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M,ÇlTERCiMiN ÖNSÖZÜ 

MUHAMMED ABDUH'UN HAYATI 

Muhammed Abduh, Muhammed Ali'nin saltanatının son dö
neminde, 1849 yılında do�u. Bu sırada ailesi göçebe bir hayat 
sürüyordu. Bu sebeple Abduh�i:m ge�çek doğum yeri hakkında 
kesin bilgimiz yoktur. Bu hus'ustaki bütün bilgimiz, onun" aşağı 
Mısır'ın büyük yerleşim merkezlerinden uzak bir köyünde doğ
muş olmasıdır. Babası, ai lesiyl� beraber bizzat ekip biçtiği ara
zilerinin bulunduğu "Mahalletu 'n-Nasr " köyüne döndüğünde 
Abduh henüz küçük bir çocuktu. (1) Do�um yeri ye ailesi !)ak
kındaki en güven ilir bilgiler bizzat yazara alttir. 

"Mahalletu 'n-Nasr "; Behire il inin küçük bir köyüdür. Bazıları 
Abduh'un bu köyde doğduğunu söylerler. (2) Ancak, ne bizzat 
Muhammed Abduh ne de Reşid· Rıza ve öteki biyoğrafları doğ
duğu yer hakkında kesin bilgi verirler. Onun Mısırlı bir köylü ço
cuğu olduğunu' belirtmekle yetinirler. Mesela, Muhammed ei
Behiy, onun -hayatından bahsederken"Mısırlı, köylü, Ezher'li 
Muhammed Abduh" başlığı altında çocukluk ve gençlik dönem
lerini anlatır, ama doğduğu yerden sözetmez. "Köyde Muham

med Abd u h �un çevresindekiler genellikle fakir kimselerdi;ancak 

Abduh 'un köyü hayat seviyesi örnek gösterilen yerlerdendir. Ab

duh, eğitim ve öğretimine ilkili köyijnde başladı . . .  "{3) gibi ifa
deler ku l lanırsa da köyün adına yer vermez. 

Muhammed Abduh Mısır'ın orta halli ailesine mensuptu.r: 

1) Muham med Abduh, Risaletu 't-Tevhid (o u Expose dela 
Religion Musulmane,) Fransızca çeviri; B. Michel ve M. Ab

derrazık 'ın uzun ve önemli bir' Girişi ( Introduction ) ile 
baş lay an tercüme sade ve anlaşılır bir dille yapılmış tır. 1965 
yılında Paris'te yayınlanmıştır; bkz. Introduction s.1X. 

2) Mesela bkz. Serhat Kabasakaloğlu, Muhammed Abduh ve 
Eserleri, Ankara 1984, ( basılmamış lisans tezi), s. 1. 

3) Muham med el-Behiy, Çağdaş İsldm Düşüncesinin Oluşumu 
ve Batı, çev. Dr. İbrahim Sarmış, İstanbull986, s. 128 



"Ben orta halli olan halkın büyük çoğunluğu gibi yaşadım. Mı· 
sır'ın orta halli insanlarının arasına girdim", (4) diyen Abd u h' 
orta tabakadan olduğunu vurgular. Ancak, ataları hakkında ye
terli bilgiye sahip değiliz. "Köy halkı bize Türkmen ailesi derler· 
di" (5) ifadesiyle Türkmen soyundan olduğunu söyleyen Ab· 
duh, atalarının Mısır'a yerleşmişTürkmenler olduklarını belirtir
ken, ·bazı hayranları da onun aile seeeresini l l. Halife Hz. Ömer 
( öl. 24/644 )'e dayandırırlar. Ne var ki, burada, ta. baştan beri 
bütün müslüman toplumlarda var olan, büyük insanların ı,ilk müs
lüman cemaatı teşkil eden şahıslara ve ailelere bağlama eğil imin· 
den başka birşey görmemek lazımdır. Zaten milliyetçi anlayışın 
ortaya çıkması bu eğilimi de yok etti. 

