
ortalarına doğru Semerkand'ın Maturid mahallesin
de doğdu.  Fıkıh da Ebu Hanife 'nin görüşlerini benim
sedi . Kelam ilminde hocası, hicri 268,- milad i 88 1 
yılında ölen Nasr b .  Yahya al-Belhi'dir . Şerafeddin 
Yaltakaya, Maturid i 'yi bir Türk kelamcısı olarak 
sunmuştur. Gerçekte de Ebu Mansur Maturid i'nin 
doğup büyüdüğü bölgelerde Türkler oturuyordu. 
Kurduğu kelam ekolünün görüşleri de daha çok 
Türkler arasında yayılmıştır. 

Maturidi ,  bir ara Basra' ya gitti . Yine bir Türk 
bilgini sayılan Ebu Hanife'nin al-Fıkh al- Ekber ve 
al-Fıkh al-Ebsat gibi eserlerinden çok faydalandı . 
Maturid i 'nin yaşadığı çağda kelama dair çetin mü
nazaralar ve münakaşalar vardır. Bir yandan Mu'
tczile fiillerde aşırı özgürlüğü ve akılcılığı savunuyor
du .  Öte yandan Eş'ari, mu'tezil ilcre karşı durum 
almıştı . Bu tartışmalardan da faydalanan Maturid i ,  
kelam biliminde orta bir yol izledi . Daha çok Eş '  -
ari'nin görüşlerine yakın düşünceleri benimsedi .  
Hicri 333, milad i 944 yılında ölen Ebu Mansur Ma
turidi ,  bir çok eserler yazarak kelamda MaturidUik 
Ek9lü'nün kurulmasını sağlamıştır .  Yazdığı eserler 
arasında şu kitaplar vardır : Kitab at-Tevhid, Kitab 
al-Makalat, Kitab Te 'vilat al-Kur'an, Kitab Beyan 
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Vahm al-Mu' tezile, Kitab Redd Evail al-Edille li'l
Ka'bi  ve Kitab Redd Tchzib al-Cedel li'l-Ka'bi .  

Ebu Mansur Maturidi, inanç meselelerinde dai
ma ölçülü davranmış ve Sünnet Ehli'nin görüşlerini 
benimsemiştir. Gerek Eş'arilik ve gerekse Maturi
dilik ekolleri inanç meselelerinde Sünnet Ehli'nin 
görüşlerini temsil ederler. Ancak her iki ekol arasında 
bazı küçük ayrılıklar vardır. Fakat zamanla her iki 
ekol, önemli ölçüde kaynaşmışlardır. Maturidiliğin 
başlıca görüşleri şunlardır : 

İmam Maturidi'ye göre tekv.in (yaratmak, 
oldurmak) sıfatı, yapılan şeyden başkadır. Çünkü 
tekvin Allah'ın sıfatıdır. Yapılan iş ise yaratılmıştır. 
Ona göre Allah' ın sıfatları zatının aynı sayılamaz . 
Sıfatlar zattan ayrı bir şey de değildirl�r. .Nasıl bir 
kumaşın rengi, kumaşın aynı da, gayrı da değilse, 
Allah'ın sıfatları da zatının aynı veya zatından ayrı 
bir şey sayılamaz . Eş'arilere göre ise Allah'ın öldür
mek veya diriltmek gibi fii l  sıfatları sonradan ol
madır, yani hadistir. Başka bir deyişle bu gibi sıfatlar 
Allah'ın zatından başka bir şeydir. Demek ki Eş'ariler 
tekvin sıfatını zati sıfatlardan saymamıştır. Maturid i
lcr ise bunu zati sıfat olarak kabul etmişlerdir. 

Maturidi, Eş'ari gibi Kur'an'ın kadim olduğunu 
doğrulamıştır. Nasıl Allah'ın zatı ezeli ise, kelam 
sıfatı da ezelidir. Bilindiği üzere Mu' tezile, Kur ' ·  
an'ın yaratıldığın ı  iddia etmişti . 

Maturidi'ye göre iman, dil ile söylemek, kalp 
ile doğrulamaktır. 

Mu'tezile, insanların özgür bir surette kendi fiil
lerini yaptıklarını ileri sürmüştü . Maturidi ise Al-
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lalı 'ın insanda fiil ile beraber her an
· 
güç yarattığını ve 

kulun bu güçle fiile etki yaptığını söylemiştir. Bu 
sebeple de kul, yaptıklarından sorumludur. Evet 
her şeyi yüce Allah yaratmıştır. Fakat Tanrı insan
lara cüz ' i  irade de vermiştir. Yüce Allah, kulıarının 
kaderini genel olarak Levh-i Mahfüz'a yazmıştır. 
Fakat Allah bu yazıyı, kulu bir fiili işlemeğe zorla
mak için değil , istikbalde olacak işleri .bildiği için yaz
mıştır. Yüce Allah kulların kötü işler yapmasından 
razı olmaz. 

Maturidi 'ye göre iyi ve kötü fiiller akıl ile bilinir. 
Allah iyi şeyleri emretmiştir. Kötü şeyleri ise yasak
lamıştın Eş'arilere göre ise iyi veya kötü şeyler akıl 
ile bilinemez . Bunlar Allah'ın emir ve yasakları ile 
bilinir. 

Eş'ari Allah'ı tanımanın şeriatla vacip olduğunu 
söylemişti .  Maturidi ise Allah'ı akıl ile tanımanın va
cip olduğunu beyan etmiştir. Kur'an'da Allah, yer 
ve gök hakkında insanları düşünmeğe çağırmıştır. 
Evrenin düzenli işleyişini hatırlatmıştır. Kısacası 
yüce Allah insanları hikmeti hakkında düşündür
mek istemiştir. İnsan, taklit ve hevesten uzak olarak 
doğru yola yönelirse, · her şeyin sebebini araştırırsa 
ve hakikati yürekten bilmek isterse yüce Allah'ın 
varlığına aklı ile inanır. Fakat akıl , şeriat hüküm
lerini bilemez . Şeriat hükümleri ancak peygamberlere 
inen vahiyle ve onların açıklamaları ile bilinebilir. 

,Eş 'ari, Allah'ın kullarına güçleri yetmeyeceği 
şeyleri teklif etmesinin caiz olduğunu söylemiştir. 
İmam Maturidi ise Allah'ın kulun gücünün yetme
yeceği şeyi teklif etmeyeceği kanaatındadır. 

Eş'�ri Allah'ın fiileri için sebep aranmasını 
doğru bulmaz . Maturid i ise Allah'ın her şeyi hik-
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meti icabı yaptığını, abesle meşgul olmadığını ve 
fiileri için bir sebep yarattığını kaybetmiştir. 

Eş'arilere göre kadınlar nebi olabilir. Mesela 
Hz. Meryem, Asiye, Sare, Hacer ve Hz. Havva birer 
nebi sayılabilirler. İmam Maturidi'ye göre nübüv
vetin şartlarından birisi erkek olmaktır. Kadınlar 
nebi olamazlar. 

Eş'ari müslüman olmayanların ibadetle yükümlü 
bulunduğunu söylemiştir. Ona göre böyle kimseler, 
hem inkarları, hem de ibadet yapmamaları sebebiyle 
ceza görürler. İmam Maturidi ise müslüman ol
mayanların ibadetle yükümlü bulunmadıklarını söy
lemiştir. Ancak böyle kimseler İ slamiyeti inkarları 
sebebiyle ceza görürler. 

Eş'arilere göre tevbe-i ye's makbuldür. 
Maturidilere göre tevbe-i ye's  makbul değildir. 

Eş'ariler, Kur'an'ın bazısının bazısından büyük 
olduğu görüşündedirler. Maturidilere göre ise Kur' 

. an'ın bazısı bazısından büyük olamaz. 

Aralarındaki bu gibi farklara rağmen Eş'ariler 
ve Maturidiler birbirlerine karşı saygılıdırlar. Her 
iki ekolün mensupları da Sünnet Ehli'nin yolunda
dırlar. Bazı küçük görüş ayrılıkları, nasları tefsir ve 
anlama farkından doğmuştur. Yoksa esasta her iki 
imam da bir yoldadır. Zaten Eş'arilik ve Maturi
dllik zamanla bir çok bakımdan kaynaşmışlardır. 
Allah doğru yolu gösteren bu imamlardan razı olsun ! 
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İMAM EBÜ HANiFE VE FIKmTA US'OL-0 

Ebu Hanifc'nin asıl adı Nu'man b. Sabit' tir. De
desinin adı Zuta'dır. İmam-ı A'zam lakabıyla anılan 
Ebu Han ife Hicri 80 yılında Kıife'de doğmuştur. 
Ailesi Kufe'ye yerleşmeden önce Türklerin bulunduğu 
bölgelerde otururdu.  Ebu Hanifc'nin Türk asıllı 
olması kuvvetle muhtemeldir. Nitekim Ahmed Ham
di Akseki, Şemseddin Günaltay ve Osman Keski
oğlu gibi bilginler onu Türk saymışlardır. Onu İranlı 
sayanların tezleri zayıftır. Kaldı ki Türkler, Orta 
Asya ve İ ran taraflarında bir çok devletler kurmuş
lardır. Buralarda yetişen bilginlere İranlıların sahip 
çıkması gerçekçi bir davranış değildir. Mesela, İ 
ranlılar Mevlana'yı da Fars ırkından sayacak kadar 
ileri gitmişlerdir. Oysaki Mevlana'nın Türk olduğu 
tartışma kabul etmez bir gerçektir. Ebu Hanife'nin 
ailesi de Türklerin meskun olduğu bölgeden göçüp 
Kufe'yc yerleştiğine göre onu Türk saymak, akla 
daha uygundur. Hem İranlı müslüman bilginler 
genellikle mistik ruhludur. Eblı Hanife ise akılcıdır. 
Türklerin akılcılıkta çok kez bütün müslümanlara 
önderlik ettiği düşünülürse, bu önderlikte Ebu Hani
fe'yi de unutmamak gerekir. 

