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OSMANLI PADĠġAHLARININ ĠFTĠHAR 

ETTĠKLERĠ UNVANLARDAN BĠRĠ: HÂDĠMÜ'L-

HARAMEYN 

Hulusi YAVUZ 

Osmanlı Devlet baĢkanlarının kullandıkları unvanlar arasında "Emîr, PâdiĢâh, 

Hân, Hünkâr, Melik, Bey, Halîfe-i Müslimîn, Sultân" gibi sıfatlar da vardır. 

Halk arasında daha ziyâde "Hünkâr" ve "Sultan" gibi isimler kullanılmaktadır. 

"Hünkâr", hükümdarlardan baĢka hiçbir kimseye verilmeyen tek unvandır. 

"Sultan" ta'bîri, sonraları pâdiĢâhların erkek evlâdlan ile kızları, pâdiĢâh 

valideleri ve ailelerine kadar teĢmil edilmiĢ ve pâdiĢâhın erkek çocuklarının 

isimlerinin evveline, kızlarının da isimlerinin sonuna gelmesi âdet olmuĢtu: 

"Sultân Selim, Sultân Mehmed, Adile Sultân, ÂiĢe Sultân, Esma Sultân", gibi. 

PâdiĢâh validelerine "Valide Sultan", zevcelerine de "Haseki Sultân, Hurrem 

Sultân, Nûrbânû Sultân,..." deniyordu. 

Ġlk Osmanlı pâdiĢâhları kendi kitabelerinde ve namlarına yazılmıĢ olan eser-

lerde "Emîr, Emîr-i Kebîr" ve bazen de "Sultan" diye zekredilmiĢlerdir. 

Bursa'daki Ġlk kitabelerden Orhan Bey (h.726-76l/m.l326-1360)'e âid bir 

cami' kitabesinde "Emîru'l-kebîru'l-mu'azzamü'l-mücâhid sultânü'l-guzât 

bahâdır-ı zaman Gâzî Orhan b. 'Osman" denildiği gibi, 802/1399 senesinde 

yapılan Bursa Ulu Cami' kitabesinde "Sultânu'l-mu'azzam Bâyezîd Hân b. 

Murâd" ve Ankara'da 816/1413 tarihli Anî Elvan Câmi'i kitabesinde de 

"Sultân-ı a'zam mevlâ-yı mülûki'l-'Arabi vel-'Acem sultân Mehmed Hân b. 

Bâyezîd Hân b. Murâd Hân" ta'bîrleri görülmektedir l. 

Sultân Il.Selîm (982-l003/1574-1594)'in damadı ve Ġsmihân Sultân'ın ikinci 

zevci olan Ahmed Feridun PaĢa (v,99V1583), niĢancılık, reîsü'I-küttâblık ve 

sancakbeyliği yapmıĢ bir Osmanlı müverrihiydi. Yazdığı iki cildlik değerli 

eseri MünĢe'ât-ı Selâtîn'de Osmanlı PâdiĢâhlarının unvanlarını "Elkâb-ı 

PâdiĢâh-ı Ġslâm" baĢlığı altında kaydetmiĢtir^. On altı ayrı misâlini verdiği bu 

lâkablardan ilki Ģöyledir: 

"Sultân-ı muzaffer-i kâmkâr, hâkân-ı mü'eyyed-i zafer-Ģi'âr, pâdiĢâh-ı gerdûn- 

1 
Ġsmail Hakkı UzunçarĢılı (1888-1977), Os 

manlı Devleü'nin Saray TeĢkilât], s.230-234. 
2 

c. I, Ġstanbul 1274/1858, s. 24. 

makâlât   1999/2 
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* Aynı eser, s. 2, 

* s.44 (Arabca tercümesi, s-88); Hicaz Vilâyeti 
Salnamesi, Sene-i Hicriyye 1306, s. 80. 

makâlât   1999/2 

-Ģükûh ĢehinĢâh-ı encüm-giirûh, tâc-ı farak-ı Husrevî, sâye-i Perverdigârî, 

netîce-i mukaddime-i Ģehriyârî, hulâsa-i makâle-i bahtiyarı, mu'addil-i nehâr-i 

'adalet, mükemmil-i bahâr-ı celâlet, bahr-ı ihsan ü mürüvvet, ma'den-i cev-

her-i semahat, masdar-ı âsâr-ı celâdet, mazhar-ı envâr-ı sa'âdet, nasıb-ı 

râyâtü'i-Ġslâm, râkımu'l-'adl 'âlâ safahâti'l-eyyâm, sultânu'l-berreyn ve'l-

bahreyn, hâkânü'l-maĢrikeyn ve'1-mağribeyn, hâdimü'l- Harameyni'Ģ-

ġerîfeyn, sümmiye rasûlü's-sakaleyn sultân Mehmed hân, la zâlet 'ate-

betuhu'l-'aliyye, mahattu'r-rihâli ricâli'l-gayb ve süddetühu's-seniyyetü 'uryen 

'an Ģevâyibi'n-naksı ve'l-'ayb hazretlerinin "3. 

Hemen hemen aynı lâkab ve unvanlar, Osmanlı Devleti'nin sonuna kadar 

kullanılmaya devam etmiĢtir. Ġ313/1895 senesinde [Yemen] Vilâyet Mat-

baası'nda basılan Yemen Salnâmesi'nde zamanın halîfe-sultânı II. 'Ab-

dülhamîd Hân hakkında, baĢka kaynaklarda da görülen iâkab ve unvanlardan 

pek farklı değildir: 

"Emîru'1-mü'minm, 'urvetü'1-vüskâ-yı muvahhidîn, Hâdimü'l- Harameyni'Ģ-

ġerîfeyn, zıllu'I-lâhi fı'l-'âlem, ĢehinĢâh-ı mu'azzam, es-sultân ibnü's-sultân es-

sultân el-gâzî 'Abdülhamid-i sânı ibn-i 'Abdülmedd Hân, eyyede' Allâhu 

hılâfetehû ebbede AJlâhu devletehû"^. 

Biz burada sâdece HâdĠmü'l-Harameyn unvânf üzerinde duracağız. 

"Hâdimü'l-Harameyn", Ġslâm'ın mukaddes Ģehirlerinden Mekke-i Mü-

kerreme ile Medîne-i Münevvere'yi idareleri altında bulunduran Ġslâm devlet 

reislerinin buralara hürmeten kullandıkları ve "Mekke ve Medine'nin hiz-

metkârı" ma'nâsına gelen bir unvandır. 

Lügatte hadim, hizmetçi; Harameyn, iki harem -veya haram-; Hâdimü'l-

Harameyn de, Haremeyn'in hizmetçisi demektir. Haremeyn'den maksad, 

Mekke-i Mükerreme ile Medîne-i Münevvere'dir. Buna muahhar devirlerde 

Kudüs-i ġerif de dâhil edilmiĢtir. 

Dünyânın en kadîm ve mukaddes Ģehri olan Mekke-i Mükerreme'de Mes-

cidü'l-Harâm ve bunun ortasında da, Müslümanların kıblesi ve her namazda 

kendisine doğru yönelerek namaz kıldıkları, hac ve 'umre ibâdetlerinde tavaf 

ettikleri Ka'be-i Mu'azzama ile Makâm-ı Ġbrahim, Zemzem Kuyusu, Safa ve 

Merve tepeleri; Ģehir civarında 'Arafat, Müzdelife, Mina, Cebelü'n-Nûr ve Hirâ 

mağarası gibi mübarek mekânlar ve Ģe'âir-i Ġslâm; Peygamber Ģehri olan ve 

"nurlu Ģehir" ma'nâsına gelen Medîne-i Münevvere'de de, Mescid-i Nebevi 
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ve onun dâhilinde, Rasûl-i Ekrem Muhemmedeni'l-Mustafâ sallâllâhü 'aleyhi 

ve sellem Efendimiz'in Hücre-i Sa'âdet isimli türbesi ile Ravza-i Mutahhara; 

Ģehir dâhilinde de Küba Mescidi, Mescid-i Cum'a, Mescid-i Kıbleteyn, 

Mesâcid-i Seb'a, Cennetü'1-Bakî1 ve Uhud ġehidlikleri vardır. Kudüs'te de, 

Ġslâm'ın Ġlk kıblesi ve Mi'râc mu'cizesinin ayrılmaz parçası olan Mescid-Ġ Aksa 

ile bazı peygamberlerin ve ailelerinin kabirleri bulunmaktadır.  

Ġslâm'ın bu mübarek Ģehirlerinin her birine harem denilmesinin sebebi, bu-

ralardaki yüce mekân ve makamlara ihtiram ve hürmetin vâcib, hür-

metsizliğin de yasak ve haram olmasındandır^. Bu yüzden Allah'ın indinde ve 

Müslümanların nazarında bu Ģehirler çok yüce ve çok Ģereflidir. Buraların, 

Kur'ân-ı Kerîm ve Ġslâm düĢmanı müĢriklerle gayr-Ġ müsiimlerin insaf ve 

idaresine bırakılmasına Müslümanlar asla razı olmazlar". 

Harameyn'i bağrında saklayan Hicaz bölgesini idareleri ve himayeleri altında 

bulunduran Ġslâm devlet reisleri, "Harameyn'in Hâkimi" yerine "Hâdimü'l-

Harameyn" unvanını tercih etmiĢler ve bu sıfatla anılmayı kendileri için bir 

Ģeref ve sa'âdet vesilesi bilmiĢlerdir. Hâdimü'l-Harameyn unvanını ilk kul-

lananlar, Eyyûbî Devleti'nin kurucusu Salâhu'd-dîn-i Eyyûbî (v.579/1183) ile 

Memiûklüler Devleti sultanları oldu^. Onlardan sonra bu unvan, Mısır'a 

hâkim olan Osmanlı halîfe-sultanlarma geçti. O kadar ki, bu unvanın, Mısır 

fâtihi halîfe Yavuz Sultan Selim (871-926/1466-1520) tarafından kullanılıĢı, 

daha çok ma'lûm ve meĢhur oldu. 

Yavuz, "memleketler zabtetmek maksadıyle değil, sâdece Allah'ın nurunu ve 

Rasûl-i Ekrem sallâllâhü 'aleyhi ve sellem'in Ģerî'atini, dîn ve devlete muhalif 

olanların zulmünden kurtarmak ve dünyâyı o Ģerî'at ile nurlandırmak ve kı-

zılbaĢ tehlikesini bertaraf gayesiyle"** bir darbede Safevî hükümdarı ġah 

Ġsmâ'fl'i saf dıĢı bırakmıĢ; sonra da, kızılbaĢlara yardım ettiği için, yıldırım 

sür'atiyle Mısır Memlûk Devleti üzerine yürüyerek onun ordularını, 25 Receb 

9227 24 Ağustos 15l6'da Haleb civarındaki Mercidâbık ovasında ve 29 Zil-

hicce 9227 22 Ocak 1517'de de Kahire yakınlarındaki Ridâniye mevkı'inde ka-

zandığı zaferlerle imha etmiĢ ve anık Memlûk Devleti kalmamıĢ; Suriye, Fi-

listin, el-Cezîre^, Mısır ve Hicaz Osmanlı Devleti'ne geçmiĢti. 

Yavuz Sultan Selim, kendisine HâdĠmü'l-Haremeyn unvanını kazandıran bu 

Mısır Seferi hakkında Ġslâm 'ulemâ ve fukahâsmdan aldığı fetvalar hak-

kında^, Rasûl-i Ekrem sallâllâhü 'aleyhi ve sellem'in kendisini bir rü'yâ 

tebĢîriyle Haremeyn'in hizmetine da'vet ettiğine de inanıyordu. Mercidâbık  

5 Zeynü'd-Dîn Ahmed Zebîdî, Sahîh-i Buhâri 
Muhtasarı Tecrîd-i Sarih Terceme ve ġerhi, 
(terc.Kâmil Mîrâs), c. X, s. 61. 

KrĢ. Kur'ân-ı Kerîm, Tevbe sûresi, âyet 28. 
7
 KrĢ. Ahmed b.

;
Alî el-Kalkasandî (v.821/ 

1418), Subhu'1-A'Ģâ fi Sınâ'ati'l-ĠnĢâ, s. 47; 
Hammer, Devlet-i 'Osmâniyye Târihi, 
(terc.Mehmed 'Ata), c. IV, s. 196; Evliya Çelebi 
(1020-1076/1611-1685), Seyahatname, c .X, s. 
105; Salâhaddîn Tansel, Osmanlı Kaynaklarına 
Göre Fâtih Sultân Mehmed'in Siyâsî Hayât!, 
s.337; aynı müellif, Yavuz Sultân Selim, s. 215; 
Bernard Lewis, «Khadim al Haramayn» mad. 
Encyclopedia of islam, s. 899. 
o 
0
 Yavuz Sultan Selîm'in Memlûk sultânı 

Gavri'ye gönderdiği Muharrem 922/ġubat 
1516 tarihli nâme-i hümâyûn metni sureti Ġçin 
bk.: Feridun Bey, MünĢe'ât-ı Selâtîn, I ,s .424-
25. 

" Bu isim, ġam, Irak ve Güneydoğu Anadolu 
arasında kalan geniĢ bir bölgeye isim olmuĢtur 
(ġemseddîn Sami, Kâmûsu'I-A'lâm, III, s. 
1802). 
10

 Rüstem PaĢa (906-968/1500-1561), Rüstem 
PaĢa, Târih-i Âl-i 'Osman, yazma, Ġ.Ü.Kütüb., 
T.2438, varak, 174a-174b; Feridun Bey, 
Münse'at., II, s.433-34,485-87; MüneccimbaĢı 
Ahmed Dede (v. 1113/1702), MüneccimbaĢı 
Târihi: Sahâi'fü'l-Ahbâr fî Vakâyi'i'l-A'sâr, c. II, 
(terc.Ġsmâil Eriinsal), s. 484; Lütfı PaĢa (v.971/ 
1564), Tevârih-i Â!-i 'Osman, s.248-58; Ab-
durrahmân ġeref (1251-1344/1835-1925), 
Târîh-i Devlet-i 'Osmâniyye, I, s .217-24: aynı 
müellif. Fezleke-Ġ Devlet-i 'Osmâniyye, s. 52-
55; Halîl Edhem, Düve!-i Ġslâmiyye, s. 17; 
Evliya Çelebi, Seyahatname, c,X. s. 105-127; 
Câvid Baysun, «Mercidabık» mad., Ġslâm An-
siklopedisi, VII,s,752-54; Ġsmail Hakkı Uzun-
çarĢılı (1889-1977), Osmanlı Târihi: Ġstanbul'un 
Fethinden Kanunî Sultân Süleyman'ın 
ölümüne Kadar, c.II, s.279-92; ismail Hami 
DâniĢmend (1889-1967), Ġzahlı Osmanlı Târihi 
Kronolojisi, c.II, s.292; Osman Turan (1914-
1978), Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi 
TârîhiıTürk Dünyâ Nizâmının Millî ve Ġnsanî 
Esaslan, c.II, s.77. 

" Fetvalar Ġçin bk.: Evliya Çelebi, - 

makâlât   1999/2 
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• Seyahatname, X,105; Halil Ġnalcık, The Ot-
toman Empire: The Classical Age, 1300-1600, 

s. 33-4. KızılbaĢ taifesi üzerine yapılan sefer 
hakkında Müftü Nûru'd-Dîn Hamza (v,927/ 
1521) ile Ġbn Kemâl {873-940/1468-Ġ 533)'in 

risalesi için bk.: ġehâbeddin Tekindağ (1918-
1983), -Yeni Kaynak ve Vesikaların IĢığı Al-

tında Yavuz Sultân Selîm'in Ġran Seferi», s. 4& 
9,77-9; Ahmed Asrar, Kanunî Devrinde Os-

ınaniılar'ın Dînî Siyâseti ve Ġsiâm Âlemi, s. 48- 
9. 

12
 Hoca Sa'deddîn (943-1008/1536-1599), 

Tâcü'ı-Tevârîh, c. II: Selîmnâme, Ġstanbul 
1279/1862, s .608-9; Hammer, Devlet-i 

'Osmâniyye Târihi, (terc.Mehmed 'Ata) (1273- 
1341/1856-1922), c.IV, s.183-4, n.l; O.Tûran, 

Türk Cihan Hâkimiyeti.,II,s.75-6. 

l* Kutbu'd-DînMuhammedb.Ahmeden-
Nehrevâlî el-Mekkî (917-990/1511-1582), el-

A'lâm bi-Ġ'lâmı Beyti'l-iâhi'l-Harâm: Târihu 
Mekke (Seyyid Ahmed b. Zeynî Dahlân, 

Hulâsatu'I-Kelâm fi Beyâni Ümerâ'Ġ'I-BeledĠ'Ġ-
Harâm, baĢlıklı eserin kenannda), s.187-8 

(Türkçesiıġâ'ir'Abdulbâkî Efendi (934-1009/ 
1526-1600), Mekke Târihi Tercümesi, Ġst. Sü-
leyrnâniye Kütüb., Hekimoğlu Ali PaĢa kısmı, 

nu.720, varak, 105b-106a); Tayyarzâde Ahmed 
'Ata, Târîh-i 'Ata, I ,s. 75-6; 'Abdurrahmân 

ġeref, Târîh-i Devlet-i 'Osmâniyye, I, s.223; 
aynı mtiel., Fezleke-Ġ Târîh-i Devlec-i 

'Osmâniyye, s. 55; Ġ.H. DâniĢmend, Ġzahlı Os-
manlı Târihi Kronolojisi, II, s. 29. 

1 Â. 
14

 Feridun Bey, MünĢe'ât-ı Selâtîn, I, s.487. 

^ Evliya Çelebi, hatibin, Kemâl PaĢa-zâde ol-
duğunu ve hutbenin Kalanın Câmi'i'nde 

okunduğunu, bir baĢka Cum'a da 'Amr Ġbnü'l-
'As Câmi'i'nde Ebu'1-Ulâ Hazretleri tarafından 

okunduğunu ve Yavuz Sultân Selirn'i 
Hâdimü'l-Harameyn unvanı ile yâd ettiklerini 

yazmaktadır (Seyahatname, X, s.116,124). Yu-
karıdaki bilgiler için bk.: MüneccimbaĢı, Mü-

necdmbaĢı Târihi: Sahâ'ifü'l-Ahbâr, II, s. 488; 
Hammer, Devleı-i 'Osmâniyye Târihi, IV, s. 

196, n.l, 228-29 ve n.l; Ġ.H.UzunçarĢıılı, Os-
manlı Târîhi, II, s. 290, n.l, 306; 

Ġ.H.DâniĢmend, Ġzahlı Osmanlı Târîhi Kro-
nolojisi, U, s. 37; T. W. Arnold, The Caliphate, s. 

141. -*- 

zaferinden sonra, 29 Receb 922/ 28 Ağustos 1516'da Haleb'e giren hünkâr, er-

tesi gün cum'a namazını, son Abbasî Halîfesi Üçüncü Mütevekkil 'al-Allâh 

(v.950/1543) ile beraber Haleb Câmi'-i Kebîr'inde kıldı. Hatîb kendisini hut-

bede Hâdimü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn unvânıyle yâd edince, "el-Hamdülillâhi 

Rabbi'l-'Âlemîn ki, beni Hâdimü'Ġ-Haremeyni'Ģ-ġerîfeyn etti" diye sevindi ve 

bin altın değerindeki kaftanını sırtından çıkanp hatibe ihsan etti 13. Bir baĢka 

rivayete göre bu vak'a Kâhire'de cereyan etmiĢtir. 23 Muharrem 9237 15 

ġubat 1517 Cumartesi günü Kâhire'de Yûsuf 'aleyhi's-selâm'ın Hilâfet tahtına 

oturan Yavuz*'*, müte'âkib hafta ilk cum'a namazını Melik Müe'yyed Mahmûd 

ez-Zâhirî Câmi'i'nde kılmıĢtır. Hatîb minberde pâdiĢâhın adını Hâdimü'l-

HarameynĠ'Ģ-ġerîfeyn diye zikredince, baĢından sangını çıkanb seccadesini 

de kaldırmıĢ ve Allah'a, verdiği bu büyük ni'mete karĢı Ģükretmek için toprak 

üzerine secde etmiĢtir. Hatîb minberden ininceye kadar ağlamıĢ, namazdan 

sonra hatîbe iki yüz dînâr ve üç hil'at hediye etmiĢtir^. Hattâ hatîb, o âna 

kadar 'âdet olduğu üzere, evvelâ Mâlikü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn demiĢ, bunu 

duyan pâdiĢâh: "Harameyn'in mâliki olmak ne haddimedir! Ben Harameyn'in 

hizmetkârı olmakla iftihar ederim. Beni, Hâdimü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn ci-

hân-bahâsma nail olmaklığım iftiharı ile teĢhir ve ta'rîf et" hitabında bu-

lunmuĢtur^. 

Bu rivayetler muhtelif olmakla beraber, bunların tek bir müĢterek tarafı var-

dır. O da, Osmanlı halîfe-sultanınm Mısır'ı fethettikden sonra, idareleri daha 

evvel Mısır'a bağlı olan Hicaz, Suriye ve Filistin, hattâ Yemen'e kadar olan 

memleketlerin Osmanlı idaresine dâhil olmaları ve neticede de pâdiĢâhın 

Hâdimü'l-Harameyn unvanını almıĢ olmasıdır. 

Memlûk sultânlarının Harameyn-i Muhteremeyn üzerindeki hukuku, fethi 

müte'âkib tabî'î olarak Osmanlı halîfe-sultaniarına geçti. Onlar da zâten, Ana-

dolu ve Balkanların ĠslâmlaĢtmlmasmda gösterdikleri emsalsiz gayretler, Ġs-

tanbul'un fethi ile kazandıkları muhteĢem zafer, Ġslâm'ı talîm ve tebliğ hiz-

metleri, Ġslâm mi'mârî ve medeniyetinde vücûda getirdikleri mu'azzam 

eserler ve kendilerini bütün Müslümanların hâmisi ve müdâfi'i olarak gör-

meleri gibi vasıfları sayesinde Hâdimü'l-Harameyn unvanını hakkıyle elde 

etmiĢ ve buna tam bir liyâkat kesbetmiĢ bulunuyorlardı*?. 

Yavuz, mukaddes topraklara nail olmak için Mısır'da ikâmetini uzatınca as-

kerler arasında vatan hasreti yüzünden dedikodular çıkmıĢtı. Rumeli as-

kerlerinin vatan hasreti türkülerini dinleyen meĢhur Osmanlı âlim ve mü- 
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verrihi ġeyhu'l-Ġslâm Kemâl PaĢa-zâde (873-940/1468-1533), bunu hünkâra 

arz edince, o da: "Ben Hâdimü'l-Haremeyn olmak için bekledim. ġimdi 

muradım hâsıl oldu. Vatana azimet ederiz" cevâbını verdi. Sonra ordu ve do-

nanma Ġstanbul'a avdet etti^. Bu sırada Yavuz Sultân Seiîm, Sadr-ı a'zam Pîrî 

Mehmed PaĢa (v.939/1532)'yi huzuruna çağırıp: "Pîrî Lalam! Bi-'inâyeti'l-lâhi 

ta'âlâ vilâyet-i Mısr'ı feth eyledik ve Harameyn-i ġerîfeyn -Ģerrafehümâ'1-lâhu 

ta'âlâ- ahâlîleri hükmümüze mahkûm olub ve Hâdimü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn 

unvânıyle muazzez ve mükerrem olduk ve Ģimdiye değin her ne canibe mü-

teveccih olundu ise bi-emri'1-lâhi ta'âlâ feth ve nusreüer müyesser olundu ve 

hâlâ emrimize muhalif vaz' u hareket eder kimse dahî yoktur. Öyle olsa 

Ģimdiden sonra bu Devlet'e zeval var mı" diye sordu. Pîrî Mehmed PaĢa da: 

"Devletlû PâdiĢâhım! Hak Te'âlâ, ömür ve devletini 'izzü Ģevketle günden 

güne ziyâde eylesin. Eğer hazînen, kulların, âlât-ı harbe müte'allık cebehâne 

ve Ģâir mühimmat, cümle mevcûd ve mükemmel... Lâkin eviâd-ı kirâmlannız 

eyyâm-ı hilâfetinde... birisi, bir ahmak vezîr-Ġ a'zama düĢerse veyâhud rüĢvet 

kapusu küĢâd olub ve ol sebeb ile münâsib ehline verilmezse veyâhud 

hükümet nâmında olanlar avratlarının muradlan üzere hareket ederse ol 

zaman bu devletin ihtilâli ve hercümerci mukarrer olur" diye arz etti*". 

PâdiĢâhın bu arza bir itirazı olmadı, 

Osmanlı halîfesi sultân Selîm, Mısır'ın fethi sayesinde, iftiharla kullandığı 

Hâdimü'l-Harameyn unvanı ile beraber, halîfenin nezdinde bulunması lâzım 

gelen Mukaddes Emânetler'e de sâhib oldu. Hâlen Ġstanbul Topkapı Sarayı 

Müzesi Hırka-i Sa'âdet Dâiresi'nde o zamandan beri ve sonraki ilâvelerle sa-

yıları anmıĢ olarak muhafaza edilmekte olan bu emânetler arasında, Pey-

gamber Efendimiz'e ait Hırka-i Sa'âdet, Sancak-ı ġerif, Dendân-ı Sa'âdet, 

Sakal-ı ġerif, Mühr-i ġerif, Nâme-i Sa'âdet ile Ka'be Anahtar ve Kilitleri ve 

mübarek kılıçlar vardır^. 

Bundan sonra Ġstanbul Ġslâm dünyâsının merkezi hâline gelip Dâru'l-Hılâfe 

oldu. Batı sömürgeciliği tehdidine ma'rûz kalan Afrika, Orta ve Uzak-Doğu ül-

keleri Osmanlı halîfe-sultânının himayesine girmeye baĢladı. Rağbet dâima 

kuvvetli tarafa olduğu Ġçin Sultan Selîm de kazandğı fetihler sayesinde büyük 

rağbet gördü, sân ve Ģevkete nail oldu. Bu rağbet, Hicaz, Bingâzi, Nûbye ve 

Cezayir'i harbsiz ve kansız Osmanlı idaresine dâhil etti. 

PâdiĢâh'ın Mısır'da yedi ay devam eden ikâmeti sırasında itâ'atlerini 'arz 

etmek üzere birçok hey'et geldi Bunların en ehemmiyetlisi, Mekke-i Mü- 

-*- 16 Ahmed Râsim, Menâkıb-ı Ġslâm, ÎI, s. 
338; Ahmed Asrar, Osmanlı DevletL.DÎnî 
Siyâseti ve Ġslâm Âlemi, s.53. 

^ Kâmil PaĢa, Târîh-i Devlet-Ġ 'Osmâniyye, I, 
Ġstanbul 1327 /1909, s.159; Hammer, Dev!eı-i 
'Osmâniyye Târihi, IV, s. 236. 

1° Hoca Sa'deddîn, Tâcü't-Tevârih (ve 
Bedâyi')'den naklen Osman Turan, Türk 
Cihan Hâkimiyeti Mefkuresi Târihi, II, 77-78. 

^ YaĢar Yücel (yayınlayan), 'Osmanlı Devlet 
Düzenine 'Aid Metinler, I: Kitâb-ı Müstetâb, s. 
30-31, (metin, s.51). 
20

 KrĢ.,E.Çelebi, Seyahatname, X, s. 123-4; 
Tahsin Öz (188-1973), Hırka-i Sa'âdet Dâiresi 
ve Emânât-ı Mukaddese, s. 23 vd.; Eyüb Sabri 
(PaĢa, v.1308/1890), Mir'âtü'l-Harameyn, I,, s. 
673-677; HâĢim Muhammed Ġbrahim, *el-
Hılâfetü ba'de Fethi'l-Etrâk li-Mısr», s. 273; 
'Abdü'l-'Azîz eĢ-ġennâvî, ed-Devletü'l-
'Osmâniyye Devletün Ġslâmiyyetün Müfterâ 
'aleyhâ, l, s .23-24; Ġ.H.DâniĢmend, Ġzahlı Os-
manlı Târihi Kronolojisi, II, 43; Ahmed Râsim, 
Menâkıb-ı Ġslâm, II, s .338-346; aynı müel., Re-
simli ve Hantalı 'Osmanlı Târihi, L, s. 229-231. 
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21 
Hoca Sa'deddîn, Tâcü't-Tevârih, II, s. 371; 

Feridun Bey, MünĢe'ât-i Selâtîn, I, s. 491; 
Hezârfen Hüseyin, Tenkîhu't-Tevârîh, yazma, 

Ġst. Süleymâniye Kütüb., Fâtih kısmı, nü. 
4345, varak, 43b; Liitfi PaĢa, Tevârih-i Âl-i 

'Osman, s. 264-66; Ġ.H.UzunçarĢılı, Mekke-i 
Miikerreme Emirleri, s. 12; Hammer, Devlet-i 
'Osmâniyye Târihi, IV, s. 236; Ahmed Asrâr, 
Kanunî Devrinde Osmanlılar'ın Dînî Siyâseti 

ve Ġslâm 'Âlemi, s. 56. 
22 

Hoca Sa'deddin, Tâcü't-Tevârih, II, s.371- 
72; Lütfi Pa§a, Tevârih-i Âl-i 'Osman, s. 266-67; 

Hammer, DevĠet-i 'Osmâniyye Târihi, IV, s. 
236; Mustafa Nuri Pa§a, Netâyicü'l-Vukû'ât, I,, 

1327/1909, s. 82; Eyüb Sabri, Mir'âtü'l-
Harameyn, I, s. 677, Hicaz'da hutbelerde 

PâdiĢâh'ın isminin zikredilmesi üzerine bu al-
tınları bir Ģükran niĢanesi olarak yolladığını 
yazmaktadır; Ġ.H.UzunçarĢılı, Mekke-Ġ Mü-

kerreme Emirleri, s. 14,18,71-74; Mu-
hammed Harb, Yavuz Sultan Selîm'in Suriye 

ve Mısır Seferi, s, 94-5, 
2
* Eyüb Sabri, Mir'âtü'l-Harameyn, I, s .677-

78; E.Çelebi, Seyahatname, X, s.127. 
24

 Ġ.H.UzunçarĢılL, Mekke-i Mükerreme 
Emirleri, 18; Seyyid Muhammed es-Seyyid 

Mahmûd, XVI. Asırda Mısır Eyâleti, s. 265, n.7. 

kerreme Emîri'ninki idi. Cenâb-ı Peygamber sallâiiâhu aleyhi ve sellem'in to-

runu Hz. Hasan (r.a)'in neslinden gelen Mekke Emîri Ġkinci ġerif Berekât 

b.Muhammed (v.931/1525), Osmanlı halîfe-sultânı Yavuz'a tebriklerini ve 

Ka'be'nin anahtarları Ġle bazı hediyeleri arz ederek Osmanlı idare ve 

hâkimiyetini kabul ettiğini bildirmek ve eskiden beri olduğu üzere, Ha-

rameyni'Ģ-ġerîfeyn'den ve ġam hududundan baĢlayarak Yemen'e varıncaya 

kadar bütün Hicaz Bölgesi Emîrliği'nin kendisine verilmesini taleb etmek için 

12 yaĢındaki oğlu ġerif Ebû Numey'i, amcasının oğlu 'Arrar isimli elçi ile be-

raber Mısır'a gönderdi^. Merasimle karĢılanan Ebû Numey, 16 Cemâziye'l-

âhır 923/6 Temmuz 1517 târihinde Kâhire'de Dîvân-ı Hümâyûn'da Ka'be'nin 

anahtarlarını ve diğer hediyeleri Yavuz Sultan Selîm'e takdim edip el öptü ve 

pek çok hediyelere mazhar oldu. 

Elçi hey'etini sevgi ve muhabbetle karĢılayan Yavuz, onlann ricalarını kabul 

ederek her birine hil'atler ve değerli hediyeler ihsan etti. Mekke Emîri ġerif 

Berekât'a ma'aĢ bağladı. 

Ebû Numey ve beraberindekiler, muhtelif hediyeler ve ġerif Berekât'a gön-

derilen Emirlik Hil'atı ve Emirlik MenĢuru ile Mekke'ye döndüler. Harameyn 

ahâlîsine dağıtılmak üzere, Yavuz tarafından yollanan iki yüz bin altın Ġle kül-

liyetli mikdârdaki zahireyi de yanlarında götürdüler. Bunları yerinde tevzi' 

edebilmek için Emîr Muslihiddîn ile Mısırlı iki kadı da onlarla birlikte gön-

derildi. Emîr-i Mekke'ye Mısır varidatından senelik bir tahsisat bağlandı^. 

Ebû Numey'in, Cidde limanından vergi ve gümrük almasına da müsâ'ade edil-

di. PâdiĢâh, ayrıca, yukarıda zikredilen mikdârdaki altının her sene Sürre-i 

Hümâyûn nâmı altında Haremeyn-i ġerife gönderilmesini ve vaktiyle 

Memlûkler'in yolladıkları Sadaka-ı Mısrıyye'nin Hazîne-i 'Âmire hesabına 

mahsuben eskisi gibi sevk edilmesini de usûl hâline getirdi ve Ġcâbının ya-

pılmasını emretti^. 

Bundan sonra Haremeyn'de okunan hutbelerde Yavuz Sultân Selîm'in adı 

Hâdimü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn olarak zikredilmeye baĢlandı. Bunu, Osmanlı 

memleketlerindeki diğer bütün camilerin hutbeleri ta'kîb etti".  

Yavuz henüz Mısır'da iken, vaktiyle Memlûk Devleti sultânı Kansu Gavri'nin 

hizmetinde çalıĢmak üzere Cidde'de kalmıĢ olan Anadolu levendlerinden 

Kaptan Selmân Reîs, bu defa gelip Hâdimü'l-Harameyn Yavuz Sultan Selîm'e 

itâ'at ve sadâkatim arz etti. Bu hâdise, Hicaz üzerindeki Osmanlı nüfuz ve tu-

tumunu daha da kuvvetlendirdi. 

makâlât   1999/2 



Osmanlı PadiĢahlarının Ġftihar Ettikleri Unvanlardan Biri: Hâdimü'l Haremeyn    13  

Hicaz toprakları, Ġslâm dünyâsının en mukaddes dînî merkezi olan Ha-

rameyni'Ģ-ġerîfeyn'i içinde bulundurduğu için, her zaman Müslümanların na-

zarında büyük ve ulvî bir i'tibâra sâhib olmuĢtur. Zîra, son ve ekme! dîn olan 

Ġslâmiyet burada zuhur etmiĢ, Kur'ân-ı Kerîm âyetleri bu topraklarda nazil 

olmuĢ ve Ġslâm'ın altın devri olan Asr-ı Sa'âdet burada yaĢanmıĢtı, Hâdimü'l-

Harameyn unvanını hâiz olmak, mukaddes Ģehirlere bakmak ve onları 

muhafaza etmek demekti. Bu vazife Osmanlı Halîfelerine buralar halkının ve 

bütün Ġslâm dünyâsı hacılarının refahını ve Hac Yolu emniyetini te'min 

etmek vazifelerini de yüklüyordu. Bu dînî vazifenin mâhiyeti ve kudsiyeti, Os-

manlı devlet ricalini bu bölgeye severek ve gönül rahatlığı ile daha fazla 

imtiyazlar tanımaya sevk etti, Neticede, Haremeyni'Ģ-ġerîfeyn'in bulunduğu 

Hicaz bölgesi, husûsî bir duruma sâhib oldu. Bura halkı askerlik yapmak ve 

vergi vermek Ģöyle dursun, bilhassa Harameyn ahâlîsi, her sene Sürre Alayları 

ile gönderilen büyük bir yardım parası alıyordu. Bu mübarek Ģehirler, bir 

Türk paĢası tarafından idare edilecek yerde, buralarda, Fahr-i Kâinat 'aleyhi 

efdalü't-tahâyât Efendimiz Hazretleri'nin zamân-ı sa'âdetlerinden beri devam 

etmekte olan idarî teĢkilât muhafaza edilerek Harameyn-i Muhteremeyn'in 

idaresi, eskisi gibi Mekke-i Mükerreme ġerîfleri'ne bırakıldı. Onlara bir 

hükümdar tahsisatı kadar ma'âĢlar verildi ve hiçbir iĢlerine müdâhale edil-

medi. Devlet-i 'Aliyye-i 'OsmânĠyye en kuvvetli devirlerinde dahî Mekke-i Mü-

kerre Emirleri seçimine müdâhale etmeyerek bu iĢi mahalline bıraktı. ġerifler 

ise aralarında emirliğe lâyık kimi görmüĢlerse onu Ġstanbul'a Osmanlı 

Hükûmeti'ne 'arz ediyor, devlet de o namzedi kabul edip me'mûriyetini 

tasdîk ediyordu. 

Osmanlı Devleti, sırf ma'nevî Ģerefi bakımından Hicaz bölgesini ve bilhassa 

buradaki Harameyn-i ġerîfeyn'i himâyesi altında bulundurdu ve bu hususta 

çok titiz ve hassas davrandı. Devlet-i 'AlĠyye, Ġslâm 'âlemi üzerinde, hilâfetle 

alâkalı olan Ka'be-i Mu'azzama'dan dolayı nüfuz te'sis etmiĢ olduğundan, 

daha ziyâde, zayıf zamanlarında bu rabıtayı bozacak en küçük hareketten 

dahî sakınarak Haremeyn-i ġerîfeyn'de ve dolayısıyle Hicaz'da asayiĢin yo-

lunda gitmesine son derece gayret gösterdi. Bu idare dört yüz seneden 

fazla devam etti. Bu zaman zarfında Osmanlı halîfeleri Hâdimü'l-Harameyn 

unvanını iftiharla kullanıp icâbını Ģerefle yerine getirdiler. Her sene Ha-

rameyn'in meĢâyîh ve fukarasına buğday ve altın cinsinden hediyelerin Mah-

mil-i ġerîf ile gönderilmesine, Hac Yolu'nun emniyetine ve Ka'be-i 

Mu'azzama'nın korunmasına fevkalâde büyük ehemmiyet verdiler. Mîlâdî  

Ġ.H.UzunçarĢılı, Mekke-i Mükerreme 
Emirleri, s. 14748. Mekke-i Mükerreme 
Emirleri hakkında mufassal bilgi de ver-
mektedir (s. 70-152); keza hk.: S. Ahmed Zeynî 
Dahlân, Hulâsatii'l-Kelâm fi Beyânı 

Ümerâi'l-Beledi'l-Harâm, bidayetten 1304/ 
1886 senesine kadar; Hicaz Vilâyeti Salnamesi, 
beĢinci defa olarak Matba'-i Vilâyet'de tab' 
olunmuĢdur, sene 1309/1891, s. 91-121. Yuka-
rıdaki bilgiler için aynca krĢ.: A.Asrar, Kanunî 
Devrinde Osmanhlar'ın Dînî Siyâseti., s .214-
215; Suraiya Faoqi, Hacılar ve Sultanlar, (tere. 
Gül Çağdı Güven), indeks. 
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 KrĢ. Hicaz Demiryolu Lâyihası, Dersa'âdet, 
1324/1908, inĢaatın ilk yedi senesindeki gelir 
ve giderler hakkında resmî evrakı muhtevidir, 
Portekiz tehdidi için bk.: Ġst.BaĢbakanlık Os-
manlı ArĢivi, Mühimme Defteri, c. VII, vesika 

nu.2738 (Ġzahı ve vesikanın fotokopisi için 
bk.; Hulusi Yavuz, Ka'be ve Haremeyn için 

Yemen'de Osmanlı Hâkimiyeti, 1517-1771,, s. 
134 ve kitabın sonundaki levha); 

Ġ.H.UzunçarĢılı, Mekke-i Mükerreme Emirleri. 
s.148. Hamidiye Hicaz Demiryolu hakkında 

'Osmanlı ArĢivi'nde birçok vesika bu-
lunmasına rağmen bu mvzu'da Türkçede ya-
pılan neĢriyat son derece kifayetsizdir ve bu 
büyük vakıf eserinin 'azametini tebarüz et-

tirmekten uzaktır. Halbuki Ġngilizce, Fransızca 
ve Almanca yapılmıĢ birhayli neĢriyat vardır. 

Ma'amâfih, Silm Investment himayesinde ha-
zırlanıp 1419/1998 Ramazan ayı boyunca 

Kanal 7 Televizyonunda yayımlanan belgesel 
"Hicaz Demiryolu: Ġstanbul'dan Medine'ye. 

GeçmiĢten Günümüze Bir Kültür ve Me-
deniyet Yolculuğu" isimli program çok faydalı 
olmuĢtur. Üç video kaseti tutan bu programın 
bir kısım fotoğrafları Albaraka Türk tarafından 
Hicaz Demiryolu :Fotoğraf Albümü, (Ġstanbul 

1999} baslığı altında neĢredildi. Fevkal'âde 
mükemmel hazırlanmıĢ olan belgeselin sözlü 

beyânları da Albüm'de yer alsaydı çok daha 
iyi olurdu. Bu mevzu'daki neĢriyat arasında 

adı geçen resmî Hicaz Demiryolu 
Uyihası'ndan baĢka bilhassa Ģunlara ĠĢaret et-
meliyiz: Muhammad Inshaullah, The History 

of the Hamidea HedjazRaihvay Project in 
Urdu, Arabic and English, üç dilde bu büyük 
projenin müdâfa'asını yapıyor; Jacob M. Lan-
dau, The Hejaz Railway and the Müslim Pilg-

rimage: A Case of Ottoman Political Pro-
paganda, mes'eleyi Ġslâmî değil siyâsî 

bakımdan ele alan bir mukaddime (s.7-31) ile 
kitabın esâsını oluĢturan es-Seyyid Mu-

hammed 'Ârifb.es-Seyyid Ahmed el-Huseynî 
ed-DımaĢkî

:
ninKĠtâbü's-Sa'âdeti'n-Nâmiyeti'l-

Ebediyyefî'S-Sikketi'l-Hicâziyyeti'l-Hadîdiyye 
isimli Arabca eserinin (yazma nüshası 

Ġst.Üni.Kütübhânesindedir) metnini ve Ġn-
gilizce tercümesini vermektedir; Tılliam Och-

senwald, The Hijaz Railroad, Türkçe, Arabca 
ve batılı kaynaklar kullanılmıĢtır; -*- 

XVI. asırda Kızıl Deniz'e Portekizlileri yaklaĢtırmamalarının ve mücâdeleyi 

Yemen'e kadar uzanan bölgede devam ettirmelerinin sebebi bu idi. Aradan 

dört yüz sene geçtiği halde, bu asnn baĢında ve 1900 ilâ 1908 seneleri ara-

sında, Emîru'1-Mü'minîn ve Hâdimü'l-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn Sultân II. Ab-

dülhamîd Hân'ın bütün dünyâ Müslümanlarının yardımlarıyla inĢâ ettirdiği 

Hamidiye Hicaz Demiryolu'nun sebebi de yine Hac Yoiu'nun emniyetini 

te'min edip bu ibâdetin ifâsını kolaylaĢtırmak, Harameyn'i ve Ka'be-i 

Mu'azzama'yı zamanın sömürgeci güçlerine karĢı korumaktı^". 

Hâdimü'l-Harameyn, Osmanlı halîfeleri'nin resmî unvanlarından biriydi. 

Resmî yazıĢmalarda kullanılır, sikkelerde yazılır ve hutbelerde yâd edilirdi. 

Mekke-i Mükerreme Emîrlerinin, Osmanlı halîfeleri hakkında kullandıkları 

unvanlar arasında ona mutlaka yer verilirdi. Ġsimlerinden biri Dâru'l-Hılâfeti'l-

'Aliyye-i 'Osmâniyye, kısaca Dâru'l-Hılâfe olan Ġstanbul'a gönderdikleri 

nâmelerde pâdiĢâh'a: "Sultânü'l-Berreyn ve'1-Bahreyn, Hâdimü'l-Hararneyni'Ģ-

ġerifeyn...Halîfetü'r-Rahmân" gibi unvanlarla hitâb ederlerdi^. 

Abbasî Halîfeleri, Hâdimü'l-Harameyn unvanını kullanmamıĢlardı. Hanefî 

fikıh ulemâsı ve diğer Ġslâm âlimleri, Abbasilerden sonra Arablann hâricinde 

Hilâfet Makâmı'nı Ġlk ihraz eden Osmanlı pâdiĢâhlarını, Hâdimü'l-Harameyn 

unvanım taĢımak ve Emânet-i Mübâreke'yi muhafaza etmek gibi hukukları se-

bebiyle kendilerinin Hılâfet'e en lâyık ve en haklı zevat olduklarında icmâ' ve 

ittifak etmiĢlerdir28. 

Bu Ġtibarla, 923/1517'de Yavuz Sultan Selîm zamanında baĢlayıp 1343/1924'te 

Osmanlı Hüâfetl'nin sonuna kadar, Hâdimü'l-Harameyn ve Halîfe-i Müslimîn 

unvanları birbirlerinin ayrılmaz parçalan olarak kabul edildi. Hâdimü'l-

Harameyn vasfını hâiz olmanın birinci sebebi, Mekke-i Mükerreme ve 

Medîne-i Münevvere'yi himaye ve muhafaza etmekti. Sonradan, Mekke-i Mü-

kerreme'nin idaresi Osmanlı Devleti'nden ayrılmıĢ olduğu halde bile, Os-

manlı halîfesi her iki unvanı da birbirinden ayırmadan kullanmaya devam et-

tiler. 

ġöyle ki: Mekke-i Mükerreme Emîri ġerif Hüseyin PaĢa (1270-1344/1853-

1925), Birinci Dünyâ Harbi'nde Ġngilizlerin va'adlerine inanıp tahriklerine ka-

pılarak 3 ġa'bân 1334/10 Haziran 1916 târihinde metbû'u olan Osmanlı Dev-

leti'ne karĢı Mekke-i Mükerreme'de isyan etti. O zaman Medîne-i Münevvere 

Halîfe'nin himayesinde olduğu için Haremeyn ile olan alâka hemen ke -

silmedi. Osmanlı Hükümeti, ġerif Hüseyin PaĢa'nın yerine ġerif Alî Haydar  
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PaĢa (1282-1354/ 1866-1935)'yı Mekke Emiri ta'yîn etti. Ancak o isyan se-

bebiyle, me'mûriyet yeri olan Mekke-i Mükerreme'ye gidemedi ve Fahreddîn 

PaĢa (1286-1367/ 1869-1948) tarafından isyancılara karĢı müdâfa'a edilen 

Medîne-i Münewere'de bir müddet bekledi; sonra ġam'a çekildi ve nihayet 

Ġstanbul'a dönmeğe mecbur kaldı. ġerif 'Alî Haydar PaĢa, memuriyet yerine 

gidememesine rağmen, Mekke-i Mükerreme Emîri unvanını kullanmaya ve 

bu zaman zarfında Hâdimü'1-Harameyn olan Osmanlı halîfesinin tahsisatını al-

maya devam etti. Hicaz'da 1335/1917'de ġerîf Hüseyin hükümdar olunca, o 

bölge tamamen Osmanlı idaresinden çıktıktan sonra, ġerif Alî Haydar 

PaĢa'nın "Mekke Emîri" diye kuru bir unvan taĢımasının doğru olmayacağı 

nazar-ı dikkate alınarak 8 ġa'bân 1338/8 Mayıs 1919'da bir Vekiller Hey'eti 

Karan ve Ġrâde-i Seniyye ile Mekke-i Mükerreme Emirliği safhası son bulduk 

Fakat Osmanlı halîfelerinin Hâdimü'l-Harameyn unvanını kullanmaları, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin 26 Receb 1342/ 3 Mart 1345 [1924] 

târih ve 431 sayılı kânunun ilk maddesinde: "Hilâfet, hükümet ve cumhuriyet 

ma'nâ ve mefhûmunda esasen mündemiç olduğundan Hilâfet Makamı 

mülgadır" diyerek müstakil Hilâfet Makâmı'nı ilga ettiği târihe kadar devam 

etti. Bu târihten bir buçuk sene evvel, TBMM, 18 TeĢrîn-i sânî 1338/18 Kasım 

1922 târihinde Meclis'te seçim yaparak Hilâfet Makâmfna son halîfe 'Abdü'l-

Mecîd b.'Abdü'l-'Azîz Efendi (l285-1363/1868-1944)'yi getirdi. TBMM Ġcra Ve-

killeri Hey'eti nâmına Reis Hüseyin Ra'ûf (Orbay, 1881-1964)'ın yeni seçilen 

halîfeye takdîm ettiği tebrik ve ta'zîm telgrafında kullandığı resmî hitâb: 

"Halîfe-i Müslimîn ve Hâdimü '1-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn 'Abdü'l-Mecîd Haz-

retleri'ne" Ģeklindeydi. Halîfe-i Müslimîn 'Abdü'l-Mecîd Hazretleri de, TBMM 

Re'îsi Gâzî Musafa Kemâl PaĢa ve Ra'ûf Bey'e ayrı ayrı yazdığı 4 Rabî'u'1-âhır 

1341/ 24 Kasım 1922 tarihli cevabî telgraflarında aynı unvanı kullandı ve 

imzasını, "Halîfe-i Müslimîn ve Hâdimü'1-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn 'Abdü'l-Mecîd 

b.'Abdü'l-'Azîz" olarak atdı. TBMM'nin halîfe seçimi karânnı teblîğ ve Ġstanbul 

Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmekte olan Emânât-ı Mübâreke ve Mu-

kaddese'yi halîfeye takdîm etmek üzere Meclis'in Ġstanbul'a gönderdiği 

hey'etin baĢkanı Re'fet (PaĢa, sonradan Bele, 1881-1963), Dolmabahçe Sa-

rayı'nda 23 TeĢrîn-i sânî 1338/23 Kasım 1922 târihinde, mülkî, askerî, adlî ve 

Ģer'î üst düzey erkân, vilâyet ve belediye meclisleri re'îslerinin iĢtiraki ile ya-

pılan muhteĢem merasimde huzurda irâd ettiği nutkunda yeni halîfeye: 

"Büyük Halîfemiz, Hâdimü'i-Harameyni'Ģ-ġerîfeyn Efendimiz" diye hitâb edi-

yordu. 