Bununla birlikte, Mustafa Abderrazık gibi bazı biyoğrafları 
Abduh'un fellah ırkana mensup bir Mısırlı olduğu görüşünü be· 
nimserler. · B. Michel ve M. Abderrazık bu konuda şöyle derler: 
"Abduh katıksız bir Mısırlıdır: Bin yıldan bu yana yerimli Nil 
vadisini eken Mısirlı tellah ırkındandır. Fetlah ırkının uzun süren 
yaşayışı, nil vadisine, tarihin değişikliklerinin sebep olduğu 
bütün etnik baskıların bile bozmayı başaramadığı sağlamlık ta bir 

takım fiziki ve ahlaki izler bıraktı. Abduh, tellah ırkına,yalnızca 
kan bağları ile değil, terbiye ve yaşayış itibariyle de bağlıydı." 

"Çiftçi çocuğu olan Abduh cocukluğunu küçük bir köyde, 
akrabalarıyla birl�kte tarla işleriyle uğraşarak geçirdi. Böylece o, 
olgun bir yaşa erinceye kadar bu işleri yapmaya devam etti. 
Işinden duyduğu zevk onu, b-ir mısır köylüsüne göre oldukça çe
kici olan yumuşak bir mizaca sahip kıldı. Çocukluk günlerinde, 
Avrupa tesiriyle daha önce büyük şehirlerde, hatta bütün Mısır'
da yok olmaya başlayan sade bir ahlakı tanıdı. Abduh, Mısır'ın 
gelişme yönünde önemli gayretler gi)stermeye başladığı bir dö
nemde yaşadı. Gençliğinde dile getirmek istediği her türiii baskı 
onu önemli şekilde etkilediği gibi, yetiştiği çevre de onu büyük 

4) el-Behiy, age., s. ll 
5) S. Kabasa/wloğlu,.adıgeçen lis.:ıns tezi, s. 1 
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köylü kitlelerinin maruz kaldıkları bedbahtsızlıklara karşı olduk
ça hassas yaptı. işte bütün bunlar, Mısır'da fazla tanınmayan bir 
fazileti, vatanseverliği onda varetti. Vatanseverlikle, halkın ihti
yaçlarının derinlemes"ine anlaşı/ışını ve buna şiddetle çare bul
mak istenişi kastediyoruz." (6) 

Muhammed Abduh'un babası Abduh Hayrullah'dır. Çiftçilik 
yapan Abduh Hayrullah, kader onu hangi duruma sürüklemiş 
olursa olsun, sevilen ve sayı lan, güçlü ve dürüst, cömert ve cesur 
kimselerden biriydi. Abduh, hayat hikayesinin en cazib yönle· 
rinden birini teşkil eden ve fakat na-tamam olan "Hatıratında" 
babası hakkında şunları söyler: 

'' ... Babama, günümüzde artık mevcut olmayan b�r ta'zim ve 
saygı gösterirdim. Onu en büyük insan olarak görürdüm. Ona ya
kın olunca heyecanlanırdım ve kalbirn hızlı hızlı çarpardı. Ol
dukça az konuşması, davranışlarındaki soyluluğu, emsalleri ol
mayan insanlara karışmayışı ve benzeri hareketleri benim ona 
bu tür bir saygı ve''ta'zim göztermeme sebep oldu. Aslında her
kes ona saygı gösterirdi. Yemeğini annesi ve kızkardeşleriyle bir
likte değil, tek başına yerdi. Bu davranış, bize göre, bir saygınlık· 
özelliğiydi... Bütün bunlar, oende, babamın köyümüzün ve do
layısıyla bütün dünyanın en büyük insanı olduğu inancını doğu
rurdu. Çünkü dünya, benim için, Mahalletu 'n-Nasr'dan ibare tti. 
Yöneticiler köyümüzü ziyaret ettiklerinde, çok zengin olmasına, 
birçok ev ve araziye sahip bulunmasına rağmen köyün yönetici
sinin ( umde ) evine değil, bize misafir olurlardı. 