' ,Ebu Hanife genç yaşta Kur'an'ı ezberledi. Arap 
dili ve edebiyatını iyice öğrendi. Hadis ve fıkıh il
mine karşı hevesi çoktu . Fakat o gençliğinde daha çok 

• 
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kelam ilminde şöhret yaptı .  Ebu Amr Amir Şa'bi'den 
çok şeyler öğrendi . Fıkıhta üstadı ise tanınmış bilgin 
Hammad b. Ehi Süleyman'dır. Onun ders halkasına 
katıldıktan sonra iyi bir öğrenci oldu . Hammad 
hicri 1 20 yılında ölünce onun yerine Ebu Hanife 
ders vermeğe başladı. Fıkıh ilminde bilgisi çok de
rinleşti. Derslerinden faydalanmak üzere Irak, Ha
varizm, Türkistan, Horasan, İran ve Arabistan'ın 
çeşitli bölgelerinden bir çok öğrenci Ebu Hanife' -
nin yanına geldiler. 30 yıl verdiği dersler esnasında 
4000 kadar öğrenci yetiştirdi . Bunlardan 40 kadarının 
fıkıhta ictihat yapacak kadar güçlü yetiştiği söyleniyor. 

Ebu Hanife'ye gerek Emeviler ve gerekse Ab
basiler devrinde olmak üzere, iki kez kadılık teklif 
edildi. 

Emeviler zamanında bu teklifi, Irak valisi Yezid 
b. Hubeyre yaptı . Emevi' lerin Ebu Hanife'ye kadı
lık teklif etmelerinin sebebi , azalan nüfüzlarını bu 
değerli bilginin şöhreti ile güçlendirmek düşüncesiy
di . Halk o zamanlar zulümden ve yolsuzluklardan 
şikayetçi idi. Ayrıca Ebu Hanife, Emevilerden bazı 
kimselerin Ehl-i Beyt'e işkence ettiklerini biliyordu . 
Bu sebeplerle kadılık teklifini kabul etmedi. Bunun 
üzerine Yezid b. Hubeyre, Ebu Hanife'yi kırbaçla 
döğdürdü ve hapsetti . Bu muhterem zat bir gün bu 
işkencelerden kurtulma yolunu bulup Mekke'ye 
gitti . Hicri 1 30 yıİında hac görevini ifa etti ve Mekke'
de kaldı. Onu Mekke'de bir çok kimse hayranlıkla 
takdir ettiler. İmam Malik ve Sufyan b.  Uyeyne 
onu saygı ile anmağa başladılar. Hatta Ebu Hanife 
kıyas bakımından İmam Malik'e tesir etti. 

Ebu Hanife, hicri 1 32 yılında Abbasiler iktidara 
gelince Kufe'ye döndü. Bu defa da Ebu Ca'fer Man- . 
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sur ona hürmet edip kadılık teklif etti . Mansur onun 
manevi nüfuzundan faydalanmak istiyordu . Ebu 
Hanife bu teklifi de kabul etmek istemedi . Bunun 
üzerine aralarında §U konuşma geçti : 

Mansur : 

- Kadılığı kabul etmen halk için faydalı olur. 

Ebu Hanife :  

- Ben milliyet itibariyle Arap değilim.  Bu sebep
le Araplar içtihadıma razı olmayabilirler. 

- Kadılık milliyetle değil, ilimle ilgilidir. Sen 
bilginlerin en büyüğüsün. 

- Ben kadılığa layık değilim. 

Bunun üzerine Halife Mansur israr ederek "sen 
bu i§e en çok layık olan kimsenin' � ,  dedi . Ebu 
Hanife de "eğer ben doğru söylüyorsam, dediğim 
gibi ben, kadılığa layık değilim. Eğer ben yalan söy
lüyorsam, yalancıya kadılık emanet edilmez" ,  diye 
cevap verdi . 

Bu konu§madan sonra Mansur, Ebu Hanife'yi 
hapsettirdi. Bu değerli bilgin hapsedildikten 1 5  gün 
sonra öldü . Bir söylentiye göre de Mansur'un isran 
üzerine Bağdad'da bazı inşaat işlerinin · kontrolünü 
kabul etti . Fakat çok zaman geçmeden hayata gözle
rini yumdu. 

1 50 Hicri yılında ölen Ebu Hanife hayatında 
hem ilimle, hem de · ticaretle uğraşmı§tır. Son derece 
doğru bir insandı . Prensip sahibi idi. İslam ahlakı
nın bilincine varmı§tı . Onun ahlaki davranı§lanna, 
bütiip tanıyanlar hayrandı . 

İlimde, bir yandan öğrenci yeti§tirirken, öteki 
yandan eserler yazmıştı. Günümüze kadar ula§mı§ 
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olan al-Fıkıh al-Ekber adlı eseri çok tanınmıştır. 
Kitab al-Alim va'l-Mutaallim ve Kitab ar-Risale 
de Ebfı Hanife'nin eserleri arasında sayılır . Bu 
arada ona ait olduğu söylenen al-Kaside an-Nu'
maniye ve Ma'rifet al-Mezahib adlı eserleri de zik
retmek yerinde olur. Ebu Han ifc'ye isnat edilen al
Fıkıh al-Absat da hatırı sayılır bir kitaptır. Ayrıca 
al-Vasiyye adlı eserin içinde Ebu Han ife'ye nisbet 
edilen dört-beş tane vasiyye bulunmaktadır. 

Ebu Hanife, tanınmış bir çok öğrenci yetiştir
miştir. Bunlar arasında İmam Ebu Yusuf, İmam 
Muhammed b .  Hasan aş-Şeyba�i ,  Zufer b .  Huzeyl 
ve Hasan b. Ziyad Lu'lui ,  Hanefi fıkhının yayılma
sında çok etkili olmuşlardır. 

Ebfı Hanife ve onun izinden gidenler fıkıhta 
"Ehl-i Re'y" diye tanınırlar. Bunun sebebi Hanefi 
mezhebi imamlarının fıkıh usulünde kıyasa yer ver
meleridir. Başka bir deyimle, bu okul mensupları 
Kur'an, Sünnet veya İcma, ile çözemedikleri mes'e
lclerde genellikle akıl ve düşünceye baş vurmuşlar
dır. Nitekim sevgili Peygamberimiz "ictihat edip 
isabet eden için iki sevap, ictihat edip yanılan için 
bir sevap vardır" , diye buyurmuştur. 

Şu kadar var ki fıkıhta herkes ictihat yapamaz . 
İctihat yapacak kimsenin, her şeyden önce çok ah
laklı ve doğru olması gereklidir. Nitekim Hz. Mu
hammed (S .A.V. )  "sizin imanca en güzeliniz, ahlakça 
en güzel olanınızdır", diye buyurmuştur. Ayrıca 
ictihat yapacak ' kimsenin son derece bilgili olması 
gereklidir. Keyfi değil ,  muteber tefsirlere göre Kur' 
an'ı anlaması ve gerçek hadislerle uydurma hadisleri ,  
birbirlerinden ayırmayı bilmesi icap eder .  Bunlar-
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dan başka ictihat yapacak kimse öteki İslami ilim
leri de iyi kavramalıdır. Şüphesiz ki bu şartların 
hepsinin başında da iman ve erdem sahibi olmak 
gelir. Yani ictihat yapacak kimse gerek Tanrı'ya 
kullukta ve gerekse her türlü davranışlarda örnek 
insan olmalıdır. 

İşte , İmam Ebu Hanife böyle seçkin insanlardan 
biri idi . Bu kadar bilgili ve dürüst olduğu için fıkıhta 
usulü benimsenmiştir. Ölümünden bu yana bin 
küsur yıl geçmesine rağmen milyonlarca insan İsla
miyet'te onun izinden gitmektedir. 

Ebu Hanife, Hanefi Mezhebi'nin kurucusudur. 
Fıkıhta çevrenin ve zamanın şartlarını da nazara ala
rak ilmi esaslara dayanmak suretiyle yeni hükümler 
koyma yollarını göstermiştir. Her büyük fıkıh ima
mının bir usulü vardır. İşte Ebu Hanife de usulü 
olan büyük imamlardan biridir. Onun fıkıhtaki usu
lüne göre İslamiyet'te sırasiyle şu delillere dayanmak 
gereklidir : Kur'an, Sünnet, Ashabın fetvaları, icma' , 
kıyas, istihsıln ve örf. 

Şüphesiz ki her m.üslüman dini mesleklerde baş 
kaynak olarak Kur'an'ı tanımalıdır. Kur'an' dan sonra 
dayanılacak en büyük delil Peygamberimizin Sünne
ti'dir. Hadisler bir çok dini meseleleri öğrenmemize 
yardımcıdır. Şu kadar var ki sağlam hadisler yanında 
uydurma hadisler de ortaya atılmıştır. Ebfı Hanife 
bu konuda çok titizdi. Fıkıhta kritik düşüncesi sa
yesinde daima sağlam hadislere dayanmasını bil
miştir. 

Ebu Hanife'nin ictihadında Sahabe sözleri ü
çüncü sırayı almaktadır. Bilindiği gibi Sahabe, Pey
gamberimizi gören ve O'nun övgüsüne layık olmuş 
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kimselerdir. Bunlar İslamiyet'in ilk olarak nasıl uy
gulandığını iyice bilirlerdi . Bu sebeple Ebu Hanife, 
Kur'an ve hadislerde çözümünü bulamadığı meseleler 
için, Sahabe sözlerine baş vurmuştur. Onların icti
hatlarını delil olarak kabul etmiştir . 