-*-Ufuk Güisoy, Hicaz Demiryolu, sahasında 
Türkçe'de ük ilmî eserdir; R,Tourret, Hedjaz 
Railway, bol resimli ve teknik bilgiler veren bir 
tedkîktir. 
27

 Feridun Bey, MünĢe'ât-i Selâtîn, c.I, s. 2; 
Ġ,H,Uzunçars,ı!ı, Mekke-i Mükerreme Emirleri, 
s, 43,51-61,68; aynı müel, Osmanlı Dev-
leti'nin Saray TeĢkilâtı, s .292-93 

™ Corci Zeydân, Medeniyyet-i îslâmiyye 
Târihi, I, (tere, Zeki Megamiz), s. 104-5. 

™ Ġ.H.UzunçarĢıh, Mekke-i Mükerreme 
Emirleri, s. 14145, ġerîf Hüseyin'in hayâtı, 
'isyanı, hayâlleri ve hıyanetlerini anlatıyor; 'Ab-
dullah b.el-Huseyn, Hakîkatün min Târîhi'l-
Ürdün: el-Âsâru'1-Kâmile, s. 111-116, Ġn-
gilizlerle gizli gizli nasıl anlatıp isyan ettiklerini 
yazıyor; Feridun Cemal Erkin, DıĢ ĠĢlerinde 34 
Yıl: Anılar ve Yorumlar, L, s. 126, ġerif 
Hüseyin'in oğlu ve Ürdün kralı Melik Ab-
dullah'dan naklen onun acı i'tirâflarmı, Ġn-
gilizlere aldanarak metbû'u olan Osmanlı Dev-
leti'ne karĢı 'isyan etmenin piĢmanlığını ve bu 
yüzden kahrolduğunu kaydetmektedir. Keza 
bk.: A.LTibawi, Anglo-Arab Kelations and the 
QuestionofPalestine, 1914-1921, s. 138-141. 
30

 Millî Nevsâl, ikinci sene, 1339/1923. 
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" Ġ.H.UzunçarĢılı, Mekke-i Mükerreme 
Emirleri, s. 185-192. 

^ Suudî meliklerin Hâdimü'l-Harameyn 
unvanını kullandıktan muhtelif yerlerde gö-
rülebilir. Meselâ krĢ.: Marmara Üni. Ġlahiyat 

Fak. hocalarının bu ülke desteği ile yaptıkları 
Kur'ân-ı Kerim ve Türkçe Açıklamalı Me'âlĠ 
(Medîne-i Münevvere I412/1992)'nin Ġç ka-

pağı; el-Mecelle: Mecelletü'l-'Arabı'd-
Düveliyye, sayı 547 (16 Muharrem 14li/ 8 

Ağustos 1990), s. 202. 

" Ġstanbul BaĢbakanlık Osmanlı ArĢivi, Mü- 
himme Defteri, c.VII, nü. 2738; Hulusi Yavuz, 
Ka'be ve Haranıeyn için Yemen'de Osmanlı 

Hâkimiyeti, 1517-1571, s. 134 ve lev.I. 

*"* Osman Turan, Türk Cihan Hâkimiyeti 

Mefkuresi Târihi, II, 80. 

Bu resmî ifâdeler, Osmanlı tatbikatında "Hâdimü'l-Harameyn" ve "Halîfe" un-

vanlarının birbirinden ayrılmaz olduğunu gösteriyordu, 

ġerîf Hüseyin'in çok kısa süren "Hicaz Krallığfndan sonra Harameyn-i 

ġerîfeyn'in idaresi 1924'te Sa'ûd (Türk telâffuzu : Su'udî) Hanedanı eline 

geçti. 1926'da Su'udî Arabistan Krallığı kuruldu^. Su'udî meliklerinin halîfe 

unvanı yoktur, fakat "Hâdimü'l-Harameyn" sıfatını kullanmaktadırlar, Mescid-i 

Haram ve Mescid-i Nebevî'nin tevsi'i hususunda büyük gayretleri vardır. Petrol 

gelirleri sayesinde yeni bir büyük i'mâr ve inkiĢâf fa'âliyetleri baĢladı. 

Mekke-i Mükerreme ve Medîne-i Münevvere arasındaki Hicret Yolu büyük bir 

otoban oldu. Mekke, Mina, Müzdelife ve 'Arafat geniĢ otoyollara ve tünellere 

kavuĢtu, Sayılan her sene artan hacıların iskânı ve Harameyn'de asayiĢin 

te'mîni ve bilhassa Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî'nin temizlik ve em-

niyeti için çok güzel çalıĢıldığı müĢahede edilmektedir. Su'udî 'Arabistan me-

liki bütün bu hizmederinde sâdece "Hâdimü'l-Harameyn" unvanını kul-

lanmaktadır". 

Netîce olarak, Osmanlı pâdiĢâhları da bu unvanı kuru kuruya kullanmamıĢlar; 

benzeri görülmemiĢ fedâkârlıklarda bulunarak bu payenin îcâbı hizmetler 

yapmıĢlardır. Mısır'ın 923/1517'de fethinden sonra, Osmanlı idâresinin 

Yemen'e kadar uzanması, Osmanlı topraklarını geniĢletmek ve mal toplamak 

için değil, Harameyn'i tehdîd eden Portekizlilere ve sonra diğerlerine karĢı 

Ka'be-i Mu'azzama'yı muhafaza ve müdâfa'a etmekti^. Yavuz'un Ġran ve Mısır 

zaferleri, Osmanlı Devleti'ni, Ġslâm birliği temelleri üzerine oturtmuĢ ve Ġs-

tanbul'un hilâfet merkezi hâline gelmesi bu gayeyi sağlamıĢtı. Artık bundan 

sonra Osmanlı pâdiĢâhları Sürre Alayları ve büyük Harameyn Vakıfları ile mu-

kaddes beldeleri altına boğmuĢlardı^. Bugün, onların bu büyük hizmetleri 

hakkında yapılan ilmî tedkîk ve tetebbu'lar henüz baĢlangıç safhasında bile 

değildir. Topkapı Sarayı, BaĢbakanlık ve Vakıflar Umûm Müdürlüğü'ndeki ar-

Ģivlerimiz, Harameyn Evkafı Defterleri ile doludur ve tedkîkât yapılmaya 

muntazırdır. 
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IHVAN-I SAFA FELSEFESĠNDE ĠNSAN SORUNU 

ġahin FĠLĠZ 

IHVAN-I SAFA 'NIN KĠMLĠĞĠ 

X. Yüzyılda Ġslâm âleminde, "müslümanları bağnazlıktan kurtarmak, ilim zih-

niyetini ve tabiat ilimlerine dayanan felsefeyi hakim kılmak, toplumu dü-

zeltecek bir aydınlar ahlâkı yaratmak" amacıyla onaya çıkan ve kendilerine 

"Ansiklopedistler" adı verilen gizli ve mistik bîr felsefe topluluğu ortaya çık-

mıĢtır. Bu cemiyeti tesis edenler kendilerine 'Ihvanu's-Safa' (LeĢ Freres de la 

Purete: Safa, saffet, temiz, temizlenmiĢ, temizlik... kardeĢler adını ver -

miĢlerdir. Yine onlar kendilerinin basiret (kalp gözü) lerinin açık olduğunu, 

gönül gözüyle manevi ve ruhani âlemi gördüklerini, temiz bir ruha sahip ol-

duklarını, metafizik (gayb) âlemini müĢahede ettiklerini, kısaca hakikat bil-

gisine ulaĢtıklarım ve bu nedenle de söz konusu adı aldıklarını söylerler*. Kı-

sacası, Safa KardeĢler de diyebileceğimiz Ihvan-ı Safa, sözü edilen yüzyılın 

sonlarına doğru Basra'da kurulmuĢ gizli bir cemiyetin adıdır. 'Ihvanu's-Safa' 

adı, Risaleler'in baĢında "ĠĢte Ihvanu's-Safa ve hullanu'1-Vefa ve Ehlu'1-Adl ve 

Ebnau'1-Hamd..." Ģeklinde bizzat kendileri tarafından kullanılan bir addırr 

Bu gruba mensup olanlar ve daha doğrusu söz konusu cemiyeti kuranlar hak-

kında net ve etraflı bir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Bununla birlikte, bu 

gruba mensup bazı üyelerin yakın dostu olduğu söylenen Ebu Havyan et-

TevhidĠ (v. 400 / 1009 dan sonra), bize birtakım malzemeler sağlamaktadır. 

Buna göre, grubun tam adı "Ihvanu's-Safa ve Hullanü'Ġ-Vefa ve Ehlü'1-Hamd 

ve Ebnaü'l-Mecd"dĠ. Bu adı kendilerine ilham eden, çok itibar ettikleri bir 

kitap olan Kelile ve Dimne'deki "Tasmalı Güvercin" hikayesidir. 

Ebu Hayyan, ileride göreceğimiz gibi, diğer Ġslam kaynaklarında da bahsi 

geçen beĢ kiĢinin adını vermektedir^. 

Ihvan'ın önde gelen isimlerinden sayılan bu beĢ kiĢiyi zikretmeden önce, ay-

nntılara girmeden, onların yaĢadığı döneme değinmekte yarar vardır. 

* bkz. Ġsmail Yakıt, Ihvan-ı Sala Felsefesinde 
Bilgi Problemi, s. 19; aynca bkz. P. Lory, "La 
magie chez leĢ Ihwan al-Safa', Bulletin d'Etu- 
des Oriemales, s. 147-159; lan Richard Net- 
lon, Müslim Neoplatonists, s.95-110. 
2
 bkz. Resail 1/27,47 

* Ömer A. Ferruh, Ihvan-ı Safa, Ġslam Dü 
Ģüncesi Tarihi, (ed. M.M. ġerif, çev. Ġ. Kut- 
luer), 1327, Ġnsan Y. Ġçinde. Aynca bkz.Y. Mar- 
quet, La determination astrale de I' evoluıion 
selon leĢ Freres de la Purete, s. 127-146, 
Mad.l077/s. 42; Joel L Kraemer, Humanism 
Ġn the Renaissance of islam, EJ. BrilĠ, s. 1-26. 
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kin genel ġii inancına olan bağlılıklarında Ġsmaililer, Yunan felsefesinde, ha-

kikate giden emin bir yol olarak matematiğe olan sabit inançları nedeniyle, 

özellikle onun Yeni Pythagorasçı ezoterik eğilimlerine uygun bir müttefik 

bulmuĢlardı". 

O, dönemin Basra'sı, dini düĢünce ve bilimdeki etkinliği, yeni birtakım çı-

kıĢlara sahne olması bakımından Ġslam dünyasının çok önemli mer-

kezlerinden biridir. Mürcie ve Kaderiye orada ortaya çıkmıĢ, Nazzam, Vasıl b. 

Ata, Hasan Basrî ve EĢ'arî, düĢüncelerini orada yayıp bayraklaĢtırmıĢlardır. 

Basra'daki durum sadece bir dizi mezheplerin ortaya çıkmasıyla kalmamıĢ, 

bunlann birbirleriyle çatıĢma halindeki farklı ve karmaĢık görüĢlerine de Ģahit 

olmuĢtur. Bu fikrî ve dinî karmaĢanın arka planında yer alan sorun, temelde 

insan meselesi olarak karĢımıza çıkmaktadır. Görünürde Tanrı ve O'nun sı-

fatlan üzerindeki tartıĢmalar olmakla birlikte, Ġnsan problemi esas hareket 

noktasını teĢkil etmiĢ görünmektedir. X. Yüzyılın bu karmaĢık fikrî pa-

noramasına örnek olması bakımından önde gelen bir kaç mezhebin itikadi 

konular hakkındaki görüĢlerine değinmekte yarar vardır. 

MüĢebbihe ve Mücessime, Tanrı ve sıfatlan konusunda antropomorfıst bir 

izah tarzı getirmeye çalıĢmıĢlardır^. Kelamı bakıĢ açısından hareket edil-

diğinde bu fırkaların standart itikadi yorumlara aykırı bir görüĢ ileri sür-

düklerini tespit etmek yeterli gelmemektedir. Probleme felsefi açıdan yak-

laĢıldığında, söz konusu fırkaların, en önemli itikadi meseleleri bile ele 

alırken, insanı ve onun varlık yapısını görüĢlerinin arka planına yer-

leĢtirdikleri belirlenebilir. 

Öte yandan Mutezile ise, tenzihi savunmakta ve sıfatların Tanrı'nın zatıyla 

aynı olduğu fikrini öne sürmektedir-*. Mutezile'nin özellikle adalet ve insan 

hürriyeti ile ilgili görüĢleri, tenzihi de insan sorununu temel alarak açık-

lamaya giriĢtikleri fikrini uyandırmaktadır. 

EĢ'ariler Tanrı'nın zatî ve fiilî, selbî ve sübûtî sıfatlara sahip bulunduğunu söy-

ĠemiĢîer, sıfatların Tanrı'nın zatı ile var, zatına ilave edilmiĢ olduğunu iddia et-

miĢlerdir^. Mutezile ile kıyaslandığında daha çok teosentrik bir izah tarzı 

görünümünde olan bu görüĢ, dolaylı olarak, EĢ'arilerin insan problemini ele 

alıĢ ve o insanı anlamlandırıĢ yöntemlerini de belirlemiĢ görünmektedir. 

Sözü edilen itikadi esasların bu dönemde sadece kelamî ve mezhebi açı-

lardan ele alındıklarını söylemek, eksik bir yargı olacaktır. Tanrı ve O'nun sı- 

" Macit Fahri, Ġslam Felsefesi Kelamı ve Ta-
savvufuna GiriĢ, (çev. ġahin Filiz), s. 77,78; 
bkz. Joel L. Kraemer, Humanism in the Re-
naissance of islam, s. 165-178; aynca bkz. 
Ahmet Koç, Ihvan-ı Safa'nın Eğitim Felsefesi, 
s. 38. 

' Enver Uysal, Ihvan-ı Safa Felsefesinde Tanrı 

ve Alem, s. 21. 

° bkz. Ebu'l-Feth Muhammed b. Abdijlkerim 
eĢ-ġehristani, el-Milel ve'n-Nihal, 1/103,104, 
105; Ali Sami en-NeĢĢar, NeĢ'etü'l-Fikri'l-
Felsefi fi'1-Ġslam, 1/396 vd; Abdülkahir b. Tahir 
b. Muhammed el-Bağdadi, el-Fark beyne'l-
Fırak, s. 225 vd; bkz. Joel L Kraemer, Hu-
manism in the Renaissance of islam, s. 165-
178. 

" bkz. Kadı Abdülcabbar b. Ahmed, ġerhu 
Usuli'l-Hamse, s. 200,201,202; Ebu'l-Hasen 
Ali b. Ġsmail el-EĢ'ari, Makalatu'l-Ġslamiyyin ve 
Ihtilafu'l- Musallin, (ed. H. Ritter), 1/165,283; 
11/485,486,487. 
10

 bkz. Gazali, el-Ġktisad fi'!-Ġtikad, s. 65,66, 
67; Taftazani, ġerhu'l-Akaid (Kelam Ġlmi ve 
Ġslam Akaidi), (çev. S. Uludağ), s. 144-145; 
Bağdadi, a.g.e., s. 338; Nureddin es-Sabuni, 
Maturidiye Akaidi, (çev. B Topaloğlu), s. 74 
vd. 
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** Farabi ve Ġbn Sina'nın Tann görüĢleri ko-
nusunda geniĢ bilgi için bkz. Hayrani AltıntaĢ, 

Ġbn Sina Metafiziği, s. 51-79. 

^ Henry Corbin, Ġslam Felsefesi Tarihî, (çev. 
Hüseyin Hatemi), s. 138; bkz. G. Flüget, 

Ueber Inhalt und Vertasser der Arabischen 
Encyclopadie, d. Ġ., die Abhandlung der auf- 

richtigen Brüder und treuen Freunde, 2DGM 
13 (1859), s. 143; ayrıca bkz. S.M. Stem, Suı- 

dies in Early IsmaiĠism, s. 155-176. 

" bkz. Ebu Hayyan et-Tevhidi, el-Mukabesai, 
s. 45 vd; aynca bkz. ġ. Muhammed b. Mah- 

mud ġehrezuri, Nüzheıu'l-Ervah ve Ravzatu'l- 
Efrah fi Tarihi'l-Hukema ve'1-Felasife, 11/20 

vd.; aynca bkz. J.V. Hammer, Ichwan-0s- 
SufFa, s. 87-119. 

^ bkz. C. Ġzmirli, Ihvan-ı Safa Felsefesi ve 
Ġslam'da Tekamül Nazariyesi, s. 25 vd.; aynca 

bkz. Macit Fahri, Ġslam Felsefesi Tarihi, s. 133- 
134. 

fatlarını incelerken ortaya çıkan sonuçların insan sorununa nasıl bir açıklama 

getirdiği, sözü edilen mezheplerin derinliğine araĢtırılması ile aydınlığa ka-

vuĢabilir. ġu kadarını belirtmelidir ki, aynı konular insan problemiyle daha 

sıkı bir iliĢki içinde; Ġslam fîlozoflannca da ele alınıp irdelenmiĢtir, denilebilir. 

Dikatimizi çeken nokta, özellikle Farabi ve Ġbn Sina gibi baĢlıca Ġslam fi-

lozoflarının, bu konularda genellikle Mutezile'nin rasyonel eğilimlerini be-

nimsemiĢ olmalarıdır. Örneğin, hususiyle Farabi ve Ġbn Sina, Aristoteles'in 

"Ġlk Hareket Ettiricisi" (Prime Mover) fikri üzerinde durarak sıfatlara iliĢkin 

olarak Mutezili yaklaĢımı desteklemiĢ, O'nun her bakımdan tek, varlığı zo-

runlu ve zatının ayrı, bilfiil akıl ve akledilir olduğunu, öteki tüm mümkün var-

lıkların varlıklarını O'na borçlu bulunduklarını öne sürmüĢlerdir^. 

Ihvan-ı Safa, yani "temiz ve arı gönüllü kardeĢler", böyle bir fikrî ve dinî 

ortam içinde doğup ortaya çıkmıĢlardır, Onlar, Tanrı, evren ve Ġnsan gibi dö-

nemin tüm fikrî çekiĢmelerinin, mezhep ve meĢrep kavgalarının anahtar kav-

ramlarını Risaleler'in   mihveri olarak telakki ederek anlamlandırmaya ça-

lıĢmıĢlardır. 

Ihvan-ı Safa, arı gönüllü ve her delile iman edip bağlılık gösteren kar-

deĢlerdir. Onlardan bize kadar gelen metnin X. Yüzyıla ait olduğu üzerinde 

uyuĢulmaktadır. Tevhidi, Ġbn Kıfti, ġehrezuri gibi bazı filozof ve tarihçiler, 

eserin ortaya çıkıĢında katkısı olanlardan bazılarının isimlerini verirler. Ebu 

Süleyman Busti, Mukaddesi, Ali b. Harun Zencani, Muhammed b. Ahmed 

Nehrecuri (veya Mihricani), Avfı gibiR Ebu Hayyan Tevhidi'ye göre, bunlar 

arasında bulunan bir diğer isim de Zeyd b. Rufaa'dır, Zeyd, Basra'da uzun 

süre kalmıĢ ve burada, topluluğun anılan Öteki kurucuları ile bir araya ge-

lerek kendilerini Allah'ın rızasına yaklaĢtıracak bir mezhep kurmuĢtur^. 

Bu topluluk dinî, siyasî ve felsefî bir karaktere sahip olup, temel doktrinleri 

ahlâk, dolayısıyla insan problemidir. Bu yüzden öğretilerinin esasım ahlak gö-

rüĢü oluĢturmaktadır. Onlar Yunan, Fars ve Hintlilerin felsefi miraslarına de-

rinlemesine vakıftılar. Çünkü bu üç milletin ilmî eserleri diğer milletlerin ilmî 

eserlerinden daha çok Arapçaya çevrilmiĢti. Onlara göre Ġslam akidesi ce-

haletten temizlenmeli ve bunun için de felsefeye baĢvurulmalı idi. Çünkü fel-

sefe içtihadı, maslahatı ve itikadi hikmeti içinde bulunduruyordu*1*. 

Ihvan-ı Safa'nın Ġslâm düĢüncesinin geliĢiminde büyük rolü olmuĢtur. Gö-

rüĢlerinin eklektik özelliği ve kimliklerinin gizemli oluĢu nedeniyle sürekli bir 

merak konusu olmuĢlardır, ihvan batıda Hegel, Kant ve Voltaire kadar Or- 
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tadoğuda Ģöhret bulmuĢtur. Kendilerini "babamız Adem'in Mağarasında uyu-

yanlar"^ diye tanımlamaları açıkça Kur'an'daki Ashab-ı Kehfden esin-

lendiklerini göstermektedir. ĠĢte bu da, kimliklerinin gizemini yan-

sıtmaktadır. Platon, Aristoteles ve özellikle Plotinus'un fikirlerini birleĢtirerek 

kendi görüĢlerini vurguladıkları kuĢku götürmemekle birlikte, bu hareketi tü-

müyle senkretik bîr sistem olarak tanımlamak isabetsiz bir hüküm ola-

caktır^. Aksine ihvan, senkretik değil, eklektiktir. Çünkü senkretizm, ada-

makıllı değiĢik öğretilerin, eleĢtirisiz tutumla kabaca derlenmesidir. Bu 

özelliği ile senkretizm, eklektizme karĢıt sayılmıĢtır. Zira eklektizm, senk-

retizmin tersine, doğal olana aykırı düĢen her çeĢit bağdaĢtırma eğilimine set 

çeken bir anlayıĢ olarak kabul edilmiĢtir^, 

Bir grup ansiklopedisi ve filozoftan meydana gelen bu ekip, din ve felsefeyi 

uzlaĢtırmaya çalıĢmıĢtır. Ġslam hukukunu Yunan felsefesiyle harmonize ede-

rek tüm bilgileri ansiklopedik bir form içerisinde sentezlemiĢlerdir^. Asıl 

amaçlan, kendilerinin ifadesiyle insanı her iki cihanda mutluluğa ve huzura 

kavuĢturacak yola kılavuziamaktır. Burada tüm din ve doktrinler Ġçerisinde en 

fazla Ġslam'a vurgu yapmaktadırlar. Risaleler'de de bunu açıkça belirtirler^. 

"RESAIL"DEKI KONULARIN ANA MĠHVERĠ OLARAK ĠNSAN 

KuĢkusuz insan meselesi, Ġslâm felsefesi tarihi içinde gerek Ihvan'dan Önceki, 

veya onlarla aynı çağdaki ve gerekse onlardan sonraki filozoflarca ele alınmıĢ; 

eserlerine Ģu ya da bu Ģekilde konu olmuĢtur. Kindi, Farabî, Ġbn Sina ve Ga-

zaii gibi isimler, insan meselesine eğilmiĢ; bunu nefs ve akıl gibi kavramlarla 

ifade etmiĢler; insanı, ya bilgi felsefesi ya da ahlak felsefesi bağlamında, hatta 

varlık felsefesi açısından ele alıp incelemeye çalıĢmıĢlardır. Bunlara, örnek 

teĢkil etmeleri açısından kısaca temas etmek gerekir. 

Kindî, insan sorunsalı üzerinde dururken nefs ve akıl kavramlarından hareket 

etmektedir. Akıl ve dereceleri, akıl ve akledilirler, cisim ve akıl arasındaki bağ 

gibi konulan insanın varlık bütünü bağlamında ele alıp iĢlemektedir^. "Ri-

sale fı'n-Nefs, Kelamun fı'n-Nefs, Muhtasarun Veciz, Risale Fi Mahiyeti1 n-Nevm 

ve'r-Ru'ya ve Risale fi'l-Akl^ *" bunun en açık örneklerindendir. 

Farabi de Kindi'yi takiben insan problemini felsefe sisteminin hemen ta-

mamına yayarak ele almaktadır. Nefs, nefsin bölümleri, nefsin bedenden^ 

ayrılması, akıl ve aklın dereceleri, Faal Akıl ve onunla ittisal gibi konular, doğ- 

^ bkz. Resail ĠV/18 (Bundan sonra, Res. kı-

saltması kullanılacaktır.) 

^ lan Richard Netton. The Brethren of Purity 
(History of Islamic Philosophy), eds. S. H. 
Nasr and Oliver Leaman, Routledge, N.Y. 19% 
içinde), 1222-230 

*' Bu konuda geniĢ bügi için bkz. Teoman 

Duralı, Felsefe-Bilim'e GiriĢ, s. 34 

•*° bkz. C. A. Qadir, Philosophy and Science in 
the Islamic World, Roudedge, N.Y. 1991, s. 54. 
58,59; ayrıca bkz. D.B. Haneberg, Über das 
Verhaltnis von Ibn Gabirol zu der Ency-
klopadie der Ichwan uç çafa, s. 74-102 

*" bkz. lan Richard Netton, The Brethren of 
Purity, s. 229 vd; ayrıca bkz. S.M. Stern, Stu-
dies in Early Ismailism, s. 155-176. 

-" bkz. Faysal Bedir Avn, el-Felsefetü'l-
Ġslamiyye fi'l-MeĢnk, M. Hurriyyeti'l-Hadise, s. 
168-184. 

21 bkz. Kindi, Felsefi Risaleler, (çev. ve inci.: 
Mahmut Kaya), s. 131-152. 
22 

bkz. Fahrettin Olguner, Farabi, s. 93-104. 
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2
^ bkz. Faysal Bedir Avn, a.g.e., s, 257-273. 

24
A,g.e.,s.274vd. 

25
 bkz. F. Bedir Avn, a.g.e., s. 331-368. 

2° bkz. Hayran) AltıntaĢ, Ġbn Sina Metafiziği, 

s. 123-148. 
27

 bkz. F. Bedir Avn, a.g.e., s. 435-467. 
28

 lan Richard Netton, The Brethren of Pu- 
rity, s. 222-223; Macit Fahri, Ġslam Felsefesi 

Kelamı ve Tasavvufuna GiriĢ, s. 78. 

rudan veya dolaylı olarak inĢam ve onun varoluĢ tarzını incelemektedir^. 

Onun özellikle bilgi felsefesini, psikolojiyi ilgilendiren konularla baĢlatarak 

tahlili ve ahlak felsefesini insan merkezli iĢleyiĢi, insanı ne denli temel prob-

lem olarak ele aldığını göstermektedir. 

Ġbn Sina ise, nefs ve cisim, nefsin cevherliği, bekası, ölüm meselesi, marifet, 

külli ve cüzi, varlık ve mahiyet problemlerine yer vererek insanı an-

latmaktadır^, Nefs ile beden münasebeti, nefsin çeĢitleri ve değerlen yani, 

nebati nefs, hayvani nefs ve insani nefs gibi konulan temelde insan meselesi 

çerçevesi içinde açıklamaya giriĢmektedir. 

Mistik tecrübeye, keĢfe ve tasavvufi ahlâka vurgu yapan Gazali de,özellikle ta-

savvufi eserlerinde insan sorununu derinlemesine tahlil etmeye çalıĢmıĢtır, O 

da Kindî, Farabî ve Ġbn Sina gibi, nefsin ne olduğu sorusu üzerinde durarak 

onun cevherliği, bekası ve sufılik ilmini insan problemi etrafında in-

celemiĢtir^. 

Ihvan-ı Safa'nm insan sorununa eğiliĢi ise, Risaleier'de oldukça kapsamlı ve 

geniĢ bir platformda cereyan etmektedir. Çünkü onlar insanı, iĢledikleri diğer 

problemlerin bir parçası olarak ya da yeri geldiği için değil, müstakil bir 

sorun olarak görmüĢlerdir. Ansiklopedik mahiyetteki eserleri ile probleme 

daha yakından ve daha sistemli bir Ģekilde yaklaĢtıkları gözlenmektedir. 

Risaleler'in yazıldığı dönem, yer ve o dönemin Ģartlan, kolayca tahmin edi-

lebileceği gibi, seçilen ve iĢlenen konulara doğrudan doğruya damgasını vur-

muĢtur. Bu gizli cemiyetin ilk olarak Güney Irak'ta Basra'da ortaya çıkmıĢ ol-

ması, Risaleler'in matematiksel, siyasal ve dini öğretilerden oluĢması bir 

rastlantının eseri olarak görülmemektedir. Çünkü o dönemin Basra'sı, dıĢ et-

kilere açık, devamlı dıĢ dünya ile iletiĢim içinde olan kozmopolit bir kenttir. 

Basra'da her türlü fıkır akımı ve doktrinin oluĢturduğu karmaĢık bir düĢünce 

ortamı bulunmaktadır^. ĠĢte Risaleler, Basra'nın fikrî kargaĢası ve farklı dinî 

ve siyasî atmosferi içerisinde kaleme alınmıĢtır. 

Bu Risaleler, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, merkezinde matematiğin yer 

aldığı felsefi bilimlerin gerçek bir ansiklopedisini oluĢturmaktadır. Ya-

zarlarının düsturu, hiçbir bilimi inkar etmeden, herhangi bir kitabı bir kenara 

itmeden, ya da herhangi bir inancın yanında yer almadan, en geniĢ ve ku-

caklayıcı kelimelerle ifade edilen bir evrensellik özelliği gösterir. Çünkü 

inançları, duyulur ya da akledilir olsun, batini ya da zahiri olsun, gizli ya da 
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açık olsun, bütün iman esaslarını içine alır. Yalnız onlar tümüyle tek bir Pren-

sipten, tek bir Neden'den, tek bir Evren'den ve tek bir ruhtan türemek kay-

dıyla^. 

Musikiden büyüye kadar uzanan geniĢ bir yelpazede pek çok konuyu bu Ri-

saleler'de uzun uzadıya iĢlemiĢlerdir. Risaleler didaktik bir üslupla yazılmıĢ 

olup son derece eklektik bir Ġçeriğe sahip görünmektedir. Bunlar, Ihvan'ın 

yaĢadıği çağın pedagojik ve kültürel bir aynası olmuĢtur. Dört temel bölüme 

ayrılmıĢtır: On beĢ risale matematik bilimler, on yedi risale doğa bilimleri, on 

risale psikolojik ve entelektüel bilimler, on bir tanesi metafizik ya da teolojik 

bilimler denilebilecek konulara tahsis edilmiĢtir^. 

Elli bir risale içerisinde psikolojik ve entelektüel bilimlere sadece on adet ri-

salenin tahsis edilmiĢ olması, insan problemine fazla yer vermedikleri an-

lamına gelmemelidir. Ġlerleyen sayfalarda göreceğimiz gibi ihvan, öteki ri-

salelerdeki diğer bütün konulan insan sorunu etrafında ele alıp iĢlemektedir. 

X. Yüzyılın fikrî, dinî ve siyasî problemleri içinde kendi varlığını arayan, evren 

ve Tanrı karĢısındaki pozisyonunu belirlemeye çalıĢan, kısacası kendi va-

• oluĢunu nasıl gerçekleĢtireceği sorusunu soran insana Risaleler, "her iki ci-

handa" mutlu olabilmenin yollarını göstermeye çalıĢmaktadır^. Bunun için 

de, insanı, sadece belirli bir mensubiyete sahip, belirlenmiĢ bir mekânın ve 

zamanın varlığı olarak görmemekte; onu, salt bir varlık, bütüncül bir varoluĢ 

gerçekliği içerisinde anlamlandırmaya uğraĢmaktadır. Bu bakımdan Risaleler, 

ansiklopedik düĢünce tarihinde insanı ve onun varlık bütünlüğünü iĢledikleri 

konulann ana mihveri haline getiren özellikleriyle, temayüz ederler. 

Ihvan-ı Safa ile hemen hemen aynı yüzyılı paylaĢan Ġbn Sina, ansiklopedik dü-

Ģüncesinde mantık, tabiat bilimleri ve ilahiyat bilimlerine yer vermiĢtir. Bu an-

siklopedik taksime ihvan, "Nefsaniyat" konusunu eklemiĢtir. Tabiat bilimleri 

(Tabiiyyat) bitkiler, canlılar ve cansızları; ilahiyat bilimleri nefs ve ittisal na-

zariyelerini ihtiva ettiği gibi, ihvan, mantığa riyaziyatı ilave etmiĢtir. An-

siklopedik düĢünce, yeni ve eski ilimlere ait her Ģeyi bu yapı içerisinde bir 

araya getirmiĢ, o çağın tüm nazariyelerini bünyesinde toplamıĢtır. Farabi 

Ihsâu'1-Ulûm (Ġlimlerin Sayımı) ve Ġbn Sina da "Akli Ġlimlerin Bölümleri Üze-

rine" derken, bu tür geleneğe ve düĢünceye iĢaret etmiĢlerdir^2. 

Evren, insan, siyaset, ahlak ve Tanrı gibi temel meselelerde Farabi, kapsamlı 

ve bütünlüklü bir ansiklopedik düĢünce ortaya koymaktadır. Eflatun ile Aris-

toteles'in fikirlerini birleĢtirmeye çalıĢtığı "eĠ-Cem' beyne Ra'yeyi'î-Hakimeyn" 

" Macit Fahri, a.g.e., a. yer. 

™ bkz, Seyyed Hussain Nasr, An Incroduction 
to Cosmological Doctrines, s. 39 vd; aynca 
bkz. S. M. Stern, Studies in Early Ismailism, s. 
155-176; Joel L. Kraemer, Humanism in the 
Renaissance of islam, s. 165-178. 

3
1 

bkz. Zikredilen eserler, a. yerler. 

32 bkz. Hasan Hanefi, Dirasetun Islamiyyecun, 

s. 119. 
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" bkz. Macit Fahri, Ġslam Felsefesi Kelamı ve 
Tasavvufuna GiriĢ, s. 61-64; Hasan Hanefi, 

a.g.e,, s. 119-121; Mehmet Bayraktar, Ġslam 

Felsefesine GiriĢ, s. 185. 

^ bkz. Macit Fahri, a.g.e., s. 69-71. 

*
?
 Ernst Cassirer, Ġnsan Üstüne Bir Deneme, 

s. 23. 

adlı eseri, akıl ile vahyi, ruh ile bedeni ve felsefe ile dini uzlaĢma içerisinde 

kavrayan geniĢ bir ansiklopedik düĢüncenin ürünü olarak de -

ğerlendirilebilir-, ibn Sina da -Farabi'den bazı noktalarda ayrılmakla birlikte-

varlık-mahiyet aynını, psikolojisi ve el-ĠĢarat ve't-Tenbihat'ındaki mistik tav-

rıyla ansiklopedik bir filozof olarak karĢımıza çıkmaktadır^. Bununla birlikte 

Ihvan'm ve Risaleler'in hem ansiklopedik geleneğin sistematize edilmesi ve 

hem de insan ve onun varlık yapısının merkezi bir problem olarak ele alın-

ması bakımından aynı bir önemi vardır. 

Ihvan-ı Safa Risaleler'! modern anlamda insanbilimsel bir felsefe örneği sa-

yılabilir. Bu risalelerde Ġnsan, bir varlık bütünlüğü içerisinde; kendi içinde ça-

tıĢan, mücadele eden, kısacası yapıp-eden bir varlık olarak, sürekli bir varoluĢ 

tarzında kavranmaya çalıĢılmaktadır. 

Ġnsanbilimsel felsefe, çok ayrı bir özellik gösterir. Bu felsefenin gerçek anlam 

ve önemini kavramak için epik değil, dramatik betimleme tutumunun tercih 

edilmesi isabetli olacaktır. Çünkü burada kavram ve kuramların barıĢ içinde 

bir geliĢmesi yerine, çatıĢan tinsel güçler arasındaki uyuĢmazlıklarla karĢı kar-

Ģıya bulunmaktayız. Ġnsanbilimsel felsefenin tarihi en derin insani tutkular ve 

heyecanlarla doludur. Bu felsefe, iĢlerlik alanı ne denli geniĢ olursa olsun, tek 

bir kuramsal sorunla ilgilenmez. 

Bu gerçeğe ilk iĢaret edenler arasında Max Scheler vardır. DüĢünce tarihinin 

hiçbir döneminde insan, kendisi için günümüzdeki kadar sorunsal ol-

mamıĢtır. Birbirlerine iliĢkin hiç bir Ģey bilmeyen bilimsel, felsefi ve tan-

rıbilimsel insanbilimlerimiz vardır. ĠĢte Ihvan'ın ansiklopedik mahiyetteki Ri-

saleler'i söz konusu alanları birbirleriyle iliĢkili bir yöntemle iĢlemekte ve 

dolayısıyla Ġnsan sorunsalını bu iliĢkiden doğan ortak bir anlamla çö-

zümlemeye çalıĢmaktadır. Ihvan'ın insanla ilgili görüĢü, sadece kendi ken-

disini tanımlayan; bilimsel, felsefi ve tanrıbilimsel alanları hakkında en azın-

dan insanı anlamlandırabilecek kadar bilgisi bulunan bir insanbilim örneği 

sunmaktadır. Max Scheler'in öteki alanlar hakkında hiç bir Ģey bilmeyen in-

sanbilimlerden Ģikayet etmesi, esasen, insana iliĢkin bilgilerimizin modern za-

manlardaki sonuçlarıyla yakından ilgilidir, Oysa, insan, Ihvan'ın yaĢadığı dö-

nemde de içten içe büyük bir sorunsal hak örneği göstermekteydi. Bunu, 

onların yaĢadığı mekan ve zamanın Ģartlan muvacehesinde dü -

Ģündüğümüzde daha kolay kavrama imkanına sahip olabiliriz. Farabi, Ġbn 

Sina ve Ihvan-ı Safa'nın yaklaĢık olarak yaĢadıkları X. ve XI. Yüzyıllar, Doğu ve 
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Batı'da Küçük Rönesans olarak adlandırılmaktadır. Bunun nedeni, psikoloji 

bilimi vasıtasıyla insanın baĢlıca bir sorunsal olarak ele alınması ve humanistik 

fikirlerin baskın bir tartıĢma konusu olmasından kaynaklanıyor, gö-

rünmektedir^. 

Ihvan-ı Safa, 'dostluk kardeĢliğin, kardeĢlik sevginin, sevgi sosyal düzenin iyi-

leĢtirilmesinin temelidir'37 diyerek devlet düzeninin temelinde barıĢçı ahlâk 

ilkelerinin aranması gerektiğini düĢünmüĢlerdir. ġüphesiz Ġslam düĢünce ta-

rihinde bu tür hümanist fikirlerin ilk kez ihvan tarafından ortaya atıldığı söy-

lenemezse de, Ġslam filozofları içinde bu konuya en fazla ağırlık verenin onlar 

olduğunu da kabul etmek gerekir, ihvan bu hümanizme, bütün dinlerin ve 

Ģeriatlerin temelde bir ve aynı Ģey oldukları Ģeklindeki eklektik dü-

Ģünceleriyle ulaĢmıĢlardır^. Bu eklektik ve seçmeci görüĢün temelinde de 

insan sorunsalı kendini göstermektedir. 

Risaleler, dönemin mantiktan matematiğe, zoolojiden psikolojiye, felsefeden 

metafiziğe iliĢkin tüm bilim ve disiplinleri içine alan hemen hemen ilk-örnek 

bir ansiklopedi olarak, iĢlediği bütün konularda doğrudan ya da dolaylı ola-

rak insan sorunsalını misdak almıĢtır. Bu yüzden biz, her bir satır ve ifa-

delerde gizli bulunan ve konulara hakim olan insan probleminin, bu an-

siklopedinin esaslı konusu olduğunu tesbit etmek ve her problemin insanla 

Ģu ya da bu Ģekilde iliĢkili olarak ele alındığını göstermeye çalıĢmak ama-

cındayız. 

ihvan, gerçekten de insan ve onun ruhunu felsefelerinin hareket noktası ha-

line getirmiĢlerdir. ĠĢte bu bakımdan onlar, insanı diğer varlık seferlerinin mer-

kezi telakki ederek ele almıĢlardır. Onların bu görüĢü, Ġslam tasavvufunun 

ana unsurlarından olan 'evren-insan' iliĢkisi motifine oldukça uygun düĢ-

mektedir. Ġleride görebileceğimiz gibi, insanı küçültülmüĢ bir âlem, âlemi de 

büyütülmüĢ bir insan olarak değerlendiren bu mistik motiflere Risaleler'de 

sık sık rastlanır. Makrokozmik ve mikrokozmik düĢünceye göre söylenecek 

olursa; makrokozmik insan kainat; mikrokozmik kainat da, insandır^. Bu 

âlemdeki bütün canlılar, âlemin küçük bir örneği niteliğindeki insanın ya-

rarına ve onun için var kılınmıĢtır. Bu görüĢleri, Kur'an'da "musahhar kılındı" 

(yani insanın emir ve hizmetine amade kılındı) ifadesine de uygun düĢ-

mektedir. Ġnsan, ruhu ve bedeniyle bir varlık bütünlüğü göstermektedir. Ri-

saleler'de en fazla üzerinde durulan nokta da, onun ruhsal yönü ve bu yö-

nünün güzelleĢtirilmesidir. Ruhsal yönünün bedeniyle birlikte ayakta  

*" Örneğin Joel L Kraemer, Ġslam hü-
manizminin, bu dönemde tanıĢılan konuların 
ana mihveri olduğunu vurgulamaktadır- Bkz. 
The Humanism in the Renaissance of islam, s. 
1-26. 
37

 bkz. Kes. II/328. 

*° Mustafa Çağrıcı, Ġslam DüĢüncesinde Ahlak 
s. 53; Res. III / 487-488. 

3° bkz. Ġsmail Yakıt, Ihvan-ı Safa Felsefesinde 
Bilgi Problemi, s.21; Enver Uysal, a.g.e., s. 40 
vd. 
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"*" bkz. Res. III/155, krĢ. Enver Uysal, a.g.e., a. 
yer. 

bkz. Macit Fahri, Ġslam Felsefesi Tarihi, 
s. 141; lan Richard Netton, Müslim Ne-

oplatonists, s. 95-110. 
42

 Res.1^90,225,399,427; IH/41,371,382. 
43

 Bkz. Res. 1/49 vd. 
44

 Bkz. Res. I/49. 
45

 Bkz. m/29. 
46

Bkz. Res. ĠV/36,50,79. 

durduğu göz Önüne alınırsa, insan sorunsalı, belirli bir kuram ya da teori ile 

açıklanamayacak kadar dramatik bir tasviri zorunlu kılmaktadır. O, düĢünen 

ve bilen bir varlık olarak öteki tüm varlıklardan aynhr, DüĢünme ve bilme bir 

bakıma, felsefî antropolojide olduğu gibi, onun varlık ve mükemmellik Ģar-

tıdır. Zaten Ihvan'a göre insanın bu dünyadaki varoluĢ gayesi kendini, âlemi 

ve Yaratan'ını bilmesidir^. Ilmu'n-Nefs yani psikolojiyi, insanı tanımamıza 

yardımcı olan bir ilim kabul etmekle kalmayıp, aynı zamanda metafizik ve 

kozmoloji için de bir giriĢ Ģeklinde telakki etmeleri, homosentrik bir felsefe 

anlayıĢı izlediklerini göstermektedir^. 

O halde, ihvan felsefeden neyi kastetmektedir? Onlara göre felsefe ne anlama 

gelmektedir? 

Bu soruların cevabını bulmaya çalıĢırsak, felsefelerinin insan sorunsalını ne 

denli merkezi bir tartıĢma konusu olarak ele aldıkları meselesine açıklık ge-

tirmiĢ olacağız. 

Ihvan-ı Safa'ya göre felsefe, insanın gücü ölçüsünde Tanrı'ya benzemesidir. 

Ġnsan bu yolla hem zihinsel ve hem de pratik bakımlardan Tanrı'ya ben-

zemeye çalıĢır. "Çünkü Tanrı bilginlerin en bilgini, hakimlerin en hakimi, sa-

natkarların en sanatkarı ve iyilerin (hayırlıların) en iyisidir. Kimin bu hu-

suslarda (bilgi, hikmet, sanat ve iyilikte) gayreti fazlalaĢır, üstünlük elde 

ederse o, Tanrı'ya o denli yaklaĢmıĢ olur."^ 

ihvan, insanın gücü ölçüsünde Tanı'ya benzemesini, sözlerinin yalandan, dü-

Ģünce ve inanıĢının yanlıĢtan, bilgilerinin hatadan, davranıĢlarının ve 

ahlâkının kötülüklerden, sanatının da eksikliklerden temizlenmiĢ olması ge-

rektiği Ģeklinde açıklamıĢtır. Burada Tanrı'yı ve O'nun sıfatlarını tenzih et-

menin ötesinde, insanın Tanrı'ya benzemek Ġçin nasıl bir varoluĢ sürecine gir-

mesi gerektiği vurgulanmaktadır. 

Felsefe, Ġnsanı amaç varlık edinen bir anlayıĢ ile tanımlanmaya çalıĢılmaktadır. 

Onlara göre felsefe bu anlamda, baĢlangıcı ilimleri sevmek, ortası insanın 

gücü ölçüsünde varlıkların gerçekliklerini kavramak, sonu da ilme uygun söz 

söylemek ve davranmaktır**. Amaçlan, hikemî ve nebevi ilimlerdeki ha-

kikatlerin keĢfi olduğuna göre^ felsefe ve din, yani her ikisi birden aynı ha-

kikatin farklı yüzleri olarak görünmektedir. Aralarında çatıĢma ve ayrılık bu-

lunmaz. ÇatıĢma, din ile felsefe arasında değil, felsefeyi bilmeyen sözde 

filozoflarla, dini bilmeyen dindarlar arasındadır™. 
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Bu açıdan bakıldığında felsefe ve din, aynı hakikati ifade ederler. Ihvan'a göre 

din ve felsefenin en esaslı amacı, 'insan'n gücü nisbetinde Tanrı'ya ben-

zemeye 'çaba göstermesidir^?. Bu da, din ile felsefe arasında kurdukları yakın 

bir iliĢkinin çarpıcı bir ifadesi olmaktadır. Buna göre, Ihvan'ın felsefeyi dini 

bir temele dayandırma endiĢesi taĢıdığını söyleyebiliriz. Bu temel bulma uğ-

raĢısının daha sonra Ġbn RüĢd'le birlikte daha da kızıĢtığını belirtmekte yarar 

vardır1*". 

Filozoflar ve peygamberler, belirledikleri ölçülerle insanları kevn ve fesat 

(ayaltı âlem) âleminin geçiciliğinden alıp cennete ya da felekler âlemine, gök-

lerin geniĢliğine ulaĢtırmak isterler. Bu noktadan hareketle denilebilir ki, 

Ihvan'a göre sadece felsefe değil, aynı zamanda din de, insanlar için bir araçtır. 