Böylece, saygı ve ta 'zimin zenginliğe fazla bağlı olmadığını 
çok küçük yaşta öğrendim. Nihayet, çok genç olmama rağmen 
babamın ne kadar iyiliksever, işlerinde ne kadar dakik ve düş
maniarına karşı ne kadar sert olduğunu anladım. Sonuncu özel
lik hariç onu her konuda taklid etmeye çaba gösterdim. "(7) 

Bununla birlikte Abduh'un anne ve babası hakkinda fazla 

6) Risaletu 't-Tevhid, adıgeçen Introduction, s. X vd. 
7) Reşid Rıza, Tarihu'l-Ustazi'l-lmam, Kahire 1350/1931, bi

rinci baskı, s. 1 3-1 4. 
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bilgiye sahip değiliz. Bizzat Abduh da aynı durumdadır. Nitekim 
o, bu konuda, şöyle der: "Aile m hakkında çok az bir bilgiye sa
hibim ve o da duyduklanmdan ibarettir . . .  Oysa, ilk olarak dü
şündüğüm şey, "ben kimim?", anam ve babam kim? Akrab.ala-
1-uıı kimle_r? Komşularım kimler oldu? Sonunda, Bahire Müdüri
)'etiiıir{, Sebrahit merkezine bağlı Mahalletu 'n-Nasr köyünden 
Hayrullafı'!ıll:_ oğlu olduğumu öğrendim. Babamın büyüklüğü ben
liğimi kapladi>O, ·bana göre, i�sanların en seçkini ue en büyiiğü 
idi ... "(8) 

Babası Hayrullah'ın geçmişi hakkındaki bilgilerimiz de yine 
Abd u h 'a dayanmaktadır: �'Babamın bana şunları naklettiğini 
hatırlıyorum: Babamın babası ( yani benim dedemin-biiyük ba
bamın ) adı Hasan Hayrullah 'tı. Babamdan ve arncamdan önce 
öldü. Bulunduğumuz beldenin şeyhi idi. Aile halkından geride 
onunla babamın amcasının oğlu lbrahim kalmıştı. Dedemler bu 
beldeye sonradan gelip yerleşmişlerdi. Bu sebeple köy halkı on
lara haset ediyordu. Kalabalık bir aile idiler ve "Hayrullah Aile
si" ·adı ile anılıyorlardı. Baskı döneminde-Mehmet Ali Paşa 'nın 
saltanatının sonu ile I. Abbas'ın iktidarının ilk yılları kastedil
mektedir-halka gizlice silah taşımakla suçlandılar ve hapse atıl
dılar. Onların pek çoğu hapiste iken öldüler. Dedemin vefa
tından sonra ailenin serveti payiaşılmak istendi, çü�kü aileyi ve 
serveti koruyacak .kimse yoktu. Bu sıralarda babam 14,.amcam 
61 ve amcamoğlu._Ibrahim 'de 18-yaşlorındaydılar. Neticede babam 
ve an:ıcam, geriye kalan mallorını, çoluk-çocuklannı alorak 
buradan göçtüler. Babamın dayısı Hacı Muhammed Hıdır'ın 
yanına geldiler. Burası Şibreheyt merkezine bağlı idi ve "Ku
neyse Edrin" olarak bilinirdi. Fakat Hacı Muhammed Hıdır 
korktu ve onlan orada yanına alamadı. Oplar da, Tanta'ya bağ
lı Minyetuh köyüne gittiler. Burada bir akrabaları ıoardı. Sonra 
bir komşu köye geçtiler. Köyün adı "Şenra" idi yanlarında mal
mülk alabilecek paraları vardı. Ayrıca babam iyi 'bir aucı idi." (9) 

8) Age., s. 13; Tevhid Risalesi, adgeçen yer, s. XXI. 
9) Tarihu'l-lmiim, 1/14-15. 
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Böylece göçmen ailesine, yani göçebe hayatı }'aşayan bir 
Türkmen ailesine mensup old\ığunu, Mahalletu'n-Nasr'da doğup 
büyüdüğünü bizzat belirten, dolayısıyla ırkı ve doğum yeri ile 
al_akalı ihlilaflara cevap vereli Abduh, dedesi ve ninesi hakkında 
da şöyle Söyler: "Dedem lbrahim Osman, ninemle_eulendi. Ni
nemlerin · ailesine, onun adına nisbet le, "Osmaii ailesi " denildi. 
Dedem lbrahim Osman dalw sonra, ualidemde yanlannda oldu
ğu halde Şenra'ya geldi. Ve ben, burada, hicri 1265 yılı sonla
rında doğdum. Ondan, Benim dışımda, iki kızı dünyaya geldi. 
Birisi en büyük çocuğu olan Zemzem 'dir. Ben doğmadan önce 
öldü. Ikincisi ise, Meryem 'dir. Ben tahsil hayatımın son yılların
dayhen eulendi. "(10) 