Ebu Hanife'nin usulünde dördüncü delil icma'
dır. İcma' , bir yüzyılın müslüman müctehidlerinin, 
herhangi dini bir meselede ittifak üzere olmalarıdır. 
Nitekim Peygamberimiz "benim ümmetim sapık
lıkta ittifak etmez' ' ,  demiştir. Şu hadis de icma'ın 
fıkıhta delil sayılmasını kolaylaştırmıştır : Mü'min
lerin iyi ve hoş bulduğu şey, Allah katında iyidir" . 
Ebu Hanife, Kufe taraflarında bulunduğu için genel
likle o bölgenin bilginlerinin icma'ını tercih etmiştir. 
Buna karşılık İmam Malik usulünde Medine fakih
lerinin görüşlerini benimsemiştir. Burada bir husus 
üzerinde durmak gereklidir. Fıkıhta sapık, fa.sık veya 
heves sahibi kimselerin icma'ına itibar edilemez . 
İcma' yapanlar bilgili, şerefli ve erdemli kimseler 
olmalıdırlar. 

Ebu Hanife'nin usulünde beşinci delil kıyastır. 
Kıyası ve istihsanı fıkıhta bir delil saydığı için Ebu 
Hanife, Ehl-i Re'y'in de önderi olmuştur. Onun 
izinden gidenlere hep birden Ehl-i Re'y dendi . Böy
lece bu okul mensuplarının fıkıhta düşünce ve akla 
değer verdikleri ifade edilmek istendi . Nitekim İmam 
Malik'in temsil ettiği fıkıhcılara da Ehl-i Hadis den
di . Çünkü Medine taraflarında hadis ilmi yaygındı . 
Bu sebeple de İmam Malik usulünde pek çok hadise 
müracaat etmiştir. 

Ebu Hanife kıyası, fıkıhta bir delil kabul etmekle 
Kur'an ve hadislerde bulunmayan bir çok mesele
lerin çözümünü kolaylaştırdı. Gerek Kur'an'da ve 
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gerekse had islerde aklın değeri yeterince belirtil
mişti . Sevgili Peygamberimiz "kişinin dini aklıdır. 
Aklı olmayanın dini de olmaz" , demişti . İ şte bütün 
bunları çok iyi bilen Ebu Hanife usulünde re'ye yani 
kıyasa yer verdi . Ancak kıyas da açık ve kapalı olmak 
üzere iki türlüdür. Açık kıyasın sebebi kolayca kav
ranır. Kapalı kıyasın sebebini müctehid birdenbire 
değil de inceleme ve araştırma sonucunda kavrar. 

İstihsan ise Ebu Hanife'nin fıkıhta altıncı deli 
lidir. İstihsan kıyasa zıt görünen bir meselede kıyası 
terkedip insanların kullanmasına en uygun olanı al
maktadır. Bunu bir çeşit kıyas sayanlar da olmuştur. 
İ stihsanı delil sayanlar arasında Kur'an'daki "en 
güzeline tabi olurlar" ' ayetine dayandıklarını söyle
yenler vardır. Ayrıca bu konuda "müslümanların 
güzel gördüğü, Allah katında da güzeldir" , hadisi 
delil gösterilmiştir. İstihsan'ın şu türleri vardır : 
Sünnet istihsanı, icma istihsanı, zaruret istihsanı . 

Sünnet istihsanı, kıyastan vazgeçmeyi gerektiren 
bir sünnete dayanmaktır. Mesela, oruçlu iken bir şey 
yiyenin orucu bozulur. �ıyas yoluyla unutarak bir 
şey yiyenin orucunun bozulması düşünülebilir. Oy
saki bu konuda bir hadis vardır. Bu hadise göre unu
tarak bir şey yiyenin orucu bozulmaz . O halde bu 
meselede kıyası terkedip sünnete uymak gerekir. 
Yani oruçlu iken unutup bir şey yiyenin orucunun 
bozulmayacağını kabul etmek lazımdır. 

İcma' istihsanı da bir mesele için başka bir İcma' 
varsa kıyastan vaz geçmek demektir. 

ı Zaruret istihsanı ise bir zaruret sonucunda kı
yastan vaz geçmektir .  Mesela; kıyasa göre kuyudaki 
pis sulan yıkamak gerekir . Oysaki kuyudaki pıs 
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suyu yıkamak için dökülecek temiz su da pislenir. 
O halde burada bir zaruret icabı kıyastan vazgeç
mek gerekir. Bunun yerine kuyuyu temizlemek için , 
belli sayıda suyu kovayla dışarı dökmek yerinde olur. 

Tabii çağımızda mikroplu suları temizlemek 
için çeşitli ilaçlar vardır. Mesela , klor suları bir çok 
zararlı mikroplardan temizler. 

Ebu Hanife usulünde nihayet örf ve adete de 
yer vermiştir. Kitap, sünnet, kıyas ve istihsan ile çöze
mediği meselelerde örf ve adeti dikkate almıştır. Eğer 
bu gibi meselelerde İcma' da yoksa Ebu Hanife örf 
ve adeti delil olarak kabul etmiştir. 

işte genel olarak fıkıhtaki usulünü böyle özet
lediğimiz EbU Hanife milyonlarca insanı peşinden 
sürüklemiştir. Elbette Maliki, Şafii ve Hanbel i mez
hepleri de haktır. Bu mezheplerin kurucuları da seç
kin ve erdemli kimselerdir. Şu kadar var ki Ebu 
Hanife usulünde akıl ve düşünceye daha çok yer 
vermiştir. Bu da fıkıhta bir çok kolaylıklar sağla
mıştır. Bu gün Irak, Suriye, Anadolu, Hindistan, 
Çin, Türkistan, Balkanlar, Kafkasya, Pakistan ve 

Afganistan taraflarında yüz milyonlarca müslüman , 
fıkıhta onun izinden gitmektedirler. Yukarıda belirt
tiğimiz, gibi öteki Sünnet Ehli mezheplerine mensup 
olanlar da doğru yoldadırlar ve bizim kardeşleri
mizdirler. Nitekim Kur'an'da "mü'minler ancak 
kardeştirler' ' ,  ayeti vardır. Bu sebeple mezhep farkı 
gözetmeksizin, iman sahibi herkese kardeş gözüyle 
bakmamız gereklidir. . 
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İMAM MALİK VE USÜLÜ 

İslam fıkhında önemli bir yeri olan bu imanım 
tam adı, Ebfı Abdullah Malik b. Enes'dir. Hicr i 93,  
milad i 7 1 2  yılında dünyaya gelmiştir. Onun hicr i 
90 veya 97  yılında doğduğunu söyleyenler de 
vardır. Son derecede dürüst ve saygı değer bir 
insandı . Tirmiz i 'nin rivayet ettiği bir hadise 
göre, Hz. Muhammed (S . A . V . ) ,  Ebfı Hanife, Şafi i 
ve İmam Malik'in geleceğini önceden haber vermişti . 
İmam Mal.ik, Rabia b. Fcrruh'tan fıkıh ve Nafi b.  
Nuaym'dan kıraat ilimlerini öğrenmişti . Hocaları 
genellikle Medine tarafından yetişmiş bilginlerdir. 
Hadis ve fıkıh ilminde bilgisi derindi. Son derece 
dürüst ve iyi niyetli bir insandı. Muvatta adlı eseri 
tanınmıştır. Malik, Mekke'yc gidişi ·hariç genellikle 
Medine civarını terketmedi. Bir ara adı siyas i me
selelere de karıştı . İmam Malik, Hz . Ali ve onun 
neslinden gelenleri severdi . Esasen Emeviler'in kötü 
idaresi halkı bıktırmıştı . Bir ara Medine halkı Hz. 
AÜ sülalesinden Muhammed b. Abdullah b. al-Ha
san'a biat ettiler. Siyas i iktidar Abbasiler' e geçtikten 
sonra imamlık meselesi söz konusu oldu .  Medineliler 
Abbasilerden Ebu Ca'fer Mansur'a biat ettiler. Bu 
kez ' de Medinelilerin eski imamı Nefs-i Zekiyye la
kabıyla tanınan Muhammed b .  Abdullah, Eblı Ca'
frr Mansfır'a isyan etti. Medineliler işin içinden çıka-
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madılar. İmam Malik'e danıştılar. O da Mansür'a 
zorla biat edildiğini, onun imamlığının geçerli ol
mayacağını ve tekrar Muhammed b. Abdullah'a  
biat etmek gerektiğini söyledi . Medine halkı onun 
sözüne uyarak Muhammed b .  Abdullah'ı yeniden 
imam olarak tanıdılar. Fakat bir süre sonra halife 
Mansür, Muhammed b. Abdullah'ı yendi Neticede 
Medine halkı ister istemez Ebü Ca'fer Mansür'u 
imam yani devlet başkanı olarak tanıdılar. Fakat 
Mansur, İmam Malik'in verdiği olumsuz fetvayı 
unutmadı. Medine'ye vali olarak atanan amcası 
Ca'fer b.  Süleyman'a haber yollayarak İmam Malik'e 
işkence yaptırdı . Malik o kadar döğüldü ki neticede 
bir omuzu çıktı . Medine halkının çok sevdiği İmam 
Malik hicri 1 79, miladi 795 yılında hayata gözlerini 
yumdu . 

İmam Malik' in fıkıhta usulü ; öteki Sünnet Ehli 
imamları gibi Malik b.  Enes de fıkıhta ilkin Kur'an'a 
ve sünnet'e dayandı. Daha soğrusu fıkıhta baş delil
leri Kur'an ve sünnet idi. Esasen kendisi iyi bir ha
dtsci olduğundan Peygamberimizin hüküm ve söz
lerini iyi biliyordu. Kur'an ve hadislerle çözeme
diği meselelerde Sahabe fetvalarına ve sözlerine 
müracaat ediyordu. Sahabe, Peygamberimizin İs
lamiyeti nasıl uyguladığını en iyi bilen kimselerdi . 
Ayrıca İslamiyet'in doğuş, yayılış ve gelişmesine 
tanık olmuşlardı. Bu uğurda canları ve malları ile 
içtenlikle çaba harcamışlardı . Kur'an'da Muhacir 
ve Ensar' dan "Evvel ve Sabık olanlar", diye bahse
dilmişti . Yine Kur'an'da "kullarından sözü dinleyip 
ondan en güzeline uyanları müjdele" , ayeti vardır. 
Şüphesiz ki Sahabe ilahi sözlere uymakta titizlik 
gösteren kimselerdi . Bu sebeple · İmam Malik fıkıhta, 

156  



onların fetvalarını ve sözlerini delil olarak kabul 
etmişti . Esasen onların fıkıh hakkındaki fetva ve söz
leri Hz. Muhammed'in (S .A.V.) sünnetinin uygu
lanmasından ibaretti . 