Amaç ise, her ikisinin de kılavuzlamaya çalıĢtıkları Mutlak Hakikat'in bil-

gisidir^. Doiayjsıyla her ikisi de insan içindir, 

Butros ei-Bustani'nin Risaleler'e yazdığı giriĢte de ifade ettiği gibi ihvan, çok 

karmaĢık ve hatta dağınık bir üslup izlemektedir. Ele aldıkları çok çeĢitli ko-

nulan, birbirinden farklı, parça parça, uyumsuz ve düzensiz bir yöntemle iĢ-

lemektedirler. Taklidi felsefeyi tabiat ve matematik bilimleriyle karıĢtırmakta, 

diğer taraftan bunlara büyü, astroloji, Kelile ve Dimne ve Binbir Gece Ma-

sallarını katarak iĢlediği konuları birbiri içinde vermektedir. Bu yöntemleriyle 

adeta her çiçekten bal toplamaktadırlar. Ancak bizce bu durum, insan sorunu 

ile ilgili değerlendirmeleri için geçerli değildir. Çünkü insan varlığı ve onun 

varoluĢ tarzının karmaĢık yapısı, onunla doğrudan ya da dolaylı iliĢkisi bu-

lunan öteki konuların düzenli bir üslupla ele alınmasını zorlaĢtırmıĢ olabilir. 

Ġleride de görebileceğimiz gibi, Risaleler, insan sorunu üzerinde birbiriyle 

uyumlu ve sistemli bir tablo sunmaktadır. Bununla birlikte bu uyum içe-

risinde insan meselesini nasıl ele aldıklarını görmeden önce, onların Ri-

saleler'de kullandıkları bazj temel kavranılan ve onlara verdikleri manaları 

gözden geçirmemiz gerekecektir. Yalnız Ģu hususa iĢaret etmeden geç-

memeliyiz. Biz burada Risaleler'deki konuların insan problemi ve onun varlık 

bütünlüğüne iliĢkin analizlerin, tüm konularda hakim bir motif olduğunu 

görmeye çalıĢmıĢ bulunmaktayız. 

VARLIK ALEMĠ ĠÇĠNDE ĠNSAN 

Varlık âlemi ya da varlıklar evreni neden ibarettir? ihvan, evren derken acaba 

47 Bkz. I /297,427; II /10,434; III /30,143, 

355,371 
4
° Felsefeye dini bir temel arayıĢı ya da onun 

dini bir temele yaslandığının iddia edilmesi, 
sırf düĢünmeye teĢvik etmek gibi bir amaç 
gütmemektedir. Aynca ve belki de daha 
önemlisi, dinde insana daha fazla yer bulmak 
baĢlıca gaye olarak görünmektedir. Ġbn RüĢd 
de ihvan gibi buna en iyi örnek teĢkil eder. 
ihvan, Ġslam dıĢında diğer din ve doktrinlere 
rahatça baĢvurarak bu arayıĢını kolayca yü-
rütebilirken, Ġbn RüĢd, arayıĢını Ġslam'la sınırlı 
tutmak durumunda bulunmaktadır. Ġbn RüĢd, 
din ve felsefe iliĢkisini incelerken, öncelikle 
felsefenin din açısından durumunu tesbiı 
etmektedir. Ona göre felsefe, varolanlara 
bakıp (değerlendirmek) ve (varlıkların) Sani'e 
(Tanrı'ya) delaletini araĢtırmak olduğuna göre, 
Ġslam dini bakımından felsefe yapmak, ya 
vaciptir veya menduptur. Bu hususu ayetlerin 
ıĢığında değerlendiren filozof, "Ģeriatın 
varolanlara akıl ile bakmayı ve de-
ğerlendirmeyi (felsefeyi) vacip kıldığını kesin 
olarak ifade etmektedir. Bundan sonra "bakıp 
değerlendirme (itibar)nin, bilinenden bi-
linmeyenin elde edilmesi olduğunu-Kur'an'da 
yer alan; "Ey basiret sahipleri, ibret alın" 
(HaĢr, 3) ayetindeki "Ġtibar'; göklerin ve yerin 
melekutuna ve Allah'ın yarattığı Ģeylere bak-
mazlar mı?" (Araf, 184) ayetindeki "bakma" ve 
: "Onlar göklerin ve yerin yaratılıĢını dü-
Ģünürler (Al-Ġ Ġmran, 42) ayetindeki "dü-
Ģünme" kelimelerinin Arapçada Ġfade ettikleri 
anlamlardan hareketle-beli itmekte ve bunun 
bir tür kıyas olduğu sonucuna varmaktadır. 
Ġbn RüĢd'ün buradaki amacı, fıkhi ve aynı za-
manda mantıki delillerden birisi olan kıyasa 
dayanarak felsefi düĢünceye dini bir temel ha-
zırlamaktır.Bkz. Ġbn RüĢd Faslu'l-Makal Fel-
sefe-DĠn ĠliĢkisi, (çev, Bekir Karlığa), s. 34. 
49

 bkz.IÎ/141; ĠV/124 vd. Ġbn RüĢd, felsefe ve 
dini, aynen Ihvan-ı Safa gibi değerlendirerek, 
ikisinin de aynı hakikatin ifadeleri olduğunu 
açıkça ve sistemli bir Ģekilde belirtmektedir. 
Ġbn RüĢd'e göre Ġslam dininin amaçlarıyla 
çeliĢmek Ģöyle dursun her ikisi de -din ve 
felsefe- aynı amaca yöneliktir. -*- 
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•*• "Biz müslümanlar topluluğu kesin olarak 
biliriz ki; burhani nazar, Ģeriatın getirmiĢ ol-
duğu Ģeylere muhalefete götürmez. Çünkü 
hakikat, hakikate ters düĢmez. Aksine (ha-

kikate) uygun olur ve hakikatin kendine Ģe-
hadet eder. Bu durumda felsefi bilgileri öğ-

renmeyi yasaklayan kimse, 'Ģeriatin halkı 
Allah'ı bilmeye çağırdığı kapıdan insanları geri 
çevirmiĢ olur ki, bu davranıĢ, bilgisizliğin zir-
vesi ve Allah'tan uzaklaĢmanın son haddidir. 
Demek istiyorum ki, diye devam ediyor Ġbn 

RüĢd, hikmet Ģeriatın arkadaĢı ve süt kar-
deĢidir. Ġkisi tabiatlan itibarıyla kardeĢ, cev-

herleri ve özleri Ġtibarıyla iki dosttur." Bkz. Ġbn 
RüĢd, Faslu'l-Makal Felsefe-Din ĠliĢkisi, s. 

35,37 
50

 Res. III/385 
51

 kz. Ömer A. Ferruh, Ihvan-ı Safa, 1/338- 
339 

" bkz. Res. 1/99; krĢ. S. Hüseyin Nasr, Ġslam 
Kozmoloji Öğretilerine GiriĢ, s. 63. 

53
 bkz. Res. ffl/386,387. 

54
 Res. 11/24,25. 

neyi ya da neleri kastetmektedir? Ihvan'a göre evren nasıl bir varlıktır ve içe-

risinde hangi varlık çeĢitleri bulunmaktadır? 

Ihvan'a göre, evren varolan cisimlerin hepsinden müteĢekkildir. Yani daha 

önce verdiğimiz terminoloji içinde geçen 'Külli Cisim' (Cismu'1-Alem biesrihi-

Bütünüyle âlem cismi) dir^. O, sonludur ve küre Ģeklindedir. Varlık tek ve 

bütün bir cisimdir; bütün mekânı doldurur; kainat budur. Evrenin dıĢında ne 

Varlık ne Yokluk ne boĢluk ne doluluk vardır; zira evrenin dıĢı yoktur. Böylece 

Parmenides ve öğrencisi Zenon ile, paralel bir görüĢ ileri sürmektedirler; fakat 

hareket konusunda onlardan tamamen ayrılırlar. Parmenides ve Zenon, 

evrenin tamamıyla dolu olduğu fikrinden hareketle, tek tek cisimlerin ha-

reketinin Ġmkansız olduğu düĢüncesindeydi. ihvan Ġse Ģu görüĢtedir: Evrenin 

kütlesi aynı yoğunlukta olmadığına göre, daha çok yoğun olan daha az yoğun 

olanın içinde hareket edebilir; tıpkı balığın suda yüzmesi, kuĢun havada uç-

ması gibimi. 

Buna göre evren, Ihvan'ın felsefesinde, "göklerin geniĢliklerini kaplayan se-

maya, yıldızlara, elementlere, onların ürünlerine ve son olarak da insana 

kadar uzanan kesret (çokluk) âlemini oluĢturan maddi ve ruhi varlıkların 

oluĢturduğu bir bütündür^. 

ihvan, âlemden söz ederken bile, insanı temel alarak bir analoji yapmaktadır. 

Yani insan ve onun varlık yapısından kalkarak âlemi tasvir etmeye gi-

riĢmektedir. Onlara göre evren ya da âlem, 'büyük insan'dır. Bu benzetmeyi 

aĢağıdaki ifadelerinde açıkça ortaya koymaktadırlar: 

"Hakimler âlemin büyük bir insan olduğunu söylemiĢlerdir. Bil ki, hakimlerin 

sözü Ģu anlama gelmektedir: Onlar âlem derken bununla, yedi kat göğü, yer-

leri ve bunlar arasındaki yaratıkların tümünü kastetmektedirler. Âlemi aynı 

zamanda büyük bir insan Ģeklinde adlandırmıĢlardır. Çünkü onlara göre 

âlem, bütün felekleriyle, göklerin tabakalarıyla, doğuranlarının (ümmehatihi) 

ve doğrulanlarının (müvelledatihi) elementleriyle yani hepsiyle birlikte tek 

bir cisimdir. Yine onların görüĢlerine göre, âlemin tek bir nefsi (onların ter-

minolojilerinde yalın, ruhani, diri, bilici ve etkin cevher olan, Faal Akl'ın su-

retlerinden birisi olarak telakki edilen Ģey)53 bulunmaktadır. Tek bir insanın 

nefsinin, bedendeki (cismindeki) organların tümünde etkin olduğu gibi, bu 

nefsinin güçleriyle o da cisminin bütün parçalarında etkinlik gösterir; onlara 

sirayet ve nüfuz eder." 
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Görülüyor ki burada evren, tamamen insana ve onun etkin gücü kabul edilen 

nefsine benzetilerek tasvir edilmektedir. Evreni ve içerdiği varlıklar dünyasını 

bilmek, bu ifadelere bakılırsa, 'insanı ve kendisini bilmek1 yolundan geç-

mektedir. 

ihvan, bu âlemi zahiri ve batini âlem olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Zahiri 

âlem, o âlemin nefsi dıĢındaki bütün bir varlık dünyasıdır. Batıni âlem de, o 

âlemin nefsi ve o nefsin güçleridir. Alem nefsi, iĢte tek bir cisim olan âlemin 

tüm parçalarında etkinlik göstererek ona ruh vermektedir. Tıpkı insan nef-

sinin, cismi ya da bedenine etki edip ruh verdiği gibi. ĠĢte onlar buradan ha-

reketle söz konusu ayırımla âlemi tasvire çalıĢmaktadırlar.  

Zahir âlem öncelikle bilinmelidir. Batın âlem ise, görünmeyen âlemdir.Bu gö-

rüĢleri, Platon'un idealar dünyasını hatırlatmaktadır. Ihvan'a göre, Platon'un 

Ġdealar dünyası Ġle nesneler dünyası yani zahir âlem ayrımına benzer Ģekilde 

bu görünen âlem, görünmeyenin yani batın âleminin açık bir kanıtıdır. Bu gö-

rünür âlemde insana en yakın ve ilk olarak kavranması gereken, bu âlemin 

küçük bir örneği olan (mikrokozmoz) yine insandır. Ġnsanı bilmek, Tanrı'yı 

bilmenin önĢartıdır55. 

Ihvan'ın diliyle söylemek gerekirse, âlem cismani ve ruhani kısımlara ayrılır. 

Bununla birlikte her ikisi de birden, bir bütün olarak âlem veya evrenin bir 

baĢka adı olmaktadır. Tanrı, ruhani âlem olsun, cismani âlem olsun, bü -

tünüyle âlemi oluĢturan bu iki kısımdan tamamen farklıdır. Açıkçası, acaba 

cismani âlem nedir? Ruhani âlemden ise, ne kastediliyor? ihvana göre, gök ci-

simleri, doğal unsurlar (anasır-ı erbaa) ve bunlardan meydana gelmiĢ olan 

diğer varlıklar cismani; varoluĢta Tanrı'dan taĢan Akıl, ondan taĢan Nefs ve ni-

hayet Ġlk Madde, ruhani varlıklar cümlesindendir. Tanrı ise bunlardan hiç-

birine benzemez^. 

Daha önce de ifade edildiği üzere, cismani olanlar duyulur; ruhani olanlar da 

akıl ve düĢünme ile kavranabilir varlıklardır^. 

Matematiksel yöntemi, evren ve varlık hiyerarĢisini izahta kullanmıĢ ol-

duklarına daha önce iĢaret etmiĢtik. Sayılarla evren arasında çok sıkı bir iliĢki  

kurmaktadırlar. 
55

 bkz. 1/141; 11/378-379; ĠV/169,173,185, 

Tasvir yoluyla ifade ettiklerine göre dört sayısı Yaratıcı, Külli Akıl, Külli Ruh       

ya da Külli Nefs ve Ġlk Madde'den müteĢekkil ruhani âlemin dön misli re-       bkz Res- W; nı/237,352. 

alitesini yansıtan Tanrı eliyle kurgulanmıĢtır. Nedeni, Tanrı'nın dört sayısını,        bkz. A. yerler. 
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5° Macit Fahri, Ġslam Felsefesi, Kelamı ve Ta-

savvufuna GiriĢ, s .79,80, 

59 Macit Fahri, Ġslam Felsefesi Tarihi, s. 144, 

"" bkz. Res. 11/27. ihvan bu sıralanıĢı, aynı 
yerde Ģematik hale getirerek vermektedir, 

61
 bkz. Res. IIV186; 1/263; m/470. 

62
 bkz. 11/397. 
63

 Res. 11/63. 
64

 bkz. Res, IH/362. 

temel 'doğalar' veya, klasik fiziğin ilk nitelikleri, huy ve mizaçlar, mevsimler, 

yeryüzünün dört bucağı vs.'den oluĢması, kısaca dörtlerin tümünü ya da dört 

katların bütününü içine alması için, öğeleri (elementleri) harekete ge-

çirmesidir^. Plotinus'un Tanrı, Akıl, Nefs ve Madde dörtlüsü Ihvan'ın kur-

duğu âlemin metafizik temelini oluĢturur ve bütün sayıların kendisinden doğ-

duğu sayısal dörtlüye karĢılık gelir59. 

ihvan, feleklerin (yani âlemi kuĢatan yuvarlak Ģeffaf cisimlerin) terkibini ve 

göklerin katlarını yukarıdan aĢağıya doğru sıralamaktadır. Bu sıralama, gök-

lerin üstünden baĢlayarak burçlar feleğinden, onun üzerindeki Muhit Fe-

leğine kadar feleklerin terkibini ve göklerin yüksekliklerini ifade etmektedir: 

Yukarıdan aĢağıya doğru sıralanıĢ, Ihvan'a göre, Ģu Ģekildedir: 

Muhit Feleği, Sabit Yıldızlar (Aydınlatıcı Dairesel Cisimler) Feleği, Zühal Fe-

leği, MüĢteri Feleği, Merih Feleği, GüneĢ Feleği, Zühre Feleği, Utarid Feleği, 

Ay Feleği, Esir Feleği ve nihayet yeryüzü™. 

Ruhani cevherlerle cismani cevherler arasındaki en büyük fark, Akıl ve Külli 

Nefs'in maddenin üç boyutuyla nitelendirilemez oluĢlarıdır. Ġlk Madde, ru-

hani varlıkların ya da cevherlerin son halkasıdır, Külli Nefs'ten taĢmıĢ (fe-

yezan etmiĢ) tır. Tüm formları alabilen Ģu ya da bu Ģekilde niteliği olmayan 

ruhani yalın bir cevherdir. Metafizik bir karakterdedir. Görünmez. Maddenin 

üç boyutunu telakki edince (uzunluk, geniĢlik ve derinlik) Mutlak Cisim ya 

da Ġkinci Madde olur. Ihvan'a göre, cisim üç boyutu olan madde ve for-

mun bileĢiminden meydana gelmiĢtir^. 

Ihvan-ı Safa Tabiat adını verdikleri varlık hakkında Ģunları söylemektedirler: 

Ihvan'a göre "tabiat varlığı, Küllî Nefs'in güçlerinden birisidir. Küllî Nefs'den 

çıkmıĢ olup Ay Feleğinin altındaki bütün cisimlere etki eder; onların tüm par-

çalarına sirayet eder. ġer'î dilde, yani din dilinde buna, âlemi ve yaratıkları ko-

ruyup idare eden görevli melekler adı verilir. Felsefe dilinde ise, buna, ci-

simler dünyasında etkin olan tabii güçler denir1*," 

Risaleler'de ruhani âlemin felekler âlemini; felekler âleminin de Ay feleğinin 

altınaki varlıklar (el-Erkân) âlemini kuĢattığından^ söz edilirken, gö-

rülebileceği gibi, etkinlikte ruhani âlemin ilk sırayı, felekler âleminin ikinci 

ve, nihayet Ay feleğinin de üçüncü sırayı aldıkları vurgulanmaktadır. Ruhani 

âlem bu durumda, en etkin âlem ve varlıklar hiyerarĢisi olmanın da ötesinde, 
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ötekilerini idare eden ve hatta var eden bir âlem olmaktadır.  

Bu anlama iĢareten ihvan, ruhani ve ilahi iĢleri, olup bitenleri ve yapıp-

edilenleri, ruhani varlıklara bağlayarak izah etmeye çalıĢmaktadır:  

"Ġlahi-ruhani iĢlere gelince, onların meydana geliĢleri (hudutları) zaman, 

mekân ve oluĢa maruz heyula olmaksızın, birdenbire; tertipli ve muntazam 

olarak, gerçekleĢir. Aynen, Allah'ın, "kün feyekûn" emrinde olduğu gibi. Ġlahi 

iĢler ya da varlıklar dediğimizde, Faal Akıl (Allah'ın ilk yarattığı; içinde her 

Ģeyin formunun saklandığı nurani yalın bir varlık)^ Külli Nefs (Bütünüyle 

Âlem ruhu)*™, Ġlk Heyula (Madde: Formları kabule yatkın yalın bir cevher)"? 

ve Mücerred Formlar (Ġsmi, eylemi ve varlığı olan)™ akla gelir. (Bunlar içinde) 

Akıl, Bari Teala'nın nurudur; O'ndan ilk olarak taĢan (feyezan) eden varlıktır. 

Nefs, Akl'ın nurudur; Allah onu, Akıl'dan feyezan ettirmiĢtir. Ġlk Madde 

(heyula), Nefs'in gölgesidir. Mücerred Formlar (Suretler), Allah'ın izniyle ve 

Akl'ın desteğiyle Nefs'in Heyula'da meydana getirdiği Ģekiller, izler, eserler ve 

nakıĢlardır. Bu iĢlerin tümü, baĢta da dediğimiz gibi, zamansız ve mekansız 

olarak gerçekleĢir." 

Ihvan-ı Safa'nın 'manevi' diye de andığı ruhani arazların mekansız oldukları 

vurgulanmaktadır. Onlara göre bu arazlar, 'hal'dirler. Bu noktaya Ģu Ģekilde 

bir izah getirmektedirler: 

"Ruhani arazlara gelince, bunlar ruhani varlıklarda (cevherlerde) bulunan hal-

dirler. Aynen Ģöyle söylendiği gibi: Ġlim nerededir? Cevap Ģudur: (Ġlim) âlem 

nefsinde bir haldir. Benzer Ģekilde cömertlik, cesurluk, adalet ve bu gibi ni-

telikler, nefste birer haldirler. Sayılan niteliklerin zıtları için de aynı durum 

geçerlidir, Nefsin ne olduğu hususunda fazla deneyimi ve,varlıkları (cev-

herleri) konusunda bilgisi (marifeti) olmayan bir çok ilim ehli bu arazların ci-

simde bulunan bir hal olduğunu; her birinin (cisimde) belirli bir yeri bu-

lunduğunu sanmıĢlar, örnek olarak da, ilmin kalpte, Ģehvetin karaciğerde, 

aklın dimağda, cesaretin safrada, korkaklığın dalakta ve öteki niteliklerin de 

buna^benzer organlarda yer aldıklarını öne sürmüĢlerdir. Oysa biz, bu ni-

teliklerin (arazların) nefse ait araçlar ve aletler olduğunu; nefsin bunlarla ken-

disini gösterdiğini ve bedende (cesette) bunlardan dolayı eylem ve huyların 

(ahlakın) ortaya çıktıklarını belirtmiĢtik^," 

ihvan Alem ruhu olan Külli Nefs'i ve onun niteliklerini anlatırken, adeta insan 

ve onun nefsini anlatıyormuĢcasına iki çeĢit nefsi aynileĢtirmektedir. Külli 

65
 bkz. Res. 10686,387. 

66
bkz.Res. ffl/213. 

67
 

bkz. Res. 111/385.. 

bkz.Res.III/385. 
69 

Res. 10652. 
70 

Res. 1/264. 
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Nefs, Faal Akıdan sonra, zamansız-mekansız ikinci dereceden ruhani-manevi 

bir varlık olmakla, fiilleri ile âlemde etkinlik göstermekte; onun ruhu ol-

duğunu ortaya koymaktadır. Külli Nefs, kendisine kıyasla kendi altındaki 

âlem ve varlıkların nefsi yani ruhudur. Etkin olduğu bu âlem ise, ona kıyasla, 

insan bedeni gibidir, ihvan bu kıyaslamayı daha açık ifadelerle yapmaktadır. 

Ġleride değineceğiz. Ancak Ģu kadarını belirtmek gerekir: Onlar âlem ruhu 

olan Külli Nefs'i müstakil, kendi baĢına ve zat anlamında bir varlık olarak gör-

mektedirler. Ġfadelerinden anlaĢılan da budur. Onun, âlemdeki fiilleri ve Ġda-

resi, sadece birer görüntü, birer hal ve arazdır. Bun!" asıl varlık değildirler. 

Buradan hareketle ihvan, insan nefsi ve bedenindeki iliĢkiye de yeni bir 

yorum getirmektedir, 

Varlıklar âlemini anlatırken bile onlar, Nefs ve âlemin ne olduklarını; ara-

larındaki iliĢkinin nasıl anlaĢılması gerektiğini iĢte bu ifadelerinde imalı bir 

teĢbihle izaha gayret etmektedirler. Bunu yaparlarken, kendilerinden önceki 

filozofların nefs ve fiillerine iliĢkin görüĢlerini eleĢtirmektedirler, EleĢ-

tirilerinde genel anlamda nefsi ve arazlarını (nitelikleri ya da fiillerini) bir-

birinden ayırmakta; nefse hem Külli Nefs, hem de insani nefs için geçerli 

olmak üzere, müstakil bir hüviyet ve varlık atfetmektedirler. Ġslam ahlak fel-

sefesinde her bir ahlaki nitelik ve araz için bedende belirli bir organdan söz 

edilirken, ihvan, hiçbir niteliğin sayılan hiç bir organda bulunmadığını; bu 

razlar için organların birer mekan olamayacağını savunmaktadırlar. Çünkü 

onlara göre, bu manevi-ruhani arazlar, birer varlık değil, aksine nefsin hal-

leridirler. Bunların mekanları yoktur. 

Kısaca söylemek gerekirse, tüm olarak varlık âlemi adeta nefs ve bedenden 

meydana gelmektedir. Ruhani-manevi varlıklar (baĢta Allah, sonra Faal Akıl, 

sonra Külli Nefs ve daha sonra da Ġlk Madde (Ruhani varlıkların son halkası), 

Külli Nefs Ģahsında âlemin nefsini (ya da ruhunu) oluĢtururken, bundan son-

raki varlıklar âlemi (özellikle Ay feleği ile baĢlayan maddi varlıklar âlemi) ise, 

tüm varlık âleminin bedenini (cismini ya da cesedini) meydana ge-

tirmektedir. Ihvan'a göre bu durum insanbilimsel açıdan da aynen geçerlidir. 

Külli Nefs, ruhani âlemde nasıl ki (Allah'ın gözetiminde) müstakil bir varlığa 

sahip olup ayaltı âlemdeki iĢleri ve fiilleri, manevi arazlardan ibaretse, insanın 

nefsi ve o nefsinin bedendeki fiilleri ve etkinliği de öyledir. Yani insan nefsi, 

bir durum veya araz değil, bizatihi bir varlıktır. Bedendeki fiilleri ve etkinliği 

ise, iyi ya da kötü olsun, herhangi bir organı veya organları mekan tutmaz: 

çünkü onlar manevi birer 'hal'dirler. Ġleride üzerinde duracağımız gibi,  
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Ihvan'a göre insanın, neftinin ve nefsin bedendeki etkinliği böyle bir analoji 

Ġle daha da detaylı olarak anlatılmakta, hatta mikrokozmoz olarak tüm ev-

rendeki yeri buna dayanılarak gösterilmeye çalıĢılmaktadır. 

Varlıklar âleminden Ihvan'ın neyi kastettiğini kendi ifadelerinden yola çıkarak 

belirlemeye çalıĢtık. Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi Ġçin Aristoteles'in âlem 

anlayıĢına kısaca değinmekte yarar vardır. 

Alemden ve varlıklar dünyasından söz açıldığında problem, kozmogoni çer-

çevesi dahilinde irdelenmiĢtir 1. Gökyüzü adeta bütün bir âlemi temsil 

eder 2. Aristoteles kozmogoni ile ilgili görüĢünü, gökyüzünden söz ederken 

ortaya koymaktadır. 

Aristoteles'e göre gökyüzü, bütünün en dıĢ çemberinin varlığına ya da bü-

tünün en dıĢ çemberindeki doğal cisme, denir. Ġçinde ay'ın, güneĢin, kimi 

gök cisimlerinin bulunduğu, bütünün uç çemberiyle süreklilik oluĢturan 

cisme gökyüzü adını verir. Aristoteles'e göre gökyüzü tektir, ebedidir, yok 

olmaz, oluĢmamıĢtır. Yeryüzü ise durağandır^. 

Ihvan'ın evren anlayıĢı ile karĢılaĢtıracak olursak Ģunu görebiliriz. Bir kere 

Ihvan'ın varlıklar âlemi, daha geniĢ bir âlemdir. Tanrı, yaratıcıdır. O, var-

lıkların en ilki ve mükemmelidir. Alem, O'nun yaratığı olduğu için, ezeli de-

ğildir; yok olacaktır. Gökyüzü ile temsil edilen tüm evren, Ihvan'ın dilinde 

cisim adını almaz. Çünkü, ruhani âlem, manevidir. Cisim adını alabilecek olan 

âlem ise, cismani âlemdir. Burada bir benzerlikten söz edilebilir. Ihvan'ın ru-

hani âlem ya da manevi âlem dediği varlıklar zamansız-mekansız diye ni-

telendirilmekteydi. Aristoteles de gökyüzüne böyle bir nitelik yüklemektedir. 

Ancak en temel fark Ģudur: ihvan, Tanrı dıĢındaki ruhani varlıklar âleminin 

ancak Tanrı sayesinde zamansız-mekansız olduğunu söyler. Oysa Aristoteles, 

'her Ģeyin bulunduğu', 'bütün' dediği gökyüzünün^ ezelilik ve ebediliğini 

yine gökyüzüne bağlamaktadır. 

ÖTEKĠ VARLIKLAR VE ĠNSAN 

Varlıklar hiyerarĢisinde ay-altı âleminin son halkası olan 'Unsurların bir-

leĢmesiyle oluĢan âlem'de madenler, bitkiler ve hayvanlar bulunuyordu. Bun-

lar da bu sıralanyla aĢağıdan yukarıya doğru bir seyir takip etmektedir. Çünkü 

hayvanlar, yaĢamak için madenler ve bitkilere muhtaçtır. Sudurun en son hal- 

^
1
 Genel olarak Yunan'da olmak üzere çeĢitli 

kültürlerde kozmogoniden söz etmek yerinde 
olur. Buradan da Yeni çağdaki evren görüĢleri 
hakkında özet bilgi vermekte yarar vardır. Ġlk 
olarak eskilerin uzay. mekan modelinin en 
önemli elementleri, kozmolojik izahların 
ortaya çıkıĢ sebepleri olarak görünmektedir. 
Bu kozmik güçlerin savaĢı, üstelik her güç Ģu 
ya da bu Ģekilde bir Tanrı olarak temsil edilir. 
Ihvan'da Faal Akıl, Külli Nefs, gibi ruhani var-
lıklar, kozmik güçler olarak adlandırılabilir. 
Hatta bunlara Ġlahi güçler bile denilebilir. 
Ancak Ihvan'a göre bunlar hiç bir Ģekilde tan-
rısal güçler arasındaki savaĢı ve çatıĢmayı temsil 
etmezler. Yunan düĢüncesinde dünyanın 
doğuĢu esnasında kaosla patlak veren bir 
savaĢ baĢlar. Bu, dünyanın mekansal bir dü-
zeninin oluĢum neticelerinden birisidir. Kaos, 
yaratılıĢ baĢlamadan önce mekanın (uzayın / 
boĢluğun} cisimleĢtirilmemesidir. Özellikle 
uzay Ģekilsiz bir "ilk yumurta"nın 
'patlama'sından sonra saçılarak aynı zamanda 
ruhsallaĢır, canlılık kazanır ve niteliksel olarak 
heterojen (ayrı cins) bir hal alır. O geç dönem 
uzay modellerinden farklıdır. Eskilerin nes-
nenin dıĢında uzay anlayıĢı yoktur. Sonuç iti-
barıyla eskilerin mekan anlayıĢı yer ve göğe 
bağlı kısımların esası, belirli bir merkezi ve sı-
nırlarının varlığı anlayıĢından doğar. Bu anlayıĢ 
heterojen ve anizotropik (birbiri ile aynı 
olmayan) süreklilik ve kesintisizlikten, tam 
manasıyla topyekün aralıksız bir uzunluktan 
marumdur. ġu kadar var ki, mitolojik sis-
temlerin en geniĢ dünya görüĢü bağlamında 
felsefeye doğru geliĢmesi (o konudaki dü-
Ģünceler derinleĢtirilmeksizin), ilk bilimsel te-
lakkilerin insanların pratik ihtiyaçlarına bağlı 
olarak geliĢmeleri (her Ģeyden önce ge-
ometrinin geliĢmesi), dine olan taleplerin Ģid-
detlenmesi ve yoğunlaĢmasından dolayı koz-
mogoninin basitleĢmesi, sadeleĢmesi, 
insanların büyük bir kısmını eskilerin mekan 
modelini yıkmaya itti, mekan hakkındaki te-
lakkiler son derece basitleĢti. Bu yansımasını, 
bazen mitolojik süje ve suretlerden fay-
dalanmalarına rağmen mitolojilerden hayli 
kopmuĢ bulunan ve onlardan uzaklaĢan felsefe 
sistemlerinde buldu. Bkz. V.K. Potemkin, Al. 
SĠmanov, -*- 
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-*• Prostranstvo v Strukture Mira Novo-
Sibirsk, s. 14-15 Bu durum, evren tasarımının 

daha çok fiziki varlık alanı esas alınarak ku-
rulmaya baĢlandığına iĢaret etmektedir. Rö-
nesans, deneyci ve akılcı felsefenin her Ģeyi 
pozitif bilgi anlayıĢına indirgeme sürecinin 
baĢlangıcı olarak felsefeyi de metafizikten 

anndmp evren tasarımını fiziki alem ile sini 
rlarnıĢcır. 

Rönesans çağında uzay hakkındaki telakkiler 
sekülerleĢmiĢtir: YaratılmıĢ dünya 

niteliklerinden özsel (subs-tant) niteliklere 
geçiĢ, XVII. Yüzyılda Rönesans'ta kültür ve 

bilimlerin geliĢmesiyle baĢlayan devrim soyut, 
salt uzay anlayıĢına ulaĢtı. Bu anlayıĢ Galile'nun 

araĢtırmalarıyla açık bir Ģekilde baĢlayan 
mekanik dünya görüĢünü içeren anlayıĢa 

uygun düĢmektedir. Bu araĢtırmalar 
Arisıoculuğun ve klasik teolojinin kritiğinden 
doğan Rönesans ve Rönesans sonrası felsefi 

sistemler tarafından hazırlanmıĢtır. Her Ģeyden 
Önce uzayın üç boyutluluğu Galile tarafından 
kanıtlanıyor. Uzayın belirtilen sayısal boyutu 

bulgu olarak bilim tarihinde ilk-tir.Oysa 
Ihvan'ın sayısal izahları daha ziyade metaforik, 

mistik ve dini bir hüviyet ar-zetmektedir. 
Aristoteles, Pythagoras ve Pla-ton'un 

düĢüncelerine yapılan göndermeler delilin 
çıkıĢ noktası olarak görünüyor. Pytha-goras'ın 

ve Piaton'un kritize edilerek incelenmesi 
Galile'yi üç boyutluluğun geometrik deliline 
götürdü, Bkz. V.K. Potemkin, A.L. Simanov, 

Prostranstvo v Strukture Mira Novo-Sibirsk, s. 
39-43. 

^
2
 bkz. Lücfi Göker, Türk-Ġslam Astronomi Bil-

ginleri ve Gökyüzü Bilgileri, s, 53 

7* Aristoteles, Gökyüzü Üzerine, (Yunanca 
aslından çev. Saffet Babür), s, 66,67,99,127, 

171. 

'* bkz. Aristoteles, a.g.e., s.71. 

'5 Nephan Saran, Antropoloji, s. 9. 

kasında yaratılıĢ bakımından hayvanlar, Önceki iki âlemden sonra gel-

mektedirler. Ihvan'ın terminolojisinde hayvanlar âlemi, canlılar âlemidir ve 

insan bu âlemin en mükemmel yaratığıdır. Varlıklar piramidini ters-yüz edip 

baĢaĢağı getirdiğimizde, Tanrı'dan sonra, yukarıdan aĢağıya doğru sıralamada 

insan en baĢta gelen varlık olur. Daha açık bir ifadeyle, ay-üstü âlemde en 

kamil varlık sudurun tepesindeyken, ay-altı âlemde sudunın son nok-

tasındadır. 

Ġleride de göreceğimiz gibi, ruhani ya da cismani olsun her türlü varlık, su-

durun en son halkasında yer alan insan için vardırlar. Buna göre, acaba 

insan yarlıklar sıralamasında bu kadar ak sıralarda yer alırken, onun mik-

rokozmoz olarak nitelendirilmesi ve evreni adeta ruhu ve bedeniyle özet-

lemesi ne anlama gelmektedir? 

Bu konunun ayrıntılarına girmeden önce bilim dilinde insanın ne anlama gel-

diğini kısaca görmeye çalıĢalım. Çünkü insana bilim dilinde verilen anlam, 

Ihvan'ın bu sıralamada ona atfettiği yeri anlamamıza yardımcı olacaktır. 

Ġnsanbilim diliyle Homo Sapiens, bir çok yönleriyle hayvanlar (öteki canlı var-

lıklar) dünyasındaki kardeĢlerinden farklı, hatta bu dünya Ġçinde tek ve eĢi ol-

mayan bir varlıktır. ÇeĢitli biçimlerde tanımlanan ve değiĢik sıfatlara layık gö-

rülen insan, bir dile sahip olan, kavramlar üzerinde düĢünebilme yeteneği ile 

donanmıĢ yaĢayan tek yaratıktır. Bu benzersizliğinin farkına varan insanoğlu, 

kendisine çeĢitli adlar vermiĢ olup, bunlardan birisi de Homo Sapienstir, 

1735'de Ġsveçli Botanist Kari Von Linne (1707-1778) tarafından bir zoolojik 

grup olarak insana takılan bu ad hayvanlar dünyasının sınıflandırılmasında, in-

sanın yerli yerine oturmasını sağlamıĢtır^. 

Bu ifadelerde insan 'Homo Sapiens' adıyla konuĢan, kavramlar üzerinde dü-

Ģünebilme yeteneğine sahip olan bir varlık karakteristiğiyle öteki canlılardan, 

hatta genel olarak öteki tüm varlıklardan ayrılmaktadır. XVIII, yüzyıla doğru 

ancak keĢfedilebilen bu ayırıcı vasıf, Ihvan'ın insan görüĢünde X. yüzyıl gibi 

çok erken bir dönemde en açık ifadesini bulmaktadır. Ġlerleyen satırlarda bu 

noktanın daha da netliğe kavuĢtuğunu görme imkânına sahip olacağız. Ama 

önce, insanın genel olarak bu vasfıyla ilgili olarak tarih içinde tanımlanma ça-

balan üzerinde kısa da olsa durmak gerekecektir. 

Ġlk keĢiflerden sonraki keĢif heyetlerine ve seyahatlere XVI. ve XVII. yüz-

yıllarda misyonerler de katılmaya baĢladılar. Misyonerler de gittikleri yer- 
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lerdeki çalıĢmalarını ve bu arada beraber yaĢadıkları ilkel insanların örf, adet 

ve anlayıĢlarım kendi örgüt büyüklerine yazdıkları mektuplarla anlatıyorlardı. 

Bu mektup ve hatıralar 1640-1730 sıralarında Jesuit Relations adı altında ya-

yınlandı. Bunları antropolojiye ait ilk kitaplar olarak kabul edebiliriz. 

1700 yıllarına kadar filozoflar yalnız dini konular üzerinde uğraĢıp Tanrı me-

selesi üzerinde durmuĢlardı. XVIII. Yüzyılda Ġse, yeni bir sorun yani 'insan' 

ele alınmaya baĢladı. En çok üzerinde durulan Ģey ise, insan ile toplum iliĢkisi 

idi. Sebebi, o yüzyıla dek dinin insan-Tanrı iliĢkisini açıklaması ve bu açık-

lamaların da yeterli bulunuĢuydu, Ġnsan ile uğraĢmak ancak Rönesans ve Re-

formdan sonra olmuĢtur. Çünkü o tarihe kadar hemen her Ģey dini açıdan 

görülmekteydi. Yine bu tarihlerden sonra insanın kendi kurumlan ve top-

lumu üzerinde denetimi olup olmadığı da araĢtırma konusu olmuĢtur 6.  

Batı'daki büyük Rönesans ve daha sonra da Reformasyon, kuĢkusuz, Ġslam 

düĢüncesi tarihinde 'Küçük Rönesans' diye adlandmlan X, Yüzyıla çok Ģey' 

borçludur. Konumuz iki medeniyet arasında bir kıyaslama yapmak değildir. 

Ancak insan meselesi X. Yüzyılda sadece Tanrı ile kulluk münasebeti açı-

sından le alınmamıĢtır. Örneğin Farabi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, 

bilgi felsefesini psikoloji gibi doğrudan insan bilimiyle baĢlatarak genel felsefe 

sisteminin temeline ve merkezine inĢam oturtmuĢtur^- ĠĢte, yaklaĢık aynı 

yüzyılda yaĢayan Ihvan-ı Safa'nın genel felsefesi içerisinde insan meselesi, 

daha açık ve net bir yer iĢgal etmektedir. 

Ġnsan varlığı, acaba Ihvan'ın genel varlık anlayıĢında nasıl merkezi bir konuma 

yerleĢtirilmiĢtir? 

Önce, onların varlıkları hangi türlere ayırmıĢ olduklarını görelim. Bu konuda 

ihvan Ģunları söylemektedir: 

"Varlıkların tümü, iki çeĢittir; Külli ve cüz'i. Külli varlıklar, varlıkları devamlı 
ve sabiî olan varlıklardır, Çünkü onlar en yüce (eĢrefuha) sinden en düĢüğü 
(edveniha) ve en kusurlusu (enkasıha)na dek bir tertip üzre baĢlayıp gi -
derler. 

Cüz'i varlıklara gelince. Bunlar sürekli olarak oluĢ (kevn) âleminde bu -    76 
0 

, Nephan Saran, a.g.e.,s.l&3. 

lunurlar. Kemale doğru yöneliktirler. Çünkü oluĢa, en kusurlu'varoluĢ    77    
0
     

J  T 
* *     '' bkz. Farabi, Sıyasetu 1-Medenıyye, (çev. M, 

(vucud)tan en kusursuz; en düĢük durumlardan en yüce ve en    Aydın-A. ġener-R, AyaĢ), s. 2 (Aktaran Fah- 
mükemmel durumlara yönelerek, baĢlamıĢlardır. rettin Olguner), Farabi, s. 139. 
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^Res.m/31. 
79Res.III/201. 

Sonra bil ki, insan, öyle bir varlıktır ki, o, cüz'i olanlardandır. Ġki cevherin bir-

leĢmesinden meydana gelmiĢtir. Birisi, cismani beden (ceset), diğeri de, ru-

hani nefstir °." 

Ihvan'da bu iki cevheriyle insan, tam olarak evreni yansıtmaktadır. Bedeniyle 

cismani varlıkları, ruhani nefsiyle de ruhani veya manevi âlemi temsil et-

mektedir, ÇalıĢmamızın önceki yerlerinde Ihvan'ın genel olarak evreni ve var-

lıklar âlemini cismani ve ruhani olmak üzere iki kısma ayırdıklarını be-

lirtmiĢtik. Ġnsan konusunda da onlar, aynı ayrımı yaparak mikrokozmoz-

makrokozmoz ĠliĢkisine iĢaret etmektedirler. Daha sonra üzerinde durulacağı 

gibi, Külli Nefs (Tanrı'nın izni ve Külli Akl'ın desteğiyle) âlem ruhu olarak 

tüm varlıklar âleminde nasıl bir etkinlik ve role sahipse, Ihvan'a göre, insanın 

'ruhani nefs'i de, onun bedeninde benzer bir etkinlik ve role sahip bu-

lunmaktadır. Amaçları, Âlem Ruhu olan Külli Nefs ile onun etkinlik alanı için-

deki âlem arasındaki harmoniye vurgu yapmanın ötesindedir. Çünkü bu nok-

tayı sırf insani nefs ile onun bedeni arasındaki iliĢkiyi anlatmak için uzun 

uzadıya izaha giriĢmiĢ görünmektedirler. 

Ihvan-ı Safa, evrende ruhani âlem-cismani âlem, insanda ise, ceset (beden)-

ruhani nefs ayırımını, varlıkların genel olarak iki taraflı ve çift olarak ya-

ratıldıkları Ģeklindeki görüĢlerine de yansıtıp yaymaktadırlar. Onlara göre var-

lıklar, zıtları ve karĢılıkları itibarıyla vardırlar. 

ihvan bu konuda Ģunları söylemektedir; 

"Allah varlıkların kanunlarını koymuĢ; kâinatın esaslarını belirlemiĢtir: fine 

aynı Ģekilde, hayvanlar ve bitkiler gibi varlıkların (mevcudatın) hallerine iliĢkin 

bir takım tasarrufların olduğunu görürsün: (Bunlar) hayat, ölüm, hastalık, 

sıhhat vb. Yine, emir, nehiy veya haram helâl gibi birtakım Ģer'î ve hukukî ya-

saları görürsün. Ancak bütün her Ģeyin ikili bir yapısı (mesneviyye) olması, 

hikmet sayılmaz. Çünkü bazıları üçlü, dörtlü, beĢli, altılı yapıda ya-

ratılmıĢlardır^," Bununla birlikte ihvan, varlıkların temelde ikili bir yapıda 

yaratıldıklarını söyleyerek, örnek olsun diye kısa bir liste vermektedir. Bun-

lardan bir kısmı Ģöyledir: 

Heyûla-Sûret 

Nur-Zulmet 

Cevher-Araz 
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Hayır-ġer 

Ġsbat-Nefy 

Ġcab-Selb 

Ruhani-Cismani 

Hareket-Sükûn 

Varhk-Yokluk 

Kevn-Fesad 

Dünya-Ahiret 

Kabz-Bast 

Zahir-Batın 

Tüm bu çift ve ikili varlık tarzlarını Ihvan'a göre evrende görebildiğimiz gibi 

aynen insan ve onun varlık yapısında da görebiliriz. Bu zıt karakterler, koz-

mozda çatıĢma ve kargaĢayı değil, daha ziyade kozmik bir harmoniyi ifade 

ederler, Genel olarak varlıklar âlemi bu zıtlıklar ve çift yapılı varlık tarzı üze-

rinde temellenmektedir. Bir taraf olmadan evren ve varlıklar âleminde düzen 

ve intizam mümkün olmaz. Aynı Ģekilde, bu durum insanın cismani ve ruhani 

varlık bütünlüğü için de geçerlidir. Yani evren ile insan arasındaki benzerlik, 

burada da geçerli olmaktadır^. 

Hatırlayacak olursak ihvan, evreni ve onun ihtiva ettiği tüm varlık âlemini sa-

yılara baĢvurarak metaforik bir yöntemle açıklamaktaydı. ġimdi biz, bu açık-

lama yöntemlerini kendi ifadelerine yer vererek görmeye çalıĢabiliriz: 

"Bir'in tüm sayılardan önce olması gibi, Ģüphesiz Bari Teâlâ da tüm varlıkların 

ilkidir. Yine, nasıl ki bir sayısı, diğer sayıların kendisinden neĢ'et ettiği bir sayı 

ise, Bari de varlıkların (mevcudatın) yaratıcısı (mucidi)dır. Aynı Ģekilde, iki sa-

yısı sayıların ilki ise ve sayılar da bir sayısından Ġtibaren tertip ediliyorsa, Akıl 

da, Bari'nin yaratıp (ihtira) ibda ettiği ilk varlıktır. Nasıl ki üç sayısı iki sa -

yısından sonra gelirse, varlıklar içindeki derecesine (rütbesine) iĢaret eden 

tabii (ğarizi) ve sonradan elde edilmiĢ (mükteseb) delil o Akıl'dan kay -

naklanır. Aynı Ģekilde Nefs varlık bakımından Akıl'dan sonra gelir: Bu nefs,  
'bkz.Res. UI/201,181-182. 

81 

bitkisel, hayvani ve natıka nefs Ģeklinde üç türlüdür^.   ĠĢte bu noktada       Res.IH/203.  
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ihvan, insani nefse, daha doğrusu insan meselesine geçiĢ yapmaktadır. On -

ların matematiksel varlık sıralamalarına göz atacak olursak, karĢımıza Ģöyle 

bir sıralama çıkmaktadır: 

Tanrı l sayısına, Akıl 2 sayısına, Nefs 3 sayısına, Heyula 4 sayısına, Tabiat 5 sa-

yısına, Cisim 6 sayısına, Felek 7 sayısına, Erkan (Feleğn derinliğinde bulunur) 

8 sayısına ve Erkan (hava, su , ateĢ ve toprak unsurları) dan ortaya çıkan var -

lıklar da son olarak 9 sayısına tekabül etmektedirler. Sonuncu varlıklar ma-

denler, bitkiler ve hayvanlardır. 9 sayısı teklik ve birlik (Ahad) mertebesinin 

sonudur. Külli varlıklar böylece dokuz mertebedir. Cüz'i varlıklar ise, bunlara 

dahildir^. Demek ki insan nefsi ve varlığı bu dokuz mertebe içinde yer al -

maktadır. 

ihvan, insanla diğer varlıklar arasında Ģöyle bir kıyaslama yapmaktadır: 

"Hayvan mertebesinin sonu, insan mertebesinin baĢına iliĢiktir. Ġnsan (lık) 

mertebesinin sonu da, hava, Felekler ve göklerin tabakalarından ibaret olan 

melekler mertebesinin baĢına baĢlangıcına iliĢiktir^." ġu halde Ġnsanlık mer-

tebesinin baĢlangıcı hayvanlık mertebesini, sonu da meleklik mertebesini 

temsil etmektedir. Yani insan çift kutuplu bir varlık olmaktadır. Meleklik ve 

hayvanlık tabiatlarını kendi varlık tarzında sonu ve baĢlangıcı itibariyle bir -

likte, bulundurmaktadır. Bu, insanın orta halli bir varlık olduğuna iĢaret et-

mektedir. 

ihvan sözlerine Ģöyle devam eder: 

"KuĢkusuz insanlık (insaniye) formunun (suretinin) öteki canlılara (hay -

vanlara) nisbeti, baĢın bedene nisbeti gibidir. Nefsinin nisbeti de, öteki can-

lıların yönetilen olduğunu (me'sus) düĢünürsek, yöneten (sâis) in onlara nis -

beti gibidir. 