Muhammed Abduh, annesinin de köyün seçkin hanımların
dan biri olduğunu söyleyerek şöyle der: "Onun, köyün kadınları 
arasındaki durumu, babamın köyün erkekleri arasındaki duru
mundan farksızdı. Düşkünlerce acır, miskinlere yardım eder, za
yıf7ara atıfette bulunurdu. Bütün bunları yaparken sadece Allalı '

ın rızasını göz etirdi. " ( 11) 
Öte yandan, yakın akrabaları hakkında kısa bilgi veren 

Abduh, Behnesi isimli bir amcası olduğunu , fakat hayatı ile ala
kalı hiçbir bilgisi bulunmadığını söyler. Babasının, ibrahim adın
da bir amcasının oğlu bulunduğunu ve kendileriyle aynı evde 
oturduğunu belirttikten sonra "bizim, kadınlar tarafından başka 
akrabalarımız da uardı ue köyün en seçkin ailelerine mensuptu
lar" diyen yazarımız, büyük bir aileden geldiğini ifade eder. 
( 12) 

Annesinin, ismini- açıklarnamakla birlikte , bir Arab-Kureyş 
kabilesine mensub olduğunu, neseb itibariyle Ömer b. ei-Hat
tab;a u laştığının söylendiğini belirten Abduh, ailesi hakkındaki 
bildiklerinin kulaktan dolma malumat olduğunu, del i l lerle bel-

ıo) Age., s. ı6 
ı ı) age., s. ı4 

ı 2) age., s. ı 4 



gelenmediği.ni söyler: "Beldemizin sakinlerinden şakacı bazı 
kimselerin ailemizi "Türkmen ailesi" ·diye isimlendirdiklerini · 

işittim. Babama bunun sebebini sorduğumda şunlan söyledi: 
Nesebimiz sonunda bir Türkmen ata'ya dayanır. O kişinin aile· 
sinden bir grup Türkmen ülkesinden bur4lya geldi J.)e Behire mü· 
dünyetinin çadıriarına ( Hiyam ) yerleşti. Onlar bir süre böyle 
yaşadılar. Daha s6nra Abdülmelik isimli bir şeyh geldi ve onlara 
katıldı. Onun nesebi bilinmemektedir. Fakat keriimet sahibi ol· 
duğuna inanılırdı. Ôna, şimdiki .Mahalletu 'n-.Nasr 'ın bulunduğu 
yerde halvet edildi. Şeyh Abdulmelik oldüğünde atamız ve onun 
akrabalarından olanlarla "el-Karnaviini" isimli bir başka aile 
onun için bir türbe yaptılar. Daha sonra da �JU türbenin etrafın· 

da kendileri için binalar inşa' ettiler ve yerleştiler. Böylece yaşa· 
yarak çoğaldılar ve "Mahalletu 'n-Nasr" köyünü meydana getir· 
diler. Bu çok uzun zaman önce olmuş bir olay. Ne zamanda 
olduğu l)ilinmeınektedir. Adı geçen şeyhin türbesi ile akrabtlla· 

rının evleri bugün de burada mevcuttur. 

Köyün "Mahalletu 'n-Nasr" diye isimlendirilmesine gelince: 

Nasr isimli bir şahıs bu bölgenin zirai hôkimi ( Ağası ) idi. Işte 
onun ismine nisbetle böyle adlandırılmıştır. 

Merhum Ali Paşa mübarek, bana, Abdullatif el-Bağdadi'ye 
yolculuk ettiğini ve "büyük yolculuk" adıyla bilinen bu seferi 
sırasında "Nasr Mahallesi" ( Mahalle tu 'n·Nasr ) ismini gördüğü
nü, Hayrullah et-Türkmeni'nin evine misafir olduğunu: buranın 
"Şeyh Ailesi", "Hayrultah Ailesi" ve "el-Karnavani" adlarında 
üç büyük ailesinin bulundugunu bildirdi. "(13) 

Bu ifadelerden anlaşılmaktadır ki, Abduh Türkmen soyludur: 
Ataları sonradan Mısır'a gel·ip yerleşmiş Türkmen göçmenleri· 
dir. 

13) age., s.l6 
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ABDUH'UN TERSiYESi VETAHSiLi 

Bütün tanınmış köylü ailelerinin
. 