Peygamberimiz uzun yıllar Medine'de yaşa
mıştı . İslam'ın canlı ruhu Medine'den her tarafa 
bir ışık gibi yayılmıştı . İslamiyet en iyi biçimde Me
dine'de uygulanmıştı . Bu sebeple İmam Malik, Me
dine halkının ameline de itibar ederdi . Çünkü Me
dine' de İslamiyet'in uygulanması Sahabe'den Ta
biine ve onlardan da Etba ut-Tabiine geçmişti . Böy
lece İslamiyetin uygulanması', Medine'de nesilden 
nesile intikal etmişti . Malik, bütün bunları düşüne
rek Medine halkının amelini de fıkıhta bir delil olarak 
kabul etmişti . 

İcma' da Malik'in fıkhında bir delildir. Özel
likle Medine halkının üzerinde birleştikleri hüküm
leri Malik fıkıhta bir delil olarak kabul etmiştir. 

İmam Malik, hadisci olmasına rağmen fıkıh 
usulünde kıyasa yani akıl ve düşünceye de yer ver
miştir. Kur'an, Sünnet, Sahabe fetvaları ve Medine
lerin icma'ı ile çözemediği meselelere aklı ile bir yol 
bulmağa çalışırdı. 

İmam Malik, istihsanı da fıkıhta bir delil olarak 
kabul etmiştir. Hatta onun "istihsah, ilmin onda do
�uzudur" , dediği rivayet edilir. İstihsan kıyasa aykırı 
görünen bir meselede kıyası bırakıp insanların kul
lanmasına en uygun olanı almaktır. Ebfı'l-Hasan al
Kerhi ise istihsanı şöyle tanımlamıştır : ".İstihsan icti
hat' yapan kimsenin, daha güçlü gördüğü bir husustan 
dolayı bir meselede benzerlerinin hükmünden başka 
bir hükme varmasıdır" . İstihsanın esası, hükmün 
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genel kurala aykırı düşmesidir. Bu sebeple kural ın 
dışına çıkmak için İslam'ın gerçek ruhuna daha ya
kın bir gerekçe bulmak lazımdır. Bunun için de istih
sanda akıl ve düşünceyi kullanmak gereklidir. İsiih
san yapmak için meseleler hakkındaki genel kıyas
tan vazgeçilerek ,  insanların  kµllanmasına daha uy
gun cüz ' i  bir hükme varılabilir. Bu sebeple is tihsanı 
"genel kıyası bırakıp halkın faydalanmasına uygun 
cüz' i  bir hükme varmaktır" , diye tarif edenler de 
olmuştur. 

İmam Malik, istishabı da fıkıhta bir delil ola
rak kullanmıştır. 

İstishabın kelime anlamı, beraberce bulunma, 
beraber bulunmanın devam etmesi veya sohbet etmek 
demektir. Fıkıhta ise istishab "bir şeyin değiştiğini 
gösteren bir delil bulunmadığı sürece o şeyin aynen 
kalması" demektir. Bu tanıma göre istishab, geçmişte 
sabit olan şeyin, aksi sabit oluncaya kadar şimdiki 
zamanda ve istikbalde devam etmesidir. Bazı fakih
ler istishabı bir delil olarak kabul etmişlerdir. Başka 
bir deyimle bir şeyi, aksine bir delil bulunmadıkça, 
geçmişte menfi ise menfi , geçmişte müsbet ise müsbet 
olarak düşünmüşlerdir. Bu demektir ki geçmişteki 
hüküm olumlu veya olumsuz olsun aynen devam 
eder. Fakat bu hükmün aksine dalia güçlü bir kanıt 
bulunursa, istishabtan vazgeçilir. Demek ki istis
hab'da önemli olan geçmişteki hali değiştirici bir 
kamtm bulunmayışıdır. Mesela, satın alma, miras, 
hibe. veya vasiyet yoluyle birinin mülkiyetine geçmiş 
olan bir mal, aksine bir kanıt bulunmadıkça o şahsın 
mülkiyetinde demektir. Böyle bir mal delilsiz başka
sının mülkiyetine geçmiş sayılmaz yahut bir adamın 
belli bir zamanda yaşadığı biliniyorsa ve ölümüne 
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dair bir kanıt yoksa, o adam yaşıyor kabul edilir. 
Bunu kaybolan bir adama uygulayabiliriz. Mesela, 
bir adam kaybolmuşsa ve ölümünü gösteren herhangi
bir delil veya işaret yoksa o adam yaşıyor kabul edilir . 

İstishabın fıkıhta bir delil olduğunu gösteren 
şer' i ve akli kanıtlar vardır. Mesela, şer' i hükümler 
hakkında yapılmış tümevarımların değiştiğini gös
teren deliller bulunmadıkça bunlar aynen devam 
ederler. Sarhoş edici içkiler, özellikleri değişip sar
hoş edicilikleri yok oluncaya kadar haram sayılırlar. 
Bu husustaki şer' i hüküm, uygulamada aksine delil 
bulunmadığından, aynen devam eder. İnsan aklı 
ile de açık ve seçik biçimde istishabı kabul edebilir. 
Mesela, durup dururken dürüst bir kimsenin sapık 
olduğu ileri sürülemez . Böyle bir kimsede dürüstlük 
vasfı devam ettikçe, o kimsenin sapıklığına hükme
dilemez yahut Ahmed'in Fatma adındaki kadınla 
nikfıh yaptığı biliniyorsa, boşanmalarına delil bu
hmmadıkça, onlar karı-koca olarak kabul edilirler. 
Görülüyor ki istishaba gön", aksine kanıt bulunma
dıkça, eski hükümler devam eder. Böylece eski hük
mün devam etmesi, akıl ve mantığa da uygundur. 

İmam Malik'in fıkıhta kabul ettiği delillerden 
birisi de istislah' tır. Buna mesalih-i mürsele de denir. 
İstislah kamu yararına hareket etmek demektir. 
İnsan, halka faydalı olana göre hareket etmeli ve ya
rarlı şeylere uymalıdır. Daha doğrusu hareketlerinde 
kamunun menfaatini düşünmelidir. Mesela ,  savaş 
sıralarında namuslu bir kadına zina isnadında bu
lunup bunu ispatlayamayan bir kimseye had cezası 
uyg�lanmamıştır. Başka bir deyimle iftira edene kazif 
yani 80 deynek vurulmamıştır. Böyle bir kimsenin 
düşman tarafına geçerek, müslümanlara zararlı ola-
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bileceği düşünülmüştür. Kamu menfaati düşünüle
rek, ceza uygulanmamıştır. 

Kamu menfaatini düşünmek ve başka insanlara 
karşı merhametli davranmak hakkında şu ayetler he
pimize ders verici niteliktedir : "Seni ancak alemlere 
rahmet olarak gönderdik" . "Ey insanlar, Rabbiniz
den bir öğüt, gönüllere bir şifa ve hidayet, mü'min
lere bir rahmet gelmiştir" . 

İslamda şu beş maslahatı korumak esastır : 1 -
Dini korumak. 2- Canı korumak. 3- Aklı korumak. 
4- Nesli Korumak. 5- Malı korumak. 

İstislahı daha çok açıklığa kavuşturmak için bir 
bir iki örnek daha verelim : Malı ve mülkü bulunan 
bir yetimin varlığını düşünelim . Şüphesiz ki yetimin 
malını ve hakkını yemek islamiyet'te günahtır. 
Fakat helki hakkı geçer korkusuyle yetimin malına 
dokunmamak da doğrµ değildir .  Kamu yararının 
gereği olarak insan, yetimin malının işletilmesine 
yahut bakılmasına yardım etmelidir. Fıkıhtaki istis
lah delili , böyle bir ilgiyi gerekli kılmaktadır. 

İstislahın geçerli olduğu başka bir örnek de şu
dur ·: Diyelim ki iki dairesi olan bir adam, dairelerin
den birini hakli bir sebep bulunmaksızın kiraya 
vermiyor. Boş tutmak istiyor. Bu boş dairenin bulun
duğu bölgede mesken sıkıntısı çekiliyorsa, kadı kamu 
yararını düşünerek müdahalede bulunup, adı geçen 
dairenin kiraya verilmesini sağlayabilir. 

İmam Malik, zerai' i  de fıkıhta delil olarak kabul 
etmiştir. Zerai, zerianın çoğuludur. Zeria, vesile 
demektir. Mesela, haramın vesilesi haramdır. Vaci
bin vesilesi vaciptir. Fuhuş haramdır . Helal olma
yan bir kadının avret yerine bakmak da haramdır . 
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Çünkü bu, insanı zinaya götürmeğe vesile olabilir. 
Cuma namazı farzdır. Onu ifa etmek için hazırlan
mak da farzdır. Demek ki zerai delilinde bir fiilin 
sonucu dü§ünülür. Bir fiil iyi sonuç verecekse mak
buldur. Kötü sonuç verecekse . yasaklanır. 

1 marn Malik, . örf ve adeti de fıkıhta bir delil 
saymıştır. Kitap, sünnet ve icmalarda bulunmayan 
hususlarda, örf ve adetin nasıl işlendiğine bakılabi
lir. Nitekim Peygamberimiz (S .A.V . )  "müslümanların 
güzel gördüğü şey, Allah katında da güzeldir" , .  de
miştir. Bu hadis , örfün bir delil olacağının işaretidir. 
Ayrıca yüce Tanrı Kur'an'da "AlJah sizin için 
dinde bir güçlük kılmadı" ,  diye buyurmuştur. Örf 
ve adete aykırı hareket etmek güçlük ve sıkıntıya 
sebep olabilir .  Bu sebeple sözü geçen ayet de örfün 
yerine göre fıkıh usulünde bir delil sayılmasını kolay
laştırmıştır .  