Ansiklopedistlerimiz, insanın yaratılıp yeryüzüne yayıldığını söyledikten 

sonra onların diğer canlılar arasındaki varlık tarzlarının farklılıklarını ve o 

diğer canlılarla bu farklılıklara iliĢkin olarak yaptığı tanıĢmayı karĢılıklı ko-

nuĢma halinde vermektedir. Ġnsan, Ihvan'ın diliyle kendisinin tüm hayvan 

türlerinden farklı ve üstün bir varlık yapısına sahip olduğunu, birebir onlarla  

         tartıĢarak ortaya koymaya çalıĢır, ihvan insanla hayvanlar arasındaki tartıĢmayı 

                sayfalarca sürdürmektedir. ÇalıĢmanın baĢında da ifade ettiğimiz gibi, bu tar - 

 tıĢmalarda insanın 'Homo Sapiens' olduğu gerçeğinin altım çizmek ama - 

cındadırlar. 
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Onlar insanın yaratılıp yeryüzüne dağ-tepe, deniz-kara demeden yayılıp ço-

ğaldıklarını söylerler. Ġnsan, her Ģeyi kendine boyun eğdirmiĢ; hizmetine al-

mıĢtır. Konuyla ilgili ayetleri sıralamayı da ihmal etmezler^. 

Ġnsan, Risaleler'de sadece canlı varlıklarla tartıĢtırılmamaktadır. Burada dik-

katimizi çeken nokta, onun canlı-cansız demeden tüm bir varlık âlemi kar-

Ģısında 'düĢünen ve konuĢan' bir varlık olmakla öğünmesi ve Melik hu-

zurunda bunu çeĢitli kanıtlar ileri sürerek savunmasıdır. Biz, sadece bu 

bolümü örnek olarak vermek istiyoruz. Çünkü Risaleler, insanın her türlü var-

lıkla tartıĢtığını anlatırken, bu varlıkların tek tek isimlerini uzun uzadıya sayıp 

dökmektedir. Burada insanın tüm evren karĢısında kendi konumunu be-

lirlemek için girdiği tartıĢmayı Örnek olarak vermenin yeterli olacağı ka-

naatindeyiz: 

"Melik Dedi:' (Ey insanlar) ne istediğinizi söyleyin ve söylediklerinizi açıklığa 

kavuĢturun.' 

Ġnsanların sözcüsü: 'Evet, ey Melik, biz diyoruz ki, kuĢkusuz bu hayvanlar (be-

haim), hergele sürüsü (en'am: develer, koyunlar, eĢekler ve inekler), yırtıcı 

ve vahĢi mahluklar, kısacası hepsi birden bizim kulumuz ve hiz -

metçimizdirler. Biz ise onların efendileri (erbabuhe) ve idarecileri (mevaliha) 

yiz. 

Melik Dedi:' Ġddia ettiğin ve öne sürdüğün Ģeyin delili ve kanıtı nedir?' 

Ġnsan Dedi: 'Evet, ey Melik, dediğimizi doğrulayacak nakle dayalı Ģer'i de-

lillerimiz ve öne sürdüğümüz iddiayı haklı çıkaracak akli kanıtlarımız var-

dı k . "  

Görüldüğü gibi insan burada kendisini öteki varlıklar, özellikle canlılar ara-

sında en üstün bir varlık yapıĢma sahip olarak göstermeye çabalamaktadır. O, 

bu tartıĢmasında 'düĢünen, konuĢan, akleden, emir veren, yararlanan, boyun 

eğdirip idare eden
1
 bir varlık konumundadır. Esasen ihvan bu ifadelerinde 

insan-hayvan tartıĢması yoluyla kendilerinin insanbilimsel felsefelerini ortaya 

koymak amacını taĢımaktadırlar. 

Bitki ve öteki canlı (ihvan buna genel olarak hayvanlar adını verir) varlıkların 

Ģekilleri, renk, tat ve kokulan, görünüĢleri de dört unsurun parçalarının on 

daki bileĢimine göre değiĢir. Ġnsanın bedeni (cismani) özelliklerinin ve ah- 85 Res n/203-204 

lakının da bu değiĢimle alakası vardır. Bu birleĢme en mükemmel nisbette 86 gün/ 203-210 vd. 
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kimde meydana gelmiĢse, o kimsenin bedeni yapısı sağlam, güçlü, rengi ber-

rak, fikri güzel, ahlakı düzgün olur. Aksi durumda çirkin görünüĢlü ve kötü 

ahlaklı 

87bkz.Res.I/254vd. 

88bkz.Res.il/88. 
89Res.m/426. 

Ihvan-ı Safa'ya göre insandaki değiĢiklikler âlemdeki değiĢikliklerin bir par-
çasıdır^. 

Filozoflarımız insan ve öteki varlıklar arasında kıyaslama yaparlarken oldukça 

dikkat çekici ifadeler kullanmaktadırlar. Ġnsan onlara göre, diğer varlıkların 

bir özetidir. O varlıkların belki de tek tek ve parçalı olarak sahip oldukları ka-

rakteristiklerin tümünü kendi varlık tarzında bir araya getirmiĢtir. Bu durum 

ortalama insanlık ideali açsından böyledir. Bir de insanlar arasında benzer bir 

farklılaĢma ve sıralanma bulunmaktadır, ihvan bu kıyaslamayı Ģu ifadelerle 

dile getirmektedir: 

"Ancak insana düĢen, en ilk olanı, en Ģerefli ve yüce olanı ve en erdemli olanı 

tercih etmektir, Bu, akıllıların (ukala) insanların en erdemlileri olduğu an-

lamına gelir. Ġnsan da hayvanların (canlıların) en erdemlisidir. Canlı (hayvan), 

bitkilerden ve dört unsurdan (erkandan) daha yücedir. O, bitki ve dört un-

surun özü ve hulasası (muhh) dır. Ġnsan ise, bütün hayvan suretlerinin özet 

bir suretidir. O, kendisinde bitkisel güçlerin bir karıĢımını, madenlerin seçkin 

özelliklerini, dört unsurun ve kâinattaki varlıkların hulasa hepsinin sahip ol-

duğu tabiatları, bulundurmaktadır. Tabiidir ki bütün bunların tek bir Ģahısta 

toplanması mümkün değildir. Bu suretler bütün Ģahıslarda Ģu ya da bu mik-

tarda dağınık vaziyette bulunmaktadır. Kiminde az, kiminde çoktur. ĠĢte bu 

durum, insan doğalarındaki farklılıkların nedenleri arasındadır. Doğalarının 

farklılıkları da, akıllarının farklı farklı olmasının sebeplerinden birisidir^." 

Görüldüğü gibi insan, evreni, varlıklar âlemini ve öteki canlıların özelliklerini 

kendi varlık yapısı içerisinde temsil etmektedir. Ihvan'a göre bütün var-

lıkların doğalarından süzülen bu hulasa formlar ve karakteristikler, az ya da 

çok, her bir insana verilmiĢtir. Her bir insana az ya da çok, verilmiĢtir. 'Ukala' 

diye adlandırdıkları insanlar, belki diğer insanlara göre daha fazla özelliklere 

ve erdemlere sahiptirler. Ancak bizim burada asıl dikkatimizi çeken husus, 

evrendeki canh-cansız tüm varlıkların özellikleri, onların deyimiyle 'in-

saniyette' yani insanlık idealinde birleĢmektedir. 'Ġnsanlık', olgusal bir be-

lirlenimden, tek bir fertten ziyade, soyut ve evrensel bir kavramın gösterdiği 

anlamla ilintili görünmekte, adeta, Yeniçağ Alman filozoflarından I. Kant'ın 

'Transandantal Ġdealizmi'ni hatırlatmaktadır, Diğer taraftan, her bir insanda  
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akıl ve tabiatların farklılaĢması, Antik Grek Sofistlerinin rölativizmini hatıra ge-

tirmektedir. 

ihvan, sözünü ettiği 'insanlık' idealini mistik ve batini açıklamalara baĢvurarak 

somutlaĢtırmaya çalıĢır. Esasen her insan onlara göre potansiyel olarak 

Tanrı'nın halifesidir. Ancak böyle bir insanlık idealini, daha doğrusu, en yük -

sek bir insan olma özelliğini kazanmak için, yine, diğer insanlarda parça parça 

bulunan tabiatları kendi varlık yapısında bulundurmak gerekmektedir. Ara-

daki kıyaslamayı daha iyi kavrayabilmek için Ģöyle söylemek lazımdır. Nasıl ki 

ortalama insani varoluĢ, bu yüksek varlık tarzını öteki varlıkların seçkin do -

ğalarının özüne sahip olarak kazanmıĢ ise, bunun da üstünde yer alan 'ha life 

insan', ortalama insanlık ölçülerinin seçkin doğalarına sahip olmaya ça -

lıĢmalıdır. Burada ahlaki bir çaba devreye girmektedir. Oysa ilkinde, va -

roluĢsal bir doğal seyrin sonucu söz konusu olup, ahlaki bir çaba ge -

rekmemektedir.  Ġnsanı  eninde sonunda 'ahlaki  bir varlık '  olarak 

tanımlamaları meselesini, sonuncu bölüme bırakacağız. Bizim burada il-

gilenmemiz gereken nokta, insanın varoluĢsal özelliği ile diğer varlıklardan 

farkıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse burada asıl problem, Ihvan'ın insanı 

varlık yapısı ve bütünlüğü içerisinde nasıl tanımladıkları üzerinde durmaya 

devam etmeliyiz. 

ihvan, 'halife insan'ı insanlık idealinin temsil edici somut bir örneği olarak or -

taya koymak niyetindedir. Kendi ifadelerine baĢvurarak bu probleme nasıl 

yaklaĢtıklarını görmeye çalıĢalım: 

"Ġnsaniyet formunun (suretinin), bizzat Tanrı'nın halifesi olduğunu; yine,  

Tanrı'nın dostlarından olmaya ehil ve O'ndan keramet sahibi olması için, her  

bir Ġnsanın nasıl bir yaĢam tarzı izlemesi gerektiğini, açıklamıĢtık. Aynı Ģe  

kilde, insanın erdeminin, övgüye layık huylarının, hoĢnud olunacak ah  

lakının, Rabbani siyasetinin, gerçek alametlerinin, hikemi ürünlerinin, hoĢ  

nud olunacak tedbirinin neler olduğunu da belirtmiĢtik. Burada biz,  

hayvanların erdemlerinden, övgüye layık özelliklerinden, hoĢ tabiatlarından  

ve düzgün biçimlerinden bir kısmını zikretmek istiyoruz. Aynı zamanda, in  

sanın isyanından, azgınlığından, kendi hizmetine adanmıĢ öteki varlıkların tü  

müne karĢı tecavüzünden, Ģükrü yerine getirme vazifesini ihmalinden  söz 

ediyoruz. Ġnsanın, erdemli ve Ġyi olduğu takdirde, onun yaratıklar arasında  

değerli bir melek; kötü olduğu takdirde, yaratıklar arasında kovulmuĢ bir Ģey  

tan olacağını ifade ediyoruz." 90 
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91
kz.Res.ffl/31. 

92
 

Res. III/237. 

'* bkz. Hüsamettin Erdem, Bazı Felsefe Me-

seleleri, s. 73. 

Burada insanın ruh ve bedeniyle öteki varlıklar arasında belli bir imtiyaza 

sahip olduğu vurgulanmaktadır. Ancak bu imtiyazın gereği, Ihvan'a göre, 'ya-

ratıkların en hayırlısı' (hayru'l-beriyye) olmak için ahlaki bir çaba içinde bu-

lunmaktır. Aksi takdirde Ġnsan, ontolojik üstünlüğünü, yani Tanrı tarafından 

hazır olarak verilmiĢ 'insanlık' konumunu bile kaybedebilmektedir. 

Ihvan-ı Safa, Risaleler'in bir yerinde^1 varlıkları genel olarak külli ve cüz'i 

olmak üzere ikiye ayınyorken, aĢağıda iktibas edeceğimiz ifadelerinde, in-

sanın da yerine iĢaret ederek, bu sefer varlıkları cismani ve ruhani varlıklar 

diye iki genel kategoriye ayırmaktadır: 

"Bil ki varlıkların bütünü ikiye ayrılır Cismani ve Ruhani. Cismani varlıklar 

beĢ duyu ile idrak edilirler. Ruhani varlıklar ise akılla idrak edilir ve dü-

Ģünceyle (bi'1-fikr) tasavvur edilirler. Cismani varlıklara gelince, bunlar üç tür-

lüdür: Feleki cisimler, doğal unsurlar (el-Erkanu't-Tabiiyye) ve oluĢ halindeki 

muhdes varlıklar ya da kainattaki hadis varlıklar ( el-Muvelledatu'l- Kainat). 

Ruhani varlıklar da aynı Ģekilde üçe ayrılmaktadır: îlki, yalın (basit) bir cevher 

olan Ġlk heyuladır, Ġlk heyula edilgin (munfail) ve akledilir (ma'kul) olup tüm 

formları kabule yatkındır. Ġkincisi, yalın bir cevher olan nefstir. Nefs, etkin 

(fa'al) ve bilici (allâme) dir. Üçüncüsü, yine yalın bir cevher olan akıldır. Akıl, 

Ģeylerin hakikatlerini algılayabilendir. Bari Teala'ya gelince, O, ne cismanilikle 

ne de ruhanilikle nitelendirilebilir. Bilakis hepsinin de sebebi (illeti) dir. 

Aynen bir sayısının ikilik ve ferdiyetlikle nitelendirilemeyeceği gibi, ĠĢte o bir 

sayısı bütün sayıların fertleri ve çiftlerinin nedenidir- 

Buna göre insan, cismani ve ruhani varlık tarzlarının kesiĢtiği noktada bu-

Sunmaktadır. Bedeni, cismani âlemin kısımları olan feleki cisimlerin, doğal 

unsurların ve kainattaki muhdes varlıkların bütün karakteristiklerini içe-

rirken, nefs ve ruhu da, ruhani âlemin kısımları olan ilk heyula, nefs ve aklın 

bütün özelliklerini insani varlık tarzında bulundurmaktadır. 

Her türlü formu kabule yatkın olan nefs, insani nefs söz konusu olunca, 

Ihvan'a göre, doğuĢtan boĢ bir kağıt gibi olan insan zihni, empirik verilerle gi-

derek dolmaya baĢlar. Adeta Ihvan'ın bu empirizmi Yeniçağ filozoflarından 

John Locke ve David Hume empirizmini hatırlatmaktadır^. 

Ġnsan, yaratılıĢı bitki ve hayvanlardan sonraya bırakılarak baĢka bir üstünlüğe 

daha sahip görünüyor. Hatırlanacak olursa, Ihvan'a göre Tanrıdan Mutlak 

Cisim'e kadar olan sudur, yukarıdan aĢağıya doğru seyrederken, en mü- 
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kemmel ya da en ruhani varlıktan, maddeye en yakın varlığa ya da en az ru-

hani varlığa kadar iniyordu. Oysa bu aĢamadan sonraki sudur, sırf insan mer-

kezli olması için, adeta tersine çevrilir. Bu durumda insan, yaratılıĢ itibarıyla 

en son sırayı iĢgal eder. Çünkü ay-altı âlem ve içindeki tüm varlıklar, insanın 

yaĢayabilmesine zemin teĢkil etmek üzere, ondan önce yaratılmıĢlardır.  

ihvan bu konuda Ģunları söylemektedir: 

"KuĢkusuz madenlerin baĢlangıcı, toprağa bitiĢiktir. Sonlan da yine bitkilere 

bağlıdır. Bitkilerin sonu, hayvana; hayvanın sonu da insana bitiĢiktir. Ġnsanın 

sonu ise meleklere bitiĢiktir. Aynı Ģekilde meleklerin kendi aralarında bir 

takım mertebe ve makamları vardır...94" 

Meleklerin makam ve dereceleri, insanın ahlaki bir varlık olarak ulaĢabileceği 

ideal hedeflere iĢaret etmektedir. Ancak ihvan, insanın daha farklı bir realite 

ile; yeryüzündeki yapıp-etmeleri ve bunlara iliĢkin yetenekleriyle ayrıcalığını 

ortaya koyduğunu söylemektedir. 

ġimdi bu konudaki ifadelerine bakalım: 

"Adem ve Havva'nın çocukları olup çoğaldığında Adem, onların eğitimlerini, 

öğretimlerini, terbiye edilmeleri iĢini üzerine almıĢ; nasıl ziraat yapıp toprağı  

iĢleyeceklerini, erkeklerle kadınların nasıl evleneceklerini öğretmiĢtir. Yer-

yüzünü (âlem) imar etmiĢ, canlıları (hayvanları) belirleyip tayin etmiĢ, on-

lardan nasıl yararlanacağını, onların neler yaptıklarını öğrenmiĢ, tevbe ettiği 

için Allah ona ve zürriyetine bu hususta yardımcı olmuĢtur. Sonra Allah onu 

bir müddet yaĢatmıĢ, neticede kendi rahmetine kavuĢturmuĢtur. Adem, o eĢ-

yanın Ġsimlerini, hiç de okuma-yazma bilmezken evlatlarına ÖğretmiĢ, onlar 

da bu isim ve sıfatları muhafaza edegelmiĢlerdir." 

Görülüyor ki insan, Adem Ģahsında diğer varlıklara hükmetmekte; evreni ya 

da âlemi, kendini merkeze alarak imar ve idare etmektedir. Bunu, Tanrı'nın 

kendisine öğrettiği eĢyanın isimlerine iliĢkin bilgisini bir hakimiyet unsuru 

gibi kullanarak yapmaktadır. Ihvan'ın bu ifadeleri, XVI. Yüzyılda henüz çi-

çeklenme döneminde bulunan modern bilim anlayıĢını hatırlatmaktadır. 

Francis Bacon bu yüzyılda bilginin hakimiyet ve güç olduğunu söy -

lemekteydi. Ihvan'da Ġlgili ayete dayanarak Adem'in Ģahsında insanı, bilgisinin 

gücüyle evreni imar eden hakim bir varlık olarak tanımlamaya çalıĢmaktadır. 
                                                                                                                                                                                     94

Res. 111/222-223,224,226-227. 

ihvan, elbette her varlığın ve tabu ki bu arada insanın, bir sure sonra bu     95 
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âlemde varlığının sona ereceğini bilmektedir. Her varlık bu yüzden oluĢ-

bozuluĢ âleminde ömrünü tamamlar. Bitkiler çürüyüp toprağa karıĢır. Hay-

vanlar da sonuçta toprak olurlar. Bunlar birbirlerine dönüĢürler. Ġnsan da bu 

dünyada belli bir süre kaldıktan sonra, yaĢlanır; gücü ve kuvveti tükenir™. 

Ancak insanın varoluĢ serüveni, bitkiler ve diğer canlılar gibi sırf cismen top-

rağa karıĢmakla sona ermemektedir. Bu âlemdeki merkezi konumu ve seç-

kinliğini, cismen toprak olduktan sonra da devam ettirebilme imkan ve fır-

satına, hatta yeteneğine sahip bulunmaktadır. Bu evrende diğer varlıklara 

üstünlüğü, hem burada ve hem de bedenen ortadan kalktıktan sonra, öbür 

dünyada da bir ayrıcalık imkanı olarak varolmaya devam edebilir. Bu me-

seleyi sonra ayrıntılarıyla göreceğiz. Biz Ģimdi insanın Öteki varlıklar ara-

sındaki konumu ile ilgili değerlendirmelere yer vermeye devam edebiliriz. 

Ihvan-ı Safa, bitkiler ve diğer canlıları sürekli olarak insan merkezli bir bakıĢ 

açısıyla ele alıp karĢılaĢtırmaktadır: 

"Bilesin ki hayvan, beslenen, geliĢen, duyan ve bir mekandan diğerine ha-

reket eden duyarlı bir cisimdir. Ondan sonra rütbe ve derece bakımından en 

yüce olan canlı (hayvan)lık mertebesi, insaniyet derecesidir. Ġnsanlık de-

recesindeki canlı olan insan, beĢ duyuya, ince bir temyiz gücüne ve öğretileni 

kabule yatkın bir yapıya sahiptir. Bundan sonra, rütbe bakımından daha 

düĢük olan canlı (hayvan) ise, bitkidir^." 

ihvan, insanın ana rahminde oluĢup öldükten sonra tekrar kabirden kalkarak 

diriliĢ sürecini, öteki varlıklar arasında imtiyazlı bir insaniyet konumu olarak 

anlatmaya çalıĢır, Ġfadelerine bakalım: 

"Ġnsanın oluĢumu ilk önce nutfe olarak yaratılmasıyla baĢlar. Sonra rahimde 

cenine dönüĢür. BeĢikte süt çocuğu olur. Okulda çocuk olur. Sonra anık 

dünya iĢlerinde hakimce davranan olgun bir Ġnsan haline gelir. Artık hayret 

verici halleri ve oluĢumundanki halinden daha büyük bir gücü vardır. Ancak, 

vakti geldiğinde ölür, sonra kıyamet günü kabrinden kaldırılıp diriltilir^." 

ihvan, bitki ve öteki canlı varlıkların oluĢu üzerinde bu kadar ayrıntılı bir Ģe-

kilde durmamaktadır. Risaleler'in ana mihveri insan sorunu olduğu için gö-

rünürde bu ifadelerinde insanın rahimde oluĢup büyümesiyle ilgili malumu 

kabilinden bilgiler vermektedirler. Ancak asıl meseleleri, insanın nasıl nutfeden 

olgun bir insan (racül) haline geldiğini izah etmenin ötesindedir. 
98 Res. 11/188.   Yukarıdaki sözlerinde insanın 'ilk oluĢumundaki durumundan daha güçlü ve 
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daha hayret verici özelliklere' sahip olan bir racül haline geldiği vur-

gulanmaktadır. Normal oluĢum ve geliĢim seyri bakımından insan, öteki can-

lılardan pek farklı olmamakla birlikte, racül haline gelinceye kadar bu ya-

Ģamında sürekli kendini inĢa etmektedir. Ġnsaniyet (insanlık) idealini, bu 

kendini inĢa ediĢ süreciyle kendi Ģahsında somutlamaya çalıĢmaktadır. Bu 

inĢa ve ruhani geliĢim, insanın varoluĢ tarzını hem bu dünyada öteki varoluĢ 

tarzlarından ayırmakta, hem de öbür dünyadaki yerini belirlemektedir. Bize 

öyle geliyor ki, ihvan, inĢam öteki varlıklarla kıyaslarken onun varlık yapısını 

ontolojik, epistemolojik ve etik açılardan analiz etmek amacını taĢımaktadır. 

Ġnsanın ontolojik yönden yerini burada belirlemeye çalıĢtıklarım görüyoruz. 

Son iki açıdan insanı nasıl ele aldıklarını da ilgili bölümlere bırakıyoruz. 

ġimdi, acaba insan neden daha sonra yaratılmıĢtır? Öteki varlıklardan sonra 

yaratılması, insan problemi açısından ne ifade etmektedir? Doğrusu bu, in-

sanın varoluĢuyla ilgili olarak nasıl bir sonuç ortaya çıkarmaktadır? 

ihvan bu probleme kendi sözleriyle Ģu Ģekilde açıklık getirme gayreti gös-

termektedir. Ġnsan, varlığını devam ettirecek öteki varlıklardan sonra ya-

ratılmıĢtır. Varlıkta daha mükemmel olan, daha sonra yaratılır. ġimdi onların 

bu noktada söylediklerine bakalım: 

"Bilesin ki, maden cevheri, kâinatın muhdes varlıkları içerisinde en düĢük 

mertebededir. Bu cevher, ateĢ, hava, su ve toprak gibi dört usurdan meydana 

gelmiĢ her cismin adıdır. Bitkiler de dört unsurdan oluĢmak bakımından bu 

cevherlerle ortaktır, Ancak, madenlere nisbetle bazı farklı yönleri vardır. Hay-

vanlara gelince, onlar da beslenme ve büyüme bakımından bitkilerle ortak 

özelliklere sahip bulunmaktadırlar. Ancak, hareketli ve duyarlı bir cisim ol-

makla bitkilerden ayrılırlar. Ġnsana gelince, nitelikleri açısından bitkiler ve 

hayvanlarla ortak birtakım özelliklere sahiptir. Bununla birlikte konuĢan 

(natık) ve, bütün bu nitelikleri birbirinden ayırabilme yetisinde olmak ba-

kımından, bitki ve hayvanlardan ayrılan yönleri vardır. Bu özellikleri hem on-

lardan daha fazlasına sahip olduklarını, hem de onlardan ayrıldıklarını gös-

ter ir i"  

Risaleler, insanın konuĢan ve her Ģeyi birbirinden ayırabilen üstün bir varlık 

yapısına sahip olduğunu uzun uzadıya anlatan ifadelerle doludur. Bu konuyu 

biraz daha detaylı olarak Ihvan'ın dilinden açmaya çalıĢalım. 

ihvan burada da, insanın öteki varlıklara üstünlüğünün tartıĢıldığı karĢılıklı    99 
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konuĢmadan söz etmektedir: 

"Ġnsan sözcüsü dedi: 'Biz diyoruz ki Ģu varlıklar bizim kullarımız, biz de on-

ların efendileriyiz. Onlara efendilerin hükmetmesi gibi bir hükmetme hak-

kımız var, Melikler nasıl tasarrufta bulunurlarsa, biz de onlar hakkında öylece 

tasarrufta bulunuruz. Dolayısıyla kim bize itaat ederse. Allah'a itaat etmiĢ 

olur. Kim de isyan eder, bu görevinden kaçarsa, Allah'a isyan etmiĢ olur.' 

Melik buna karĢılık Ģöyle dedi: 'KuĢkusuz iddialar yargıçların nazarında ancak 

birtakım kanıtlarla doğru olabilirler.  

Ġnsan dedi: 'ġüphe yok ki, savunduğumuz iddianın doğruluğunu gösteren 

akli hüccetlerimiz ve felsefi kanıtlarımız var.' 

Melik dedi: ' Nedir onlar? Söyle de bilelim.' 

Ġnsan dedi: 'Evet, biçimimizin güzelliği, bedeni duruĢumuzun sağlamlığı, 

dimdik ayakta durabilmemiz, duyularımızın muhteĢemliği, temyiz etme gü-

cümüzün inceliği, nefslerimizin anlıklığı ve akıllarımızın 

100
 Res. 11/209. 

101
 Res. 11/212-219. 

TartıĢma Risaleler'de sayfalarca sürmektedir. Hayvanlar, insanın güzel ya-

ratılıĢa sahip olmakla övünemeyeceğini söylerler. Onlara göre Ģu ya da bu ya-

ratılıĢta olmak, güzel bir Ģerefe sahip bulunmak, erkek ya da diĢi olmak, ne 

bir övünç ne de bir rağbet sebebidir. 

Ġnsanın aklıyla üstünlük taslaması da gereksizdir. Çünkü akıl, Tanrı'nın bir ba-

ğıĢı ve lütfü olup, bunda insan fiillerinden hiç birisinin katkısı yoktur. Akıl, 

"verilmiĢtir; kazanılmıĢ değildir... 10 1" 

Bu tartıĢma insanla hemen hemen bütün hayvanlar arasında geçmektedir. 

Örneğin domuz, tavĢan, fil, katır, eĢek vs. 

Peki, acaba diğer hayvanlar insanın övündüğü özelliklerine itiraz ederlerken, 

ne demek istemektedirler? ihvan, bir kaçının adını verdiğimiz hayvanların di-

linden harekede insanı hangi konuma yerleĢtirmektedir? Yoksa öteki can-

lıların, insana Tanrı tarafından verilmiĢ' üstünlüklere itirazları, insandan daha 

fazlasını beklemeleri anlamına mı gelmektedir? 'VerilmiĢ' üstünlüklerle, 'ka-

zanılmıĢ1 üstünlükler arasında ne gibi bir fark vardır? 

Gördüğümüz kadarıyla akıl, keskin ve arınık bir nefs, güzel yaratılıĢlılık, öteki 
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canlıların da dedikleri gibi, Tanrı'nın insan çabası olmaksızın bağıĢladığı Ve-

rilmiĢ' hasletlerdir. Acaba bunlara sahip olmak, öteki varlıklar arasında insana 

belirli bir ayrıcalık getirir mi? Bize öyle geliyor ki, bu özellikler insanın on-

tolojik Ģansından ileri gelmektedir. VaroluĢsal açıdan insan, üstünlüğünü gös-

terebilmektedir. Öteki varlıklara bu 'verilmiĢ' özelikleriyle hükmedebilme ira-

desine sahiptir. 

Yeniden hatırlayacak olursak, ihvan, öteki varlıklar ile insan arasında birtakım 

kıyaslamalar yaparken, baĢtan beri, insanın 'konuĢan, akıllı, temyiz yeteneği 

olan, nefsi olan ve bu özellikleriyle kendi dıĢındaki varlıklara hükmedebilen 

bir varlık olduğunu vurguluyordu. Bu ifadeleri derleyip toparlayacak olursak, 

Ihvan'ın bu dünyada insana verdiği anlam, ontik ve epistemik bir muhteva ta-

Ģımaktadır. BaĢkaca varlık ve canlılarda bulunmayan bu VerilmiĢ' hasletler, Ġl-

kinde, akıl ve nefsiyle var olması; ikincisinde, akıl, konuĢma ve bilme güç-

leriyle evreni anlayıp öteki varlıkları idaresi altına alması anlamına 

gelmektedir, Bu noktada insanın tam olarak bir ahlak varlığı sayılamayacağını 

söyleyebiliriz. Aksine insan, öteki varlıklara göre farklı bir varolan-ve bilen bir 

varlıktır. Bu ikisi, onun diğerlerine hükmetmesi için yeterli görünmektedir. 

Ancak ihvan, tam anlamıyla insaniyetin ya da insan olabilmenin, bu noktada 

sona eremeyeceğini savunur. 

Bu problemi, insanı aynı zamanda ahlaki bir varlık olarak değerlendiren ifa-

delerine baĢvururken tartıĢacağız. ġimdilik, ontolojik ve epistemolojik açıdan 

insanın öteki varlıklar arasındaki yeri hakkında birkaç hususa da değinmemiz 

gerekmektedir. 

Ihvan'a göre insan ruhu veya insanın kendisi, ortahalli bir varlıktır. Bu fikrin, 

hem ontolojik, hem de etik sonuçlan vardır. Etik sonuçlarını ilgili bölümde 

ele alacağız. Ontolojik sonucu Ģudur: Risaieler'e göre, insandan üstün varlılar 

olduğu gibi, aĢağı varlıklar da mevcuttur, Tanrı, Külli Nefs, Faal Akıl ve Mu-

karrabun Melekleri, Maddeden soyut formlar, insandan üstün ve daha Ģerefli 

varlıklardır, Madde (Ġlk Madde), Tabiat ve bütün cisimler ondan aĢağı var-

lıklardır. Ġnsan kendinden aĢağı varlıkları duyular yoluyla algılarken, üstün 

varlıklar ve metafizik âlem hakkında kanıtlama (burhan) yoluyla bilgi sahibi 

olabilmektedir. Bu arada insan kendi kendini salt akılla kav -

rayabilmektedir-^-. 

Burada dikkatimizi çeken nokta Ģudur. Kendinden üstün varlıklarla ken-

dinden aĢağı varlıklar arasında kalan insan, üstün varlıklara oranla 'aĢağı  
102

 Res. 11/415,416. 
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™3 s. Hüseyin Nasr, Ġslam Kozmoloji Öğ-

retilerine GiriĢ, (çev. N. ġiĢman), s. 114; krĢ. 

Res. D/155,156; ffl/236. 
104

 Külli Nefs, Faal Akıl, Mukarrabun melekler 
ve diğer göksel varlıkların yeryüzüne etkileri 

olduğu Ģeklindeki inanç, esikeler kadar 
dayanır. Örneğin Tatarların inançlarına göre, 
yıldızlar insanların kaderleriyle ilgilidir. Gökte 

ne kadar yıldız varsa, yeryüzünde o kadar 
insan vardır. Her Ġnsan kendi yıldızına sahiptir. 
Gökten herhangi bir Ģekilde yıldızın kayması, 

yeryüzünde bir insanın ölmesi anlamına 
gelmektedir, bkz. F. T. Valeev, Si-birskie 

Tatan Kul'tura, s. 187. 

^ Teoman Duralı, Felsefe-Biiim'e GiriĢ, s. 
20-21. 

âlemle olan münasebetini; aĢağı varlıklara oranla da üstün varlıklarla olan 

münasebetini kurmuĢ olmaktadır. Yani her Ġki durumda da insan, insani va-

roluĢ tarzını korumaktadır. Çünkü, üstün varlıklar arasında bulunsa, bedeni 

ve cismani varlığına ait tüm özelliklerim yitirmiĢ olacaktır. Tersine, aĢağı var-

lıklar arasında bulunması da, üstün varlıklara ait bir takım özellikler (akıl, 

nefs)den yoksun olması anlamına gelecektir. O halde Ihvan'a göre insan, her 

iki varlık katmanı arasında orta bir yerde bulunmakta, böylece aĢağıya düĢ-

memek, yukarıya tırmanıp orada olduğu gibi kalmamak zorunluluğunu va-

roluĢsal olarak her zaman hisseden 'gerilimli bir varlık statüsünü sürekli ko-

ruyacaktır. Bu haliyle, düĢünen, bilen, varoluĢunu sürekli olarak inĢa eden, 

yapıp-eden ve hükmeden bir varlık olacaktır. 

Ġnsanın vücudunun düzeninde hayvanlarla bir çok ortak yöne sahip ol-

masına rağmen, yaratıklar arasında bir tek onun dik durması önemli bir nok-

tadır. Bu dikey konum, metafıziksel ve ontolojik bir yükseliĢi ve insanın ruhsal 

dünyaya doğru tırmanıĢını sembolize eder. Ġnsanın baĢının bedeninden ayrı 

olması konusunda da ihvan, insanın göklere olan arzusu nedeniyle böyle bir 

ayrım olduğunu söyler. Ġnsan, ayaklan yerde, baĢı yukarıda durur, oysa bunun 

aksine, bitkilerin baĢları toprağın altında, ayaklan göğe doğrudur. Bitkilerle 

insanlar arasında olan hayvanlar ise belirli bir niteliği olmayan yatay konuma 

sahiptirler. Ġnsanla hayvan arasındaki asıl fark, fiziksel görünüĢ nedeniyle 

değildir. Hatırlayacak olursak karĢılıklı konuĢmalarda hayvanlar, biçimsel 

güzellikle üstünlük taĢlanmasına karĢı çıkmıĢlardı. Bilakis bu, yani asıl fark ve 

üstünlük, insanın, Külli Nefs'in bir bölümü de olsa, hayvanlardan farklı bir 

nefse sahip olmasından kaynaklanır. Ġnsanın hayvanlara göre konumu, 

göklerin dünyevi bölgeye göre konumuna benzemektedir^ Yani gökler ve 

oradaki ruhani varlıklar, ay-altı âlemine form verirler; oraya idareleri ve hü-

kümleri altına alırlar^ Ġnsan da hayvanlara aynı Ģekilde hükmeder. Te-

oman Duralı'nın ifadesiyle, burada 'kuvvesini manevi, baĢka bir deyiĢle, do-

ğaötesi âlemde bulan insan, bunu cisimli doğa dünyasında fiile dönüĢtürür. 

Mezkur kuvveyi fiile dönüĢtürmenin birden fazla yolu yordamı bu-

lunduğundan, insan, kökten hür bir varlıktır. Dince, Yaratan, bahse konu im-

tiyazı sadece insana bahsetmiĢtir. Bu imtiyazın faturası gayet ağırdır. Zira 

insan, durmadan tercihlerde bulunup karar vererek varoluĢunu kurmak, inĢa 

etmek zorundadır*^;1 insanın cisimli doğa dünyasında manevi kuvvesini 

fiile dönüĢtürmenin binbir yolu ve yordamıyla karĢılaĢarak kendi hür ira-

desiyle sürekli kendisini kurmaktadır. O zaman insan, ontolojik imtiyazına 
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ahlaki bir imtiyaz daha ekleyerek ancak kendini tam bir surette inĢa ede-

bilmektedir. 

Acaba ihvan, insanı bütün bir varlık olarak bu perspektiften mi de-

ğerlendirmekte ve tanımlamaktadır? 

Buraya kadar insan ve öteki varlıklardan söz ederek insanı ve, ondan üstün 

ve aĢağı varlıkları görmeye çalıĢtık. Öteki varlıklardan maksat, Ihvan'ın hay-

vanlar ve bitkiler dediği varlıklardı. Özellikle insan ve hayvan arasında yapılan 

kıyaslamaları inceledikten sonra, insanın, öteki varlıklar arasındaki varoluĢsal 

ve bilgisel nitelikleri aĢağı-yukarı belirginliğe kavuĢmuĢ oldu. Bundan sonra, 

elde ettiğimiz bu verilerden hareketle genel olarak insanın anlamı üzerinde 

duracağız. Bunu yaparken, tabii ki insan ile öteki varlıklar arasında yapılan kı-

yaslamalardan çıkarılabilen sonuçlan değerlendireceğiz. 

ġimdi, acaba, kendi baĢına ve genel olarak insan, ne anlama gelmektedir? 

GENEL OLARAK 'INSAN'IN ANLAMI 

Herakleitos'a göre, gerçekliği bilmek ve anlamını kavrayabilmek için 'kendini 

düĢünme' (self-reflection) isteğini yerine getirmemiz gerekir. Bu nedenle, 

Herakleitos için felsefe, 'kendimi araĢtırdım'dan ibarettir. Ama bu yeni dü-

Ģünce, ilk Grek felsefesinin özünde bulunmakla birlikte, asıl yetkin biçimini 

ancak Sokrates döneminde kazanıyor. Ancak hemen belirtmek gerekir ki 

Antik Grek felsefesinin tabiata dönük yönünü, tamamen insan merkezli bir 

yöne çekenler Sofistler olmuĢtur. Bununla birlikte Sokrates, insan sorununu 

daha tutarlı ve sistemli bir Ģekilde ele almıĢ görünüyor, Böylece biz, Sok-

rates'ten öncekileri Sokrates'ten ayıran sınır taĢını insan sorununda bu-

luyoruz^.  

Sokrates her zaman genel-geçer, saltık ve evrensel bir doğruluk ülküsü öne 

sürüp savunuyor. Ancak onun yöneldiği biricik evren, insanın evrenidir. Sok-

rates'in felsefesi kesinlikle insanbilimsel (antropolojik) bir felsefedir^.  

Ġslam düĢüncesi tarihi içerisinde insan sorunu, Hasan Hanefi'ye göre, özellikle ilahiyat alanında müstakıllen ele 

alınmıĢtır. Bilindiği gibi felsefe, mantık,-tabiat bilimleri ve ilahiyat olmak üzere üç kısımda incelenmektedir. Ancak 

Bkz. Emsi Cassırer, insanüstüne Bir De- 
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10° bkz. Hasan Hanefi, DĠrasatun Is- 
lamiyyetun,s.403. 

^9 bkz. Hasan Hanefi, a.g.e., a. yer 

•"
ıu
 Eklektism, Teoman Duralı'nın verdiği bil-

giler ıĢığında anlaĢılacak olursa, Ihvan'da hem 
yöntem, hem de bir akım olarak müĢahede 
edilebilmekledir. Duralı'ya göre eklektism 

kavramı, bir yanda yöntem, Öbür yanda da dü-
Ģünce akımı bağlamında kullanılagelmiĢtir, 1. 

Yöntem olarak: a. DeğiĢik felsefe sis-
temlerinden devĢiriimiĢ genel çizgileriyle bağ-

daĢır savların, söz konusu sistemlerde kar-
ĢılaĢılan uyuĢmaz parçaların dıĢta bırakılmaları 
suretiyle, bir araya getirilmeleridir. Demek ki 

burada söz konusu edilen, kurulması ta-
sarlanan bir sistemin sav örgüsünü oluĢturmak 

üzere, çeĢitli baĢka sistemlerden, kotarılmak 
istenene aykın düĢmeyecek savların, 

derlenmesi, ardından sınıflanması, sonunda 
da bunların arasından, ön görülen sistem ile 

onun temel savlarına en uygun gelenlerin kar-
ĢılaĢtırılıp seçilmeleri eğilimidir, b. Ġlkin bir-

birlerine düĢünce yönünden karĢıt düĢen ya-
zarlarca savunulan savların, daha üstün bir 

bakıĢ açısı çerçevesinde uzlaĢtırılmalandır. 2. 
Akım-çığır-olarak: Eklektizmden söz açıl-

dığında, zaman zaman kasdolunan Ġskenderiye 
çığındır. Ancak bununla ilgili olarak Yunan 

kaynaklanna bakılırsa, Ġskenderiye'de sadece 
Potamonos okulunun söz konusu olduğu 

görülebilecektir. ġu var ki eklektizm çığırının 
iyiden iyiye ün salıp yaygınlaĢması, XIX, 

Yüzyılda Victor Cousin sayesinde olmuĢtur. 
Bkz. Teoman Duralı, Felsefe-Bilim'e GiriĢ, s. 

30-31. Biz Ġslam eklektizmini çığır olarak temsil 
edenlerin Ihvan-ı Safa olduğunu söyleyebiliriz. 

m Bu ibarenin Arapça orijinali Ģu Ģekildedir: 
" el-Ulum en-Namusiyye el-Ġlahiyye eĢ-ġer'iyye 
li't-terkiz ala enne'l-Ġlahiyyat kaimetun esasen 

ala ĠnsanĠyyatin." 

H2 Bkz. Hasan Hanafi. Dirasatun Is-
lamiyyetun, s. 406,407. 

rünmemektedir. Tabiat bilimlerinde Ġnsan, sadece bitkiler ve hayvanlar gibi 

evrende bir varlık, ama bunlardan daha üstün bir varlık olarak de-

ğerlendiriliyor. Ġlahiyatta ise, natıka kuvvesiyle diğerlerinden farklılaĢan ve te-

mayüz eden bir varlık olarak görülüyor1^, Buradan hareketle Hanefi, in-

sanın çeĢitli bilimlere göre ad ve varlık nedeninin de değiĢtiğini 

söylemektedir. Örneğin, tasavvufta homo patheticos- el-insan eĢ-Ģuuri evi'l-

infıali (bilinçli ve duygulu varlık); ilahiyatta homo loquax-insan-ı mütekellim 

(konuĢan insan); ve felsefede homo sapiens-insan-ı hakim (feylosof 
insan)...109 

Ġslam düĢünce tarihi içerisinde insan, ilk defa Ihvan'ın Risaleler'iyle birlikte 

açıkça müstakil bir problem olarak ele alınmıĢ görünmektedir. Daha önce de 

ifade ettiğimiz gibi, ihvan, eserlerinde insanı, incelemiĢ ve yararlanmıĢ ol-

dukları her türlü ilmin ana konusu olarak ortaya koymaktadır. Hem bir yöntem 

olarak ve hem de bir çığır olarak Ġzledikleri eklektizm11*^, sırf insan sorununu 

irdemek maksadına dönük bir tutum olarak göze çarpmaktadır. 

Ġnsan, sırf insan olarak en açık ifade ve anlamını Ihvan-ı Safa'nın Ri-

saleler'inde bulmuĢ görünmektedir. Onlar, felsefenin mantık, tabiiyyat ve ila-

hiyat Ģeklindeki geleneksel sınıflamasına, nefsaniyyat ve akliyyat olmak üzere 

dördüncü bir bölüm ilave etmiĢlerdir. Burada, insanın, müstakil bir mesele 

olarak incelendiği meĢhur bir ibare vardır. Özellikle üçüncü Risale'de insan,' 

filozofların, âlemin büyük bir insan olduğuna iliĢkin sözlerinin anlamı' baĢlığı 

altında müstakil bir konu olarak iĢlenmektedir. Dördüncü Risale'de, ila-

hiyatın yerine,' ilahiyatın temelde insaniyete dayandığı konusunda temerküz 

eden namusi-ilahi-Ģer'i ilimler1*11, ibaresi kullanılmaktadır. 

Coğrafya, musiki, ahlak, sanat ve nübüvvet gibi insani ilimlerden sonra ri-

yaziyatta da insan meselesi konunun ana mihverini oluĢturmaktadır. Sanki in-

sani ilimler, matematik ilimler gibidir. Aynı Ģekilde, nefsin ıslahı gibi konular 

da tabiiyyat bölümünde göze çarpmaktadır. Yine, ölüm ve hayatla ilgili ko-

nulara ilaveten, Onuncu Risale'de 'insanın küçük bir âlem olduğuna iliĢkin fi-

lozofların sözü' Ģeklindeki meĢhur ibare ile anlatılan ahlak meselesi de ta-

biiyyatta insanı konu edinen bahislerdir1^. 

Görülüyor ki ihvan, geleneksel felsefe sınıflamasına 'nefsaniyat ve akliyyat' 

gibi, doğrudan insanbilimsel bölümleri eklemekle kalmamakta, bunun ya-

nında ve hatta daha da önemlisi, bütün alim disiplinlerini insan sorunu mer-

kezinde iĢlemektedir. Bu durum, Risaleler'de genel olarak insana verilen  
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anlamı keĢfedebilmemiz için önemli bir dayanak noktasını oluĢturmaktadır. 

Yukarıdaki tesbit, sadece Risaleler'in dikkatlice incelenmesinden çıkarılmıĢ 

bir sonuca ĠĢaret etmemektedir. Bizzat Ihvan'ın kendileri, insanı Risaleler bo-

yunca esas sorunsal olarak telakki ettiklerini ortaya koymaktadırlar. Bu hu-

susla ilgili ifadelerine daha sonra baĢvurmak üzere, Ģimdi, genel olarak âlem 

hakkındaki görüĢlerini, yine kendi sözlerine dayanarak tekrar hatırlayalım;  

"Âlem ancak, mevcut bütün cisimlere ve onların niteliklerine iĢaret et-

mektedir. Alem, aynen bir Ģehir gibi, bir canlı (hayvan) gibi, tektir; birdir. Bu-

nunla birlikte cisimlerin hepsi iki kısma ayrılırlar: Felekler âlemi ve dön un-

surun bulunduğu âlem. Sonuncusu, oluĢ ve bozuluĢ âlemi diye adlandırılır. 

Biz Ģöyle diyoruz: Felekler âleminin ilk sının, Muhit Feleğinin en yüksek sat-

hından, Esir Feleğinin en son sathına kadardır. Burası, Ay Feleğidir. Sonra 

hava gelir. Unsurlar âleminin sınırı, Ay Feleğinin sathından, yerin nihayetine 

kadardır. Bunlardan birisi, ulvi âlem, diğeri de süfli âlem diye adlandırılır. 

Çünkü ulvi olanı, Muhit Feleğinden sonra gelendir, Süfli olanı ise, mer-

kezden sonra gelendir. Feleğin üstündekine gelince, o, Muhit Feleğinden 

yerin merkezinin sonuna dek uzanan her iki âlemdeki bütün cisimlere -

Bari'nin izniyle-kendi gücünü sirayet ettiren Külli Nefs'in derecesidir."  

Ayaltı alemindeki cismani oluĢ hiyerarĢisinde insan madenler, bitkiler ve hay-

vanlardan sonra gelir. Daha önce de bir-iki vesile ile ifade ettiğimiz gibi, dört 

elementin oluĢturduğu ay-altı âlemde insan, son olarak varlık âlemine gel-

miĢtir. Ihvan'a göre, insanlar sonra yaratılıp varlık alanına çıkarılmıĢlardır. H 

Birinci nedeni, bitki ve hayvanlar, onun kolayca yaĢayabilmesine zemin ha-

zırlamak için daha önce yaratılmıĢlardır-^. Ġkincisi ise, insan varlık özelliği 

ve yapısı bakımından karmaĢık olduğu için,yaratılıĢı daha uzun zamanı ge-

rektirmiĢtir. Ġnsan, yapısı itibarıyla karmaĢık bir varlıktır. Çünkü insan varlığı, 

bitkisel ve hayvani özellikleri kendi yapısında tekrar etmiĢtir. Bu sebeple o, 

diğer varlıklara nispetle daha komplekstir. 

ihvan aĢağıdaki ifadelerinde insanın yaratılıĢını ve yaratılıĢındaki karmaĢıklığı 

dile getirmektedir: 

"Allah insanı yaratıp (ibtedaahu) var ettiği (ıhtaraahu) zaman Ģöyle dedi: ' 

ġüphesiz ki ben Adem'i yarattım ve bedenine dört Ģeyden giydirdim. Sonra o 

dört Ģeyi evladında ve soyunda devam etmek üzere bedenlerinde onaya 

çıkan ve kıyamet gününe kadar o dört Ģey üzere geliĢecek Ģekilde miras bı-

raktım. Bedenine (cesedine) yaĢlık, kuruluk, sıcaklık ve soğukluk yükledim. 

113
Res.Vl46. 

114
bkz.Res.H/l67;III/129. 

115
 bkz.Res. II 7144,182. 

116 bkz.Res. 11/181. 
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117
Res.I/300. 