Fıkıhta usulünü böylece açıkladığımız Maliki 
mezhebi Kuzey Afrika'da, Yukarı Mısır'da, Sudan'
da, batı Afrika'da yaygındır .  Trablusgarb ve Binga
zi'deki Sünusiler de Mftliki mezhebini benimserler. 
Eskiden Endülüs'de yerleşmiş bulunan müslümanlar 
da Maliki mezhebine göre hareket ederlerdi . Sonra
ları müslümanlar, savaşlar sonucunda Endülüs'te tu
tunamamışlardır . 

Görülüyor ki değerli bir bilgin olan İmam Malik'
in kurduğu mezhep, bin yılı aşkın zamandan beri 
hala bir çok ülkelerde yaşamaktadır. Onu, naklin 
yanında akla ve örfe de yer vermesinden dolayı 
takdir etmek lazımdır. Ayrıca İslamiyet'e ilmiyle 
yaptır hizmetler çok derindir ve değerlidir. 
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İMAM ŞAFİi VE FIKIHTA US'OLü 

Ebu Abdullah Muhammed b. eş-Şafi i hicri 1 50, 
miladi 767 yılında Gazze'de doğdu. Yemen veya 
Askalan'da doğduğunu söyleyenler de vardır. Şafii 
tahsilini Medine ve lrak'da yaptı . Mekke müftüsü 
Müslim b. Halid ez-Zenci ve Sufyan b. Uyeyne'den 
fıkıh ve dini ilimler öğrendi . 20 yaşında iken Medine' -
de İmam Malik' ile tanıştı ve onun fikirlerinden çok 
yararlandı . Medine'de ilmini artırdıktan sonra lrak'a 
gitti. Hanefi fıkhının esaslarını burada iyice öğrendi . 
Özellikle Ebu Hanife'nin yetiştirdiği tanınmış fıkıhçı 
İmam Muhammed aş-Şeybani'den çok istifade etti . 
Bir ara İran'a da gitti . Tekrar lrak'a döndü. Onun 
bir ara Yemen'de görev yaptığı bilinmektedir. Orada 
Şia'nın bazı kolları ile dostluk kurdu. Bu yüzden onun 
Yahya b. Abdullah az -Zeydi'ye biat ettiği iddia edildi. 
Bu iddia Halife Harun er-Reşid'e duyuruldu. Rak
ka'da Halife'ye söz konusu iddianın gerçek olma
dığını söyledi . Bunun üzerine Halife Harun er-Reşid, 
ona saygı ve ilgi gösterdi. Nihayet Şafii Bağdad'a 
geldi. Bağdad'da ders vermeğe ve görüşlerini yay
mağa başladı . Dersleri çok ilginç geçiyordu .  İlim 
meraklıları onun derslerine büyük bir istekle devam 
ettiler. Bir süre sonra Şafii, Bağdad'ı terketti . Mısır'a 
gitti. Yeniden Bağdad'a döndü ise de neticede Mısır'
da yerleşti . Mısır örf ve adetinden etkilendi . Fıkıhta 
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eski bazı görüşlerin i değiştirdi .  Medine , J rak ve Mısır 
çevrelerinin örf ve adeti birbirlerinden çok farklı 
idi .  Ayrıca l\Iedine'de hadis ilmi iyi biliniyordu . Bu,  
dini yaşantıyı geniş ölçüde etkiliyordu . Irak fukahası 
her mesele hakkında had is bulamadıklarından ge
reğinde kıyasa yani akla dayanıyorlardı .  Mısır 'da 
ise daha değişik bir ortam vardı . Bu sebeple İmam 
Şafi i ,  eski görüşlerinin bazılarından Mısır' da vazgeçti . · 
Nihayet hicri 204, miladi 8 1 9  yılında Mısır'da hayata 
gözlerini yumdu .  

Şafii ,  hayatta ilme çok önem verdiğinden bilim 
öğrenmeyi nafile ibadetten üstün tutmuştu . Akla 
değer vermişti . İ ctihadın yalnız din i ilimler için değil , 
aynı zamanda dünyev i ilimler için de geçerli oldu
ğuna inanmıştı . Çünkü ahirct'e giden yol dünya
dan geçer. Bu dünyadaki davranışların hesabı ahi
rette sorulur. Bu sebeple Şafi i'ye göre d ünya mese
leleri için ictihat yapmak , akh kul lanmak ve kural

lar koymak şarttır. Ancak ictihat, Kur' an ve had is
l erde hakkında hüküm bulunmayan meseleleri çöz
mek için yapılabilir. 

Şafi i , fıkıh usulünü bir düzene koyan bilgindir. 
Özellikle ar-Risale adlı eserinde kentlisinden önce da
ğınık bir biçimde duran fıkıhın , yöntemini çizmeyi 
başarmıştır. Hüküm çıkarmakta gayet usta idi. Bir 
yandan had is ilmini, öte yandan re'y ehlinin görüş
lerini iyi biliyordu. Eski görüşlerini al-Hucce adlı ese
rinde toplamıştı . Yeni görüşlerini ise al-U mm adlı ki
tabında topladı . Fakat onun fıkıh usulü ve fıkıhın  
kuralları hakkında dikkati en çok çeken eseri ,  yukarda 

da söz konusu ettiğimiz gibi ar-Risale'dir. Onun 
al-En'ıal i al Kubra ve al-İmla as-Sagir adlı eserleri 
de tanınmıştır. 
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Şafii, fıkıhta başta Kur'an ve Sünnet'e dayanmış
tır. İcma'a da önem vermiştir. Ancak Medine fuka
hasının icma'ına itibar etmemiştir. Çünkü İcma' yal
nız bir şehrin değil, bir yüzyılın bilginlerinin üzerinde 
uyuştukları hükümlerdir. 

Şafii, usulünde Sahabe'nin icma'ına değer ver
miştir. Ayrıca Sahabe sözlerini de bir delil olarak 
kabul etmiştir. Ancak Mısır' a döndükten sonra onun 
Sahabe sözlerine eskisi kadar itibar etmediğini söy
leyenler de vardır. Ama Sahabe'nin icma'ına daima 
saygı göstermiştir. Çünkü Hz . Muhammed (S . A .  V . ) 
şöyle buyurmuştur : "Ashabıma keremli ve saygılı 
davranınız . Sonra onları izleyenlere , daha sonra da 
Tabiine uyanlara saygı gösteriniz . . .  •,ı . 

İmam Şafi i usulünde kıyasa yani akıl ve düşün
ceye dayanarak hüküm çıkarmayı da bir delil olarak 
kabul etmiştir. İstihsanı ise bir delil olarak kabul et
mek istememiştir . Ayrıca mesalih-i mürseleyi de bir 
delil saymaz. Oysaki İmam Malik halkın yararına hü
kümler çıkarmak üzere, mesalih-i mürseleyi fıkıhta bir 
delil olarak kabul etmişti . Şafii, İmam Malik'in aksine 
Medineli lerin davranışlarını da bir delil saymamıştır. 

Şafi i fıkhı, Hanefi ve Maliki mezhepleri arasın
da orta bir yolda düzenlenmiştir. Ancak Şafii fuka
hası kadınlara karşı , kendinden önceki sünni fıkıh 
okullarından daha sert hükümler ·  koymuştur. 

Bu mezhep Mısır'da, Güney Arabistan'ın bazı 
bölgelerinde, Azerbaycan'da, Doğu Anadolu'da, Do
ğu Afrika'nın bazı yerlerinde, Filipinlerde, Malaya' -
da, Horasan'da, Endonezya'da, Hindistan·'ın güney 
kıyılarında ve Seylan'da yaygındır. 

Şafii mezhebi, Sünnet Ehli ekolüne dahildir. 
Mezhebin kurucusu ilmi, ahlakı ve çalışmaları ile 
takdir .toplamış çok saygı değer bir insandı. 
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İMAM AHMED B. HANBEL 

Ebu Ali Ahmed b. Hanbel eş-Şeybani, hicri, 
1 64, miladi 78 1  yılında Bağdad'da doğdu.  Gerek 
İmam Ebu .Yusuf'tan ve gerekse Hüşeym'den ders 
aldı. Hüşeym'den özellikle hadis dinledi. 20 yaşında 
geldiği sıralarda ilim öğrenmek amacıyla Bağdad' -
dan ayrıldı . Suriye, Hicaz ve Yemen'e uğradı . Gör
düğü ve tanıştığı bilginlerden yararlanmağa çalıştı . 
Hicri 1 90 yılında Bağdad'a döndükten sonra İmam 
Şafii'den sıkı bir surette ders almağa başladı . Ondan 
fıkıh ve fıkhın yöntemlerini öğrendi. İmam Şafii 'nin 
geniş ölçüde etkisinde kaldı . Öyle ki sonradan, İbn 
Hanbel'i Şafii mezhebinden sayanlar olmuştur. Bu
nunla beraber Ahmed b. Hanbel'in fikirleri başka 
bir mezhebin oluşmasına yetti . Hanbeli Mezhebi 
bazı önemli özellikleriyle, öteki mezheplerden farklı 
bir karaktere sahip oldu. Başka bir deyişle Hanbelilik, 
Şafiilikten ayrı bir mezheptir. Hanbeli mezhebi 
mensupları, İslam'ın ilk devirlerindeki düşünceleri 
savunmağa önem vermişlerdir. İbn Hanbel, hadi�ci 
olduğundan Selefiyyun'un yaşayışı ve düşünüş bi
çimine iyice bağlandı . Fikri tartışmalarda ileri gi
dilmesine taraftar olmadı . Yolu ve yöntemi, öteki 
süani mezheplere göre daha dar ve daha tutucudur. 
Bununla beraber kendisi çok ahlaklı ve saygı değer 
bir zattı . 
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Ahmed b. Hanbcl, fıkıhta delil olarak başta 
Kur' an'ı ve sonra da hadisleri kabul etti. Bu kaynak
larla çözemediği meseleleri sahabenin icma'ı ile bir 
sonuca bağlamaya çal ıştı . Eğer her hangi bir meselede 
Sahabe ihtilafa düşmüşse, Kur'an ve Sünnct' tc en 
yakın olan görüşe uyardı . İbn Hanbel fıkıh usulünde 
kıyasa da yer vermişti1:. Ancak kıyasa yani akıl ve 
düşünceye pek sık müracaat etmedi. Kıyası zaruret 
halinde bir delil olarak kabul etmiştir. 

Ahmed b. Hanbcl kelam ilmine önem verilme
sine karşı idi . Yukarda da belirttiğimiz gibi, Se
lefiyyı'.'ın'un yolunu izlemek istemişti . Bu sebeple de 
dini naslarda geçen el (yed) , yüz (vech) ve suret 
kelimelerinin te'viline taraftar olmamıştır. Bu yüz
den İbn Hanbel'i hulul (Allah'ın insana girmesi ) 
ve tccsimle (Allah'ı çisme benzetmekle) suçlayanlar 
eılmuştur. Gerçekte ise ibn Hanbel'in amacı , te'vilde 
hataya düşmekten kaçınmaktı . Bu sebeple de müteşa
bih ayetleri te'vile taraftar olmamıştır. 

Mu' tezile mezhebini savunan Halife .Me'mun 
(Ölm. H. 2 1 8 /  M. 833) , bu mezhebin kurucuları 
gibi Kur'an'ın yaratılmış olduğuna inanmıştı . Ah
med b .  Hanbel'in de bu görüşü benimsemesini istedi. 
Fakat İbn Hanbel Mu' tezile'nin görüşüne katılmadı. 
Kur'an'ın yaratılmadığını , yani kadim olduğunu söy
ledi. Bu yüzden hakarete uğradı . .Me'mun'dan sonra 
halife olan Mu'tasım ve Vasık onu zindanda yatır
dılar. Fakat o, yine de inancından dönmedi . Ni
hayet Halife Mütevekkil onu hapishaneden çıkart
tırdı ve İbn Hanbel'c layık olduğu saygıyı gösterdi . 
Ona tekrar eski itibarını kazandırdı . İmam'ın iş
kence görmüş olması, gittikçe şöhretini artırdı. Dev-
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rinde onun sozune ve fikirlerine değer verilirdi. 
Hicri 24 1 ,  miladi 855 yılında hayata gözlerini yumdu.  

Ahmed b .  Hanbel'in bir  çok eserler yazdığı da 
söylenmiştir. İbn Nedim'in ona isnat ettiği başlıca 
eserler şunlardır : Kitab al-İlel ve Ma'rifet ar-Rical, 
al-Musned, Kitab al-Mesail, Kitab at-Tefsir, Kitab 
az-Zühd, Kitab al-Fada.il, Kitab ar-Redd ala'l
Cehmiye, Kitab al Feraid. 

Bu eserlerden çoğunun İmam Ahmed b .  Han be' -
lin fikirlerine dayanılarak yakınları tarafından mey
dana getirildiği söylenmektedir. Mesela al-Musned 
adlı kitab, İbn Hanbel'in oğlu Abdullah'ın babası
nın rivayet ettiği had isleri toplamasıyle meydana 
gelmiştir. Ahmed b .  Hanbel, hadis ilmine önem 
vermesine rağmen fıkıhta hazan zayıf ve mürsel 
hadislere bile dayanmıştır. 

Ahmed b:  Hanbel, bir çok öğrenciler de yetiştir
miştir. Daha sonraki yüzyıllarda Ebu'l-Ferec b. al
Cevzi (Ölm. H. 597 / M. 1 200) , İbn Teymiye (Ölm. 
H. 728 / M. 1 327 )  ve Muhammed b. Kayyim al
Cevziye (Ölm. H . ·  75 1 / M. 1 35 1 )  gibi tanınmış bil
ginler Hanbeli mezhebine geniş ölçüde hizmet et
mişlerdir. 

Hanbeli mezhebi mensupları eskiden Bağdad, 
Hicaz, Suriye ve Filistin' de yayılmışlardı . Fakat 
Vahhabiliğin kurucusu Muhammed b. Abd al
Vahhab 1 746 yılında Riyad taraflarında faaliyet gös
terdi . Muhammed b. Suı'.id'la da anlaşarak komşu 
iller� zorla Vahhabi yapmağa çalıştı . Daha sonraları 
Vahhabilik Osmanlı askerlerini uzun süre meşgul 
etti . Vahhabiler Ahmed b. Hanbel'in izinden gittik
lerini söylüyorlardı . Gerçekte ise Vahhabilik, Han-
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bel i mezhebinin sertleştirilmesi, daraltılması ve ona 
bazı garip ekler yapılmasıyla meydana gelmişti . 

Osmanlılar devrinde Hanbel i mezhebi yerini 
yavaş yavaş Hanefiliğe terketmeğe başladı . Bugün 
Hanbel i mezhebi mensupları Necid'de çoktur. Hicaz'
da Şafiilerle beraber, Ahsa'da Malikilerle beraber 
Hanbeliler vardır. Filistin'de de Şafiilerden sonra 
Hanbel i mezhebi mensupları çoktur. 

Hanbeli mezhebi, öteki sünni  mezhepler gibi 
Kur'an ve Sünnet yolunu izlemiştir. Dört büyük 
mezhepten biri olan Hanbeli mezhebinin inanç sis
temi de Sünnet Ehli 'ne uygundur. Ahmed b. Hanbel 
de daima saygıya layık değerli bir bilgindir. 
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İSLAM KÜLTÜR(} VE BATIYA TESİRİ 

Medeniyetlerin birbirlerine az çok tesir ettik
leri inkan güç bir gerçektir . Seyahatler, haberleşme 
araçlan, harpler, ticari ilişkiler ve kitap çevirileri 
bir medeniyetin diğer medeniyete tesir etmesini 
sağlayan başlıca sebeplerdir. 

Ortaçağda o zamana göre çok ileri sayılan bir 
İslam medeniyetinin doğup geliştiği hepimizce bi
linmektedir. Bu medeniyet, Halife cl-Me'mlı.n (Ölm. 
H.  2 1 8 /  M. 833 ) 'un bir çok yabancı kitapların arap
çaya çevirilmesine hız vermesiyle daha da gelişti . 
Zaten fetihler ve ticari ilişkiler Müslümanların 
Yunan ve İran medeniyetiyle ilgilenmelei-ini sağ
lamıştı .  Yunancadan, süryancadan, farsçadan ve 
hintçeden arapçaya çevirilen çeşitli konulara ait 
kitaplar, İslam aleminde yeni düşünce sistemlerinin 
ve ilmi faaliyetlerin önem kazanması sonucunu 
verdi. 

Bundan başka Mu'tezil i olanlar inanç-ve düşünce 
sistemi bakımından İslamiyet'te yenilik yapmak iddia
sını benimsediler. Hatta Sünnet Ehli'nden ayrılmış 
olan bu mezhep mensupları, kendi davalarını res
men kabul eden halife ve devlet adamları ela bul
dı.i'kır. Mu'tezil i düşünürler Su�iyc'de, İskenderiye'dc 
ve İran'da izi bulunan Yunan düşüncesinin etkisiyle 
inanç meselelerini münakaşa konusu yapıyorlardı. 
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Ayrıca Hint' ten gelen etkiler İslami zühdde 
rnübala,ğa eden mutasavvıfların çoğalmasını sağladı. 
İslamiyetin temelinde bulunmayan tekke ve z aviye
ler meydana geldi. İslam'da zahiri manalarla yetin
meyen bazı mutasavvıflar, kendilerinin bir vel i gibi 
tanınmasına yol açan aşırı sözler sarfctmeğc başla
dılar. Vecd anında Allfth'a kavuştuklarını ileri sür
düler. Bunun sonucu olarak, dilde, şiirde ve ibade t 
şekillerinde yeni gelişmeler oldu. Ancak Sünnet Ehli 
ile tamamen kayna�mış Muhasibi, Kuşeyri ve Gaz
zal i gibi birçok değerli mutasavvıflar da yetişti . 

İslam aleminde tamamen felsefi sistemlere karşı 
da ilgi arttı . Gerek Yunan filozoflarının etkisinde 
kalan ve gerekse hiç bir okula bağlanmayan düşünür
ler yetişti. 

Kindi (Ölm. H. 252 / M. 866) , Farabi (Ölm. 
H . . 339 / M. 960) ve İbn Sina (Ölm. H. 4·28 / M. 
1 037 )  gibi tanınmış filozoflar, geniş ölçüde Kur'an'a 
dayanmakla beraber Aristo, Eflatun ve Yeni-Efla
tuncuların düşüncelerini birleştirerek Meşşaiyye oku
lunu temsil ettiler. Gazzali , Farabi ve İbn Sina'nın 
yanıldıkları meseleleri göstermek üzere Tehafut 
al-Felasife adlı eseri yazdı . 

İbn Tufeyl ( Ölm. H. 58 1 / M. 1 1 85) ve Şiha
beddin Yahya Suhreverd i (Ölm. H. 587 / M. 1 1 9 1 )  
başta Kur'an olmak üzere Yeni-Eflatuncu ve Manic
heen düşüncelerden istifade ederek, İslamiyete' mah
sus· bir düşünce sistemi olan İşrakiye felsefesini kur
dular. Bu felsefenin Sünnet Ehli açısından isabetsiz 
yönleri vardır. 