118
kz.II/171vd 

119
 Res. III7232-233. 

Bu, onu toprak ve sudan yaratmıĢ olmam demektir. Sonra ona bir nefs ve bir 

ruh üfledim. Dolayısıyla bedeninin kuruluğu, toprak cihetinden, yaĢlığı su ci-

hetinden, sıcaklığı nefs ve soğukluğu da ruh cihetinden kay -

naklanmaktadır"'." 

Daha sonra cesede yani bedene çeĢitli görevleri olan türlü türlü organlar yer-

leĢtirdiğinden bahsederler ve söz böylece uzayıp gider. Bu yaratılıĢ tasviri, 

genel bir insanlık Ġdesi için geçerlidir. Daha önce de söylediğimiz gibi, in-

sanın ortalama biyolojik ve ruhani yaratılıĢı ile ilgili ortak bir tabiattır. Bu ha-

liyle bile insan, öteki varlıklardan farklıdır. Ancak ihvan, insanın ontolojik ay-

rıcalığını, diğer varlıklar içinde farklılık göstermesi için yeterli kabul etmekle 

birlikte, ulaĢmak istedikleri insan görüĢleri açısından 'verilmiĢ' olan bu ko-

numun kafi gelmeyeceğinin de farkındadırlar. 

Ihvan'a göre, insanlardan hayvana en yakın olanları duyulurları bilen, tüm dü-

Ģünceleri bedeni arzularını doyurmak olan insan tipleridir. En üst düzeyde 

bulunanlar ise, insan olmak bakımından erdemlerle bezenip meleki dereceye 

yaklaĢan ve potansiyel (bilkuvvet) melek olanlardır-, Bilkuvve melek ola-

bilecek insan, onlara göre, ideal bir insanın 'verilmiĢ'e 'kazanılmıĢ'ını ilave 

edebilen insandır. Esasen 'verilmiĢ' varlık tarzıyla bile insan, insan olmak için 

yeterli gelmektedir. Bununla beraber ihvan, 'olması gereken' bir insan ko-

numunu sürekli olarak öne sürmektedir. 'KazanılmıĢ' insani varoluĢ için, 

artık ontolojik imtiyazın ötesinde ahlaki bir çabaya ihtiyaç vardır. Öyle an-

laĢılıyor ki 'erdemlerle bezenerek kazanılan ek insanı varoluĢ', ahlakı, insanın 

doğal varlığını bütünleĢtiren bir öz olarak inĢası anlamına gelmektedir. 

Acaba insan, 'kazanılmıĢ bir insaniliği', nereden baĢlayarak inĢa edecek ve 

böylece genel olarak insanın anlamı ortaya çıkabilecektir? 

Ihvan-ı Safa'ya göre insan bu inĢayı, öncelikle 'bilme' eylemiyle teĢkil etmeye 
baĢlamalıdır. 

" Ġnsan bir Ģeyi ancak Ģu üç yoldan birisiyle elde edebilir: duyu güçleri, akli 

güçler ve zaruri burhan. Akli güçler, düĢünme, tefekkür etme, temyiz etme, 

anlama, doğru sanı ve an bir zihin demektir. Zaruri burhan yolu da, istidlal 

yoludur, Bu üç yol dıĢında bilgiye ulaĢmanın baĢka bir yolu yoktur^," 

Burada Ihvan'ın deyimiyle insan, bilkuvve melek olabilmek için, esasen kendi 

varoluĢ özüne, hakiki varlık tarzına doğru seyrinde öncelikle bilgi ile erdemi 

birleĢtirmek zorundadır. Sokrates'in bilgi-erdem özdeĢliği, Ihvan'ın, melekî 
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insanı inĢasına bilgiden baĢlamasıyla, Risaleler'de yankı bulmaktadır. Duyu ve 

akıl güçleriyle burhan yolu, insanın, 'verilmiĢ' ayırıcı doğasına, kendi so-

rumluluğu içerisine giren bilgi-erdem harmonisi ile 'kazanılmıĢ bir varlık 

tarzı' katarak, Risaleler'de genel ama ideal bir insan tipolojisi ortaya koymuĢ 

görünmektedir. Diğer yandan, insan, sosyal bir varlık olarak bu bilgi-erdem 

özdeĢliğini, kendini inĢa eden bir varlık bütünlüğü içinde yeniden an-

lamlandırmaktadır. 

ihvan bu noktada Ģunları söylemektedir: 

"Bil ki ey kardeĢim, bir insan tek baĢına yaĢayamaz. YaĢasa yaĢasa, sıkıntılı bir 

hayat yaĢar. Çünkü o, iyi bir hayat sürmek için pek çok sanatlara ihtiyaç 

duyar. Tek bir insanın buna yalnız baĢına eriĢmesi mümkün değildir. Zira 

ömür kısadır, sanatlar ise, bin bir türlüdür. Bu yüzden her belde ve Ģehirde 

pek çok insan dayanıĢmak için bir araya gelmiĢtir, KuĢkusuz ilahi hikmet, bir 

kısım insanın bir sanatla, bir kısmının ticaretle, bîr kısmının Ģehirler kur-

makla, siyaset yapmakla, ilim ve öğretimle meĢgul olmakla, kiminin, top-

lumun çeĢitli ihtiyaçlarını karĢılamakla ilgilenmesini zorunlu kılmıĢtır, Çünkü 

bir evde anne, baba ve çocuklar arasındaki iĢ bölümü de aynı Ģekildedir. Her-

kesin böylesine iĢ bölümü yapması, insanları çalıĢmaya, sanatlar üretmeye 

teĢvik etmek içindir. Böylece her bir insan kendi çalıĢtığı ve ürettiği Ģeyin, 

sarf ettiği emeğiyle orantılı olarak karĢılığını alabilir . 

Demek ki Ġnsan sosyal bir varlıktır ve böyle yaĢamak zorundadır. Bu durum 

sadece sosyal bir varlık olarak yaĢamak zorunda olmasından değil, toplum 

içinde kendisine düĢen ödevle kendi varlığını sürekli kurması ve kendisini 

Ġspat etmesi gibi bir firsata kavuĢmuĢ bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Ġnsan bu bakımdan, nasıl pratik hayatta baĢkalarına muhtaçsa, ilim ve dü-

Ģüncede de pek çok kiĢinin farklı ve zengin katkılarına muhtaçtır. Nitekim 

aynı düĢünce, Farabi ve Ġbn Miskeveyh'te de vardır. Onlara göre insan, en 

mükemmel varlık seviyesine ancak Ģehirde yaĢayarak ulaĢabilir. 

ĠĢte Ihvan'ın ansiklopedist anlayıĢı bu türlü izahın temel nedeni olarak kar-

Ģımıza çıkmaktadır. Ortay koydukları sudur görüĢü ve ansiklopedik anlayıĢları 

ıĢığında düĢünülecek olursa, insanın sosyal bir varlık olarak tanımlanması bir-

birleriyle tutarlı bir bütünlük göstermektedir. Ayrıca, sudur hiyerarĢisinde 

insan nasıl tek baĢına bir varlık olarak görünmüyorsa, kendi cinsleri içinde de 

yalnız baĢına yaĢayabilen bir varlık olamamaktadır. Kaldı ki Ihvan'a göre, in-

sanın en yüksek ereği mutluluktur. ĠĢte mutlu olabilmenin temel Ģartı, onun 120
Res.l/99-100. 
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toplumsal bir varlık olmasıdır. 

Bu konuda Ihvan'ın ifadeleri çok açıktır: 

"Bil ki, yol uzundur, Ģeytanlar gözetleme yerinde yol kesen eĢkıyalar gibi bek-

leĢip durmaktadır. O halde düĢün de ibret al. Tek baĢına yaĢayacağın hayat, 

olsa olsa sıkıntılı bir hayattır. Sen ancak rahat bir yaĢamı, bir Ģehir halkının 

karĢılıklı yardımlaĢması ve Ģeriate tutunmak ile yakalayabilirsin. Buna göre 

sen, Ģefaatleriyle cehennemden kurtulacağın sadık kardeĢlerinin yardımlarına 

muhtaç olduğunu, yine onların, sorgusuz-sualsiz cennete girmeni ve, yar-

dımlarıyla göklerin melekutuna yükselmeni sağlayacak dayanıĢmalarına ih-

tiyaç duyduğunu düĢün ve bunu öğrenil." 

Ġnsanın kozmik harmoni içinde mutluluğu yakalaması ve sonuçta sorgusuz-

sualsiz cennete girmesi, Ihvan'a göre, baĢlangıçta toplumsal bir varlık olmaya 

bağlanmaktadır. Kendi gruplarım ve Ġsmaili doktrinlerini nihai bir çağrı ni-

teliğinde ifade ediyor olmaları bir kenara bırakılacak olursa, Ihvan'a göre bir 

insanın gerçek bir insani akıbete ulaĢıp mutlu olmasının yolu, birlikte ya-

Ģamaktan geçmektedir. Ġkincisi, her türlü hakikate saygı göstermek ve be-

nimsemek, Ģarttır. Bu tutumları, ansiklopedilerinde izledikleri ekiektik yön-

teme uymaktadır. Her Ģeyde yalnızlığı seven insan, ne mutlu olur, ne de 

doğruyu bulabilir. Eklektik tutumlarıyla bunu karĢılaĢtırdığımızda, çıkan 

anlam Ģudur: Tek baĢına bir insan nasıl yaĢayamaz ve mutlu olamazsa, tek ba-

Ģına herhangi bir din, doktrin ya da mezhep de insanı inĢa edemez; mutlu kı-

lamaz. O halde insanın 'kazanılmıĢ' varoluĢ tarzı, kozmik bir harmoni ile 

mümkündür. Bu harmoni sırasıyla organlarda, evrende, insanda ve onun ya-

Ģadığı toplumda gerçekleĢir. 

Ihvan'a göre insan esasen kozmik harmoninin bir izdüĢümüdür. Onda uyumlu 

bir ruh ve beden birleĢimi gerçekleĢmiĢtir, ihvan en mükemmel varlık olarak 

insanı genel anlamıyla ele alırken, onun kozmik harmoninin bir izdüĢümü 

olduğunu söyler. 

Acaba burada, 'büyük insan-küçük evren' benzetmesi, insanın genel olarak 

ne alama geldiğini mi göstermektedir? 

ihvan Risaleler'inde bu benzetmeden hareketle, insanı uyumlu bir ruh-beden 

bütünlüğünden oluĢan mükemmel varlık kabul eder ve Ģöyle der: 

121 Res. n/140,14i.    "Ġlk °'nce Rabbimiz, yaratığını topraktan bir heykel olarak dikmekle iĢe baĢ-
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ladı. Bu yaratığın hayret verici yapısı, zarif yaratılıĢı ve pek çok gücü vardı. 

Sonra onu terkip edip, öteki canlılar arasında en güzel biçime sokarak tasvir 

etti. Böylece o, öteki canlılara (hayvanlara) üstün gelecek, onlara istediği Ģe-

kilde hat-kim olacaktı. Sonra ona kendi ruhundan üfledi. Hareketli, duyarlı, 

idrak edici, aksiyoner ve dilediğini yapan olabilmesi için o topraktan yapma 

cesede canlıların nefslerinin en güzeli ve en Ģereflisinden olan ruhani bir nefs 

verdi. O güçlerle donatılması, diğer bütün ahlakları kabul edebilmesi, bütün 

ilim, adab, riyaziyat, maarif ve siyasetleri öğrenebilmeye hazır hale ge-

lebilmesi için, onun nefsini felekteki diğer yıldızların ruhani güçleriyle sağ-

lamlaĢtırdı. Bu yaratılıĢ, yine Tanrının insanı sağlamlaĢtırıp bedeninin or-

ganlarını, beĢeri sanatların, Ġnsani eylemlerin ve meleki amellerin tümünü 

icra edebilecek birçok Ģekiller ve teçhizatla donattı^2." 

ihvan bu ifadelerinde insana genel olarak ne anlam verdiğini açıkça gös-

termektedir. Dikkatlice bakılacak olursa, insan, sahip olduğu nefs itibarıyla 

öteki bütün canlıların nefslerinden daha Ģereflisi ve daha mükemmeline ka-

vuĢturulmuĢtur. Ġnsani nefs, yaratılıĢtan tabii olarak gelen bu üstünlüğünü, 

öteki canlılara hakim olma ve onlar hakkında istediği gibi tasarrufta bu-

lunarak göstermektedir. Bu ontolojik avantaj, Tanrı tarafından her insana ve-

rilmiĢtir. Genel insanlık idesi bakımından insan, her Ģeyden Önce yaratılıĢın 

baĢlangıcı itibarıyla üstün bir varlık tarzına sahip bulunmaktadır. Ġnsani nefsin 

bu üstünlüğü ve ayrıcalığı, ifadelerine göre, felekteki yıldızların ruhani güç-

leriyle de donatılarak sağlamlaĢtırılmıĢtır. 

YaratılıĢ esnasında terkip sonucu müstakil bir varlık olarak ortaya çıkan insan 

yahut insan nefsi, hareketli (müteharrik)ve duyarlı (hassase)dır. Ruhanidir. 

Ġnsani nefsin ayrıcalıklarından en önemlisi belki de onun 'ruhani' oluĢudur. 

Çünkü insanın hareket eden ve duyarlı olan bir varlık Ģeklindeki tanımı, 

ancak nefsinin ruhani özellikte olmasıyla bir anlam ve değer kazanmaktadır. 

Üstelik Ġnsan, 'idrak eden' (derrak) tir. Ġdrak etmek, kavramlı bilgi ve kav-

ramlarla düĢünmek^3 demekse, bu haslet yalnızca insana mahsus olmalıdır. 

ihvan, verilen metinde, insanın bir baĢka genel özelliğine dikkatlerimizi çek-

mektedir. 'Ġnsan, âmildir', diyorlar. Ġnsan bu anlama göre, 'sürekli eylemde 

bulunan', 'yapıp-eden' bir varlıktır, O, eylemde bulunmadan, yapıp-etmeden 

bir an bile geri kalamayan bir nefse sahiptir. Yapıp-etmeleri, Ihvan'a göre, ta-

mamen istedikleri gibi etkinlikte bulunmaları yoluyla olur. Çünkü ihvan, in-

sanı 'istediği gibi fiilde bulunan fail1 (fâılen ma yeĢa) diye nitelendirmektedir. 

122Res.l/297. 

^3 bkz. Teoman Duralı, Felsefe-Bilim'e GiriĢ, 
s. 40. 
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124 

Bu noktaya kadar insanın varoluĢu, VerilmiĢ'tir. Çünkü insan bu aĢamadaki 

varlık yapısını, tamamen Tanrı'ya borçludur, ihvan söz konusu yaklaĢımıyla 

modern antropolojide, varlık yapısı, tüm yapıp-etmeleri, eylemleri ve fi-

illeriyle insanı bir bütün olarak telakki eden düĢünceyi ortaya koymaktadır. 

Çünkü onun varlık bütünlüğü ve tüm yapıp-etmelerini, sırf bir insan olmak 

bakımından ele alarak, herhangi bir kategori ile sınırlandırmamaktadır.  

Bununla birlikte ihvan, insanı salt bir varlık olarak bu noktada bırakmamakta; 

ona, 'kazanılmıĢ' nitelikler ve varoluĢ özellikleri ile ek bir anlam daha ver-

meğe çalıĢmaktadır. Esasen onlara göre insan, VerilmiĢ' haliyle yeterli bir in-

sanlık tanımına kavuĢmuĢ olmamaktadır. Çünkü tüm bu varlık imkanlarım, 

bedende farklı farklı iĢlevler üstlenerek iĢ bölümü yapmıĢ organların ahengini 

andırır Ģekilde, çeĢitli sanatlar ortaya koymak için geliĢtirip iĢletmek zo-

rundadır. Metnin son kısımlarında, beĢeri ürünler ortaya koymak, insani fi-

illerde bulunmak ve meleki ameller yapmak, insanın sosyal bir varlık olmak 

zorunda bulunmasının Ģartları olarak zikredilmektedir. Buna göre, insan 

olmak için, baĢta bütün canlılardan farklı ve, yıldızların ruhani güçleriyle sağ-

lamlaĢtırılmıĢ ruhani bir nefs olmak gerekir. Ġkincisi, bu varoluĢ imkanını, be-

Ģeri, insani ve meleki eylemlerle geliĢtirerek sosyal bir varlık olmak yolunda 

geniĢletmektir. 

'BeĢeri sanatlar' (es-sanâiu'1-beĢeriyye), 'insani fiiller' (el-efalu'1-insaniye) ve 

'meleki ameller' (el-a'mâlu'l-melekiyye)^, ifadelerinde ilk iki eylem türü, 

ontolojik; ikincisi Ġse, ahlaki bir özellik taĢır. O halde insan, hayvanilik, in-

sanilik ve melekilik aĢamalarıyla, en genel tanımına kavuĢmuĢ olmaktadır. 

Son tanım, Ihvan'ın insanı bir ahlâk varlığı olarak görmesiyle ilgili olup, daha 

ileriki sayfalarda incelenecektir. 

Ġnsan, hayvanilik, insanilik ve meleklik aĢama ve özellikleriyle, yeryüzünün 
yegane faili; dini bir kavramla söylenecek olursa, biricik halifesi olma hak ve 
yetkisine sahiptir. O, canlılardan bir canlı, meleklerden bir melek değildir. 
Ihvan'a göre Ġnsan, Tanrı'nın bir halifesi ve yeryüzünde öznedir. Risaleler'de 
ilgili metne bakalım: 

"Allah, yeryüzünde, insanlardan, kendisini temsil edecek bir halife yaratmak  

istedi. Bu halife, insan olması dolayısıyla, ay feleğinin altındaki süfli âleme  

hükmeder. Halife insanlar eliyle burası, türlü türlü sanatlarla dolar, ilahi, me - 

bkz. Res.ı/297.   lekuti ve felsefi siyasetlerle bu âlemde nizam ve intizam sağlanır. Böylece  
125 Res. l / 297.   âlem, en olgun hali ve en mükemmel gayeleri üzre baki kalır." 
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ġimdi aklımıza Ģöyle bir soru gelmektedir. Acaba, Tanrı'nın bizzat kendisi, bu 

âlemi yönetemez miydi? Ya da en azından O'nun yetki verdiği Külli Nefs, in-

sanın yerine bu âlemi idare edemez miydi? Ġnsan neden bu âlemde biricik ha-

life ve özne olmaktadır? 

Bu sorular, Ihvan'ın sudur nazariyesi göz önüne alınmadan ce-

vaplandırılamaz. Daha önce bu probleme kısmen değinmiĢtik. Ancak Ģu ka-

darını söylemek gerekirse, Tanrı, sudur hiyerarĢisi boyunca Akıl ve Külli 

Nefs'e bir takım görevler ve yetkiler vermiĢtir. Cismani âleme yaklaĢıldıkça, 

bu görevler aĢağıya doğru taksim edilmektedir. Tanrı, Ihvan'ın daha önce an-

dığımız görüĢüne bakılırsa, cismanĠ âlemle ilgilenmekten beridir. 'Felekteki 

birçok yıldızların ruhani güçleriyle teyid edilen insani nefsten, yetki ve so-

rumluluklarını, nihayetinde Tanrı'da düğümlenen manevi varlıklardan, özel-

likle Akıl ve Külli Nefs'ten, almıĢ görünmektedir. Böylece ruhani âlemle cis-

mani âlemin bütün özelliklerini varlık tarzında bulundurduğu gibi, ruhani ve 

cismani hak ve yetkilerle de donatılmıĢtır. Böylece insan adeta, her iki âlemin 

küçük bir örneği olarak, etkinlik ve üretkenlik bakımından, Tanrı dıĢındaki 

tüm varlıkların imkanlarını aĢabilme potansiyeline sahip olmuĢ gö-

rünmektedir. 

Acaba bu potansiyel, onun 'öbür dünyası' için de yeterli gelir mi? Yani insan, 

'verilmiĢ1 ve' kazanılmıĢlarıyla, ahireti de elde edebilir mi? 

Diğer taraftan, insan bu kadar etkin ve faal bir varlık olmakla birlikte, kur-

tuluĢu tam olarak kendi elinde değildir. Ihvan-ı Safa, insanın genel anlamı ile, 

onun kurtuluĢu arasında tam bir özdeĢlik görmemektedir. Yani, insan bu 

dünyada, yukarıda verilen genel varlık anlamı ve imkanıyla, kendini ortaya 

koyabilir. Ancak, kurtulup ebedi mutluluğa ermesine bu varoluĢ tarzı ve 

imkânı, tek baĢına yetmemektedir. Ay-altı âlemde.insanın 'verilmiĢ' ve 'ka-

zanılmıĢ'larıyla 'insan' olması mümkündür ve yeterlidir, ama, 'kurtulabilen bir 

Ġnsan olmak', için aynı Ģeyler, yeterli ve mümkün olmayabilir. Yani insan, ay-

altı âlemin amiridir, ancak, kurtuluĢu da yalnız kendine bağlı değildir. 

ihvan, Risaleler'inde bu problemi Ģöyle ortaya koymaktadır: 

"Bil ki ey kardeĢim, bu dünyada baĢına gelen sıkıntılardan, felaketlerden tek baĢına 

sıyrılıp çıkamayacağın konusunda uyanık ol. Çünkü sen, oluĢ ve bozuluĢ âlemi olan 

bu dünyadan, cehennem azabından, Ģeytanların sokulmasından ve Ġblis'in bütün 

ordularından kurtulup selamete eriĢmen için, 126 
bkz. A. yer. 
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127
 Res. I /100. 

felekler âlemine, göklerin geniĢliklerine, yüce varlıkların meskenine, Rah-

man'a yakın olan meleklerin komĢuluğuna doğru tırmanmaya muhtaçsın. 

Sen, kardeĢlerinin öğütlerine, dünya iĢlerini iyi bilen arkadaĢlarının gö-

rüĢlerine ve bu konularda onların yardımlarına baĢvurmalısın ki, ahiret yol-

larını, o yollara nasıl varılacağını ve hepimize babamız Adem'den kalan suçun 

(cinayetin) tehlikesinden nasıl kurtulacağımızı bilesin 127." 

Görüldüğü gibi ihvan bu ifadelerinde insanı artık bir ahlak varlığı olarak an-

lamlandırmak niyetini taĢımaktadır. Aynı zamanda bir ahlak varlığı olarak ta-

nımlanan insanı, ilgili bölümümüze bırakıyoruz. ġu kadarına iĢaret etmek ye-

rinde olacaktır. Ihvan'a göre insan, en genel anlamını, yukarıdaki metinde de 

görüldüğü gibi, ahlak varlığı olmasıyla ancak bulabilmektedir. 

Ġnsan, yaratılıĢı, ruhani nefsi, bu nefsin fiilleri, yapıp-etmeleri, idraki ve et-

kinliği ile, bütüncül bir varlık yapısına sahiptir. Varlık tarzının ve yapıp-

etmelerinin iyi veya kötü olmaları Ģeklindeki yargı, bu aĢamada insanın genel 

anlamına ters düĢmez. Çünkü insan, varlık özelliği ve eylemesiyle, neyse 

odur, baĢkası değildir. 

Ihvan'a göre insan, varlığının anlam ve imkânını nefsinde bulur. Nefs, klasik 

anlamda 'kötü ahlaki fiillerin ve isteklerin nominal bir toplamı' olmaktan çı-

kıyor, Ihvan'ın felsefesinde, 'insanın varlık bütünlüğü' olarak ortaya konuyor. 

Dolayısıyla 'kötü Ġstek ve eylemler', izafi haller olarak tanımlanıyor. Böylece 

insanın varlık bütünlüğü, nefsle açıklanarak, kendi kendisiyle çatıĢan bir 

insan yerine, arızî hallere çeki-düzen veren bütünlüklü bir Ġnsan karĢımıza çı-

kıyor. Ihvan'm bu noktadaki ifadelerine göz atarsak, meseleyi yakinen gö-

rebileceğiz; 

"Ġyi-kötü, korku-ümit...gibi hasletler, ne yalnızca bedene (cesede), ne de yal-

nızca nefse nispet edilebilir. Bunlar ancak, bunların bütününden ibaret 

(huve cümletuha) ve yaĢayan, konuĢan ve ölen olmak üzere hepsinin top-

lamı (el-mecmûu minhumâ eüezi huve hayyun nâtıkun mâitun) olan insana 

nispet edilebilir. Ġnsanın hayatı ve konuĢması, nefsi; ölümü de cesedi ile olur, 

Aynı Ģekilde, uykusu cesedinden, uyanıklığı da nefsinden kaynaklanır. Sayılan 

Ģeylere kıyaslandığında, insanın diğer iĢleri, birbiriyle çatıĢan hallerinden bir 

kısmı nefsinden; bir kısmı da cesedinden kaynaklanır, Bunun örneği Ģudur: 

aklı, ilmi, ameli, tefekkürü, cömertliği, cesareti, iffeti, adaleti, hikmeti, doğ-

ruluğu, isabeti, iyiliği ve buna benzer övgüye layık hasletleri, hülasa hepsi bir-

den, nefsinden gelir. Buna karĢılık, nefs cevherinin arınıklığı ve onun zıtlıkları 

makâlât   1999/2 



îhvân-ı Safa Felsefesinde Ġnsan Sorunu   63 

da, cesedinin karıĢımından, cesedini oluĢturan karıĢımların mizacından kay-
naklanır ^." 

Görüldüğü gibi insan nefsi, bir bütün olarak insanın genel anlamını ifade et-

mektedir. Nefsi ve bedeni, tüm zıtlıklar ve uyumluluklar içerisinde insanı or-

taya koymaktadır. Dolayısıyla insanı, bu ikisinden ya da bu ikisinin ger-

çekleĢtirdiği fiillerden birisiyle anlamlandırmak, tanımlamak, mümkün 

değildir. Çünkü insan, Ihvan'a göre her hali ve niteliğiyle bütüncül bir var-

lıktır*^. Ancak böyle bir varlık konumuna sahip olduğunda evreni bilmeye 

ve anlamaya çalıĢan araĢtırıcı bir varlık olabilmektedir. 

ihvan, iyi ve kötü yönleriyle insanı tanımlarken, kötünün, onun varlık tarzına 

uymadığını söyler. Ancak, her halükârda insan, evreni araĢtıran bir varlıktır." 

KuĢkusuz akıllı, üretken ve kalbi uyanık olan insan, bu âleme bakıp bu sırrı, 

onun nedenlerini düĢünerek, o nedenleri sağlam bir kalple göz önüne aldığı 

zaman, kendisi (nefsi) gaflet uykusundan uyanır, cehalet kuluçkasından kal-

kar, irkilir, hatalılık ölümünden dirilir, basiret gözü açılır, iĢte bu sırada olup 

bitenlerin yönünü tayin eder, varlıkların hakikatlerini bilir (marife), yakin gö-

züyle ahiret yurdunu görür ve Allah'a dönüĢ gerçeği canlanır... iĢte bundan 

sonra artık dünya iĢleri ona hafif ve önemsiz gelmeye baĢlar; korkunç olaylar 

ve felaketler gibi feleğin hükümlerinin zorunlu olduklarını bildiği zaman, 

gamlanmaz, saçım-baĢını yolmaz, üzülüp ağlamaz. Nitekim Hz. Peygamber 

(sav) Ģöyle buyurmuĢtur: 'Kim dünyadan yüz çevirirse, musibetler onu sars-

maz.'Allah'm, 'elinizden kaçırdıklarınıza üzülmeyesinîz, O'nun size ver-

dikleriyle de sevinmeyesiniz diye...'Ģeklindeki ayeti de bunu destekler^." 

ihvan burada, hata ve yanlıĢlığı, sadece ahlaki birer kavram olarak kul-

lanmamaktadır. Hata ve yanlıĢlık, bu ifadelere göre, ölü olma halidir. Evreni 

araĢtıran insan, kendisini mutlu edecek sonuca varabilmek için, araĢtırmasını 

hatanın doğurduğu atalet ve hareketsizlikten uzak tutmalıdır. Aksi halde, 

araĢtırma; evrenin, varlıkların hakikatlerini bilme süreci kesintiye uğrar. Bu-

nunla da kalmaz, insanın mutlu sonu keĢfetmesine de engel olur. 

Ġnsan, yapıp-eden bir varlıktır. Bunun için duyuya, akla ve düĢünmeye sürekli 

baĢvurmak zorundadır. O, varoluĢ, bilgilenme ve insani inĢasını sonuna kadar 

götürmeye çabalayarak, asıl anlamına kavuĢmuĢ olacaktır^!, 

ihvan bundan sonra, insanın biyotik (dirimsel) varlık yapısı üzerinde dur-

maktadır. Evrende ve sosyal bir varlık olarak insanın cismani-ruhani varlık 

128
Res.I/159. 

^ Ġnsan, Ihvan-ı Safa'dan sonraki Ġslam fi-
lozofları tarafından da bütüncül bir varlık ola-
rak ele alınmıĢtır. YaklaĢık olarak ihvanla aynı 
asırda yaĢamıĢ olan Farabi için de insan, cis-
mani ve ruhani varlık yapısıyla bir bütündür. 
Ancak, Ihvan'm insanmerkezli (homosentrik) 
felsefesi, özellikle kendilerinden sonraki fi-
lozoflarda yerleĢik ve gelenekselleĢmiĢ bir 
görüĢ olarak devam ettirilmiĢ görünmektedir. 
Bu noktada bir kaç Ġslam filozofunu örnek 
göstermemiz yararlı olacaktır. Ġbn Sina 
(v.l037)'ya göre insan, gene! olarak ele alın-
dığında, duyulur dünya ile düĢünülür dünya 
arasında bağlantı kuran bir varlıktır. Duyulur 
dünya ile bağlantı kurmada diğer canlılarla or-
taktır. Bununla birlikte düĢünceye dayalı et-
kinliklerde bulunmasıyla, diğer canlılardan ay-
nlır. Bunları gerçekleĢtiren yeteneği sayesinde 
o, kendi dıĢındaki hiç bir canlıya benzemez. 
Ġbn Sina'ya göre, bilen Özne olan insan, her 
Ģeyden önce kendisinin bilincindedir. Bu 
bilinçlilik hali sürekli kendisinde bulunur. 
Onun, "uçan insan" benzetmesi buna en iyi 
örnektir. Ġnsan yalnızca bedenden ibaret 
değildir. Onu o yapan bir Öz vardır. Ġnsan bir 
nesne hakkında düĢünmeye baĢladığı zaman, 
nesne hakkında 'o', kendisi hakkında 'ben', 
der. Böylece o, kendisi ile nesneyi ayn bir 
varlık olarak gördüğü gibi, kendisinden de asla 
habersiz değildir. Bkz. A. Kamil Cihan, Ġbn 
Sina ve Gazali'de Bilgi Problemi, s. 47,4; Ġbn 
Sina, et-Ta'likat, A. Bedevi, Mısır 1973 ve 
Köprülü Yazma, 869, s. 173. (aktaran Hüseyin 
Atay), Ġbn Sina'da Varlık Nazariyesi, s .109, 
Hû, 114. Diğer bir örnek de ĠbnBaccefv. 
1138)'dir. Ġbn Bacce'ye göre insan, Ihvan'm da 
Risaleler'inde sıklıkla sözünü ettiği gibi, 
evrenin küçük bir modelidir ve onun bütün 
öğelerin farklı oranlarda içeren bir varlıktır. 
Böyle bir varlık yapısında bulunan bir varlık 
olarak insan, maddi (cismani). ruhani (hay-
vani) ve akli yönlerden oluĢmaktadır. Bu 
ayrım, insanın tabii, psikolojik ve metafizik 
yönlerine iĢaret etmektedir. Ġbn Bacce'ye göre 
insan, kendine özgü ayrımını hiç kuĢkusuz 
metafiziksel yönünde, bir akıl varlığı olmasında 
gizlemektedir ve -»- 
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-*- bu yönüyle tabiatın biricik varlığıdır. Ama 
bir tabiat ve ruh varlığı olarak Ġnsan, tabiatın 

diğer varlık kademelerini de çeĢitli düzeylerde 
tekrar etmekle onlara katılmaktadır. Ġnsani 
varlık alanını diğer varlık alanları karĢısında 

sınırlandıran ve yeni bir varlık alanı haline 
getiren Ģey, Ġbn Bacce'ye göre, en yüksek 

yeteneği teorik düĢünme olan Ġnsani nefstir. 
Ona göre Ġnsan, kendini kurup taĢıyan diğer 

varlık kademeleriyle onlara özgü ka-
tegorilerden uzaklaĢtığı ve bağımsızlaĢtığı 

oranda insanlığını gerçekleĢtirmiĢ olur. Ġnsan, 
fiilini alet kullanmadan yapan cisimlerin sureti 
diyebileceğimiz tabiattan farklı olarak, bir alet 
kullanarak yapan cisimlerin sureti olan nefse 

sahiptir. Ġnsan nefsinin hareketi özsel, tabii ci-
simlerin hareketi ise, zahiridir. Bkz. YaĢar Ay-
dınlı, Ġbn Bacce'nin Ġnsan GörüĢü, s. 18,56, 

67,68. 
Son olarak Gazali (ö.llll)'nin insan görüĢünü 

kısaca görelim. Gazali, insanı temsil etmek 
üzere kalp, nah, nefs, akıl terimlerini kullanır. 

Özellikle bilgi söz konusu olduğunda insan, 
onun terminolojisine göre, bilen (alim), 
algılayan (müdrik-derrak), tanıyan (arif), 

kuĢatan (muhit), tasarımlayan (mü-tesavvir) 
bir varlıktır. Ona göre insan, birbirinden farklı 

iki Ģeyden meydana gelmiĢtir. Birincisi, 
öğelerden oluĢan, oluĢ ve bozuluĢ yasalarına 

tabi olan cisimdir. Diğeri ise, etrafını 
aydınlatan, kavrayan, eylemde bulunan ve 
tekliğini kazanmıĢ bir cevher olan nefstir. 

Hatırlama, düĢünme, ayır-detme, maddeden 
soyut formları atma, bu nefsin basanlarından 
sadece bir kısmıdır. Nets Çok güçlüdür. Ġnsan 
varlığının baĢlangıcında sade bir cevher iken, 

sahip olduğu imkan ve yeteneklerin geliĢimi 
ise, zamanla olur. Gazali, insanın küçük evren 
olarak tasvirini daha da geniĢletir. Buna göre 

insan, kendinde bulunan bitkisel nefsle 
bitkilere benzer; öfke gücüyle yırtıcı 

hayvanlara, arzulama gücüyle düĢük (behime) 
hayvanlara benzer. Duyular ile o, kuĢlar 

gibidir.; vehim ile cin gibidir; kılları ile bitkiler 
gibidir; damarları ile pınarlar ve nehirler 

gibidir; yedi yetisi Ġle, yedi felek gibidir; iki 
safrası, kanı ve balgamı ile, dön öğe gibidir; 

özetle onun her parçası, evrenin her parçasına 
uygundur, -*• 

bütünlüğündeki harmoni, aynen bedensel varlığı için de geçerlidir. Bedeni ve 

içindeki organlar, birbirleriyle uyumlu bir Ģekilde çalıĢır. Bu uyumun bo-

zulması, bedenin hastalanması demektir, ihvan, insan bedenindeki uyumu 

anlatmak için, ilginç benzetmeler yapar. Bir Ģehir ile beden arasında onlara 

göre iyi bir benzerlik vardır. Bu noktada, aynı Ģekilde Farabi'nin fikirlerinin 

Ihvan'da da devam ettiğini görmekteyiz^. 

Ġlgili Ġfadelere bakalım: 

"Ġnsan vücudu, Yaratıcı tarafından aynen bir Ģehir gibi kurulmuĢtur. Onun 

anatomik kısımları (cüzleri), Ģehrin yapımında kullanılan taĢlar, briketler, tah-

talar ve demirlere benzer. Bir Ģehrin semtleri ve binaları gibi vücut da bir-

takım kısımlardan ve biyolojik sistemlerden oluĢur, Bulvarların semtleri bir-

birine bağladığı gibi, organlar da birbirine çeĢitli eklemlerle bağlanırlar."  

ihvan, Ġnsan vücudunu ve oradaki uyumu daha iyi anlatmak için böyle bir 

benzerlikten yola çıkmaktadır. ġehir ile vücud, yapılan bakımından ben-

zetilirken, Ģehir sakinleri ile vücuttaki organlar ve iĢlevleri arasında da kı-

yaslamalar yapılır. 

ihvan, ancak bitkisel nefsin güçleri olan yedi sanatkârın iĢbirliği yaptığında, 

Ģehrin mükemmel bir yapıya sahip olabileceğini söyler. Bunlar çekicilik, ya-

Ģatma, sindirim, boĢaltım, beslenme, büyüme ve Ģekillenmedir. ġehirdeki gü-

venlik beĢ duyu tarafından sağlanır, Vücutta görünmez bir Ģekilde üç kabile 

yer alır ve etkinlikleri melek, insan ve cine benzer. Onların etkinlikleri ras-

yonel (natıka) yani insani, hayvani ve bitkisel nefsleri meydana getirir. Söz ko-

nusu üç kabile, bir tek lidere yani insandaki akla, onların problemlerini ay-

rıntılı bir Ģekilde ele alma, bilme ve karar verme yeteneğine sahip olan bir tek 

Melik'e boyun eğerler. 

Görüldüğü gibi Ihvan'a göre insan nefsi ve cismiyle bütün bir varlıktır. Ġnsan 

nefsi, insanın ta kendisidir. Kötülükler, ânzi hailer olup cesetten kaynaklanır. 

'VerilmiĢ' ve kazanılmıĢlarıyla insan, en genel anlamını bulmaktadır, 
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MUSĠKÎMĠZDE ORHAN GENCEBAY TAVRININ DÎNÎ-

FELSEFÎ MOTĠFLERĠ 

Mehmet HARMANCI 

Yazma aĢamasına gelene dek bu yazı için "Orhan Gencebav Arabeskinin Dini-

Felsefi Motifleri" baĢlığını düĢünmüĢtüm. Ancak yazını aĢamasında bu ko-

nudaki tereddütlerim fikrimin değiĢmesine yol açtı. Tereddüdün temel 

kaynağını "arabesk" kavramı oluĢturuyordu. Çünkü Orhan Gencebay ken-

diyle yapılan konuĢmaların neredeyse tamamında yaptığı müziğe "arabesk" 

denmesinden doğan rahatsızlığım deklare etmekteydi . Sanatçıyı bunca ra-

hatsız eden bir konu benim de zihnimi meĢgul etti ve yaygın bir anlaĢılırhk 

arzetmesine rağmen yazıya o Ģekilde baĢlamaktan vazgeçtim. Zaten yaptığım 

çalıĢmanın sonucunda kanaatlerim de sanatçının vurguladığı ve istediği 

Ģeklin doğruluğu yönünde ĢekillenmiĢti. Ġlerleyen sahifelerde Orhan Gen-

cebay'ın yaptığı müziğin niçin arabesk olup/olamayacağını tartıĢacağız ancak 

baĢlıkta gerçekleĢen bu köklü değiĢikliği açıklamadan yazıya girmek is-

temedim. 

Bu konuda sanatçının açıklamaları için 
yazıda sözü geçen söyleĢilere bakılabilir. 
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Albümlere ait verdiğimiz bu rakam kesin 
değil. Çünkü baĢlangıçta plaklara okunan 
parçalar teknik imkânların değiĢmesiyle kaset/ 
albüm Ģeklini almıĢtır. Bu da albüm sayısının 
farklı kaynaklarda farklı Ģekilde zikredilmesine 
yol açmakatadır. ÇeĢitli kaynaklarda 25,27 
gibi rakamlar geçmekteyse de bizim tespit 
edebildiğimiz, sanatçının kendi firmasının 
dıĢında yayınlanan albümleri de dahil 28 eseri 

elimizde mevcuttur* Bu bilgiler için bkz: 
Üst 2ÛOO'e ait olan "http://www. list 

2000.com.tr/orhan gencebay/tr default.htm"; 
"http; //bornova.ege.edu.tr/mergen" internet 
adresleri; M. Özbek, Popüler Kültür ve Orhan 
Gencebay Arabeski; Zaman Gazetesi, 20 ġubat 

1996, "Biz de bu ülkenin sesiyiz." Orhan 
Gencebay'la yapılan söyleĢi; Ġskele-Sancak 

Programı, A. Hakan'ın O. Gencebay ile yaptığı 
söyle§i, Kanal 7 Tv, 25 Aaralık 1998. 

2 bkz: N. Güngör, Sosyokültürel Açıdan Ara-
besk Müzik; N. Özbek, a.g.e.; N.Gürbilek,"Ben 
de iscerem", Defter, yaz 1999, yılı 12, Sayı: 37. 

Orhan Gencebay 1944 yılında Samsun'da doğdu. Altı yaĢından beri müzik ile 

fiilen uğraĢmakta. Profesyonel olarak 1968'de çıkardığı ilk plaktan bugüne 

dek 28 albüme** sahip. Eserlerinin tirajı legal 60 milyon, korsan 90 milyon 

kopye ile toplamda 150 milyona varan bir rakama ulaĢtı. Orhan Gencebay'ın 

1000'e yakın bestesi var. Bunun yaklaĢık 400'ünü kendisi seslendirdi. Pek çok 

eseri de çeĢitli sanatçılar tarafından 30 yılı aĢkın bir süredir seslendirilmeye. 

Sanatçı 36 sinema filminde baĢrol oynadı ve 90'a yakın filmde müzik di-

rektörlüğü yaptı. Dokuz üniversite tarafından fahri doktor unvanı verilen 

Gencebay bir zamanların en çok hayran kulübüne ve Ģimdinin en çok Ġn-

temel web sitesine sahip isimlerinden biri. Sanatçı hakkında birçok tez ve 

araĢtırmanın yapıldığı da biliniyor. 

Diğer, sosyolojik, felsefi, bilimsel vb. gerekçeler bir yana sadece yukarıda 

sıralanan veriler bile Orhan Gencebay'ın yakın dönemde musikîmizde neler 

yaptığını, nasıl yaptığını merak etmek ve araĢtırmak için yeterli gerekçe olarak 

çıkıyor karĢımıza. 

Orhan Gencebay'ın eĢine az rastlanır cinsten bir teveccühe (mesela yaklaĢık 

150 milyonluk plak/kaset tirajı) mazhar olmasının nedeni nedir? Devlet des-

tekli müzik çevreleri ve entelektüel kesimlerce dıĢlanmıĢ, yoksayılmıĢ 

olmasına rağmen varlığını inkâr edilemez bir fenomen olarak ayakta tu-

tabilmiĢ olmasının sırrı nedir? Bir sanatçının 30 yıl boyunca, 3-4 kuĢağı et-

kileyen ve tekrar tekrar popülerlik kazanan eserler ortaya koymasını nasıl 

açıklamalıyız? Yaptığı müzikten dolayı uzun yıllar ambargoya uğradıktan 

sonra yine aynı müzikle aynı çevrelerce "devlet sanatçısı" payesine layık 

görülmüĢ olmaktan doğan paradoks kimin hanesine tutarsızlık, kimin ha-

nesine de basan olarak yazılmalıdır? Sordukça arkası kesilmeyecek pek çok 

soruya gebedir, Gencebay'ın yapmaya çalıĢtıkları... 

Orhan Gencebay'ın yaptığı müzik sözkonusu olunca hemen sözün köyden 

kente göç ve varoĢ/gecekondu meselesine getirildiğini görürüz, Onun 

hakkında yapılan araĢtırmalarda, yazılan eserlerde de çoğunlukla konunun 

bu eksende ele alındığını söyleyebiliriz^. 

Gerçekten de Orhan Gencebay'ın müziğini en iyi açıklayan çerçeve bu 

mudur? Yoksa sanatçının hem halk katmanlarında tutulmasında, hem de 

alanında uzun süre tutunabilmiĢ olmasında baĢka gerekçelere de bakılmalı 

mı? 
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Gördüğümüz o ki, Gencebay ısrarla yaptığı müziğin Türkiye'nin müziği 

olduğunu söylüyor. Göç edenlerin ya da varoĢların müziği, en azından sadece 

onların müziği, olmadığını da*... 

Yukarıda sözü edilen tiraj ve basan da bu müziğin dar bir alanda belli bir ta-

bakayîa sınırlı kalmadığını, okumuĢundan cahiline, kentlisinden köylüsüne 

çok farklı kesimlere hitabettiğini gösteriyor. 

O halde Gencebay'ın baĢarısını nerede ve nasıl aramalı/anlamalıyız? 

Sanatçının eserlerinin güfte yapısına eğildiğimizde tutulmasının ve tu-

tunmasının nedenlerine de yönelmiĢ oluyoruz, 

Çünkü Orhan Gencebay'a göre müziği bir arayıĢtiA Bu arayıĢ, söz dokusuna 

da, melodik yapıya da yansıyan bir arayıĢ, 

Bizim güfteler üzerinde yaptığımız çalıĢma, bu arayıĢın haîka doğru ve halkın 

toplumsal bilinçaltına seslenecek doğrultuda olduğu kanaatini uyandırıyor. 

Bunun içindir kî mûsikîmizde Orhan Gencebay'a has bîr tavırdan bah-

sedilecekse bunun köyden kente göç gerçeğinden önce, en az iki 

gerekçesinden daha söz edilmelidir: 

Bunlar sanatçının eserlerinin hem beste, hem de güfte bakımından halkın ya-

bancılık çekmeyeceği Özelliklere sahip oluĢu, halk inançlarıyla bağdaĢıyor 

olması ve Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde müzik alanında yapılmak is-

tenen yeniliklerin dayatmalara dönüĢtürülmüĢ olmasıdır. 

ORHAN   GENCEBAYIN     ESERLERĠNĠN  HALK  ĠNANÇ VE  KÜLTÜRÜ 

PERSPEKTĠFĠNDEN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

Gencebay, mûsikîmizde, din mûsikîsi ile uğraĢmamasına rağmen eserlerinde 

dînî kavram ve ifadelere en çok yer verenlerden birisidir, 

Onun söz yapısı ciddi bir araĢtırma, düĢünme ve tercihin sonunda oluĢmuĢ 

görünmektedir, Bugüne dek yayımlanmıĢ albümlerindeki Ģarkı sözlerini 

esas alarak konuĢursak belirli fikirlerin vurgulandığını, kendi içinde sözlerin 

felsefi bir temellenmeye ve bütünlüğe sahip olduğunu görürüz. 

Ayrıca Gencebay'ın albümlerine aldığı eserler için söz seçiminde itinalı 

olduğunu ve tercihe gittiğini de söylemeliyiz. Çoğunlukla bestesi ve güftesi 

3
 Kanal 7 Televizyonunda (25.12.1998) yapılan 

söyleĢi, Zaman (20.02.l996)'da yapılan söyleĢi. 

^ Kanal 7 Televizyonunda yapılan söyleĢi. 

Bu ifadeyi dünden bugüne süregelen, 
bugün "Türk Sanat Müziği" ve "Türk Halk 
Müziği" tamlamalarında ifadesini ibulan Türk 
Müziğinin tamamını kapsayacak anlamıyla kul-
lanmaktayım... 
5- Orhan Gencebay'ın albümlerini söyle 
sıralayabiliriz: 
l,Musalla Tası. 2.Bir Teselli Ver. 3. Kaderimin 
Oyunu. 4.Batsın Bu Dünya. 5.Hatasız Kul 
Olmaz. ö.SarhoĢun biri. 7.Benim Dertlerim. 
8,Yarabbim. 9. AĢkı Ben Yaratmadım. lO.Ben 
Topraktan Bir Canım. Il.Kördüğüm. 12.Bir 
Damla Mutluluk. Bleyla ile Mecnun. 14.DÜ 
Yarası. 15.Beni Biraz Anlasaydın. lö.Cennet 
Gözlüm. 17.Akma Gözlerimden. IS.Emrin 
Olur. 19.Ya Evde Yoksan. 20. Utan/Dokunma. 
2l.Hasret Rüzgârı. 22.Sen de Haklısın. 
23.Yalnız Değilsin. 24.Hayat Devam Ediyor, 
25.Gönül Dostu, 26,Küstüm Çiçeği/Kiralık 
Dünya. 27.0rhan Gencebay Klasikleri. 
28.Cevap Ver. 
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kendine ait eserleri albümlerine alırken 30 yılı aĢkın bir süredir yürüttüğü 

çalıĢmalarında güftesini aldığı isimler oldukça azdır: 

Abdullah Nail BayĢu, Dr. Selma Çuhacı, Metin Çerezdoğlu, Cemal Safi, Turan 

Saydam, Erol ġahin, Vural ġahin, Ali Tekintüre. 

Bu da gösteriyor kî sanatçı güfte seçiminde dikkatli ve titizdir. Daha önce 

sözünü ettiğimiz felsefi/fikri bütünlüğe de bu sayede varabilmiĢtir. 