H. iV. / M.  X. yüzyılda İslami esasları temel 
kabul eden, Doğu ve Yunan felsefesinden de fayda-
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lanan İhvan as-Safa ise yeni ve eklektik bir sis tem kur
du. Böylece din ile felsefenin birleştirilmesi uğrunda 
İhvan as-Safa emek harcadı . 

Bu felsefi gelişmeler yanında ilim ve teknik ala
nında da yeni keşifler ve gelişmeler oldu .  

Özellikle tıp alanında, İslam medeniyeti insan
l ı k alemine çok şeyler kazandırdı : 

Felç hastalıklarını ilaçlarla tedavi yerine, soğuk 
ilaçlarla ( edviye-i baride) iyileştirme metodunu mi.is
li.imanlar buldu .  Bu metodu ilk bulan ve uygulayan 
doktor Ebu Mansur Said b. Bişr'dir. Bu doktor, felç  
olmuş hastaları ve özellikle yüz fclçlerini kan almak 
ve soğuk su kullanmak suretiyle tedaviye çalışırdı. 
Bu zat Bağdad'daki Adudi hastanesine baş tabib 
olarak atandıktan sonra hastalarını arpa ve bazı 
tohum sulariyle tedaviye önem verdi . 

Tıp aleminde duyu ları çalışmaz hale getiren ,  
uyu tucu ilaçları v e  fitil i l e  yarayı " işletme usulünü i lk  
kez  keşfedenler de yine mi.isli.iman doktorlardır. 

Müslümanlar sarılık ve kolera hastalıklarıııın te
davisinde de bazı olumlu sonuçlar elde etmişlerdi .  

Delilerin tedavisinde afyonu kesmek ve akan 

kanı durdurmak için soğuk tedaviyi mi.isli.iman dok
torl ar başarıyla kullandılar. 

:Mesanedeki taşları parçalayarak düşürme ı:n.e
todunu da ilk kez bulanlar müslümanlar olmuştur. 

İslam aleminde yetişen doktorlar cüzzam hasta
lığı üzerinde de araştırmalar yaptılar. Mesela Yu
ha�ına b .  Masevcyh (Ölm. H. 243 / M. 857)  cüz
zam hastalığı hakkında o zamana kadar benze
rine rastlanmıyan bir eser yazdı . İbn Ebi Usaybia 
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(Ölüm. H.  668 / M.  1 269) , Yuhanna b .  Maseveylı 'in 
tıp tarihi bakımından çok önemli daha bir çok eser
lerinden bahsetmektedir. 

İslam aleminin yetiştirdiği doktor ve kimyager
lerden Ebu Bekr Muhammed b. Zekeriyya ar-Raz i 
(Ölm. H.  3 1 3  / M. 925) Kitab al-Cuderi ve '1-Hasba 
adında frengi ve kızamık hakkında güzel bir eser 
yazdı . O diğer konularda da Batı medeniyetine ışık 
tutan ve çeşitli eserler veren büyük bir bilgindir .  
Ancak adı geçen Razi, dini  yönden İslam'a uymayan 
görüşleri benimsemiştir. Dinde yanılmıştır. 

Eczac.:ılıkta da müslümanlar yenilikler ortaya 
koymuştur. Kimya ilminin · müslümanlar arasında 
tanınmasında özellikle Halif b .  ·y ezid'in emeği geç
mişti . Bu ilmin müslümanlar arasında en tanınmış 
üstadı Cabir b .  Hayyan'dır. 

Acide nitrique, acide sulfurique, acide nitrohyrl
rochlorique, Postasse, Nişadır ruhu , Cehennem taşı 
(nitrate d'argent) ,  chlorhyd de mercure, sulfure de 
fer ve soda gibi bir çok kimyevi maddeler ilk kez 

· Müslümanlar tarafından keşfedilmiştir. 

Astronomi sahasında da müslümanlar arasında 
ilmi çalışmalar oldu.  Abbasi halifesi al-Mansur (H. 
1 36- 1 58 /  M. 754-775)  zamanında Bağdad'da bu 
alandaki çalışmalara önem verildiği bilinmektedir. 
Müslüman bilginler güneş sistemiyle de ilgilendiler. 
Güneş ve ay tutulması hakkında zihin yordular. 
Adeta Copernic ve Kepler'e öncülük ettiler. Bağdad, 
Kahire, Kurtuba ve Semerkant rasathaneleri, Müs
lümanların astronomi ilmine verdikleri önemi gös
terir. 
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Müslümanların matematik sahasında da buluş
lar yaptığını hatırlatmak yerinde olur. Harezmi, 
Hint'ten alınmış rakamları İslam'a maletti . Onun 
cebir ilmine dair derin tetkikleri vardır. Bugün Av
rupalıların dillerine geçen algebre kelimesi arapça 
"cebr" den alınmıştır. Trigonometri ilminin gelişme
sinde de Müslümanların rolü büyük olmuştur. 

Fizik alanında tanınmış doktor Ebu Bekr Mu
hammed b. Zekeriyya ar-Razi ışığın bir ortamdan 
diğer ortama geçerken kırıldığını keşfetmişti . İbn 
Heysem (Ölm. H .  430 / M. 1 038) aynı konuda ye
nilikler getirmiştir. Onun Kitab al-Manazır adlı 
eseri, fizik ve astronomi bakımından son derece önem
li sayılmıştır. 

İşte çeşitli alanlarda gelişen İslam medeniyeti 
Batı alemine etki yapmakta gecikmedi . Müslüman
lar Sicilya ve Endülüs'e yayıldıktan sonra İslam me
deniyeti daha çabuk Batı'ya etki yaptı . Avrupa tek
nikte ve akılcılıkta geri iken Müslümanlar onlara 
yol gösterdi. Mesela, ziraat alanında Doğu,  Batılı
lara bir çok yeni unsurlar öğretti . Pirinç, pamuk, 
fıstık, şeker kamışı, kına ve safran gibi mahsuller 
Sicilya ve İspanya'ya ilk kez Müslümanlar tarafın
dan götürüldü. Sebzecilik ve meyvecilikte de Batı'ya 
İslam toplumunun etkisi büyük oldu . Portakal, li
mon, mandalina, hurma, dut ve muz gibi meyveleri , 
Müslümanlar Sicilya ve özellikle İspanya'da tanıttı
lar. Kanallar açma ve teknik sulama usullerini Batı
lılara öğrettiler. Müslümanlar ziraatta üstün teknik
leri sayesinde Batılılara önderlik ettiler. 

Müslümanlar şehircilik, bayındırlık işleri, ma
deri işletmesi, deri imalatı ve ipek sanayiinde de Batı
lılara çok şey öğrettiler. Matbaa ilkin Kore ve Çin'de 
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bil iniyord u .  Kfı.�ı t sanayi inde de Müslümanların 
üstünlükleri vardı .  Avrupalılar bu alanlarda da Müs
lümanların tekniklerinden faydalandılar .  1 2 70- 1 300 
y ı llarında kağıtçılık sanayiini kurmağa başladılar . 
Matbaacılığı geliştirdiler . XV. yüzyılda müteharrik 
ha rfli matbaayı kurdular . XVI . yüzyılda ise kitap 
basma tekniğinde büyük ilerlemeler kaydettiler. 
Ne yazık ki İslam alemi matbaacılıkta Avrupalıların 

i lerleyişini takip edemedi . 
Bugün Avrupalıların kullandığı rakamları ön

celeri Hintliler, sonra, Müslümanlar kullanmıştı . 
Bu rakamları Batıl ılar, Müslümanlardan öğren
diler.  

Müslüm anların dil konusunda bile Batı'ya etkisi 
oldu . Sucre, coton, ve amiral gibi kelimeler arapça
dan alınarak biraz değiştirilmiştir. Fransızcada bazı 
çiçek adlan, aslında arapçadan alınmıştır. Bugünkü 
İspanyolcada bol miktarda arapça sözcükler vardır. 

Pusula ve barut da önce Uzakdoğu'da ve özel 
likle Çin'de biliniyordu.  Müslümanlar bunları Do
ğu'd an aldı lar ve kullandılar. Batılılar ise Doğu'dan 
öğrendikleri pusu la ve baruttan faydalanmasını bil
diler . Bu a lanlarda tekniklerini hızla geliştirdiler. 
Müslümanlar ise bu gel işmeyi takip edemediler. 

Riyaziye ve astro nomide de Müslüm anlar Batılı
lardan ileri idi. Biruni güneş param etrelerinin hesa
bını yaptı .  Meşhur riyaziyecilerden Ali b .  Abdur
rahman b .  Yunus (Ben Jonis) , Ebu Ali Hasan (Al
hacen) ve Muhammed b. Cabir al-Battani  ( Albatag
nus) Lfıtin alemince iyi biliniyordu .  

Hele tıp v e  eczacılıkta daha önce de  belirttiği

miz gibi İsl am bilginleri Ortaçağda büyük hamle-
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kr yaptılar. Ba tılılar eczacılıkta İ bn Zuhr'dan fay
dalandılar. Tıpta Ebtı Beki Muhammed h. Zeke
riyya ar-Raz i 'nin ilminden faydalandılar. Onun 
Kitab al-Havi'sini latinceyc çevirdiler. Yüzyıllar 
boyunca bu kitaba müracaat etmek ihtiyacını duy
dular. Yine İbn Sina'nın latinc' eye çevirilmiş olan 
al-Kanlın fi Tıbb'ı doktorlukta Batılıların işine yara
dı. Bu kitabı üniversitelerinde ders kitabı olarak 
kullandılar. 

Musiki alanında ilk kez sol anahtarını ve bazı 
notaları Müslümanlar kul landılar. Ebu'l-Ferec Ali 
b .  Muhammed'in Mecmu'at al-Elhan'ı ile Farab i ' 
n in  Kitab al-Musiki'si latinceye çevirildi. Bu  eserler 
müzik alanında Batılılara ışık tuttu. 

İslam kültürünün Batı'ya tesirinde tercüme faali
yetler-inin rolü büyük olmuştur. Bu tercüme faaliyet
leri 1 1 30- 1 1 50 yılları arasında İ spanya'da Tuley
tule şehrinde başlamıştı . İspanya başpi>koposu olan 
Raymond, İslam i eserlerin latinceye çevirilmcsini 
arzu ediyordu .  Bunun için bir tercüme okulu kurd u .  
Bu okulun başına da Dominic Gundisalvi'yi getirdi .  
Burada Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd'ün fikirleri Batı 
fdeınine tanıtıldı .  Birçok arapça eserlerin latinccye 
tercüme edilmesi sağlandı. Aristo'nun eserlerini 
şerheden arapça metinler de Batı'ya tanıtıldı. 

1 2 1 5  yılında il. Frederick imparator oldu . Bu 
imparator S iciliya Krallığını yeniden örgütl emeye 
önem verdi . Frederick H açlı Seferleri esnasında İslam 
medeniyetine hayran kalmıştı . Bu medeniyetin Batı
lılarca da bilinmesini istiyordu.  Bu sebeple 1 224 
yılında Napoli'de bir üniversite kurdu .  İslam dü-

ı şünürlerinin fikirleri ve eserleri kısa zamanda Bo-
lonya ve Padua Ç"niversitelerinde yaygın hale geldi .  

175 



Hele İspanya'daki tercümeler sayesinde İbni rüşd
cülük Fransa'da bile tesirini gösterdi . İslam filozof
larının eserleri Paris ve Montpelier Üniversitelerine 
kadar sokuldu .  XIII .  yüzyılda İbn Rüşd'ün fikirleri 
Oxford'da ya:Yıldı .  Kilise mensupları İslam düşünür
lerinin fikirlerinin Batıda yayılmasından memnun 
olmadılar. Çünkü - İbn Rüşd, akılcı ve gözlemci idi . 
Aristo'nun fikirlerinden faydalanmıştı . İbn Rüşd'ün 
fikirleri Batı kiliselerinin otoritesini sarsıyordu .  Ki
liseler ise koyu fikir karanlıkları içine gömülmüştü . 
Akıl, ahlak ve ima.na çok önem veren İslam dininin 
üstünlüğü, papazları memnun etmiyordu . Bu se
beple İslam düşünürlerinin fikirlerinin Batı 'da ya
yılmasını önlemeye çalıştılar. Buna _ rağmen İslam 
bilginlerinin felsefe, tıp, fizik, astronomi ve din hak
kındaki bir çok görüşleri Batı Üniversitelerinde iyice 
tanındı. Esasen Ortaçağ'da İslam medeniyeti, Batı 
medeniyetinden çok üstündü .  Doğu kültürü ve tek
niği , Batı'yı her alanda etkiledi . Hatta Rönesans'ın 
doğmasından başta İbn Rüşd olmak üzere İslam 
düşünürlerinin etkisi çok olmuştur. 

İslam düşünürleri arasında, latinceye kitabı ter
cüme edilenlerin başında İbn Rüşd gelir. Onun ta
nınmış eseri Külliyat, Tehafut at-Tehafut ve Aristo' 
yu şerheden eserleri latinceye çcvirildi. 

Yine Endülüslü İslam filozoflarından İbn Bacce 
(H. 533 / M. l 1 38) 'nin at-Tedbir al-Mütevahid adlı 
eserinden Moise de Narbonne istifade etmiştir. Böyle
ce onun fikirlerini Batı 'ya tanıtmıştır. 

İ bn Tufeyl'in Hayy b .  Yakzan'ı da Batılılarca 
biliniyordu . 
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Kimyager ve tabiatçı bir bilgin olan Cabir b. 
Hayyan da Latin alettıince biliniyordu. Fakat o 
kimyager ve sihirbaz olarak tanınıyordu. 

İlk İslam filozofu olan al-Kindi (H. 252 / M. 
866) 'nin "Risale fi Mahiyet an-Nevm va'r-Ru'ya" 
adlı eseri de latinceye çevirilmiştir. Kindi'nin la
tinceye çevirilen diğer bir eseri "Risale fi'l-Akl"dır. 
Keza onun "Risale fi'l-Evahir al-Hamse"si de la
tinceye tercüme edilmiştir. Henri Corbin, onun 
"Tractus de Erraribus Philosophorum" adiyle diğer 
bir eserinin de latinceye çevirildiğini kaydetmiştir. 

Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken, Kindi 'nin latin
ceye çevirilmiş başka eserlerinden de söz etmektedir. 

Saint Thomas (Öl. M. 1 274) üzerine büyük et
kisi bulunan İslam-Türk filozofu Farabi (Ölm. H. 
339 / M. 950) 'nin de bazı eserleri latinceye çeviril
miştir. Ayrıca bu İslam filozofunun Albertus Magnus 
üzerine etki yaptığı da bilinmektedir, 

İbn Sina (Ölm. H. 428 / M. 1 037) 'nin Şifa.'sı, 
Necat'ı .ve Kitab an-Nefs'i de la.tinceye çevirilmiş 
eserler arasındadır. Daha önce sözünü ettiğimiz al
Kanun fi't-Tıbb'ı ise doktorluk alanında Batı üni
versitelerine yüzyıllar boyunca ışık tutmuştur. Bu 
filozofumuzun da gerek Saint Thomas ve gerekse Al
bertus Magnus üzerindeki etkisi, inkarı güç bir ger
çektir. 

Meşhur Kitab al-Menazır adlı eserin yazarı, İbn 
Heysem (H; 430 / M. 1 038) 'in latinceye çevirilmiş 
bazı ris�leleri fizik alanında Batılılara ışık tutmuştur; 
Onun eserlerinin Roger Bacon'ın fikirlerinin geliş
mesine yardım ettiği söylenir. 
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Tanınmış İslam tarihçisi ve sosyoloğu İbn Hal
dun (Ôlm. H. 808 / m.  1 406) 'un fikirleri de Batı'da 
iyi biliniyordu.  Hatta Garcin de Tracy onun Mukad
dime'sinin bazı bölümlerini fransızcaya çevirmiştir. 

İslami ilimlerin çeşitli dallarında, otorite olan 
Gazzali (Ölm. H. 505 / M. 1 1 1 1  ) 'nin bazı eserleri 
latinceye tercüme edilmiştir. Ayrıca felsefecilerin ha
talarını gösteren Tehafut al-Falasife adlı eserine 
karşılık vermek üzere İbn Rüşd (Ölm. H. 595 / M. 
1 1 98) Tehafut al-Tehafut'ü ·yazmıştı . İ şte İbn Rüş
d'ün bu eseri latinceye çevrilince, Batılılar Gazzal i 'nin 
felsefeciler hakkındaki fikirlerini öğrendiler. 

Ramon Marti, Pugis Fidei adlı eserinde Gazzali '  -
nin kitaplarından bazı parçalar almıştır. Ayrıca İbn 
Tufeyl (Ölm. H. 58 1 / M. 1 1 86) Hayy b .  Yakzan 
adlı kitabında, Gazzali 'nin al-Munkiz Min ad-Da
lal, Mizan al-Amel, Cevahir al-Kur'an, Mişkat al
Envar ve al-Marifet al Akliye adlı eserlerinden söz 
etmiştir. Hayy b. Yakzan ise Latin alemi tarafından 
biliniyordu. 

Gazzali'nin şüpheden sağlam imana geçiş ko
nusundaki fikirleri ile Montaigne (Ölm. M. 1 592) , 
Descartes (Ölm. M. 1 650) , Pascal (Ölm. M. 1 662) ve 
David Hume (Ölm. M. l 776) 'un görüşleri arasında 
bir karşılaştırma yapıldığı zaman, İslam filozofunun 
bu düşünürlere öncülük ettiği akla geliyor. 

Bütün bu gerçekler gösteriyor ki Müslümanlar, 
Ortaçağ'da büyük bir medeniyet kurmuşlardır. Bu 
medeniyet Avrupa'ya tesir etmekte gecikmemiştir. 
Avrupalılar Müslümanların gerek teknik ve gerekse 
fikir alanındaki üstün medeniyetlerinden yararlan
mak ihtiyacını duymuşlardır. Rönesanstan sonra 
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Avrupa, daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlamıştır. 
Başlıca sebepleri arasında matbaacılığın ilerlemesi, 
Yeni Dünya'nın keşfi, ateşli sil ahların gelişmesi, 
ticaret yollarının değişmesi, sana'atta yükselme ve 
kilise taassubunun yıkılması vardır. 

Bugünkü İslam aleminin haline bakarak geri 
kalmanın sebebini İslamiyette aramamak gerekir. 
Kur'an'ın ilk inen ayeti "OKU", diye başlar. Yüce 
Allah bilenle bilmeyeni eşit tutmamıştır. Yine Yüce 
Allah insanın ancak çalıştığı kadarına sahip olacağını 
bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz de " iki günü 
birbirine eşit olan aldanmıştır" diye buyurmuştur. 
Ayrıca "insanın dini aklıdır. Aklı olmayanın dini de 
olmaz" demiştir. İlim öğrenmek beşikten mezara 
kadar emredilmiştir. Kur' an, hikmeti, tefekkürü, 
ahlakı ve imanı tavsiye etmiştir. Ayrıca insanları 
hidayete götürecek yolları gösteriştir. Bu sebeple 
Müslümanların ilerlemesi için dinleri asla engel 
değildir. Aksine dinimiz medeniyeti tavsiye etmekte
dir. Yeter ki biz dinimizin ruhunu iyi bilelim. En 
yüksek ahlak kurallarını öğütleyen dinimizin ruhu 
Müslümanları medeniyete doğru itici bir güçtür. 
Bütün bu gerçeklerin şuuru derinleştikçe ve çağın 
ilmi düşüncesinden istifade edildikçe Müslümanların 
dünyayı etkileyecek büyük bir medeniyeti kurmaları 
yine güç değildir. 
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