ġARKI SÖZLERĠ VE HALK KATINDA KULLANILAN DEYĠMLER, ATASÖZLERĠ, 

ĠFADE KALIPLARI 

Orhan Gencebay'ın Ģarkılarında, çokça kullandığımız deyim ve ifade 

kalıplarını sıkça bulabiliriz, Ancak bu daha çok BarıĢ Manço'nun Ģarkılarında 

olduğu gibi deyim, atasözü ya da benzeri ifade kalıplarının motamo 

alıntılanması Ģeklinde değil de sözlerin kullanılıĢ biçimi ve içeriğinde ortaya 

çıkar: 

Gencebay, "piĢmiĢ aĢa soğuk su katmak"tan bahseder 

Gördün mü yaptığım yalnız kaldığım PiĢmiĢ aĢa 

nasıl da soğuk su kattığını 

(Emrin Olur/Tövbe) **** 

  

Sevenin halinden sevenler anlar 

Unut dertten zevk almayı 

Seni ancak seven anlar 

(Bir Teselli Ver/Bir Teselli Ver) 

  

ġarkı sözlerinin yeri gösterilirken parantez 
içindeki ilk isim albüme, ikinci isim Ģarkı 

ismine aittir, 

(AĢkı Ben Yaratmadım/Vazgeç Gönlüm) 

derken de halk arasında dolaĢan ve Nasredin Hoca'ya mal edilen "damdan 

düĢenin halinden damdan düĢen anlar", "tok açın halinden ne anlar" gibi de-

yimleri çağrıĢtırır. Benzer örnekleri çoğaltmak mümkün: 

Sabret gönlüm sabret 
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Sabrın sonu selamet 

Diye diye belki de 

Kopar bir gün kıyamet 

Basarım ben bağrıma 

Sabır denen taĢlan 

Arayan bulur derler 

Belayı da Mevtayı da 

Ey gözümün nuru 

Gönlümün van. 

(Ya Evde Yoksan/Uyu Ey Gönlüm) 

(Sen de Haklısın/Kime ne) 

(Gönül Dostu/Ne Çıkarsa Bahtına) 

  

(Cevap Ver/Cevap Ver) 

ġarkıların sözlerinde bu tür ifadelerin doğrudan aktarılmasından öte, Ģarkının 

içinde yeni bir dizge ve harmoniyle yer alıyor olması '90 'ların Pop Müziğinde 

beliren kolaycı, tüketilebilir, çabucak aĢman sözler yazmaktan da korumuĢtur 

Orhan Gencebay'ı... 

Hattâ Orhan Gencebay sözünü ettiğimiz kalıp ifadeleri o kadar baĢarıyla kul-

lanmıĢ ve yenilemiĢtir kî, kimi zaman bu ifade kullanımdaydı da Gencebay 

oradan mı aldı, yoksa ilk kez bunu Gencebay söyledi de sonra deyim diye 

algılamaya mı baĢladık sorusu gelmekte insanın aklına: 

Hatasız kul olmaz. 

Sevenin batinden sevenler anlar, 

Hor görme garibi 

Ben doğarken ölmüĢüm 

Sevenler mesut olmaz. 

Batsın bu dünya 
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BaĢa gelen çekilirmiĢ 

türünden ifadeler, sözünü ettiğimiz cinsten Ģüphelere yol açacak, çok 

yaygınlaĢmıĢ deyimlerdir günümüzde. 

Bu söz dokusu Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Oriental Müzik ve Batı 

Müziği formlarının bileĢimiyle buluĢunca halka hiç de yabancı gelmeyecek bu 

müziğin ortaya çıktığını görüyoruz. Gencebay'm tabiriyle, "özgür yapı ve ser-

best çalıĢmaların yani". 
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(SarhoĢun Biri/Sen de Bizdensin) 

sözleriyle tersten ilginç bir paralellik sergilemektedir. Çoğunlukla ümit yanı 

ağır basan karakterde olmasına rağmen burada ilginç Ģekilde bir ümitsizliğe 

yönelme vardır. Ancak bu ümitsizlik bile kesin bir ye's değildir. Çünkü 

çârenin varlığından değil, eide edilmesinden doğan bir Ģüphe vardır ortada. 

Yukarıda bahsi geçen atasözüyle koĢutluk içinde bir de hadis vardır: 

"Eceli insanı nasıl arar bulursa, rızkı da öyle bulur."" 

Yazgı önemlidir Ġnancımızda, kültürümüzde... "Yazılan gelir baĢa" der bir 

Türk atasözü^. Orhan Gencebay da: 

BaĢa gelen çekilirmiĢ 

Çekemem diyemem 

(Musalla TaĢı/BaĢa Gelen ÇekilirmiĢ) 

der Ģarkısında. 

Orhan Gencebay, dermansız derdin olmayacağını söyler: 

Hatasız kul olmaz hatamla sev beni Dermansız dert 

olmaz dermana sal beni 

(Hatasız Kul Olmaz/Hatasız Kul Olmaz) 

Halk arasında da yaygın bir inanıĢa denk düĢen bu söyleyiĢ, "Allah, her derdin 

dermanını vermiĢtir. ™" hadisinde karĢılık bulmaktadır. 

Mqhur bir hadisle (Yaratana Ġsyan olan yerde kula kulluk yoktur^.) uyum 

içindeki, 

Kula kulluk edene yazıklar olsun. 

(Batsın Bu Dünya/Batsın Bu Dünya) 

sözü de hâlâ slogan gibi hatırlanan bir söz olarak Orhan Gencebay'ın 

müziğinin ürünüdür, 

Bu demek değildir ki sanatçı dînî referanslara, halk inanıĢlarına bakarak söz 

yazmıĢtır. Ancak sanatçı içinden çıktığı toplumun inançlarını yadsımamıĢ,  

° ez-ZerkeĢî, et-Tezkira fi'1-Ehadisil-
MüĢtehira, s. 131; aktaran; Selman Bakaran, 
Hadislerin Türk Atasözlerine Tesiri, Bursa 
1994, s. 22 
9 

F. F. Tülbentçi, a.g.e. ,s. 554 
10 

Ebu Davud, Tıbb, l (2/396); Muvatta, Ayn, 
12 (z/944); (aktaran: Selçuk CoĢkun), "Halkın 
Hadis Bilgisi Üzerine Mahaüi Bir AraĢtırma", 
Hadisin Dünü Bugünü ve Geleceği Sem 
pozyumu. 
11 

Camiu's Sağır, c. II ,s. 203; (aktaran: S. 
BaĢaran), a.g.e., s. 21, 
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12
 Kanai 7 Televizyonundaki (25.12.'. 

söyleĢi. 
1
* Bu konu için bkz: N. es-Sâbünî, 

Mâtüridiyye Akaidi; Taftazâni, ġerhu'l-Akaid; 
B. Topaloğlu, Kelâm Ġlmine GiriĢ. 

" Bu tam Cebriye'nin görüĢüdür. 

15 Kanal 7 Televizyonundaki söyleĢi; Zaman, 

20 ġubat 1996; M. Özbek, a.g.e., s: 218-219, 
16

 S. Karakoç, Yitik Cennet, s. 55. 

onu özümsemiĢ ve sergilemiĢtir. ĠĢte bu nokta, büyük halk kitleleri nezdinde 

Orhan Gencebay'a yer açan etmenlerden biri olarak görülebilir, 

KADER 

Orhan Gencebay tavrından ve müziğinden söz edilecekse bunun en özgün 

yanlarından birini "kader meselesi"ne bakıĢ oluĢturacaktır. 

Alınyazısının olduğuna inanmayan sanatçı kadere inanmaktadır^. Ancak 

kader anlayıĢı ehl-i sünnet içinde ya da ehl-i kıble dahilinde herhangi bir 

zümrenin görüĢüyle^ tam olarak örtüĢmüyor olsa da kendine has bir kader 

yorumuna sahiptir o. Her ne kadar, rüzgâr önünde bir yaprağa 

dönmekten^ bahseden Ģarkıları varsa da kendisini "kaderci" olarak 

görmemektedir. Ona göre kader ihtimaller hesabıdır. Biz ihtimalleri yaĢarız. 

Onlar arasından yaptığımız seçime göre Ģekillenir hayatımız^. Böylece isyan 

edilen kaderle, ikrar edilen kader farklılaĢır. Ġsyan feleğedir. Kaderin kendiyse 

Yaratanla ilintilidir kî Orhan Gencebay'ın bu yönden hiçbir isyan ve serzeniĢi 

yoktur. 

Yani kaderin insanlara bakan yüzüyle sorunlar yaĢamaktadır sanatçı. Bizim eli-

mizde olduğu halde yapmadıklarımıza kızmaktadır. YanlıĢ tercihleredir 

isyanı. Onun için en isyankâr eseri olarak görülebilecek "Batsın Bu Dünya"yı 

takdim ederken (O. Gencebay Klasiklerill-ll) bile "daha güzel, daha mutlu..." 

bir dünya için bu dünyanın batmasını ister. Kendi kendimize ettiklerimize 

isyan eder. 

Belki de bunu en güzel Ģekliyle Sezai Karakoç'un Ģu satırlarında bulabiliriz: 

"Ġslam'da kör ve mahkum edici alınyazısı anlayıĢı söz konusu değildir. 

YaĢananlar bir irade imtihanı, gönül imtihanıdır"." 

ĠĢte tam bu noktada, zannedilenin aksine, Orhan Gencebay müziğinin ka-

derci bir teslimiyetçilik yerine, dinamik bir Ġradeciliğe dönüĢtüğünü görürüz. 

Yani, yine Karakoç'un dizeleriyle, söyleyecek olursak, kaderin üstündeki ka-

dert inanmalı, niyetlenmeli ve ona yönelmeliyiz. 

HEIALUK-NIKAH 

Bu müziğin ilginç Ġfade kullanımlarından biri de nikâh kavramı çevresinde 

görülür, 

makâlât    199912 
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Kadın erkek arasındaki iliĢkinin mahiyeti ne olursa oîsun iliĢki nikâh kav-

ramıyla anlatılır. 

"Gönül nikâhı", "Ayrılık nikâhı", "Helâlimsin" ifadeleri mükerrer geçen Ġfa-

deler olup iliĢkiyi meĢru bir zeminde ele almaya yönelir. 

Buna benzer bir refleksin içki konusunda da varlığından söz açabiliriz. "Ġçki" 

tabiri sıklıkla kullanılmasına rağmen tamamen aynı anlamı taĢımaz. 

içtiğim her aĢk meyinde 

Hep seni içer gibiyim, 

(SarhoĢun Biri/SarhoĢun Biri) 

derken içki mecazi bir anlama bürünerek tasavvuf literatürüne geçiĢ yapacak 

bir hassasiyeti andırmaktadır. Oysa, 

Senin gibi aldatır 

Kandırır diye içtim 

(Cevap Ver/Ġçtim) 

dizelerinde ilk anlamıyla karĢımıza çıkar. Ġçen içtiğinin çâre olmadığını bilir 

ama çaresizliğinden içmekten de vazgeçmez. 

Bu köhne meyhane yuvam değil ki 

Bu akĢam gidecek yerim olsaydı 

(Gönül Dostu/Gidecek Yerim Olsaydı) 

dizeleriyse yine çaresizliğin içkiye mahkûm ettiği bir Ģahsın ağzından 

çıkmaktadır. Yaptığının çıkıĢ olmadığını bilmesine rağmen savunmaktan da 

geri durmayan bir ağızdan... 

YAIAN/FANI/KOCA DÜNYA 

Orhan Gencebay'ın yaslandığı geleneği gösterir en iyi göstergelerden biri de 

"dünya" kavramı etrafında geliĢtirdiği yorumlardır. 

Ġslâm inancının bu konuda temeli sayılabilecek dayanak noktalarından birisi, 

makâlât   1999/2 
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"dünyada bir garip/Yabancı ya da bir yolcu gibi ol"^ hadisidir. Bu doğrultuda 

Ģu atasözünden de bahsedilebilir: "Bu dünya bir kervansaraydır konan 

göçeri"  

Meçhulden gelmiĢim 

Meçhule giderim ömür 

denen bu yolda 

(Hatasız Kul Olmaz/AĢk Pınarı) 

diyen Gencebay halk dilinde dolaĢan Ģekilleriyle dünyayı nitelendirmekten 

de geri durmaz. 

Dünya fani, dünya yalan, dünya koca (ihtiyar!) olunca onda yapılacak olan da 

mütevekkil davranmak, hakkına razı olmak ama hakkını da yedirmemek 

olmalıdır. Orhan Gencebay bunları öğütler, dünyadan söz ettikçe... 

17
 Buhari, Rikak, B.3; Tirmizi, Zühd, B. 25; 

Ġbn Mace, Zühd, B .3; Müsned, !1.245 aktaran: 
S. BaĢaran, a, g. e. s. 24. 

18
 F.F. Tülbentçi, a.g.e., s. 130. 
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DOĞRUDAN DÎNÎ TERMĠNOLOJĠ 

Orhan Gencebay'ın söz dünyasında halkımızın inanç ve kültürüyle dolaylı 

benzeĢim ve bağlantılar kurabildiğimiz gibi dînî terminolojinin doğrudan yer 

aldığı söz ve Ģarkılara da rastlarız. 

Mesela, "yandık, piĢtik, elhamdülillah" der, "hepimiz Tanrıdan bir parça değil 

miyiz" der, Allah'tan, Tanrıdan, melekten, Ģeytandan, ilâhtan, secdeden, na-

mazdan, nikâhtan, musalladan, mezardan, niyazdan, duadan... bahseder. 

Tasavvuf duyarlığını yansıtacağı bir senfoni yazmaktan bahseden sanatçı he-

pimiz Taundan bir parça değil miyiz derken tasavvuf tarihinin en çetrefil 

konularından birine de adım atar: Vahdet-Ġ Vücûd. 

Ayrılık bile ağlardı/Ayrılığı yaĢasaydı derken, hem gerçeksin/hem rüyasın 

derken bir filozof edası taĢır sanki. Bu edayı Hak aranır eğer varsa/Aranıp da 

bulunursa/Kimin hakkı kimde kahr/Eğer razı olunursa dizeleriyle daha da 

belirginleĢtirir. 

Bütün bunlara dayanarak diyebiliriz ki Orhan Gencebay ne söylediğini bilen, 

niçin söylediğini bilen bir tavırla çıkar karĢımıza. Bu söz ve melodi evreninde 

halkın midesini karıĢtıracak, kabullenmesi imkânsız unsurlar da barınamaz. 
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O filozof değildir ama söylediği sözün farkındadır. Girift fikirler serdetmez ama 

hikmetli sözler söylemekten de geri durmaz. 

DuruĢu halkın yanındadır. SöyleyiĢi halktandır. Söyledikleri halkadır. Vul -

garize olmuĢ haliyle de olsa hakikat araĢtırması sürdürür gibidir. 

ORHAN GENCEBAVIN KONUIARI 

Gencebay'ın yapaklarını geçiĢ dönemi Türkiye'si ile açıklamak yeterli ol-

mayacaktır. Sanatçı Ġçinde yaĢadığı topluma bigâne kalamaz. Ancak yapılan 

müziğin tamamını da bununla açıklayabileceğini sanmak kolaycılık dolayısıyla 

düĢülecek bir hata olur. 

Nurdan Gürbilek'in dediği gibi Orhan Gencebay 70'ler boyunca hep aynı 

Ģarkıyı söylemiĢ olabilir. BaĢlamadan biten aĢklardan, ancak mahĢerde 

kavuĢulan sevgililerden, sevgilinin hasretiyle yıllarca beklemekten, kara sev-

dalardan, gülmeyen bahtlardan, bitmeyen çilelerden, dönülmeyen ye-

minlerden bahsetmiĢ olabilir^. 

Ancak iĢlenen bu temalar o günün konjonktüründen doğmamıĢtır sadece. Bu 

temalar yüzyıllardır türküyle, Ģarkıyla yoğrulan halk bilincinde ve bilgisinde 

zaten varolan konulardır. Gencebay, gününün gerçeklerini de yadsımadan 

dünün   birikiminden   faydalanmayı   denemiĢtir.    Eserleri   de   bunun 

göstergesidir. 

Müzikalite açısından da söylediklerimiz geçerlidir. Bir yüzü hep kend i 

mûsikîmize dönük olmuĢtur Gencebay'm. 

Bundan dolayı baĢta belirttiğimi gibi baĢlık "Mûsikîmizde Orhan Gencebay 

Tavrının Dini-Felsefı Motifleri" Ģeklini aldı. "Orhan Gencebay Arabeski" ifa-

desini kullanmaktan da özellikle kaçındık. 

Çünkü kendisinden hemen sonra baĢlayan ve hâlâ sürmekte olan bir müzik 

tarzı, Orhan Gencebay'ın tarzından etkilendiği ve benzerlikler taĢıdığı için o 

müzik tarzına yakıĢtırılan isim Gencebay'ı da içine alacak Ģekilde kul-

lanılagelmiĢtir. 

Oysa Orhan Gencebay kendine benzetilenlerden ilk bakıĢta sezilmesi güç 

olsa da birtakım nitelikleriyle ayrılmaktadır. '9 N. Gürbilek, "Ben de Ġsterem", Defter Der-

gisi, a. y. 
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80    Mehmet 

HARMANCI 

makâlât   1999/2 

Bunun içindir ki Orhan Gencebay'ın yaptığı müziğe "arabesk" denecekse 

"arabesk" diye adlandırılan diğer bütün eserlere baĢka bir ad bulunmalıdır, 

ġayet onlar "arabesk" ise (ki bu uygun bir ifadedir onlar için) Orhan Gen-

cebay'ın Türk Müziği içindeki tavrı baĢka biçimde adlandırılmalıdır. 

Ayrıca Ģunun da altı çizilmelidir ki, Orhan Gencebay, daha önce sözü geçtiği 

üzere, sadece karĢılıksız aĢklardan, kara sevdalardan, ayrılıklardan bah-

setmez. Onun Ģarkıları konularına göre tasnif edilecek olsa çok farklı baĢlıklar 

karĢımıza çıkacaktır. 

Meselâ kaba hatlarıyla böyle bir giriĢimde bulunacak olursak Orhan Gen-

cebay'ın Ģarkı sözlerindeki konularını Ģu baĢlıklar altında toplayabiliriz. 

1- Toplumsal meselelere eğilen sosyal içerikli Ģarkılar 

Yarabbim, Gelin Birlik Olalım, Uyu Ey Gönlüm, Batsın Bu Dünya... gibi 

2- Didaktik-felsefi olanlar: 

Ziyankâr, Sev Gönlünce YaĢa, Utan, Sen de Bizdensin, Ne Çıkarsa Bahtına, 

Tek Hece AĢk, Hatasız Kul Olmaz, Hor Görme Garibi, Beni Böyle Sev... gibi 

3- Ġronik-eleĢtirel-sitemkâr olanlar: 

Bakırköy'den Mektup, Bitecek Dertlerimiz, Hep O Yerdesin, Bir de Sen Vur, 

Kul Bırakmadın... gibi 

4- Lirik-romantik Ģarkılar: 

Yukarıda ismi geçenlerden de olmak üzere pek çok Ģarkısı bu özelliği zaten 

üzerinde barındırmaktadır. 

Bütün bunlardan sonra Ģunu rahatlıkla tekrarlayabiliriz ki Orhan Gencebay 

müziğini sadece/büyük oranda "köyden kente göç olgusu" ile açıklamak yet-

meyecektir. Ancak bunun yanında Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde ortaya 

çıkan bir baĢka gerçek vardır ki bu müziğin tutulmasında/tutunmasında ne 

denli rol oynamıĢtır, tartıĢmaya değer. 

ORHAN   GENCEBAY   TAVRINI    HAZIRLAYICI    BĠR   UNSUR   OIARAK 

CUMHURĠYET DÖNEMĠ MÜZĠK POÜTĠKA1ARI 

"Halk   kültürü   ile   aydınlar   kültürü   arasındaki   farklılık   Cumhuriyet  
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Türkiye'sinde de sürdürüldü. ġerif Hulusi'nin belirttiği gibi,(aydınlar) halkla 

alâkalandıkları zarnan onun cehaletini göstermeğe çalıĢmıĢlardır. Cumhuriyet 

bu 'köhne' kültürel kalıpları cahil halktan söküp atacak olan kurtarıcı olarak 

gösteriliyordu
2
^." 

"Köhne kültürel kalıplar"a açılan savaĢ mûsikî alanında da etkili olmuĢtu. 

"Müzik alanında yapılmaya çalıĢılan 'devrim' Cumhuriyetin kültürel 

dönüĢümlerinin en önemlilerinden biriydi. Mustafa Kemal 'uyuĢturucu, tem-

belliğe itici' bulduğu geleneksel Türk Mûsikîsi yerine Batı müziği türlerinin 

yaygınlaĢtırılması gerektiğini sık sık ifade etmiĢti. Resmî müzik eğitimi 

bütünüyle klasik Batı müziği ve Batı enstrümanlarına dayalı geliĢtirilmeye, bu-

ralarda yeni ve genç yetenekler yetiĢtirilmeye baĢlanmıĢtı
21

." 

1926'da alaturka mûsikî eğitimi, resmî eğitim kurumlarından kaldırıldı; 

böylelikle, 1934'te bu müziğin radyo programlarından çıkarılmasına kadar 

uzanan bir dizi engelin önü açıldı. 1976'ya kadar da Türkiye'de hiçbir okul ve 

kamu kuruluĢunda alaturka müzik dersine izin verilmedi
22

. 

Müzik konusunda tepeden inmeci bu düzenlemeler halk katında kabul 

görmediği gibi klasik Batı müziği daha çok yadsınmaya ve dıĢlanmaya 

baĢlandı. O günlerden bugüne Batı müziği halk dilinde "kapı gıcırtısı" gibi ifa-

delerle de küçümsenir oldu. 

Hattâ, Devlet Senfoni Orkestrası'nın konserinden sonra halktan birinin yerel 

Ģivesiyle söylediği "Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmemiĢtir." sözü, sa-

dece Ģehir adı değiĢtirilerek tüm Anadolu kentleri için tekrarlandı. Bu 

fıkracık, yakıĢtırma da olsa klasik Batı müziği ile geniĢ kitleler arasındaki 

iliĢkiyi iyi özetliyordu
2
^, 

Halk yapılanı kabul etmediği gibi kulağının alıĢtığı, kendine ait olan müzikten 

de vazgeçmedi. Mısır, Hind film müzikleri, Arap radyoları aracılığıyla ve kendi 

imkânlarıyla müzik geleneğinin yok olmasına Ġzin vermedi^. 

Tarn bu sürecin sonunda ortaya çıkan Orhan Gencebay, Cumhuriyet'in ne 

Batı kültürüne girebilmiĢ ve ne de Ġslâm kültüründe kalabilmiĢ^ ortamını 

anlayıp değerlendirdi. Hem yenilikçi oldu, hem de geleneğe sahip çıktı. 

Yaptığı müzik ve akabinde onun müziğine öykünen benzer müzikler halk 

katmanlarında sıcak bir ilgiyle karĢılandı. 

 

20 ġ. Mardin, Din ve Ġdeoloji, s, 107, 

21 Murat Meriç, "Neler Dinledik, Nelerle 

CoĢtuk?", 75 yılda DeğiĢen YaĢam DeğiĢen 

Ġnsan Cumhuriyet Modaları, s, 104. 

22 Murat Meriç, a.g.y., s. 195; C. Behar, Klasik 

Türk Mûsikisi Üzerine Denemeler, s. 140.; N. 

Güngör, a..g.e., s. 66, 

"M.Meriç, a.g.y,, s, 194. 
24 Bkz.: N. Güngör, a.g.e., s. 59-104; M. Özbek, 

a.g.e. s. 137-213. 2-* Erol Güngör, Ġslâm'ın 

Bugünkü Meseleleri, s. 118. 
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Orhan Gencebay'ın müziğine halk tarafından gösterilen bu teveccüh, 

dayatılan müzik politikalarına da bir anlamda verilmiĢ bir cevaptı. 

Artık Ģimdi Orhan Gencebay'ın tutulması ve tutunmasında yukarıdaki 

gerekçelerden sonra üçüncü sırada, Türkiye'de yakın geçmiĢte yaĢanan göç, 

daha doğrusu köyden kente göç olgusunun etkilerinden söz etmek mümkün 

olacaktır. 

Ancak bu konu oldukça çok ele alındığı Ġçin biz bu nokta üstünde durmadan 

geçmeyi yeğleriz. 

 

Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler ve örnekler 
için daha önce adı geçen 'arabesk' konulu 

eserlere bakılabilir. 

SONUÇ YA DA ORHAN GENCEBAY TAVRININ ANLAġILMASI ĠÇĠN DAHA 

NELER YAPILMALI? 

Bugün karĢımızda bir 'Orhan Gencebay Fenomeni' varsa bunun ortaya 

çıkıĢım, yükseliĢini ve tutunmasını doğru değerlendirmek gerekir. 

Bu çalıĢma bağlamında ortaya koymak istediklerimiz aynı noktalarda de-

rinlemesine çalıĢmalar gerektirecek birkaç hususa dikkat çekmekti. 

Gözümüze çarpan bu hususları dile getirmekle Orhan Gencebay müziğine 

yeni/farklı bazı baĢka pencereler açılabileceği Ģüphesini uyandırabilirsek ne 

mutlu bize! 
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Son olarak dikkatimi çeken bir hususu zikredip nokta koymak istiyorum. 

Bugüne dek Orhan Gencebay 

üzerine pek çok araĢtırma 

yapılmıĢtır, ancak bu 

araĢtırmalar/tezler hep sosyal 

bilimler kökenli bilim adamları, 

özellikle de sosyologlarca 

yapılmıĢtır. 

Oysa Orhan Gencebay Müziğinin-

Tavrının ne olup ne olmadığı tam 

olarak ortaya konulmak isteniyorsa 

en az güfte kadar beste yapısı ve 

müzikalite üzerinde de 

durulmalıdır. 

Bu noktadan sonra iĢ müzikologlara düĢüyor. 



'GORME'DEN KAVKAYIġ'A 

FOTOĞRAF FELSEFESĠ ÜZERĠNE 

Darily JONES (çev. Nurullah 

KOLTAġ) 

"ġimdi neredesiniz" Ģeklinde bir soru sorulsa, "belki bir Ģehirdeki belki bir 

caddede" biçiminde fiziksel konumumuzu bildirerek bu soruyu ce-

vaplayabiliriz. Ya da "kayboldum, nerede olduğumu ve nereye gidiyor ol-

duğumu bilmiyorum" gibi hem gerçeğe dayalı hem de duygusal unsurların 

her ikisini de içeren o andaki duygusal durumumuza değgin bir Ģekilde 

cevap verebiliriz. Son olarak, cevap ruhsal boyut perspektifinden de olabilir; 

"Buradayım, hep olduğum ve hiçbir yere ayrılmayacağım yerdeyim. Allah'la 

birlikte ve O'ndayım, yani alfa ve omega. Allah'ın varlığının olmadığı nereye 

gidebilirim? "Bu, insanın düĢüĢten sonraki ayırıcı bilincinden önceki 'cennet 

insanı'nın, yani ilk insanın bilincinin birleĢtirici durumudur. Bu bilgi kaybı 

Adem'in Genesis 3: 8-9'da belirtilen Allah'tan gizlenmesi Ģeklinde temsil edil-

miĢtir. 'Ve onlar günün serinliğinde Rab Allah'ın yürüyüĢ sesini duydular: 

Adem ve karısı Allah'ın varlığından kendilerini Bahçedeki ağaçlar arasına giz-

lediler. Rab Allah Adem'e seslendi ve Ģöyle dedi, "Neredesin?" Bu hitabi soru 

yalnızca insanın kim olduğu ve nerede olduğu hususundaki manevi kay-

bından sonra sorulabilir, çünkü Adem Allah'tan gizlenebileceğim ancak o 

zaman düĢünmüĢtür. 

"Burada olma" biçimi içinde, kiĢinin gizemli bir Ģekilde biçimi aĢan biçimsiz 

"görme" içinde oluĢu ve eĢyanın Allah'ın varlığı olmaksızın varolmayacağını 

tanıyarak içsel ibadet, kurgu ve beyanda Allah'ın gizli tanımıyla -ilahi tecelli: 

Allah'ın kendini beyanı, biçim içinde görünen biçimsiz • ilgilidir. Bu yüzden 

beyan düzeyinde görülen, Allah'ın o beyan seviyesinde o biçimde kendini 

beyan etmesidir. Biçim, biçimsizliğin bir sembolüdür ve kıyas yoluyla bir sem-

bol yüksek düzeyde varolan bir gerçeklik üzerindeki düĢük bir düzeydeki 

gerçeklik düzeyi üzerinde yansırsa, sembol ontolojik olarak yüksek gerçeklik 

düzeyine bağlanır. Bunun anlamı sembolün , sembolize ettiği Ģey olmasıdır-

bu sembolizm ve sembolist zihnin gizemidir. Sembolizmin bu yönü "ters  
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kıyas" olarak ifade edilir, en düĢük düzey en doğrudan biçimde en yüksek 

düzeydeki gerçekliği sembolize eder. Fiziki dünyadaki biçimler sanki Allah'ın 

zihnindeki ruhsal arketiplerin kristalleĢmeleridir. 

Bu philosophia perennis (felsefe-i halide) ya da religio perennis (edebî 

din)'in kalbinde olan sembolizmin önemli bir perspektifidir. Felsefe-i halide, 

gerçek dinsel ruhaniliğin düĢünürleri ve mistikler tarafından kalıcı olarak 

ifade edilendir. Rene Guenon Fundamenial Symbols- Tbe Universal Lan-

guage ofSacred Science isimli kitabında sembolizme geniĢçe yer verir. 

"Eğer kelime içsel olarak DüĢünce ve dıĢsal olarak kelimeyse ve eğer dünya 

zamanın baĢında sunulan Ġlahi Kelime'nin sonucuysa, o halde tabiat kendi 

bütünlüğü içinde süper tabiî gerçekliğin sembolü olarak alınabilir. Pren-

sipleri Ġlahi Akıl'da olup varolan her Ģey bu prensibi kendi yöntemiyle ve 

kendi varlık düzenine bağlı olarak çevirir ve yansıtır; ve böylece bir dü-

zenden diğerine tüm eĢya birbiriyle kendi baĢına bir Ġlahi Birliğin yansıması 

gibi olan evrensel ve toplam uyumla iĢbirliği yapsınlar diye birbirleriyle bağıĢ 

ve uyumludur. Bu uyum sembolizmin gerçek temelidir ve bu yüzdendir ki 

daha az nüfuzlu kanunlar varlıkları için engin bir sebep olan daha yüksek bir 

düzenin gerçekliklerini temsil için alınabilirler." 

Bu perspektif hem kadim, hem de çağdaĢ yazarlar tarafından vurgulanmıĢtır. 

Bu yazarlardan bir kısmı bu bilginin sanatçıyla ilgili üstü kapalı söylemleriyle 

uğraĢırken, büyük çoğunluğu bu perspektifin metafizik ve felsefî cihetleriyle 

uğraĢmıĢlardır. Mükemmel bir çağdaĢ örnek Titus Bruchardt'ın Doğuda ve 

Batıda Kutsal Sanat, Aklın Aynası, Simya ve Ġslâm Sanan gibi kitaplarında 

bulunabilir. Doğuda ve Batıda Kutsal Sanat isimli eserindeki "uzak doğu sa-

natında manzara" isimli bölüm, tabiat ve fotoğrafçılık hakkındaki düĢünce bi-

çiminde engin bir etki bırakmıĢtır. 

Bu bölümdeki meseleler diğer fotoğrafçılara yardımcı olabilir. Herhangi bir 

sanatçıdan daha ziyade fotoğrafçı için çalıĢmasının anahtar kavramı 

'konum'dur. Ayrıca sanatının çıkıĢ noktası, kendinin de içinde bulduğu "bu-

rası" dır, Çevresiyle nasıl iliĢki kurduğu kendi ruhsal perspektifiyle sorgulanır 

ve bu yüzden Burchardt'ın yazılan insanın çevresiyle olan iliĢkilerini açık-

lamada yardımcı olabilir. 

Yıllarca Taocu ve Budist manzara tablolarınca ve bu tablolarla taĢınan giz ve 

tabiatı anlayıĢa gösterilen saygıyla büyülendim. Ressamlar ve onların pers- 
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pektifleriyle bir yakınlık hissettim. Bu küçük risale bana sanatın metafizik 

bakıĢ açısını ve kurgusal unsurunun önemini izah etti. Ressamlar tabiatın dıĢ 

yönlerinden daha fazlasına bakıyorlardı, belli olan ve belli olmayanın ve belli 

olmayanın belii olanın içinde olup belli olmayanı tüketmeyisinin far -

kındaydılar. 

"Uzakdoğulu bir ressam kurgucudur ve onun için dünya kolayca kristalleĢen 

ve hemen çözülen kar taneleri gibidir. Belli olmayana karĢı hiçbir zaman bi-

linçsiz olmadığı için en az kamaĢtırılmıĢ fiziksel durumlar onun için tüm gö-

rüngülerin esasını oluĢturan Gerçekliğe daha yakındır, 

Mürekkep ve suluboya Çin resimlerinde tutkun olduğumuz ince atmosfer 

gözlemi." 

"Taocu resim metodundan ve akılcı yöneltmelerinden, zihnin ve hislerin diz-

ginlemesinden, bireyci olumlamalarmıĢ gibi olan arzulu oluĢu nedeniyle baĢ-

langıçtan kaçınır; gözlerindeki emsalsiz ve kavranamaz nitelikleriyle tabiatın 

hazır oluĢu bir duygu tecrübesi olarak ilk yer değildir; yani tabiatta bulunan 

duygu bireysel ya da eĢmerkezli bile değildir; titreĢimi kurgunun berrak sa-

kinliğinde çözülür. Bir sonsuzluk duygusuyla hareketsizlesin hazır oluĢ mu-

cizesi eĢyanın ilk armonisinin, zihnin öznel süreğenliğinin altında ken-

diliğinden gizlenen bir armoniyi açığa çıkarır. Bu peçe aniden yırtılınca 

Ģimdiye kadar varlıkları ve Ģeyleri bağlayan gözlemlenmemiĢ iliĢkiler kendi 

önemli birliklerini ifĢa eder." 

 

Film vaktin geçen bir ânını kaydetmede ıĢığa izin verir ve an vaktin ötesinde 

sonsuzluğa açılır. Eğer izleyen an'la uyum içindeyse, "eĢyanın ilk uyumunun" 

farkına vararak "zihnin öznel süreğenliğini" aĢabilecektir. Bunlar anahtar ke-

limelerdir; hemen olma, sonsuzluk, uyum, birlik. 

"Anlamlılıkla dolu olmasına karĢın bu sanat ressamın kendisi için ilk yerde 

durur; bu kurgusal sezgiyi gerçekleĢtirmede bir metoddur..."  

"Bitki ve hayvanların, minerallerin, bakir tabiatın zihinsel olmayan karakteri, 

tüm düĢünceyi aĢan yegâne Öz'den özce alçakgönüllülükleridir. Bu döngüsel 

dönüĢümleriyle tabiî bir manzaranın onun için ruhun simyasını nasıl ortaya 

çıkardığıdır; bir yaz gününün hareketsiz bütünlüğü ve kıĢın berrak temizliği  
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kurgu içindeki ruhun iki büyük durumu gibidir; güzün fırtınası buhrana ve 

baharın parlak tazeliği ruhun manevi yenileniĢine benzer." 

Bir Çinlinin gözlerinde manzara "dağ ve su"dur. Dağ ya da kaya aktif ya da 

eril prensip olan Yang'i temsil eder ve su diĢil ve pasif prensip olan Yin'e 

denk düĢer. Bu ikisinin tamamlayıcı tabiatı en zengin ve düz biçimiyle res-

samın seçtiği bir konu olarak çağlayanla ifade edilir. Bazen bahar zamanı bir 

dağ kenarını saran birkaç basamaklı bir Ģelâle, bazen de seyircilerin akabinde 

kendilerini unsurların girdabına süpürülmüĢ buldukları bulutlardan görünen 

ve büyük bir sıçrayıĢta bir köpük pençesinde kaybolan Wangwei çağlayanı 

gibi güçlü bir akın, ya da uçurum kenarından düĢen tek bir jet gibidir. 

"Her sembol gibi Ģelâle, aynı anda gerçekliği ifĢa ederken, onu gizler de. Bir 

kayanın ataleti semavi ya da ilahi harekete bağlı olarak değiĢemezliğin- ters 

çevrimidir ve benzer bir Ģekilde suyun dinamizmi baĢlıca eylemsizliği gizler. 

Bu yüzden kaya ve su kurgusu boyunca ruh ani bir entegrasyona ulaĢır. 

Suyun sonsuz tekrarlanan ritminde, hareketsiz kayaya sarılarak, değiĢmezin 

aktifliğinin ve dinamiğin pasifliğinin farkına varır. 

Ayrıca Ģunu söylemeliyim ki fotoğraflarım tabiat metafiziği Üzerine kurgusal 

çalıĢmalarım ilahi tecelli olarak tasvirlerdir. "Tasvir"den kastım bir dahili ça-

lıĢmanın görsel bir sonucudur. Bu tasarı bir iç deneyimken doğrudan neyi 

tecrübe ettiğimi anlatamam, ama en azından -mümkün olduğunca doğrudan 

bir tavır içinde- iki gözümle ne gördüğümü gösterebilirim. Ayrıca fotoğrafcık 

sonucu gören kimsenin iç zihinle; iç kiĢiyle benim gördüğüm aynı Ģeyi gö-

receği anlamına gelmez. 

"Teophony"-îlahi Tecelli- olarak tabiat metafiziği" tabirini ihtiyatlı bir Ģekilde 

kullanmam nedeniyle, bu engin fikrin önde gelen yorumcularından birinin 

çalıĢmalarından alıntıyla bunu açıklığa kavuĢturacağım. Seyyid Hüseyin Nasr 

bu konuyla ilgili yazılar yazmıĢ ve dersler vermiĢtir. ġimdi okuyacaklarınız 

Ġnsan ve Tabiat isimli eserinin Tabiatla ilgili Bazı Metafizik Ġlkeler isimli bö-

lümünden alınmıĢtır: 

"Aslında bir olan (ve çoğul olarak kullanılmaması gereken) metafizik, Ha-

kikatin, her Ģeyin baĢlangıcının ve sonunun Mutlak'ın ve onun ıĢığında göreli 

olan'ın ilmidir. Matematik kadar belirli ilkelere bağlı, mükemmel bir ilimdir; 

matematik kadar apaçık ve kesindir; ancak entelektüel sezgi aracılığıyla elde 

edilebilir; sadece akıl yürütmelerle bu ilme ulaĢılamaz. Bu yüzden, yaygın an- 
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layısın tersine felsefeden farklıdır. Metafizik, gerçekleĢmesi kutsallık ve ma-

nevi mükemmellik demek olan bu yüzden de ancak ve ancak vahye dayanan 

bir gelenek çerçevesinde gerçeklikle ilgili bir teori'dir. Metafizik sezgisi her 

yerde ortaya çıkabilir-çünkü "ruhun rüzgârı dileyen gönülde eser"- Ama me-

tafizik hakikat ve onun insan hayatına uygulanması ancak metafiziğin yas-

lanabileceği belirli simgelere ve ayinlere etkinlik kazandıran vahyedilmiĢ bir 

gelenek içinde söz konusu olabilir. 

Bir bakıma marifetle aynı Ģey olan bu yüce Hakikat ilmi, Mutlakla göreli'yi, 

görünüĢ'le gerçekliği birbirinden ayırabilen biricik Ġlimdir. Ġnsanoğlu, ancak 

bu ilmin ıĢığında gerçeklik tabakalarıyla varlık aĢamalarını birbirinden ayırıp 

her Ģeyi "bütün" içindeki yerine oturtabilir. Dahası, bu ilim bütün Ortodoks 

ve bölünmemiĢ geleneklerde bâtını boyut olarak varlığını sürdürmüĢ ve bü-

tünüyle sözkonusu geleneğin kaynaklarından çıkartılmıĢ manevi usuller bir-

leĢtirilmiĢtir." 

Seyyid Hüseyin Nasr kurgu ve tabiat oranındaki iliĢki hakkında titizlikle Ģunları 

yazmıĢtır: 

"Kurgu, ne pasif bir cevap, ne de duygusal ya da zihinsel aktivitedîr. Doğ-

rusunu söylemek gerekirse, hissedilen dünyada aynı güce sahip fiziksel göz-

den ziyade ve tutarsız iĢlev gösteren ve dolaylı olarak "bilen" muhakeme ye-

teneğinin aksine, doğrudan bir tavırla manevi dünyada "gören" "kalp 

gözü'yle" sembolize edilen akıl yeteneğini içerir. Ġnsan yetenekleri hi-

yerarĢisinde duyular en düĢük alanı, Ġdrakin en büyüklerinden olan ruhun ye-

tenekleri orta düzeyde bir alanı ve "kalp gözü" ya da akıl aracı -orijinal an-

lamında kullanılmak Ģartıyla- en üst alanı iĢgal etmektedir. 

O halde kurgu, fiziksel vizyonun sağlıklı gözlere sahip olmaya bağımlı oluĢu 

gibi, akıl yeteneğinin iĢlevine bağımlıdır. Kurgusal olan Doğru'yu "görür" ve 

onu kimliğin farkına vararak bilir. Sonunda gnosis ya da doğrunun etkin bir 

Ģekilde farkına varılmasıyla "birlik" haline ulaĢmıĢlığında bilgisi mükemmel 

olur. Çünkü biliĢ esasında oluĢtur, onun oluĢu da böylece edinilen ilahi bilgi 

"özü" niteliğindedir. Sınırlı oluĢ ve faniliği bu Ģekilde sonsuz oluĢ ok-

yanusunda bir su damlası gibi kaybolur. 

Bir kurgu halinde kiĢi hem tabiatı gözlemleyebilir, hem de metafizik Ģef-

faflığının farkına varır. Sembol ve sembolize ettiği Ģey, bir ve aynı olup burada 

ve Ģimdi ilahi tecellidir. Tabiatı seyrederken, baktığım Ģeyin kendi baĢına va- 
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rolan bir varlık olmayıp sadece varolduğunu çünkü ilkin Allah'ın var ol -

duğunu ve bunun Allah'ın öncelikli varlığına dayanan, mutlak olmayan bir va-

roluĢ olduğunu fark ediyorum. Bu yüzden metafizik bir gerçeklik, birinin ne 

gördüğü hususunda bir metafizik temel ve bağlıca bir sebep vardır. O halde 

ilahi tecelli olarak tabiatı seyreyleme vardır. Romans l:20'de, Aziz Paul'ün 

engin tesbitini okuyabiliriz: 

"Dünyanın yaratılıĢından beri O'nun görünmez Ģeyleri açık bir Ģekilde gö-

rünüyor, yaptığı Ģeyler, sonsuz gücü, bahaneleri olmaksızın anlaĢılıyor"  

Bu her Ģeyi söylüyor; nihayetinde Ruh olan içteki kiĢiyle görmek koĢuluyla 

görünmeyeni görmek mümkündür. DıĢtaki adam tabiata cevap veriyor ve eĢ-

yayı görüyor, bakıĢı manevi Vizyon'a, theoria'ya dönmek zorunda. Bu yüzden 

bu yalnızca harici bir bakıĢ değildir ama harici bakıĢ dönüĢtürülmüĢtür. Gözle 

buluĢandan daha fazla bir Ģey görünür. Tabiatı gördüğümde, baktığım yaygın 

bir Ģekilde varolan kendi baĢına varolan varlık değil, ama o yalnızca var, 

çünkü önce Allah var ve bu Allah'ın öncelikli oluĢuna dayalı mutlakolmayan 

bir varoluĢ, öyleyse metafizik bir gerçeklik, kiĢinin gördüğü üzre metafizik 

bir temel ve baĢlıca bir neden var. O halde tabiata ilahi bir tecelli olarak 

bakma var; anlamı yalnızca hiçlik olmayan, ama tabiat süreğen bir kendini 

gösterme, ilahi tecelliye dönüĢür. 

Bu, içteki insanın tabiatın anlaĢılır yönüne cevaptır ve olgunun anlaĢılır ta-

biatını göz önünde tutarak aktif olduğu yerdir. Biri ahenk ve balansı da gö-

rüyor; ahenk gerçeklik düzlüğünün, gösterim çeĢitliliğin üzerine Birliğin yan-

sımasıdır. Bir manzara fotoğrafı hazırlarken, sahneye kendimden bir Ģey 

eklemeye çabalamam. Bir fotoğrafçı olarak, orada bir gözlemciyim. Göz-

lemleyenin kurgusal bir durumda olduğu derecede fotoğraf çekilir. Dante 

kelimeleriyle her yerin ve ne zamanın olduğu yere odaklanıldı Ģeklinde ifade 

edilebilir. Yani amacım dikkatli bir zihin ve kalple "var" olurken fo 

toğraflamaktır. 

Uyuma hesaplama yoluyla ulaĢmak güçtür. Birçok fotoğrafçı bir manzaraya 

Ģunu ya da bunu düĢünerek ve bir Ģeyler kaçıracağına dair endiĢelenerek bir 

imge yakalamak için aceleye ve gergin bir Ģekilde yaklaĢır. Önlerinde ne ol-

duğuna bakmamaktadırlar ama kendi zihin meĢguliyetlerini manzaraya yan-

sıtırlar. Çokça kendilerinin ihtiva edildiği fotoğraflarla karĢılaĢırlar, "Mekânın 

Ruhu"nu kaçırarak. Önce, bir sahne önünde duran fotoğrafçı etrafında bir fo-

toğraf süjesi gibi 360 derecelik tam bir boĢluğa sahiptir. Ama bir alanı seçip  
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fotoğraf makinesini belli bir alanı çerçevelemek için kullanır. O çerçeve içinde 

olması için herhangi bir Ģeyi seçebilir, ama neden bir tane süje kom -

binasyonunu ve çerçeveyi seçmiĢtir? Bana kalırsa olay benim dikkatli bir zihin 

ve kalple önünde durduğum bir sahne gibi oluyor. Sahnenin nasıl gö -

rüneceğine iliĢkin herhangi bir peĢin hükümlü kavramı sahneye yükfemeye 

çalıĢmıyorum.- ama zihnim ve kalbim hissiz değil -zihin onlara ihadet ha-

lindeki içteki kalple bakan ve gözlemci bir olgu olarak bir kurgulayıcı haJde, 

O kalp gördüğüne karĢı artık duyarlı; ve buna karĢılık o duyarlılıkta daha 

önce nasıl göründüğü hususunda önceden varolan uyumun farkına varmaya 

baĢlıyor. Sahne gözlere karmaĢık görünürken, kurgucu zihin ve kalbe aniden 

manzara bir uyum ve ayarlamaya dönüĢür; kalp önceden varolan uyumun ve 

eĢyanın karĢılıklı iliĢkilerinin olmadığının farkına varır. O uyum, önceden 

sahne çoğu göze karmaĢık görünse bile daima oradaydı. 

Uyum öncelikli olarak birinin nerede durduğu; yukarı aĢağı, sağa sola hareket 

edip etmediği, sahneye farklı bir açıdan bakması gibi gözleyenin üstünlüğü 

noktasından görüntülenir. Buyurun benim burada oluĢum açısından ön-

celiklidir ama nerede duruyorum, nerede oturuyorum, nerenin çevresinde 

dönüyorum ve değiĢik pozisyonlara giriyorum gibi benim üstünlük nok-

tamdan görüntülenir ve aniden benim üstünlük noktamdan bir denge doğar. 

Denge daima vardır ama Ģimdi biri uyumun farkına varır ve bu uyumda tüm 

eĢya arasındaki karĢılıklı iliĢkiler, öne çıkmıĢ çiçek, öne çıkmıĢ bir dal, ze-

mindeki kınk dal, arka plandaki ağaç gibi tüm uyum iliĢkileri görünür... tüm 

bunlar uyumun unsurları haline gelir. ÇeĢitlilik olsa da uyum yine oluĢur. 

Uyum benim orada duruĢum için önceliklidir ama doğru pozisyondan, doğru 

perspektiften ve "evet, burada bir uyum var" diyebilmek için doğru bir dik-

katliliğe bağlıdır. Bu uyum çeĢitlilikteki birliktir. Bu yüzden uyum çeĢitlilik 

düzlemi üzerindeki bir Birlik yansımasıdır. Bu birlik, olgunun çeĢitliliğinde 

yansıtılan Ġlahi Birlik'tir. Bu yüzdendir ki tabiat ilahi tecelli olarak gö-

rüntülenebilir. 

Uyum hem kalbin, hem de zihnin görülene karĢı, aynı zamanda dahili ve ha-

rici olana karĢı dikkatli ve duyarlı olmasını gerektirir. Zihin sakin olma du-

rumundadır, "ġunu, bunu istiyorum; Ģunu ekleyip Ģunu çıkarmayı istiyorum, 

bunun önemli bir resim olmasını istiyorum, insanların bunun ne kadar iyi ol-

duğunu bilmelerini istiyorum, yaptıklarımdan ötürü insanların beni öv -

melerini istiyorum, vs." gibi çene çalmaktan ziyade yöneltici düĢünceleri dur-

durmayı gerektiren sessiz olma durumundadır. Böylesi zihni gevezelikten, 
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zihin ibadetle zaptedilebilir, Ayrıca, zihin sessiz ve kalp ibadetle meĢgul ola-

bilir, Bakan gözlerle, tam olarak dikkatli bir zihinle ve ibadet içindeki bir kalple 

artık kalp gözlerin gördüğünün sembolik anlamına karĢı oldukça duyarlı bir 

hale gelir. 

Ġnsanın entelektüel yetisi idrak ettiği kavranabilir yönü anlar. KiĢinin doğ-

rudan bir sahneye gözlerle bakmasıyla aynı anda gördüğü Ģeyin Özünün içsel 

farkına varıĢa dönüĢür. Bu yüzden, olgular Allah'ın yansımaları ve ilahi sem-

boller olarak kabul edilir. KiĢi tüm bu düzeyleri, tüm seviyeleri görüp dıĢta 

olanı reddetmeyerek aynı anda bilincinde olabilir; ama Ģimdi dıĢta olan 

mevki, Allah'ın kendini gösterdiği yer, ilahi bir tecelli ve böylece yerin ruhu 

olarak farkına varılır. 

Yer, "Allah'ın yeri olarak" alınabilir; her bir yer ilahi tecelli olarak anlaĢılabilir 

tüm yerlerden hangilerinin görünenle yansıtılan ruhi boyutu bir olmayabilir? 

Ruhsal boyut tüm boyutlan kapsar. Bir yer ya da diğeri değildir. KiĢinin kalbi 

Ruhun oturağı, bedeni tapınağıdır; bu yönden kiĢi kalbi yoluyla anladığında 

bu kavranabilir özleri entelektüel olarak ve aynı anda hem içtekini hem de 

dıĢtakini anlıyordur. AnlayıĢta birleĢmiĢ olurlar. Görünenler -bir kaya, bir ağaç 

su .., tüm tabiî olgular Allah'ın sıfatlanma yansımalarıdır. Ġlâhî isimler ve sı-

fatlar kendilerini sonsuz sayıdaki yollarla bildirir ve varolan olgularda yan-

sıtılır. Böylece örneğin Kavi'dir ve bu katı, güçlü olan Ģeylerle yansıtılır. Mer-

hametlidir ve suda yansıtılabilir. GüneĢ iğinin kendisi Allah'ın kendini 

gösterme gücünün mükemmel bir sembolüdür. Tabiatın tüm yönleri sem-

boliktir. 

Nyssa'lı Aziz Gregory, Süleyman NeĢîdesi'nin tefsirinde "mucizeler Allah'ı 

hakim, kurtarıcı ve diğer isimlerle olduğu kadar bilge, kudretli, güzel, kutsal, 

korunmuĢ olarak çağırmamız koĢuluyla her Ģeyde görünür. Bu Ġsimlerden 

her biri tabiattan derlenip orada bir parfüm ĢiĢesinde gibi tutulan Allah'ın ko-

kusu gibi bazı sıfatlan gösterir. 

Bunu bir simyasal yolla iliĢkilendirmek Ġstersem, fotoğrafçılıkta kullandığımız 

ıĢığa duyarlı gümüĢ, semboliktir. IĢık nesneyi yansıtır, fotoğraf makinesinin 

merceklerinden geçer ve filme ulaĢır. Bir fotoğrafta baktıklarımız ıĢık, daha 

çok ıĢık, daha az ıĢık, çok yoğunluk, az yoğunluk, açık alanlar ve koyu alan-

ların yansımalarıdır. IĢığı yumuĢatan herhangi bir Ģey filme farklı bir ton ola-

rak, makinenin önündeki farklı bir nesne farklı ton ya da renklerle so -

nuçlanmıĢ olarak kaydedilir. Eğer her Ģey sis gibi tek bir biçimde olsaydı, 
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duyarlılaĢtırılmıĢ filmde yalnız bir renk ya da tonu gösteriyor olacaktı; baĢka 

bir deyiĢle birbirinden farklı görünen herhangi bir nesne göremeyeceğiniz 

anlamına gelen tek biçimli olacak ve ton ve renk ayrımı olmayacaktır. Nes-

nelerin ayırdına baĢlar baĢlamaz, değiĢik Ģekillerde ıĢığı yansıtacaklar ve film 

üzerinde değiĢik nesneler ya da ton ve renkler sergileyeceklerdir. Aynı Ģe-

kilde gümüĢ ıĢığa duyarlıdır ve belirsiz bir imge oluĢturur ve benzer bir Ģe-

kilde akü manevi ıĢığa duyarlıdır denebilir. 

Ġtirafçı Aziz Maximus da aklın aynasına değinir. Akıl ilâhî ıĢığı alan bir aynadır; 

kavranabilir özler o aynada yansıtılır, Arketipler kalp aynası ve akıl aynasında 

tesirli hale gelir. Arketipler tesirli olur ve kiĢi aklî sezgiyle onları anlamaya 

baĢlar. 

Sessiz zihin duyarlı olabilir. Çene çalan zihnin bu olguların aklî yönlerini al-

ması imkansızdır. Dikkatli zihin, süper duyarlı kalbin kavranabilirlerin, özlerin 

doğrudan sezgilerini almasına olanak verir. Bu ibadetle vücut bulur. Bir an-

lamda kiĢinin doğrudan anladıklarının saklanması vardır, bu yüzden hiç unu-

tulmaz. 

IĢık film üzerinde belirsiz bir imge kaydeder, sonra film imgenin gö-

rünebilmesi için geliĢtirilmelidir. Aynı yolla her zaman eĢyayı kavrarız, ama 

hâlâ görünenden görünmeyene geçerken gördüklerimizi geliĢtirmek zaman 

alır. Kurgu ve ibadetle kalpte bir dönüĢüm olur. 

Fotoğrafçılığın kimyevi yönleriyle kalbin simyevi yönleri arasında bir kar-

ĢılaĢtırma vardır. Simyevi süreçlerdeki gümüĢün daima ruhu sembolize ettiği 

kabul edilmiĢtir. Arkasında gümüĢle bir cam ortam müsaade ectiğince mü-

kemmel bir Ģekilde bir nesnenin yansımasına olanak verir. GümüĢ bir nes-

nenin tüm renklerinin bükülme olmaksızın yansımasına olanak verir; ken-

disinde yansıtılan nesnenin renklerini değiĢtirmez. Bir gümüĢ ayna, diğer 

ortamlar yansıtılan nesneyi değiĢtiren farklı tonlara sahipken Ģeylerin ol-

dukları gibi görünmelerini ve yansımalarını sağlar. CilalanmıĢ bronz bir ayna 

herhangi bir görüntüyü nesnenin orijinal rengine kansan bir bronz rengi ek-

lentisiyle yansıtacaktır, Ayna özelliği gösteren bir yüzey olarak ayna da orijinal 

görüntüye bir ton ve siyahlık ekleyeceketir. GümüĢ pasif olarak kabul edici 

ve yansıtıcı olduğundan ilâhî fikirleri arketipleri ve maddesel oiguların kav-

ranabilir özlerini hem alan hem de yansıtan ruhun mükemmel bir sem-

bolüdür. Aslında, gümüĢ tuzu (gümüĢ bromid) ıĢık duyarlı bir onanıdır, 

çünkü alçaklığın her zaman yüksekliğin sembolü oluĢu gibi ruhsal düzlemde 
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her zaman doğru olan varlığın maddesel düzleminde yansır. Mana yoluyla 

ilâhî fikirleri alan ruh, ontolojik olarak fiziksel dünyada gümüĢten ön -

celiklidir. 

ġimdi kalp doğru ıĢık olan bilginin nurundan o kavranabilir özleri alır. 

Allah'ın gerçek Nuru üstün biçimsel bildirinin kaynağıdır; kendisiyle tüm Ģey-

lerin varlık bulduğu yaratılmamıĢ Nur. "Dünyaya gelen her insanı nurlandıran 

gerçek Nurdur." (John: 19) 

Tabiat Kanunu ve Nur eĢanlamlıdır ve bilgi ge. 'dilikten yayılır, ıĢığın gü-

neĢten yayılması gibi. Biçimsel beyan alanında görünen Nur, Bilgisel Nurun 

bir yansımasıdır. 

Bilgiler, olguların yaygın ve bireysel fikirleridir. Böylece Ģeyleri kendi baĢ-

larına varolan varlıklara indirgeme ihtiyacı duymaz ama bir Ģeyin vücuda gel-

diği kavranabilir prensipler olan bilgi ya da içsel özlerin sürdürülmeleri ya da 

beyanları olarak görünür. O bilgiler varlıklarını Tabiat kanunlarında bulur, ka-

nunları terk etmeden, ama bir anlamda özler kanunlarda kalırken bu yana 

doğru uçarlar. Bu yüzden kurgudaki biri ilâhî nuru kabul ediciyken, bir di-

ğeri, o ikici olmayan doğrudan bir durumdaki kavranabilir özleri anlar. O 

halde kiĢi kendi ruhu olmayıp Allah'ın tüm yarattıklarında hazır olan ruhla 

sezer. Ġtirafçı Aziz Maximus'un da dediği gibi: 

"Kutsal ruh, herhangi bir yaratılan varlıktan beri değildir, özellikle de her -

hangi bir Ģekilde akla iĢtirak ederken. Allah ve O'nun ruhu olarak, O yaratılan 

Ģeylerin tümünün manevi bilgisiyle birlikte kucaklar, gücüyle tüm Ģeylere 

nüfuz eder, tabiatlarıyla uyumlu bir Ģekilde içsel özlerini canlandırır." 

Mana yoluyla kiĢi. içsel özlerini bilerek ve onları biçimsel beyanlarda görerek 

yaratılıĢından önceki Ģeyleri bilir. Bu iç idrak diĢilik, kiĢinin anlayıĢını yalnızca 

eĢyanın harici tezahürleriyle sınırlayan, onları kendi baĢlarına varolan varlıklar 

olarak kabul eden kiĢiden değildir. Hem harici olguları görme, hem de kalp 

gözüyle tabiat kanunlarındaki varlığını sürdüren içsel özleri görme olasıdır. O 

halde kiĢi içteki ve dıĢtaki insanla aynı zamanda görür. 

Bu benim doğrudan fiziksel biçimleri kavrayarak ve aynı anda olguların me-

tafizik Ģeffaflığının bilincinde olarak bir manzaranın önünde durup bakarken 

yapmaya çalıĢtığım Ģeydir. Cevabım o halde mekânın ruhunun ruhsal gö-

rüntüsünü fotoğraflama yoluyla mekân ruhunu taĢımaya çalıĢan bir fotoğraf 

çekmektir. 
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Umudum fotoğraf makinesi ile görünen bu seçilmiĢ Ġfadeyi ve Ġç görüntüyü 

görüntüleyen kiĢinin gördükleriyle etkilemesidir. Tüm manzarayı gö-

rüntülerken gözün gördüğünden yalnızca bir payı seçtim. Eğer bu pay 

uyumu, güzelliği ve tüm karĢılıklı iliĢkileri taĢır ve birliği yansıtırsa belki bu 

görüntüleyenin, manzarayı kurgularken tecrübe ettiğim orijinalin yan-

sımasındaki bir içsel uyumu, bir uyum tecrübesine sahip olmasını sağlar, 

Eğer fotoğrafı dikkatli bir kalp ve zihinle görüntülerlerse, tabiatın sembolik 

yönlerini göz önünde bulundurur ve görüngülerin metafizik Ģeffaflığının an-

lamına yoğunlaĢırlar. Sonra kiĢi tabiatın sınırlı harici yönlerinden tüm tabiatı 

ilâhî bir tecelli olarak tanımaya geçer. Böyle yapmakla harici olan. bağımsız 

olarak varolan bir sınırlama gibi değil, biçimsizin biçim içinde göründüğü 

Allah'ın ilâhi tecellisinin beyan mevkii olarak anlaĢılır. ġimdi tabiat anlamla 

süper gergin bir hale gelmiĢtir; uyum ve denge tabiata eklenmemiĢler ama 

onun elzem unsurları olmuĢlardır. 

Eğer fotoğrafçının içsel bir uyum vizyonu varsa, fotoğraf çekmek zorunda de-

ğildir. Bir fotoğrafçının yaptığı Ģey olan bu iĢlemi yapmak zorunda olmaması 

ĢaĢırtıcı görünebilir. Bir fotoğraf yaratmak Ġçin makinenin kullanımı ikincildir; 

öncelikli tepki uyumun içsel farkına varılıĢı olan içsel vizyondur. Bunun iki 

ifadesi olabilir; sessizlik olabilir ya da sahneyi kaydetmek için makinanın kul-

lanılması olabilir. Ama her iki tepki de oldukça muadildir. 

Bir Amerikalı yerli: "Göremiyor ve hatırlayamıyor musun? Günbatımını görüp 

hatırlayamıyor musun? Neden onu resmetmek ya da fotoğraflamak ihtiyacını 

hissediyorsun? Geçici olanı yakalamaya çalıĢmak için tabiatı niçin kir-

letiyorsun?" Gerçek Ģu ki fotoğraf yapılmak zorunda değildir; gerekli bir tepki 

değildir. Doğru tepki durağanlıkla ve Ġlâhî varlığa cevap olarak ruhun sessiz 

oluĢuna iliĢkin mistik Yunan terimi "hesychia" nın anlamı olan içsel ses-

sizliktir. 

O halde Ģimdi uyumun bulunuĢuyla kiĢi kullanabildiği her ortamda iletiĢimde 

bulunarak içsel tecrübeyi beyana teĢebbüs edebilir. Ġçsel bir uyumla tabii bir 

sahneye karĢılık vererek Ģair bir Ģiir kuracak, aynı anda bir bestekâr ses ve 

ritmde uyuma vurguda bulunacaktır. Fotoğrafçı makinesini kullanıp gör-

düğünü vurgulayacaktır. Böylece Ġkinci bölüm ĠletiĢimin amacı haline gelir; 

iletiĢimin üzerinde bir kez anlaĢıldı mı, fotoğrafçı donanımını en üst düzeyde 

kullanmak için elinden gelenin en iyisini yapar. Manzarayı düzenler, en iyi 

lensini ön planla arka planı iliĢkilendirmek için kullanarak, titizlikle aydir.uk 
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çekmedim ve makineyi bir tarafa bıraktım. Fotoğrafçılığı düĢünmek bana tik-

sindirici geldi, çünkü yalnızca yanlıĢ amaçlar için benliğimin bir imgeden fay-

dalanma arzusunu düĢünebiliyordum. Eğer amacım yalnızca buysa makinayı 

bir daha kullanamayacaktım. 

Bu hadise çeliĢkilerimi çözünceye kadar en az bir gün düĢüncemi tüketti. 

Bencil tepkim nedeniyle zihnim karıĢmıĢtı ve fotoğraf çekme eyleminden vaz-

geçmenin kendimi korumam için biricik yol olduğunu gördüm. Ahlaken 

doğru kararı, benliği dinlemeyerek ve gizli bencil güdüler için makineyi kul-

lanmayarak verecektim. 

Bir gün içinde bu ikinci tepkinin bendi bir tepki olduğunu düĢünmeye baĢ-

ladım, çünkü egonun yaltaklığa olan olumsuz bağlılığının anlaĢılmasıyla ego 

onur duyuyordu. ġimdi bencil tepkiden bencil tepkiye olan bir çemberde kı-

sılmıĢtım. 

Manzara güzelliğiyle beni cezbetti ilkin ve tepkim o güzelliğin olumlu bir ta-

nınıĢı ve o güzellikle iletiĢim kurma arzusuydu -bu ruhun güzelliğe ve Allah'ın 

yaratıklarına karĢı olan saf bir tepkisiydi. Sonra ego kendini buna bağladı ve 

tepkiyi kendi amaçlan için saptırdı; kendini yükselterek; manzaranın gü-

zelliğine kendini bağlayarak bilinmeyi isteyiĢle. Olumlu bir tepki artık de-

ğiĢmiĢ ve olumsuz bir tepkiye dönüĢmüĢtü. 

Bu olumsuz tepkinin tanınıĢı içindeki ruhun anlaĢılmasını içerir; ama ça-

bucak ego kendini bu anlayıĢa ahlâkî tepkinin yalnızca fotoğraf çekmemek ol-

duğunu ifade ederek bağlamıĢtır, Bu olaylar zinciri daha arıtılmıĢ ego tepki 

tabakaları üzerindeki bir tabaka olarak görünür. Bu ikinci tepkiyi vermek 

demek aslında güzelliğin tanınmasının, manzaradaki tabiatın uyumunun saf 

ve doğrudan vizyonu olsa bile paylaĢılamayacağı ve üretime geçilemeyeceği 

anlamına gelir. Baskın faktör, ruhun uyumun farkına varıĢına değil ego'nun 

tepkilerine dönüĢür. 

Tüm çevrim anlayıĢ ve kopuĢla kırılmalıdır. Sezgisel olarak biliyorum ki gü-

zelliğin tanınması ve iletiĢim arzusu ego tarafından saptırılmıĢ saf bir tepkiydi, 

Öyleyse egonun önemine, emirlerine uymamakla bir son vermeliydim. Akılla 

güzelliğin doğrudan tanınıĢını sezerken bile egonun ani tepkisinden o tep-

kiden saniyenin binde biri bir sürede ayrılmalıydım. 

O an Ġsa'nın kopuĢu belirten sözlerini düĢündüm; "sağ elinin yaptığını sol eli-

nin bilmesine izin verme!" (Mattheus:6:3) Artık Bhagavat-Gita'da Krishna'dan 
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uygun alıntıları ekleyebilirim. "Dikkatini eyleme ver, eylemin meyvelerine 

değil; meyvelere ihtimamdan ve eylemsizliğe bağlanmaktan kaçın. Bilge ki-

Ģiler eylemden doğan meyveleri terk etme ve anlayıĢla terbiye edilmiĢlerdir.  

Güzellik ve uyum vizyonunu takip ederken iki geçerli yolla cevap ve-

rebilirdim; sessizlik ve iletiĢim. ġimdi egonun kendini bu Ġki tepkiye bağ-

layıĢıyla yüzyüze kalmıĢtım. 

Öyleyse güzelliğe karĢı içsel bir tepkide bulunabilirdim ve bu eylem, doğru 

bir tepki olabilirdi -geçmiĢ ya da geleceğe değgin ĢartlanmıĢ düĢünceler üze-

rine oturmayan; düĢey olan, yatay olan tarafından Ģartlanma ya da etkilenme 

olmaksızın yatay olan tarafından ifade edilebilir. Fotoğrafçılığa devam ede-

bilirdim ama Ģimdi kendimi egonun dürtülerinden ayırmaya muktedirdim. 

Bu ulaĢılması güç etkileri olan büyük bir dersti. 

Bu ĢartlanmamıĢ durum güzel bir Ģekilde Ebu Bekir Siraceddin (Martin 

Lings) tarafından ifade edilmiĢtir. 

"Dünyanın Kralı olarak doğru insanın faal kemali, faaliyetin tüm farklı ih-

timalleridir ve bunlardan kendi edilgen kemalinin sonuçlarını çıkarır; çünkü 

ruhunun geniĢliğinde belli durumlara mükemmel bir Ģekilde uyan bir eylemi 

seçmek için esin yansıtılır. AĢkın arketipleri ruhu doğrudan yansıtmayan 

düĢey insan bu aynı esine sahip değildir ve geçmiĢ deneyimlere güvenmeye 

icbar edilmiĢtir. Bu yüzden eylemleri kaçınılmaz bir Ģekilde aynı türden ön-

ceki eylemlere katlanmak durumunda kalır, yani durum farklılıklarına bağlı 

olarak farklılaĢan davranıĢ engelleriyle önlenen kesin bir tekbiçimliliğe sa-

hiptirler. Doğru insan diğer yandan "yatay" hafıza olarak adlandırılabilen geç-

miĢle ilgili hafizaya çok az ihtiyaç duyar. Zikr kelimesi bağlamında "düĢey" 

hafızayla esinlenmiĢ ve kendi ruhsal kaynaklarından çıkan yaratma sürecine 

bağlı olarak eylemleri öne çıkarma gücüne sahiptir. Böylesi bir eylem aslında 

önceki eylemlere müracaat ihtiyacı hissetmeksizin özellikle belli durumlara 

uysun diye yapılmıĢ yeni bir yaratıdır. Böylece Ġlâhî Azamet'in EĢsizliği, Göl-

gesini doğru insanın eyleminin eĢsizliğinde bulur. Ama tersi olarak arketip 

tüm pasifliğin nedeni ve tüm farklı olasılıkları içinde barındırırken doğru in-

sanın eylemi pasifliğin bir sonucudur ve kendi tüm farklı eylem ola -

sılıklarında ihtiva edilir." (The Book of Cartainty) 

Uyumu manzaranın üzerine yansıtmıyorum, ama her zaman var olan ama 

meĢgul bir zihinden gizlenen ve örtünen önceden varolan uyumu tanıyorum. 
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Gözler ve öncelikli olarak zihin manzarayı kaos olarak görse bile, içsel vizyon 

uyumu anlar, çünkü birliği Ruhun birliği olarak "görür". KiĢi Ruhla uyumlu ol-

duğunda, mekânın Ruhuyla uyum içinde olur. 

Aziz Paul dahili ve harici insanın engin anlayıĢıyla konuĢur. Romalılar l ve ilk 

Carinthianlar 2 bölümlerinde Paul'ün tüm epistemolojisi öne çıkar. Açıkçası 

Paul için görünenden hareketle Rabbin kudreti de dahil görünmeyeni an-

lamak mümkündür, o yüzden tüm insanlar mazeretsizdir. Bunu, görünen yo-

luyla görünmeyenin doğrudan anlaĢılmasını tasdik için söyler; yani insan ol-

makla anlaĢılması mümkün olan bir Ģey. Paul düĢüncesini Allah'tan çevirdi ve 

görünene yakarmaya baĢladı diye devam eder; görünenden hareketle gö-

rünmeyeni tanımadan ziyade insan görünen bir idol yaparak görünene kendi 

baĢına var olan bakmaya baĢlar. Paul daha sonra insanın Allah bilgisini zihninde 

tutmamayı arzuladığını söyler; bu yüzden Allah insana alçaltılmıĢ bir zihin 

vermiĢ, bir zihin ki artık görüneni yalnızca harici görür, görünmeyenin beyanı 

olarak değil. Ġnsan zihni kendi seçimiyle olguların metafizik Ģeffaflığına kapalı 

olur. Ġnsanın orijinal tabiatı ruhun harici olanı görmesine ve görünmeyeni 

görünen yoluyla idrakine izin verir. Ama yalnızca harici olanları görmeyi seçtiği 

için, kalbi katılaĢmıĢ ve Allah'ın bilgisini zihninde tutmamıĢtır. Allah'ın 

bilgisinin kaybı insanın çevresiyle olan iliĢkisini anlamada anahtar olur. Bir 

kez Allah bilgisi gözden kaçıp unutulduğunda, o açıdan harici her Ģey 

idoîleĢmemiĢ olur ve bu kaçınılmaz bir Ģekilde insanın durumunu Allah'a 

yabancılaĢmıĢ, kendi dünyasına ve kendine yabancı kılar; çünkü fıtratın ruh 

yoluyla gördüğünü unutmuĢtur. Allah bilgisi bozulmuĢtur, sonsuza kadar 

kaybolmuĢ değildir. 

Paul sonra ilk Carinthiolar 2. bölümde Allah'ın gizlerini Ruh'la an-

layabileceğimizi söylüyor. Yalnızca insan ruhunun değil, ayrıca Allah1 M 

Ruhu'nun da bize verildiğini söylüyor: "Ruh tüm Ģeyleri arar, evet, Allah,n 

derin Ģeylerini." Bir sonraki metin önemlidir: "Artık dünyanın ruhunu değ/ 

Allah'tan olan Ruh'u aldık; bize Allah'tan karĢılıksız verilen Ģeyleri bilebilir 

diye" Ġnsanın Allah bilgisi kendi bilgeliğinden ve bakıĢından değil, Ruh yo 

luyladır: "Ġnsanın bilgeliğinin öğrettiği kelimelerle olan Ģeyler değil ko-

nuĢtuklarımız, Kutsal" Hayaletin öğrendikleri; ruhi olanı ruhi olanla kı-

yaslayarak. Ama tabiî insan Allah'ın Ruh'undan olan Ģeyleri almadı; ona göre 

anlamsızdır; bilemezdi de, çünkü ruhsal olarak anlaĢılırlardı." 

Benzeri benzer olanla, ruhsal olan Ģeyleri Ruhla biliriz. Bunun anlamı bilme  



Görmeden KavrayıĢ'a Fotoğraf Felsefesi Özerine   105 

yetisinin bilinebilecek olana uygun olmasıdır. "Gerçek... "biliĢ"le ilgilidir -akıl 

aynasında yansıtılan gerçeklik imgesiyle- ve "oluĢ" ve "biliĢ"in uygunluğunu 

ifade eder." (F. Schuon, Stations of Wisdom) 

Ġkinci bölümün son beyiti nasıl bildiğimizi açıklıyor: "Kim Rabbin Ruhunu bi-

lebilir, onu eğitecek olanı? Ama bizde Ġsa'nın zihni var." "Zihin" kelimesi Yu-

nanca "nous"un karĢılığıdır, "akıl" olarak da çevrilebilir. Bilgi içimizdeki 

Allah'ın bilgisidir ve Ġnsanın ruhsal kalbi, ruhsal gerçekliklerin kavranabilir öz-

lerini yansıtan akıl aynasıdır. Bilen Ġnsan değil, insanın içindeki Allah'ın Ru-

hudur; -bu ilâhî Bilgiyi, gnosis'i Akıl yoluyla kalbe iletir. Eğer insanın kalbi bo-

zulmuĢ, katılaĢmıĢ, saflığını kaybetmiĢ ve sapmıĢsa, bu ilâhî Bilgiyi de 

saptıracaktır. Ġnsanın düĢünceleri ruhsal bilgiyi yansıtmayacak ve eylemleri 

bu sapmayı yansıtacaktır. Nihayet insan ruhsal bir tabiatı olabileceği kav-

ramına karĢı isyan bile edecek, bu sapmayı doğru bir durum olarak kabul 

edecektir. 

Bu Paul'ün epistemolojisini özetler; insanın karakteristik tabiatıdır Allah'ı 

onunla bilebileceği, ve bunu içindeki Allah'ın Ruhuyla bilir. Ġsa'nın zihni, 

Ġsa'nın Aklıdır. Akıl kelimesi Latince "intellectus"tan gelir ve onu rasyonel dü-

Ģünceyle eĢleĢtiren modem anlayıĢlarla karıĢtırılmamalıdır. Akıl "insan"ın için-

deki Allah'ı ya da ruhsal seziĢ ya da doğrudan kavrayıĢ yoluyla yaratılan Ģey-

lerin prensiplerini veyahut içsel özleri bildiği "en yüksek" Ġnsan yetiĢidir." 

(Philokalia'ya önsöz) Ġnsan içindeki Ruh'la Allah'ı bilir. 

Paul der ki; "Abba, Baba" diye ağlayan adamın içindeki Allah'ın Ruhu'dur. 

Allah yarattığında kendini bir nesne bilen nihai Özne'dir,  

Ġtirafçı Maximus bunu aĢağıdaki alıntılarda açıkça vurgular: 

"Erdemlerle tamamen arıtılan akıl otomatik olarak kendi içsel ilkelerine 

kabul edilir ve kendi etkileriyle kutsal bir Ģekilde mühürlenen ruhsal bilgiyi 

vurgulamaya gelir." (BeĢinci yüzyıl, bölüm 19) 

"O kurgu yoluyla hissedilebilir tüm biçimlerin Ġçsel özlerinin ruhsal bilgisini 

toplar ve onların ötesine ona benzer olan Ġlâhî gerçekliklere aklını yük -

selterek geçer." (Ġkinci yüzyıl Farklı Metinler, bölüm 98) 

Bir kiĢinin rüyasındaki imgenin anlamı bir diğerinin rüyasındakilerle aynı 

sembolik içeriğe sahip olma durumunda değildir. Muhtemelen birinin fo-

toğrafında ya da tablosundaki düĢ benzeri imgelerle bağlantı kurmam, çünkü  
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bu benim rüyanı değildir ve nesnel evrensel bir sembolik içeriğe sahip de-

ğildir. "Akıcılıkları" ve biçimsizlikleri ilginçliklerinin yanı sıra seyirciye aynı 

akılcı nesnel içeriği vermez, 

Öte yandan, fiziksel duyularla görülen bir dünya fotoğrafı, "ters kıyas" pren-

sibini kullanarak görüntülenebilir, madem ki biçimler biçimsizin kris-

talleĢmeleri olarak algılanabilirler. 

Böylece makine ile lensin görüntü alanında olanları kaydetmeye dikkat edi-

yorum. 

Eğer basit bir Ģekilde ana hatlarıyla Batı ve Doğu insanını karĢılaĢtırırsak, ba-

tılı insan olgular hakkında "düĢünmeye" ve etkiden sebebe doğru dü -

Ģünmeye meyillidir. Uzak Doğulular, Taoistler, Budistler vs. olguyu "gör -

meye" ve kurgusal sanat ve dinlerinde yansıtılan sezgisel olarak anlamaya 

meyillidir, Batılı adamın dinleri Rasyonal zihnin Allah'ın vahiylerini dogmatik 

bir Ģekilde düĢündüğü anlamında "teolojik"tir. Kurgusal ve mistik unsurlar 

her zaman vardır ama Doğu düĢüncesinde olduğu kadar yaygın değil.  

Bu bağlamda Amerikalı yerli gelenekleri daha çok tabiata karĢı doğu man-

talitesini, Ģamanist, doğrudan sezgisel tepkileri yansıtıyor görünür, Dil üze-

rine temelli vahiy, kutsal bir yazı ya da cisimlenme (Incamation) yerine ta-

biatın kendisi, kendisine bir Ģey eklenmesine gerek duyulmayan bir vahiy 

kitabıdır. Karıncadan örümceğe, örümcek ağına; kurda, bufaloya, kanala, 

ağaçlara, nehirlere, dağlara kadar kozmostaki her Ģey yüksek gerçekliklerin, 

ruhsal gerçekliklerin sembolleridir. Tüm tabiat Büyük Ruh'un kendini beyanı 

ve sembol ve sembolize ettiğinin "bir" gerçeklik olduğunu, basitçe değiĢik se-

viyelerde yansıtıldığı -Ġlâhî tecelli olarak görünür. Bir Kızılderili Bü-

yükbabadan, Büyükanneden, Anneden bahsedip, sonra da hayvanlardan bah-

settiğinde terminolojilerime en yüksek düzeyde bir metafizik korelasyon 

vardır. Baba ve Anneden bahsettiklerinde, tüm evreni varlığa getiren, beyanın 

tüm düzeylerini varlığa getiren yaratıcı gücün Ģamalarını göz önünde bu-

lunduruyorlar, Büyükbaba olan, yaratıcı güç olarak ontolojik açıdan Babaya 

göre önceliklidir. 

Bu tabiî dünyanın, içinde yaĢayanların ve Allah'ın yaratıcı prensiplerinin tam 

ifadeleri olarak tabiî süreçlerin kullanıldığı oldukça derin bir ifadedir.  

Büyükbabadan bahseden Kızılderili aslında Batılı kurgucu, teolog ve filozofun 

varlık ötesi olarak Allah'ın en yüksek halini ifade ettiklerini kasteder. Plato, 
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Dionysius ve itirafçı Maximus hep Allah'tan hem varlık hem de varlık-ötesi 

oluĢundan, ikincisinden de tarif edilemez öz olarak bahsederler.  

Vizyonunun baskın sembolü olarak ĢimĢek, fırtınalar, rüzgârlar ya da büyük 

yıldırımlar gibi bir hayvan ya da tabiî olguları anlayan Kızılderili o andan iti-

baren o sembol ve arketipi arasındaki önemli iliĢkiye vakıf olacaktır. Yıldırım 

ve ĢimĢek kuvvetli sembollerdir ve eğer bir vizyon arayan kiĢiyi ĢimĢek çar-

parsa, o kiĢi ĢimĢekle temsil edilen kuvvetleri edinir. Vizyonunda gördüğünü 

yaĢamında baĢaran Kızılderili arketipin niteliği onunla yansıtılır anlamına 

gelen hayvan gücünü toplar. Kızılderili için tüm tabiat kutsaldır, kutsal bo-

yutun dıĢında hiçbir Ģey görüntülenemez. 

Joseph Epes Bronun bunu aĢağıda Amerikalı Yerlilerin Tinsel Kalıtları isimli 

kitabın "Eylem Yoluyla Kurgu" isimli bölümünde Ģöyle ele alıyor: 

Genelde anlaĢıldığı anlamıyla sembol -belli biçim ya da ifadeden baĢka bir 

Ģeye tekabül eden ya da ona iĢarette bulunan bir biçim gibi- Kızılderili için an-

laĢılmazdır. Kızılderilinin biliĢsel yöneltmesine karĢı anlamlar genel sezgisel 

olarak hissedilir ve analiz yoluyla ikincil bir Ģekilde yorumlanamaz; biçim ve 

fikir ya da içerik arasında bir birlik olabilir. Burada "sembol" bir anlamda te-

kabül ettiğidir. GüneĢ Dansı barınağının merkezindeki ağaç dünyanın ek-

senini temsil etmez ama o eksen ve dünyanın merkezidir, güneĢin sembolü 

değil ama kesin bir Ģekilde güneĢtir; ve benzer bir Ģekilde güneĢ Yaratıcı 

Prensibin Sembolü değildir ama güneĢte beyan olunan Prensiptir. Bir Navajo 

Ģarkıcısı tanrılardan birinin ya da Yei'nin bir kum boyamasını tatbik ettiğinde, 

boyama tanrıyı temsil etmez; tanrı gerçekten oradadır ve törende bulunan 

katılımcılara lütuf ve kudretinden bir Ģeyler yayar. 

Fritjof Schuon Amerikalı Yerliler ve tabiat hakkındaki yazılarında, tüm ge-

leneklerin kurgularından bahseder: 

"VahĢi tabiat, hem kutsal bir yalınlığa, hem de manevi bir çocuksuluğa sa-

hiptir; sonu gelmez hakikatlerle ve güzelliklerle yolu açık bir kitaptır. Ġnsan, 

kendi yaptığı Ģeylerin ortasında kolayca sapıtır; onu böylesine açgözlü, böy-

lesine sapık yapan kendi eserleridir. Bakir tabiatın uzaklaĢmadığı zaman ta-

biat gibi murakabeye dalma ümidini muhafaza edebilmektedir. Tabiat baĢtan 

çıkarmaz, kötü yola sürüklemez, son sözü söyleyecek olan da, bir bütün ola-

rak adeta semavi olan Tabiat'tır". (F.Schuon, Kadim Dünyalar Üzerindeki 

Nur, Kızılderililerin ġamanizmi adlı bölüm). 
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Ġlgilerim tabiatın kendisinde vücuda geldiği prensipler ve ilâhî tecelli içinde 

tabiatın o prensipleri nasıl beyan ettiğidir. Ayrıca, Tabiat ölçeği bağımsızdır, 

çünkü eğer kiĢi biçimsizin biçimli görünmesi gibi tabiata ilâhî tecelli gibi yo-

ğunlaĢıyorsa, küçük ve gizli olandaki prensipleri gözlemleyebilir. 

William Blake bu iliĢki üzerine Ģunu yazmıĢtır: "Bir 

kum tanesinde bir Dünya görmek için Ya da bir 

Yabani Çiçeği Cennette Tükenmezi avucunda 

tut 

Sonsuzluğu da bir saatte." 

"Masumiyet Alâmetleri"nden. 



söyleĢi 
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HAYREDDIN KARAMAN 

ĠLE... 

Saffet KÖSE 

Mehmet HARMANCI 

Halil UYSAL 

S. Köse: Ġlk olarak sizden öğrenmeyi arzu elliğimiz Ģey, ilimle temasınız 

nasıl oldu, ne gibi sıkıntılar yaĢadınız, ilme baĢladığınız dönemlerde ne 

tür avantajlarınız vardı, ne tür dezavantajlarınız vardı, bugüne göre so-

ruyorum, özellikle ilahiyat disiplinleri ve fıkıh açısından, bilhassa bu ko-

nularda bizi aydınlatırsanız seviniriz. 

Ben bugünden geriye doğru baktığımda -bu bakıĢ kolay değil- insan 

bugünden geriye bakmak istediğinde, kendini bugünden ve bugüne kadar 

geçirdiği maceradan tecrid ederek o güne götürmesi kolay değil, zor. Zan-

nediyor ki ben tamamen çıplak olarak o güne bakıyorum. Öyle değil. Arada 

bugünden oraya doğru birçok unsurda bir nevi anakronizm vardır, yani 

birçok unsur da seninle birlikte oraya gidiyor. Böyle bir tehlike var. 

Bugünden oraya bakarken böyle bir tehlikenin varlığını da düĢünmek lazım. 

Ama ben inĢaallah epey bir düĢündüğüm için bu konu üzerinde, 

yanılmadığımı sanarak, beni ilimle, bilgiyle temasa sevk eden, bugünkülerin 

Çok kullandığı tabirle 'motive eden' en önemli motivasyon unsuru neydi diye 

düĢünüyorum ve bunun benim mizacımdaki bilme merakı olduğu kanaatine 

varıyorum. Bilme merakı! Bu oldukça küçük yaĢımdan itibaren vardı bende. 

Hattâ çocukça bildiğim Ģeyleri bile bilmeyenlere anlatmaktan büyük zevk 

alıyordum. Bunu iyi hatırlıyorum. Meselâ, ben bir Ģey öğrendiğimde... Nasıl 

öğrendiğimde? Bizim ailemizde biraz daha yarı molla insanlar vardı. Tam ai-

lemizin içinde bir dedem vardı. Onun eĢi dostu, akrabası, zaman zaman top-

lanırlar; ben de o sohbethanenin bir kenarında onları dinlerim. Ve bana göre 

hepsi yeni ve ilgi çekici olan Ģeyler öğrenirdim. Çoğunu idrak etmem de 

mümkün değil. Çünkü metafizik konular, dini konular filan... Ama onları bir 

teyp gibi zaptetmeye çalıĢırım. Ertesi gün mahalle arkadaĢlarımı toplarım, bir 

Hayreddin Karaman, Erzurum'da doğdu. 
1963'te Ġstanbul Yüksek Ġslam Enstitüsü'nden 
mezun oldu. 
1971'de Ġstanbul Yüksek Ġslam Enstitüsü'ne 
fıkıh öğretmeni oldu. YÖK düzenlemesiyle 
Yüksek Ġslam Enstitülerinin Ġlahiyat 
Fakültesi'ne dönüĢmesinin ardından doktor, 
doçent ve profesör oldu. Eserleri: 
1. Arapça-Türkçe Yeni Kamus, 
2. Mukayeseli Ġslam Hukuku, 
3. Ġslam Hukuk Tarihi, 
4. Ġslam Hukukunda îctihad, 
5. Ġslam'ın IĢığında Günün Meseleleri, 
6. Günlük Hayatımızda Haramlar Helaller, 
7. Ġslam'da ĠĢçi-ĠĢveren Münasabetleri, 

8. Anahatlarıyla Ġslam Hukuku. 
Yazann ayrıca, bir çok çeviri, hazırlama ve-
ders kitapları da vardır. 
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Ģekilde onların ilgisini çekerim, çünkü mahalle arkadaĢlarıyla çelik çomak 

oynanır; oturup da böyle Ģeyler anlatıp da onlara dinletmek kolay değildir. 

Onun da bir yolunu bulup onlara anlatmaya bayılırdım. Onların böyle hay-

retle bakıĢtan benim hoĢuma giderdi. Yani, demek ki imtiyazlı duruma 

geçmiĢ oluyordum; bu da var. Bir kere benim tabiatımda bilmeye merak 

vardı; meçhulden, bilmemekten rahatsız olmak vardı. Bir de bir Ģey öğrenip 

anlatmak ve öğretmekten zevk aldım. Bunu erken zamanda almıĢ oldum. Bu 

iki Ģey beni ilim yoluna sevk etti. Çoğu insanı bilgiye, maiĢet kaygısı itiyor. 

Bu Önemli bir noktadır. Bir Ģeyi niçin öğreniyor insanlar? Önce maiĢeti mi ön 

plana alıyor yani? Hattâ Türkiye'de adam olmak da, bir baltaya sap olmak da 

bu manaya geliyor biraz, Türkiye'de "adam olmak" denildiği zaman; 

öğrenmek, bilgili olmak, ahlâk sahibi olmak, edremli olmaktan öte, bir iĢi 

olmak, bir zanaati olmak, bir marifeti olmak, bir kazancı olmak anlaĢılıyor. O 

halde, demek ki, maiĢet ön planda. MaiĢet ön planda olunca o maiĢeti en iyi 

sağlayan bilgi hangisi ise o da ön plana geçiyor. O halde burada bir nevi 

marksist bir görüĢün uygulaması var. Ben- de ilme yönelmenin alt yapısını, 

ilim adamının konumu oluĢturmadı. O macera ayrı bir maceradır. Ama 

benim orada da belki Ģöyle bir Ģansım oldu: -onu da buraya ekleyeyim- bu 

çocukluktaki mizacımı ve merakımı izah ettim. Okumaya baĢladığımda mek-

tebe gittim. Mektep benim meçhullerime cevap veren bir yer olarak 

gözükmedi. Onun için doktor olmaya karar verdim ortaokula gittiğimde. 

Çünkü hem ilkokul, hem ortaokul benim meçhullerime cevap veren bir 

bilim yuvası değildi. O mektepler biraz Önce söylediğim anlamda adam ol-

maya yönelik, ona ayarlanmıĢ yerlerdi. Belki de bu ön planda olduğu için tat-

min olmadım. Orta mektepte bir yıl okuduktan sonra mektebi terk ettim. 

Ondan sonra birtakım meslek öğrenme tecrübelerim oldu. Onlar da 

baĢarısız oldu. Ondan sonra ana babama haber vermeden terk ettim ülkeyi, 

Yani buna 'firar ettim' derler. Ondan sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da üç ay 

iĢportacılık yaptım. Tesadüfler beni oraya sevk etti ve o zaman ticaret 

Öğrendim. Bu üç ay Ankara'da Anafartalar-Ulus arasında önümde tezgâhımla 

iĢportacılık yaptım. Eğer o yolda yürüseydim muhtemelen namlı bir tacir ola-

bilirdim, Çok zevkli bir Ģey, iyi para kazanıyor Ġnsan. Fazla öyle stresi yok; 

kafanızı yormuyorsunuz, alıyorsunuz ve satıyorsunuz. Yeter ki satılacak malı, 

nerede satılacağını bilin. Ben onları o zaman öğrendim. Bunun da benim 

ilmî hayatımda önemli bir yeri oldu. Neden? Hiç maiĢet kaygısı çekmedim. 

Sonraları ben ticaret yapmadım fakat yapabilirim inancı ve ümidi hep benim 

yanımda durdu. Deminki bıraktığım yerden devam edeyim: O tecrübeler  



olmadı, sonunda benim meçhullerimi giderecek anlamda okumaya karar 

verdiğimde ünce bir Kur'an Kursuna gittim. Meselâ, meçhulüm Kur'an oku-

maktı, onu öğrendim. Fakat dediler ki, bunun daha güzeli Kur'an Kursunda 

olur. Gittim oraya, onun güzelini de öğrendim. Bu sefer beni baĢka bir Ģey 

celbetmeye baĢladı. Çünkü beni okutan hoca, ara sıra beni dinlerken bir 

ayete de mana veriyordu, onu da biliyordu, âlimdi. Kur'an Kursu hocası  

Süleyman Hoca'nın ve Ahmet Lütfi Kazancının kayınpederi idi. O bazı ayetleri 

tercüme ediyordu. Bu sefer o beni sarmaya baĢladı. Yani dıĢını yalıyoruz; bu 

Pinti Hamit'in kavanozun dıĢını yalamasına benziyor. Peynir içinde! Onun tadı 

yok. Anladım ki ben, biz hep cam yalıyoruz. O zaman hocama dedim ki: "Sizin 

gibi okuduğumu anlamak istiyorum." Onun tavrı çok önemli. "Kolay olmaz" 

manasında "Ööö!" dedi. Benim mizacımı bilmediği için, beni tahrik etmek için 

-böyle demek gerekiyor- o zat onu bilmiyor, o beni caydırmak için bunu 

söyledi. Halbuki bana bundan iyi bir doping olamazdı. Bu meydan okuma 

anlamına geliyor. Yine benim mizacım devrede: Bu neden zormuĢ? Senelerce 

Arabiyyat okumak lazım, dedi. Ondan sonra benim hiç adını bilmediğim 

Ģeyleri yani sarf, nahiv, mantık vb. demiĢ olmalı. Benim bilmediğim bir Ģeyler 

saydı; bunları okumak lazım, bunlar zor, seneler sürer, sen askere gideceksin. 

Dedim ki, baĢlayalım, sen gerisine bakma. "Ben okutamam, yasak! Burda 

ben Kur'an Kursu hocasıyım, Arapça olmaz." dedi, Olsun, evinde okut. Evde 

de olmaz, beni gözetlerler, görürler. Bir baĢkasını söyleyeyim; o okutuyor, 

sen git orda oku, ama bir daha düĢün. Okuyup da dilenci mi olacaksın? Hep 

bu maiĢetle öğrenme zevki! Konjoktürel olarak haklıydı. Çünkü etrafındaki 

âlimler, medrese mezunlan, medresede müderrislik yapmıĢ insanlar iskat, 

zekât, sadaka-i fıtırla geçiniyorlardı. Onları bildiği için o anlamda söyledi. Bir 

kısmı da Ramazanlarda cerre giderdi gelirdi, bir yıl onunla geçinirdi. Ġlim 

sahiplerinin boyunları büküktü. Ġnsanların ellerine baktıkları için emr-i bi'1-

ma'ruf nehy-Ġ ani'l-münker de yapamazlardı. ĠĢte bunu gördüğünden dolayı, 

"Okuyup da dilenci mi olacaksın? Ben sana bir manifaturacı tavsiye edeyim; 

git orda bir tezgâhtarlık öğren, indir kaldır, mal af sat. Gelince de aynı iĢe 

devam eder, sonra da kendin manifaturacı olursun, tüccar olursun, itibarlı bir 

insan olursun" dedi. Bakın yine orada Ön plana geçen Ģey, maiĢet! Halbuki 

benim önceliğim bu olmadığından bu beni etkilemedi. Ben dedim ki, maiĢet 

hiç önemli değil. Hocam, ben dilenci olmadan geçinirim. Fakat ben bilmek 

istiyorum. Bilmek ayrı bir Ģey. Ben bunu istiyorum. Sonra o bana birilerini 

tavsiye etti. Gittim ben, okumaya baĢladım. Benim ilimle temasımın psikolojik, 

belki de sosyal psikolojik arka planı bu. 

Hayreddin KARAMAN ile...    
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M. Harmancı: Tahsil bayatınızda kimlerden ders aldınız? Hocalarınız kim-

lerdi yani? Nasıl insanlardı? Üzerinizdeki etkileri ne oldu? Onları bize 

tanıtır mısınız? 

Benim ilk Kur'an hocam Zahide isimli anneannemdi. Bence en önemli 

hocam bu. Çünkü Kur'an okumaya karar verdiğimde Ģöyle bir olay oldu. 

Bilme merakım vs. var ama araya delikanlılık girdi, firar enim filan. O zaman 

artık metafizik meçhuller beni meĢgul etmiyordu, Döndüm geldim, kendime 

göre bir dünyevi hayat kurmak istiyorum ama önümde engeller var. Bu en-

gelleri nasıl aĢacağım? O konuda plan program yaptım. YaĢımı büyüteceğim, 

babama haber vermeden erken askere gideceğim geleceğim ya da gel-

meyeceğim, askerde kalacağım, vs. Bir hayat kuracağım. Öyle bir Ģey plan-

lamıĢtım. Bir kıĢ günüydü, avarelik var. ArkadaĢlarla çıkıp yaramazlık 

yapıyoruz. Gece gündüz kar yağıyor o gün. Tabiat müsaade etmiyor dıĢarı 

çıkmaya. Evde soba yanıyor, ben pencereden dıĢarıyı seyrediyorum yalnızca. 

Biz 'ebe' diyoruz anneanneye. Ebemle ben varım. Ebem Ģu cihetten önemli, 

benim hocam da onun memleketinden; Ahıskalı. Ahıska'yı bilirsiniz. 93 har-

binde onlar göçmüĢler daha önce Ahıska'dan. Durumu müsait olduğu için 

Ġstanbul'a gelip Ġstanbul medreselerinde okuyup icazet alıp dönmüĢ RüĢtü 

Efendi diye bir zatın kızı, yedi çocuğundan birisi, en büyüğü bu Zahide. 

Benim annemin annesi. Sonra orayı Ruslar Ġstila edince ya da harp konulunca 

ve biz yenilince, 93'te biliyorsunuz bir çok yerden muhacerat var, ordan da 

muhaceret yaĢanmıĢ. Bunlar dünyanın ortası diye Çorum'a gelmiĢler, 

Çorum'da bu RüĢtü Efendi güzel bir arazi almıĢ. Çorum'da olmayan meyvalar 

yetiĢtirmiĢ bahçesinde birkaç sene içerisinde. Çocuklarının orada ahlâksız 

olacağına kanaat getirmiĢ. Vilayette, Ģehirde, o günün Ģehrinde, hani Ģimdi 

zamane bozuldu falan diyorlar ya, bunun üzerine Çorum'a 20 km. mesafede 

bir arazi satın almıĢ, orda bir çiftlik kurmuĢ ve Hz. Peygamberin hadisinde bil-

dirdiği gibi koyunlarım almıĢ dağa çekilmiĢ. Yani bu isabetli olmuĢ, isabetsiz 

olmuĢ, o ayrı. Bunu yapmıĢ adam. Orda bir kâhya bulmuĢ, ona rençberlik 

yaptırmıĢ, Kendisi balcılık yapmıĢ. Çocuklarını da sadece ahlâksız olmaktan 

kurtarmıĢ. Yani burada hayrın selbî olanını, yani Ģerrin defini elde etmiĢ ama 

hayrın celbini, maslahatın celbini pek düĢünememiĢ, ön plana alamamıĢ. 

Çocuklarının hiçbirini okutmamıĢtı. Çünkü okuma yazma bilmeyen çocuklan 

vardı. Ben onların yedisini de tanıdım. Kendisini görmedim. Benim ebem bir 

kadın mollaydı. Yani Kur'an bilir, eski o Mızraklı Ġlmihal, Ahmediye, Mu-

hammediye filan gibi kitapları okur, böyle bir insan. OturmuĢ o gün Kur'an-ı 



Kerim okuyor. O Kur'an-ı Kerim'i her zaman okuyor. Beni de küçüklüğümde 

evde yaramazlık etmesin diye kadınlara göndermiĢlerdir. Orda da 29 harfi 

öğrenmiĢim. Ben bunu her zaman dinliyorum. O gün iĢte, zamanı gelmiĢ di-

yelim, böyle bir doğrusu metafizik motiv de var. onu da söylemek gerekiyor 

herhalde. Ben dıĢarıyı seyrederken ebem de arkamda, benim arkamda fısıltı 

halinde Kur'an okurken, o Kur'an'a ben çarpıldım o gün. Olay bu! Kibrit bu 

oldu, Tarif edilemez bir zevk aldım ondan ve ben mutlaka bunu okumayı 

öğrenmeliyim, dedim. Ondan evvel beni bunun için kurslara göndermiĢler. 

Kurs dediğim, affedersiniz yanlıĢ söyledim, mahallelerde kadınlar vardı, 

hanım hocalar. Ablalarımla beraber beni de göndermiĢler ama ben ya-

ramazlıktan baĢka bir Ģey yapmamıĢım oralarda. Ebeme dedim ki: "Ben bu 

Kur'an-ı Kerim'i okumak Ġstiyorum." O da Ģöyle gözlüğünün üstünden baktı. 

Tabiî, benim böyle bir teklif yapmam mümkün olmadığı için önce yani öyle 

baktı. Yani 'benimle alay mı ediyorsun?' anlamında baktı. Ciddi olduğumu 

görünce de ağladı. Bir anda gözünde iki damla yaĢ belirdi. Ciddi olduğumu 

anladı, Çünkü, olur, dedi. "Hemen bir elifba bulalım" dedi "ĠnĢaallah 

baĢlayalım." Tok" dedim "elifba değil, bu mushaftan Ģimdi öğrenmeye 

baĢlayacağım." Önce olmaz diyecek oldu; baktı, ısrar ederse ben vazgeçerim. 

Elifba yok, elifbayı orda görmüĢüm, hoĢuma gitmemiĢ vaktiyle, çocuklukta, O 

da akıllı bir kadın olduğu için Kur'an-ı Kerim'in sonunu açtı. (Uzun bir süre o 

mushafı sakladım ben. Fakat çok fazla yıpranmıĢ oldu, sonra defnettim o 

mushafı. DıĢı keten kaplı, kırmızıya yakın sandan kırmızıya yakın sayfalı bir 

matbu Kur'an idi.) Nâs sûresini açtı, onu da ezbere biliyorum zaten. Ama 

dedi ki bana, Ģimdi surdan baĢlayalım, madem öyle istiyorsun. Harfleri bi-

liyorsun, iĢte bak Ģu Kaf tır. Bir de orda heceleme yoluyla okuturlardı, onu da 

yapmadı. Bana dedi ki: (kısaca söylüyorum) Bu Kaf tır, bunun üstündekine 

ötre derler, bu bunu "ku" okutur. ġu da Lâm'dır, buna da cezim derler; bunu 

buna vurduğunda "kul" diye okunur. Zaten "kui"ü biliyorum; burda ötre ile 

cezmin fonksiyonunu öğrenmiĢ oldum. Birinci satın bana böyle anlattı. 

Dedim tamam, bundan fazlasını taĢıyamam ben. Bunu kendi kendime bir 

öğreneyim, tekrarlayayım. Bir hafta ebemle evde çalıĢtık ve Kur'an okudum. O 

günden itibaren dıĢarı çıkmadım. Yani her gece biz sinemaya gidiyoruz, 

kahveye gidiyoruz, kâğıt oynuyoruz, tavla oynuyoruz; öbür cinsin 

küçüklerini, bizim yaĢıtlarımızı tanımaya çalıĢıyoruz mahallelerden, nerede 

kim var 15 yaĢlarında falan. AkĢam da parolamız ıslıktır. Bir ıslık duydunuz 

mu zincirler tutmaz! O günün akĢamında ıslıklar bana menfur geldi. Islıklara 

cevap vermedim. Ertesi günün gündüzünde de dıĢarı çıkmadım. ĠĢte bu, yani 
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o, bir süratli dönüĢ oldu. 

Benim ilk hocam Zahide ebem oldu. Onunla biraz uğraĢtıktan sonra, "Kur'an 

Kursun'a git artık" dedi "benim bundan sonra tecvidim pek güzel değildir, 

tecvidi orda okuman lazım." Orda Hafız Kemal Efendi vardı, ondan biraz tec-

vid öğrendim, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okumayı öğrendim. Bir iki bir yer ez-

berledim. YaĢım ileri olduğu için hıfza karar vermedim. Zaten hafız olmayı is-

temiyordum, öyle bir Ģeyim yoktu. ĠĢte orda Arapça okumaya karar verdim. 

Daha doğrusu Kur'an'm anlamını öğrenmeye, okumaya karar verdim ve o da 

yine Ahıska'dan bu sefer 937'de kendisini orda idam edecekleri için bunu 

önceden istihbar edip bir arkadaĢı ile birlikte kaçıp Türkiye'ye sığman Server 

Efendi adında bakkallık yapan bir hoca efendiyle tanıĢtım. Beni ona 

gönderdi. Geldim, o hoca efendi bakkal yaĢlı. Bir oğlu var. Okuyanlar dilenci 

oluyorlar diye oğlunu -çok ilginçtir, bozulmasın diye mektebe göndermemiĢ-

dilenci olmasın diye de okutmamıĢ, terziye vermiĢ. Adı Mustafa, oğlu var, 

kızları var, talebeleri var. Talebelerinin içinde oğlu yok! Bunu tekrarlıyorum: 

Kim var? 65 yaĢında biri var. Aklım takmıĢ, insan yaĢlanınca da okuyabilir, 

merak etmiĢ öğrenmiĢ; falan Ģu yaĢında okumuĢ, filan bu yaĢında. Geliyor gi-

diyor, 5 senede daha sarfı sökememiĢ, Böyle bir insan ama hocayı meĢgul 

ediyor. Ondan sonra anlayan bir müezzin vardı; o anlıyor. Bir de verem has-

talığına yakalanmıĢ Alacalı biri vardı. O da ölmeden önce biraz okuyayım da 

molla olarak öleyim diye hoca efendiyi iĢgal ediyor. Etti üç. Bir de bir caminin 

imamı vardı, o dört kiĢi. Böyle anlattığım gibi geliyorlar, ondan okuyorlarmıĢ, 

tekrarlıyorlarmıĢ. Bir de ben gittiğimde izhar okuyorlarmıĢ. Ben hocanın elini 

öptüm. Ben de okumak istiyorum, dedim, Hoca da gene "ööö..." demedi 

ama "iyi de biz izhar okuyoruz. Ya sen bekleyeceksin, bunlar tekrar ederken 

baĢtan baĢlayacaksın ya da anlayamazsın." dedi. ġimdi benim çok hevesli 

olduğumu ve beklemek istemediğimi görünce "Yahya Efendi'ye -yine bak-

kallık yapan- Molla Yahya'ya git, o sana Sarf okutsun, Sarfı bilir" dedi. "Sarf 

okutsun, ondan sonra biz de bunu biliriz, Avamil'den baĢlayacağız tekrar, sen 

de Sarfı orda okursun, gelir Avamil'den baĢlarsın." ĠĢte bu tarzda bununla 

anlaĢtık. Molla Yahya Efendi'ye gittim. Molla Yahya Efendi gerçekten ikmal 

edememiĢ bir zat fakat ilme âĢık ve iyi bir pedagog. Bende aĢk hâsıl olmuĢ, 

beni yönlendirmede onun da çok rolü oldu, bana cesaret verdi. Benim bu ko-

nuda kabiliyetli olduğumu, hattâ biraz abartılı olarak söyledi. Çünkü onun 

okuduğu bir süre var, diyelim ki Ģu kadar sene uğraĢmıĢ o da o Sarfla. Biz 

onu üç ayda kayıtsız bir Sarf Nahiv kitabından okuduk beraber. ġu da il- 



gilendirmiyor sizi ama kültür tarihimizi ilgilendiriyor: "Bana bir Emsile bul da 

gel" dedi. Üç gün Çorum'da Emsile aradık, Çorum'u baĢtan sona taradık. Bir 

Emsile kitabı! Ben de onu yeni harflerle yazdım "eni si le" diye. Ne kadar zor 

geliyordu, nasıl aklımda tutacağım bu 'emsile' kelimesini diye. Çünkü hiç 

duymamıĢım EmsĠle'yi. Neyse, onu arıyoruz arıyoruz. Çoğu insan babasının 

kitabını yakmıĢ, çoğu da gömmüĢ korkusundan. Yani evde aranır, bunlar bu-

lunur, baĢımıza ĠĢ gkarır diye korkuyor insanlar. ĠĢte, vardı ama yavrum filan, 

diyorlar, bir iki bir Ģey çıkarıyorlar, hiç alâkası yok onunla. Yine de adam, 

Allah razı olsun, kendisi mi hoca efendi mi onu unuttum ben, Server Efendi 

mi kendisi mi bana kayıtsız bir Sarf Cümlesi buldular da (kayıtsız malum, ha-

rekesi olmayan, izahatı olmayan demek) onu buldular, onunla baĢladık. Üç 

gün bîr vilayette Sarf kitabı bulamamıĢtık. 

Zahide Hanım, Kemal Efendi, Yahya Efendi, sonra Server Efendi... Server 

Efendi'den Izhar'ı bitirdim. Kâfiye'nin ortalarına geldiğimde Ġmam-Hatip Mek-

tepleri açıldı. Askerliğim de yaklaĢmıĢtı. Çok sardı beni bu iĢ fakat askerlik ke-

secekti. Askerlik iki seneydi o zaman. Belki de ondan sonra ya hevesim kaçar 

ya da hayat beni değiĢtirir. Ġstemiyordum araya bir Ģey girsin. Ġmam-Hatipler 

açılmadan Mısır'a kaçmaya karar verdim. Uzatmıyorum bunları. Engeller çıktı. 

Beni götürecek adam, Suriye'de Konya'lı öğrenciler var, dedi. Eliili yıllarm 

baĢlarında oluyor bu iĢ ya da kırklı yılların sonunda, ellili yılların baĢlarında 

oluyor Ģu söylediğim. Daha Ġmam-Hatip açılmamıĢtı. ĠĢte o zaman Kon-

yalılardan kim vardıysa Suriye'de, onlarla ben görüĢeyim de onlar seni Mısır'a 

gönderebilirlere ben seni oraya götüreyim, Suriye'ye. O zat, Davut isimli bir 

zat bana bunu söz verdi. Kaçakçıydı kendisi, sınırda vuruldu. Ġyi ki beni 

götürmemiĢ o zaman. Orda tabiî bu iĢ akim kaldı ama yine ben Mısır projesi 

üzerinde dururken Ġmam-Hatipler açıldı. O arada çok uzun maceralar var, 

onları geçiyorum. Nasip Konya'ymıĢ, Konya'ya geldik. Konya'da birinci sene 

girdim. Mehmed Doğru vardır, sizin hemĢehriniz, yani Konyalıların hemĢerisi 

Mehmet Doğru'nun bulunduğu bir T' sınıfı vardı. Ben ilk sene gittim, 951'de 

açılmıĢ, bir iki ay geç gittim. Çünkü evrakım natamamdı, yaĢ meselem vardı 

falan filan... Fakat düĢün iĢte, bir efelik yapmıĢ, Ankara'da ticaret yapmıĢ, 

sonra Ona Mektebe girmiĢ çıkmıĢ bir adamım iĢte. Boyum poĢum da fena 

değil, saçım sakalım da güzel, kılığım kıyafetim de iyice. Bu tarzda gittim 

Konya'ya. Müdür dedi ki: "Evrakını bırak, hemen sınıfa gir. Bir ayın kaldı, bir 

ayın bile tam değil. Bütün ödevlerini, imtihanlarını tamamlayacaksın, sana 

müsamaha edeceğim." dedi. Ali Rıza isimli bir eski avukat, yaĢlı bir zam. Bir 
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de onun kâtibi vardı, mütekait astsubay. O beni aldı sınıfa götürdü. Ben 

sınıfa girince sınıf rap diye ayağa kalktı. Beni müfettiĢ sanmıĢlar. Oranın ule-

masından, Konya ulemasından Abdullah Ulubay Hoca Efendi vardı, Konya 

Müftüsü diye tanınırdı. O da akaidden imtihan ediyormuĢ çocukları. Sobanın 

baĢına oturmuĢ, o da paltosunu düğmeleyerek Ģöyle kalktı. ġimdi ben ne 

yapayım? Kâtip beni içeriye koyun katar gibi kattı gitti de ben kapının içinde 

kaldım. Millet de kalktı, hoca da kalktı. Sonunda böyle lafla anlatmaktansa 

dedim, süratli bir Ģekilde kendi kendime, hocanın elini öpeyim, hocanın elini 

öperken de ben talebe olarak geldim diyeyim, Ben zaten elini öpmeye -

çok zekiydi hoca. Hoca bilir ki cumhuriyetin müfettiĢleri, yaĢı kaç olursa 

olsun, hocanın elini öpmez- ben elini öpmeye eğilir eğilmez, bıyık altından 

çok hafif güldü, onu ancak ben yakaladım ve hemen oturdu. Bana da, otur 

bakayım Ģuraya, dedi. Verin Ģuna bir kâğıt, dedi. Daha ben akaid kelimesini 

yaz deseniz eski harflerle yazamam. O çünkü Izhar'da geçmemiĢ! Bir de kâğıt 

verdiler. Akaid okutmuĢ hoca, imtihan ediyor. Bana da soruyu yazdırdı. 

Ben de kafamla cevap verdim ve beĢ numara aldım on üzerinden. En 

kıymetli notumdur bu benim Abdullah Ulubay Hoca Efendi'den okumadan 

aldığım beĢ numara. Ġtikadım sağlammıĢ. Zaten malum, akide biraz akıldır, 

kelâmdır, biraz da mantıktır. Herhalde onunla bir Ģeyler yazmıĢ olmalıyım. 

Bir de o dede sohbetlerinden kulakta kalan Ģeyler de varmıĢtır. O sene bir ay 

falan, ben imtihanları tamamladım ama gene evrakta problem çıktı ve beni 

okul kabul etmedi. Bir ay sonra uzaklaĢtırdılar, çok sevdikleri halde, 

beğendikleri halde. Ne diyorum, mevzuat bakımından beni okuldan attılar. 

Ben de hoca efendiyi tanımıĢtım, Hacı Veyiszade Mustafa Efendi'yi, Onu 

tanıyıĢımı da çok kısa anlatayım: Konya'ya geldiğimin Ġkinci günüydü. Güven 

Oteli vardı. Kapı Camiinin yanından giden bir yol vardı. Kapı Camii sağınızda 

kalır, bir yol Tevfikiye caddesi, çok geniĢ olmayan bir caddeydi, orda Yalçın 

Oteli diye bir otel vardı. O otele yerleĢmiĢtim. ĠĢte mektebe kaydoldum, yer 

arıyordum falan; bir de gideyim, bir namaz kılayım dedim, Aziziye Camiine 

gitmiĢim, orda da hoca efendi namaz kıldırıyor. Lâkin bana göre "Allahe 

Ekber" diyor. Yâ dedim, saçlı sakallı bir zat, yaĢını baĢını almıĢ, Konya gibi bir 

yer, böyle bir cami, Ģehrin ortasında,.. Daha "Allahu Ekber" demesini bilmiyor 

"Allah" mübteda "Ekber" de haber, yani bu merfu, bu nasıl "Allahe" oluyor? 

Sağdan baktım olmuyor, soldan bakam olmuyor; bu yanlıĢ, ben bunu bir 

düzelteyim, dedim, karar verdim. Ondan sonra namaz bitti. Mer-

divenlerden ineceği yere kadar takip ettim onu. Orda yanında insanlar azaldı, 

mahcup etmeyeyim istiyorum. Yanına sokuldum "Selamün aleyküm hocam" 



Dedim ki: "Siz 'Allahe Ekber' diyorsunuz" ve hem de ukalâca arkasından, 

"Allah" mübteda "Ekber" de haberdir, dedim. Bu merfu olur "Allahu Ekber" 

denir, siz niye "Allahe Ekber" diyorsunuz? "öyle mi dedim babam?" dedi. 

"Öyle dediniz" dedim. "Sen nerelisin?" dedi. Falan yerliyim, adın ne, filan... 

"MaĢallah maĢallah" dedi, Ģöyle kafamı sıvazladı, Hiç oraya varmadı artık 

ondan sonra. Dediydin demediydin falan diye. MaĢallah dedi. Niye geldin bu-

raya? Okumaya. Ġyi iyi, dedi. Aman dedi, oku çalıĢ falan dedi. O gün hocayla 

maceramız bu kadar. O gitti. O gidince ordakiler dediler ki (orda bir takım 

adamlar da bizi dinlediler) "Sen bunun kim olduğunu biliyor musun?" Yoo, 

dedim. Buranın imamı herhalde. ĠĢte buna dediler "Hacı Veyiszade Mustafa 

Efendi derler." Bu âlimdir, dediler, bu büyük âlim bir zattır! Yaa, öyle mi, 

dedim. Yine de içimden diyorum ki, âlim ama yine de "Allahu Ekber" demeyi 

bilmiyor! ĠĢte hoca efendiyi ilk tanıyıĢım böyle oldu. Sonra beni mektepten 

çıkarınca, tabiî biz böyle "ööö"ye karĢı Ģeyiz ya o bize muharrik geliyor, Ben 

bu mektebe girerim dedim; tavan, baca ve dahi tekmil delikleri kullanır, bu-

raya girerim. Ne olursam olayım girerim, Hani var ya Mevlânâ'da; "Bâza" 

diyor zaten. "Bâza" dediler geldik Konya'ya. Biz hurdan gelin olmayız, gi-

receğim buraya. Yalnız bu sene olmayacak, bu iĢ anlaĢıldı, dedim. Ġkinci yıl 

için hazırlık yapıyorum, her türîü hazırlık yapıyorum. Bu meyanda da Kâfiye 

derslerimi devam ettirmek üzere hoca aramaya baĢladım. Yolum o "Allahü 

Ekber" diyene çıktı. Yani adresler onu gösteriyor kime soruyorsam. Bir de 

onun Cemil Efendi diye bir talebesi vardı. Alaaddin Sarayı'nın orda bir cami 

var, ĢöyĠe Alaaddin Tepesi'nin arkasında, o caminin adını unuttum -ya da 

vardı diyeyim- yani Alaaddin Tepesi Sarayı var ya, ordan o Dedeler Bahçesi 

vardı, oraya yöneldiğinizde hemen sağda bir cami var. O caminin imamı 

Cemil Efendi diye bir zat vardı, o hoca efendinin talebelerindendi. Kâfiye'yi 

ondan bitirmemi tavsiye etti hoca efendi. Ben tekrar derse baĢladım, Cemil 

Efendi'yle Kâfiyeyi okuduk ama bu arada iĢte hoca efendi evde Tecrid oku-

tuyordu. Kendi evinde onun Tecrid derslerine devam ediyorduk. Mevlânâ'ya 

yakın bir yerde bir evi vardı hocanın. Mektepteki hocalar dıĢında AkĢehirli 

Ahmet EfendĠ'yi tavsiye etiler. AkĢehirli Ahmet Efendi'den mantık okumak Ġs-

tedim sıra oraya geldiğinde. Ama o mantık okutmadı, baĢka bir Ģey okuttu. 

Bir iki ay onun derslerine devam ettik kulakları çınlasın Ali Osman Koçkuzu 

ile birlikte. Kapı Camii'nde vaaz ederken hoca Mülteka'yı takip ediyordu. 

Orda onun derslerini izledik biz, hattâ kitabımızı alır giderdik. O da onu oku-

yarak vaaz ediyordu. Sonra Farisi'ye merak sardım. Muhsin Koner diye bir zat 

vardı, belediye baĢkanı. Farsça bilirdi. Mezhebinin Özü diye bir kitabı vardır, 
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O iyi bilir dediler Farsça'yı. Ben de gittim, onun evini buldum. Bana Farsça 

okut, dedim. O da -onun tabiriyle söylüyorum- "Kürt Arif vardır dedi -onun 

tarifiyle söylüyorum, bana göre değil- Arif Etik, hocadır, abidir, daha doğrusu 

bizim için hocadır; onu tavsiye etti bana. Bir de Bekir Haki Efendi diye bir zat 

vardı. O da Buhara'dan gelmiĢti, o da Farsça'yı çok güzel bilirdi. Bekir Efen-

di'den ben Farsça okumadım fakat onun sohbetinde bulundum. Arif Hoca'ya 

gittim. Ondan da Farsça okutmasını istedim. O zaman hoca psikolojik olarak 

rahatsızdı. Sinirlendi Farsça okumak istiyorum dediğim zaman. Anlamsız ama 

böyle iĢte. Tuhaf bir hali vardı. Ġplikçi Camii o zama^ müzeydi. Ona çok yakın 

bir kitapçı dükkânı vardı. Ben biraz üzerine gidince iĢin; bir ay sonra gel, 

dedi. Tam otuzuncu gün damladım buraya. Selâmün aleyküm hocam, bana 

söz verdiydiniz dedim. O zaman hiçbir laf söylemeden raftan bir Zeban-t Fa-

risi diye bir kitap çekti. Farsça öğretmek için yazılmıĢ Osmanlıca bir kitap. 

Hemen derse baĢladım. Arif Hoca bana Farsça okutmaya baĢlayınca, oğlunun 

söylediğine göre, kendisi de Mesnevi okumaya baĢlamıĢ. Çünkü Mesnevi'den 

Seçmeler diye bir kitap vardı, onu da okuturdu bana Zeban-ı Farisi yanında. 

Hoca o münasebetle Mesnevi okumaya baĢlamıĢ geceleri kalkıp sabah 

namazından önce. O zaman namaz falan da kılmıyordu, rahatsızlığı öyleydi, 

Mesnevi okumaya baĢlamıĢ o seherlerde Mesnevi okuyarak iyileĢti hoca, tekrar 

sağlığına kavuĢtu. Hattâ ondan sonra Ġmam-Hatip mektebine hoca oldu, 

Ġslâm Enstitüsüne hoca oldu. Ayrıldıktan sonra da onunla dostluğumuz 

devam etti. Belli bir süre sonra da ben bu Farsçayı kendi kendime artık 

devam ettirdim. Konya'da bir de tabiî mektebin içinde sıradan hoca olmayıp 

farklı hoca olduğu için kendisinden farklı anlamda Ġstifade ettiğim hocalar 

vardı, Bunların da baĢında Tahir Elliiki diye bir zat gelir. Konyalılar "Elliikinin 

Tahir Efendi" derlerdi herhalde o zata. O darülfünun ilahiyat mezunu bir 

hoca efendiydi. Dükkânı vardı, ticaretle meĢgul olurdu. Bu mekteb de 

açılınca buraya hoca olmuĢtu. Ondan da çok istifade ettik. Sıra dersi dıĢında, 

mektep dersi dıĢında benim bu Konya'daki hocalarım Ģu anda 

hatırlayabildiklerim kadarıyla bunlardır. Ondan sonra Ġstanbul'a geldik. 

Ġstanbul'da da bizim o zaman mektebimizde de, yani Yüksek Ġslam'da da me-

sela Celal Hoca gibi, meĢhur Ġzmirli'nin talebesi gibi değerli hocalar vardı. 

Doğrusu onlardan da istifade ettik. Bunun dıĢında, yani mektep dıĢında 

Yusuf Cemil Efendi diye ya da Hafız Yusuf Bey diye bir zat vardı. Bu merhum 

Akifin dostlarından. Burda da o zata devam ettik bir kaç arkadaĢımla. Bekir 

Bey, gene Ģimdi Fars dalında Prof. Mehmet Nazif ġahinoğlu diye bir ar-

kadaĢımız vardı o, ben, bir kısa müddet Esad CoĢan Hoca o zaman tabiî, hoca 



değildi, öğrenciydi, Necati Lugal diye bir zat vardı, onun talebesiydi; onun 

tavsiyesiyle o da biraz hocaya devam etti, o hoca efendiden istifade ettik. 

Mektepte birçok hoca efendi geldi geçti, onlann hepsini derleyip toparlamak 

zor. 

Saffet Köse: Fıkıh mirasımız ve fıkıh usûlü ile ilgili iki sorum var. Bi-

rincisi, fıkıh mirasımızın günümüz hukuk dünyasının istifadesine su-

nulabilmesi için çalıĢmalarımızda nasıl bir yöntem izlemeliyiz? Sözgelimi 

günümüz hukuk dünyasına ancak 20.yy. baĢlarında girebilmiĢ olan 

önemli birtakım teoriler var. Sadece bir vakıanın tespiti olarak 

söylüyorum; bunlar bir teori oluĢturabilecek zenginlikte fıkhı mirasımız 

içerisinde yer alıyor. Bunu bizzat modem hukukçular itiraf ediyorlar. Bu 

alanda fıkıhla meĢgul olanlar nasıl bir yol izleyerek çalıĢmalar yap-

malılar? 

Fıkıh usûlü ile ilgili sorum da su: 

Elimizde fıkıh usûlü gibi gerçekten orijinal bir disiplin var. Günlük ha-

yatla fıkhın bağlantısını kurmak da bu usulü özümsemekteki geçiyor.  
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Ancak usûl-i fıkıh kitaplarına baktığınızda hep aynı örneklerin tek-

rarlandığını görüyoruz. Niçin fıkıh usûlü kitaplarındaki örnekleri 

güncelleĢtirmiyoruz? Tabii klasik örneklerin yanında 

Ġslâm'ın temel esaslarını değerlendirirken Ģekil ile öz arasındaki dengeyi 

nasıl kuracağız? Sözgelimi tarihte bir tarafta hatmiler, diğer tarafta 

zahirîler var. Günümüzde de bunların uzantılarının olduğunu biliyoruz. 

Bunu nasıl aĢanz? 

Fıkıh usulünde, daha ziyade eskilerin (taklitçi fukahânın) yazdıklarında 

örneklerin değiĢmemesinin sebebi özümseme eksikliği ve hata etme kor-

kusudur. Yeni yazılanlarda kısmen de olsa örnekler zenginleĢtirilmiĢtir. 

Naslan değerlendirirken (yorumlarken ve bunlardan hüküm çıkarırken) Ģekil 

ile öz arasındaki dengeyi nasıl kuracağımız sorusunun cevabı büyük ölçüde 

klasik fıkıh usulü eserlerinde vardır; bunun için kıyas, illet-hikmet, istıslah, is-

tihsan, örf gibi konuları incelemek gerekir. Günümüzde Ģekil-öz dengesi ile 

ilgili problem tartıĢılırken çağdaĢ hayattan gelen baskılar, kurulması matlup 

olan dengeyi olumsuz etkilemektedir. Sağlıklı yol, kendimizi baĢkalarına 

beğendirme uğruna değiĢtirmek ve bozmak değil, kendimiz olmak, kendimiz 

kalmak, değiĢmek isteyen baĢkalarına alternatif sunmak, Allah'ın murat ettiği 

hayat tarzını keĢfetmek ve yaĢamak için gerekeni yapmaktır. Meseleye bu 

perspektiften bakıldığında asla değiĢmeyecek Ģekillerin ve kesin olarak zayi 

edilmemesi gereken özlerin daha iyi, daha sağlıklı yakalanabileceğini ve 

sağlıklı dengenin kurulabileceğini umuyorum. 

Mehmet Harmancı: Ġslâm hukuku bünyesinde "usul-i fıkb (bükük fel-

sefesi)nin yeri ve önemi nedir, sizce? Bugün Ġslâm hukuk telif ve ter-

cemesinde Ġslâm hukuk felsefesine yeterince ağırlık verilmekte midir? 

Ġslâm hukukunun yarınları ve yarınlarda Ġslâm hukukunun misyonu 

açısından hu durumu değerlendirir misiniz? 

Usulü'1-fıkh ilim dalını tek baĢına hukuk felsefesi de, hukuk metodolojisi de 

ifade edemez. Fıkıh usulü ilmi kısmen bunları içeren ama aĢan, Ġslâm'a mah-

sus, müslüman âlimler tarafından telif edilmiĢ bir alimdir. 

Günümüzde Ġslâm hukuku alanında yapılan çalıĢmaları, taklit (eskilerin tek-

rarı) ve tahkik (araĢtırma, inceleme, ictihad) mahsulü çalıĢmalar diye iki 

gruba ayırmak gerekir. Taklit mahiyetindeki çalıĢmalarda asıl fıkhı üreten 
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müctehid, usulünü de kullanmıĢ, ona gerektiği kadar ağırlık vermiĢtir. Tahkik 

mahsulü yeni çalıĢmalar da kendi içinde iki gruptur. Bunlardan birinde eski 

usul ile yeni ictihadlar yapılmıĢtır. Eski usu! de bir müctehidin ve mezhebin 

usulü olarak değil, bütün klasik usul olarak ele alınmıĢ ve kullanılmıĢtır. 

Ġkinci grup çalıĢmalarda usul de yenilenmiĢ; deliller, bunlardan bilgi ve 

hüküm elde etmek için uygulanacak yöntem üzerinde önemli değiĢiklikler ve 

yenilikler yapılmıĢtır. Ġslâm modemisîlerinin yaptıkları bu ikinci grup 

çalıĢmaların sıhhat ve meĢruiyetleri henüz tartıĢma aĢamasındadır. Fıkhın ge-

leceğini bu iki usulün meĢruiyet çerçevesinde izdivacı belirleyecektir. 

Mehmet Harmancı: Günümüz Türkiyesinde "ulema" dîye ad-
landırabileceğimiz bir sınıf var mıdır? Bu tabirin karĢılığı olarak "aydın" ya 
da "akademisyen"den söz edilebilir mi? "Ulema" sınıfının toplum 
içindeki fonksiyonu nedir? Bugün o fonksiyonu üstlendiği söylenebilir mi? 

Ulemâ âlimin cem'i olup yukarıda tanımladığımız ilim adamı demektir. Aydın 

kavramının kökeni yabancıdır. Akademisyenin bizdeki geçmiĢi (selefi) bir  
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ölçüde yüksek medrese hocasıdır. Medrese veya üniversite tahsilinden 

yetiĢmiĢ bir kimsenin ulemâdan biri (âlim) olabilmesi için bir yandan mes-

lektaĢları tarafından, diğer yandan da geniĢ halk kitlesince kabullenilmiĢ, 

bazen sivil toplumun, bazen de buna ek olarak resmî makamların itimadına 

mazhar olmuĢ, sözü dinlenir, görüĢleri ve tavsiyeleri kaale alınır bir kimse 

olması gerekir. Günümüzde üniversite tahsili ile yetiĢip klasik âlimin yerini 

tu tan kimseler vardır. 

Mehmet Harmancı: Hukuk vakıa meydana geldiğinde ona yönelik 

çözümler/yorumlar üretir. Oysa günümüzde karĢımıza problem olarak 

çıkan meseleler zaten Ġslâm hukukuna aykırı teorik j pratik 

yapılanmadan doğmaktadır. Bu yanlıĢ zeminin doğurduğu sorunlara 

doğru cevaplar vermek ne kadar mümkündür? Kimi zaman geçici çözüm 

olarak sunulan birtakım hususlar sorun sahibini rahatlattığı için onu re-

havete de itebilmektedir. Böylece aslen gayr-ı meĢru bir durum psikolojik 

de olsa meĢru imiĢ gibi algılanabilmektedir? Bu süreci aleyhimize 

çevirmekten nasıl kurtulabiliriz? 

GeçmiĢte de âlimler fıkıh alanında iki çeĢit çalıĢma yaptılar, bilgi ve hüküm 

ürettiler. Birincisi teorik olarak kaynaklardan yola çıkan, normal ve ideal 

Ģartlarda olması gereken fıkıh. Ġkincisi konjonktürü gözeten, iyi ve kâmil 

olana geçiĢi sağlayan, âcil sıkıntıyı gidermeyi amaçlayan fıkıh, Her iki çeĢit 

çalıĢma sürdürülür ve belli zamanlarda, mekânlarda, fert ve gruplarda da olsa 

kâmil olan yaĢanırsa "geçici ile devamlı, ideal ile reel, zaruret ile azimet" yer 

değiĢtirmez, aslın bozulması ve kaybolması tehlikesi bahis mevzuu olmaz. 

Halil Uysal: Ġslâm hukuk tarihi çeĢitli dönemlere ayrılmaktadır. Siz bir 

Ġslâm hukuk tarihçisi olarak cumhuriyet dönemi Türkiye'sini hukuk tarihi 

açısından hangi bağlamda değerlendiriyorsunuz? 

Ġslâm hukuku bütün müslümanların hukuku olduğu için onun uygulanma ve 

iĢlenme tarihini de Ġslâm ülkelerinin bütünü çerçevesinde ele almak gerekir. 

Meseleye yalnızca Türkiye açısından bakacak olursak cumhuriyet döneminde 

Ġslâm hukukunun uygulanmasını resmî olan ve olmayan Ģeklinde iki alanda 

değerlendirmemiz daha doğru olur. Resmî alandaki uygulama, cumhuriyet 

kanunlarından önceki sabit haklar ve hak doğuran tasarrufların tasfiyesi 

çerçevesinde kalmıĢtır. Resmî olmayan uygulamadan maksadımız halkın, 

dine bağlılığı sebebiyle bilenlerden sorup öğrenerek dünya iĢlerini de dinine 

uygun kılma çabasıdır. Müslüman halkımızın büyük çoğunluğu, miras ve aile 
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hukuku ile yiyecek içecek Ģeyler baĢta olmak üzere (bu konularda dine uyma 

çabası daha yoğundur) hemen her konuda bilenlerden fetva sormuĢlar ve 

iĢlerini buna göre yürütmeye çalıĢmıĢlardır. ġu haĠde resmî olmayan uy-

gulama göz önüne alınırsa cumhuriyet Türkiye'sinde de Ġslâm hukuku daima 

yürürlükte kalmıĢtır denilebilir. 

Ġlmî çalıĢmalara ve araĢtırmalara bakıldığında yine bu dönemde hem 950 

öncesinde hem de baba ziyade bundan sonra dünyanın ilgisini çekecek eser-

lerin ortaya konduğunu, bu manada Ġslâm hukukuna ilginin kesintiye 

uğramadığını görüyoruz. 

 

Halil Uysal: Ülkemizde birtakım kuruluĢlar tarafından birtakım kongre ve 

sempozyumlar organize edilmektedir. Bu kongre ve sempozyumlara ulus-

lararası ya da ulusal bazda farklı kesimlerden katılımlar olmaktadır, 

Ömeğin Konya'da düzenlenen Ġslâm Ticaret Hukuku Kongresi'ne ulus-

lararası katılım olmuĢtu. Aile Hukuku Sempozyumu'nda bir anlamda biz 

bizeydik. Abanttaki toplantılarda ise bizdeki "siz" ve "biz" ler vardı... Siz 

bu kongre ve sempozyumları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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Ülkemizde yapılan ulusa! veya uluslararası kongre ve sempozyumların Ġslâm 

hukuku ile ilgili olanlarının bir kısmı yalnızca ilmîdir, bir kısmı ise uy-

gulamaya yöneliktir. Konya'da yapılan Ġslâm Ticaret Hukuku Kongresi bu 

ikincisine ömektir. Burada ekonomik hayatında gönüllü olarak Ġslâmî ku-

rallara uymak isteyenler, baĢka sistemlerle iç içe yaĢadıkları dünyada 

karĢılaĢtıktan problemleri gündeme getirip çözüm istemiĢlerdir. Abant ben-

zeri toplantılar ise daha farklı amaçlara yönelik olup katılımcılar da buna göre 

belirlenmiĢtir. Burada bir araya gelenlerin sorusu, "Ġslâm hukukunu bugün 

hayatımıza nasıl uygulayabiliriz, belli problemlerin çözümleri nelerdir?"  

değildir. Burada soru, farklı inanç, hayat tarzı ve dünya görüĢüne sahip bu-

lunan kesimlerin bir arada, huzur içinde, hak ve özgürlüklerini elde ederek 

yaĢamalarım mümkün kılacak düzen ve düzenlemelerle ilgilidir. Bana göre 

bütün bu ilmî toplantılar yararlı olmakta, tarafların kendilerini tartıp test et-

melerini, biribirlerini ve problemleri daha iyi anlamalarını, çözümleri daha 

ayağı yere basılı olarak aramalarını sağlamaktadır. 

Saffet Köse: Din bizim bayatımızın hangi alanına, ne ölçüde müdahildir? 

Yani dinin alam neresidir? 

Dinin bizim hayatımıza müdahalesinin alanını belirlemek istediğimizde 

"hayat alanlarının birbiri ile ilgisini" göz önüne almamız gerekir. Ġnsan hayatı 

bir bütündür; bölünme sun'îdir, anlamak ve anlatmak içindir, yaĢarken 

bölünme yoktur, her alan iç içedir. Dinin özü insan-Allah iliĢkisi olduğuna 

göre bu iliĢkinin bir alanda kesilmesi, yok olması mümkün değildir; kesilirse 

o alanda dinsiz olur, halbuki dindarlık kesinti kabul etmez. Dînî ilimlerde 

mubah, serbest, sükût geçilmiĢ diye ifade edilen alanlar dinin fkul-Allah 

iliĢikisinin) yok olduğu alanlar değildir, buralarda kulca yaĢamanın belli kural 

ve Ģekillere bağlanmadığı, kesintisiz kulluk Ģuuru içinde insanın davranıĢ ser-

bestliği içinde bulunduğu anlaĢılır. Bu Ģerbetlik de mutlak olmayıp dinin 

amaçları ve genel kuralları ile sınırlanmıĢtır. Helâl olmak Ģartıyla mü'min is-

tediğini, istediği zaman yer ve içer. Ancak tıka basa yiyemez, baĢkaları muhtaç 

iken lükse kaçamaz, ruh-beden, biyolojik ihtiyaç-ahlâk dengesini gözden ırak 

tutamaz. Bilim ve teknoloji yoluyla tabiat üzerinde tasarruf ederken 

yeryüzünde yaĢayan ve yaĢama hakkı olan insanlar ile gelecek nesillerin 

zaranna olabilecek eylemlerden uzak durur. 

Mehmet Harmancı: Ġslâm hukuku âtıl mıdır? Çağa cevap veremez mi? Bu 

tür suçlamalar hususunda neler söylemek istersiniz? 
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kukunun çağdaĢ ihtiyaçları karĢılayamayacağım, çünkü Ġslâm hu-

kukunun vahye dayalı olduğunu, bu kuralların değiĢmez (statik) 

olduğunu, hayatîn ise sürekli geliĢen ve değiĢen bir yapıya sahip 

olduğunu, değiĢmez kurallarla değiĢen hayatın ihtiyaçlarına cevap ve-

rilemeyeceğini söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz? 

Ġnsanda binlerce yıldan bu yana aynı kalan yapılar da vardır, değiĢen taraflar 

da vardır. DeğiĢmenin yaratılıĢ amacı yönünde geliĢme olarak 

değerlendirilecek olanları vardır, sapma ve bozulma mahiyetinde olanları 

vardır, Vahiy ve Ġctihad yan yana bulunduğu ve iĢletildiği zaman kalması ge-

reken kalır, değiĢmesi gereken değiĢir. Vahyin rehberliği terk edildiği zaman, 

kısmen de olsa sapma kaçınılmazdır; çünkü insan kendine yeterli değildir. 

Saffet Köse: Bir mezhebi iltizam etmiĢ bir müslümanın diğer mezhep 

görüĢlerinden istifadesi konusunda görüĢleriniz nelerdir? 

Bir mezhebe Ģuurlu ve bilgili olarak bağlanmıĢ, dînî hayatını bu mezhebin ic-

tihadlarına göre yaĢamaya karar vermiĢ bir mümin bile ihtiyaç duyduğunda, 

mezhebinin hükmünü uygulamada güçlük çektiği veya zarar gördüğünde bir 

baĢka mezhebin o konudaki içtihadı ile amel edebilir. Bu caiz değildir diyen 

ciddi bir âlim yoktur. 

Mehmet Harmancı: Ġslâm hukuku alanında veya baĢka alanlarda 

bugünden sonra yapmayı planladığınız Ģeyler nelerdir? Yapılması gerekir 

diye düĢünüp gelecek nesillere, yetiĢmekte olan genç hukukçulara tevdi 

edeceğiniz hususlar var mıdır? Düne dönüp baktığmzda yakmasaydım 

dediğiniz, hayıflandığınız durumlar oldu mu? 

Ġslâm hukuku alanında bundan sonra bizzat yapacağım Ģeyler -Allahu alem-

Ģunlar olacaktır. Daha önce yazdıklarımı her baskıda yeniden gözden 

geçirerek tashih ve ikmal etmek. YetiĢebildiğim kadarıyla yeni meselelerin 

çözümüne katkıda bulunmak; bu maksatla tek baĢıma veya grup olarak 

çalıĢmalar yapmak. Ġlmî toplantılara daha az tebliğ ile, daha çok da 

müzakereci olarak katılmak. Bu alanda yetiĢen gençlere rehberlik etmek. 

Bundan sonra Ġslâm Hukuku alanında çalıĢanların Ģunları yapmalarını is-

terdim: 

Bu alanda yapılan çalıĢmalar ile bunları yapanlar ve uygulama notlan/ 

vesikaları hakkında eksiksiz bilgi toplamak, bunları tasnif etmek,  



değerlendirmek ve yapılanlardan yola çıkarak iyi bir Fıkıh Tarihi yazmak. 

Eski ve yeni usûl çalıĢmalarını bir arada değerlendirdikten sonra günümüz 

için geçerli ve kullanıĢlı bir fıkıh usûlü oluĢturmak. 

Mezhepler ve hukuklar arası mukayeseli fıkıh kitapları yazmak. 

Tarihe müdahale eden ve insanı dönüĢtüren Ġslâm dininin bu özelliğini 

yansıtan bir fıkıh (ilmihal ve hukuk, iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi ve ahlâk) 

kitabı (külliyâtı) vücuda getirebilmek için heyet çalıĢmaları yapmak. 

Kulluk iliĢkilerimde her an "Ģu inĢaallah iyi olmuĢtur, Ģunu yapmasaydım iyi 

olurdu" diyorum; bu benim hayat tarzım olduğu gibi bütün müminlerin de 

böyle olduklarını düĢünüyorum. Ġlim ve vazife hayatımda piĢmanlık 

duyduğum bir aĢama yok. Bir de Ġngilizce bilsem iyi olurdu deyip du-

ruyorum. 

Saffet Köse: Tasavvuf-toplum iliĢkisi konusundaki düĢüncenizi alabilir 

miyiz? Tasavvuf toplumda nasıl bir iĢlev görüyor? 

Tasavvufa olan ihtiyacı eğitime olan ihtiyaç içinde aramak gerekir. Bilmekle 

yapmak, anlamakla yaĢamak aynı değildir. Hz. Peygamber'in (s.a.v) mescidi, o 

hayatta iken hem öğretimi, hem de eğitimi sağlıyordu. Mescid ve medrese 

bazı zaman ve mekânlarda bu çifte fonksiyonu yerine getirdi, ama her yerde 

ve her zaman bunu yapamadı. Bilenlerin yalnızca öğretmekle yetinmesi, 

halkın dînî hayatı ve ahlâkı ile ilgilenmemesi bu boĢluğu dolduracak bilen/ 

yapanlara ihtiyaç doğurur. Sahtekârlar ve istismarcılar bir yana, gerçek sûfîler 

dini bilen, herkes için geçerli bulunan kurallara bağlı, samîmi bir dindarlık yo-

luyia erdemler kazanmıĢ, olgunlaĢmıĢ, baĢkalarını müsbet mânâda etkileme 

güç ve kabiliyeti elde etmiĢ kâmil insanlardır. Allah rızasına uygun bir hayat 

tarzı için böyle Ġnsanlara ve bunların eğitimine ihtiyaç vardır. 

Mehmet Harmancı: Ġlimle meĢgul olan gençlere nasıl bir çalıĢma yöntemi 

önerirsiniz? BaĢarılı olmanın ve onaya önemli eserler koyabilmenin sim 

nedir? 

Ġlim adamı olmak isteyenlerin Allah vergisi kabiliyetleri yanında fedakârlık, 

destek ve disipline ihtiyaçları vardır. Destek hem ilim adamlarından, hem de 

servet sahibi insanlar ile devletten ve sivil toplum örgütlerinden gelmelidir. 

Fedakârlık ilim yolcusuna düĢüyor. Öğrenmek, düĢünmek, üretmek zor iĢtir; 
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nefsin birçok arzusuna karĢı çıkmayı, pek çok maddi kazancı, menfaat fırsatını kaçırmayı gerektirebilir. Disiplin 

uygun yöntem ile devamlı ve sistemli çalıĢmaktır. Bu üç ihtiyaç/önĢart karĢılandığında ilim adamı olmak, ortaya önemli 

eserler koymak, ağacın meyva vermesi kadar tabiî hâle gelir. 

Mehmet Harmancı: Genç ilim talipleri için, "ilim adamı" kimdir, nasıl  

olmalıdır diye sorsak neler söylersiniz? 

Ġlim adamı belli bir ilim dalında gerekli bulunan dilleri, usûlü (yöntem, metodoloji) ve temel bilgileri edinmiĢ, bunlarla 

çalıĢarak ilme katkıda bulunan insandır. Ġlim adamı çalıĢkan, alçakgönüllü, tartıĢma ve öğrenmeye açık, ilimde cömert 

(bildirme ve öğretmeyi esirgemeyen), ilmi ile dünyalık kazanmayı değil, hizmeti önceleyen, güzel ahlâk sahibi bir 

kimse olmalıdır. 

 