çocuklar ı gibi büyüyen 
Abduh, eğitim ve öğretimine ilkin' köyünde başladı. On yaŞına 
kadar okula gitmedi.  Oktıma ve yazma ö ğrenmeye on yaşından 
sonra, evinde ve köy "Küttôb 'ında başladı. Abduh, Hatıratında 
eğitim ve öğretimini şöyle açıkıar: "Okuma ve yazma öğrenme
ye babamın evinde başladım. Sonra hıfz için Kur'an Kursuna 
gittim. Kur'an okumayı öğrendikten iki sene sonra da hıfzımı 
tamamladım ... 

Babam, beni daha sonra Hicri 1279 'd� Tan ta 'ya götürdü. Bu
rada ana bir kardeşim vardı ve Ahmedi Mescidinde Kur'an ve 
tecvid dersleri veriyordu. Hicri ·1281 yılında ilmi dersler almaya 
başladım. Ancak çok geçmeden buradan kaçtım ve üç ay sürey
le sakla,;_dzm. Sonra kardeşim geldi beni bulup götürdü. Aynı 
anadan doğma kardeşimin Kur'an hocalığı yaptığı Ahmedi Mes
cidi'nin derslerine devam .ettim. Fakat ona ilim öğrenmekten 
hoşlanmadığımı söyledim. Nihayet Mahalle tu 'n-Nasr'a döndüm. 
Burada, hicri 1282 'de evlendim. Bir daha ilim öğrenmeye yönel
mek niyetinde değildi m. El Ez her 'de de il me karşı olan tutumum 
değişmedi. Aslında benim durumumda olanların, yani ilim öğ
renmek için gereken güce sahib olmayan ve bir öğretmenden 
hususi dersler ·al mayanların yüzde doksanbeşi benim anlayışım
daydL "(14) 

"Bununla birlikte, evlendikten kırkaltı gün sonra gece yarısı 
babam bana geldi ve ilim öğrenmem için Tan ta 'ya gitmeye 
zor�adı. Ben de, bir yakınırnın retakatında tekrar Tanta'ya git
tim."(15) 

Ne var ki AbdUh, Tanta 'dan kaçtı ve bir çokakrabalarının 
bulunduğu Kuneyse Edrin köyüne sığınd ı . Burada, kendine tah
sil yapma zevkini yeniden tattıran değerli bir insanla karşılaştı. 
Muhammed Abduh, hayatının bu dönemini şu ifadelerle anlatır: 

14) age., s. ·17-20; Teuhid Risalesi, s. Xl 
15) Teuhid Risalesi, s.Xl; Tarihu'l-lmam, s. 21. 
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"Kuneyse Edrin köyünde onbeşgün kaldım. Bu süre içerisin· 
de hem ruhum hem de projelerim bütünüyle değişti. Bu değiş
menin hi�ayesf şöyle oldu: Babamın amcası Şeyh Derviş Hıdır 
bu köyde yaşıyordu. O; Libya çölüne birkaç seyahat yapmış, 
Trablusgarb ( Tripoli )'a ·kadar gitmişti. Orada, Şeyh Zafer'in 
oğlu Seyyid Muhammed el-M edeninin derslerini takib etti. Şeyh 
Zaler ünlü birisi idi ve Istanbul'da ölmüştü. Babamın amcası 
Şeyh Derviş Hıdır, Muhammed el-Medeni tarafından Şazeli 
tarikatına intisab ettirilmişti. O, ondan Islam ilimleriyle ilgili 

temel bilgiler öğrendi. Mesela, "el-Muvatta "ı ve hadisle alahalı 
birçok başka kitabı ondan okudu. Keza, Kur'an-ı Kerim 'i 
doğru olarak ezberlemeyi ve anlamayı da burada öğrendi. Bu 

dersleri tamamladıktan sonra köyüne döndü ve çiftçilik yap

tı. 
l5te yandan, Şeyh Derviş Hıt/.ır, Kuneyse Eçlrin köyüne varı

şımın. ikinci günü beni gör"!eye geldi. Etinde Muhammed el
Medenl'nin bazı talebelerine yazdirdığı çeşitli risalelerden olu
şan bir kitaQ. vardı. Kitabın yazısı çok zari{ti ve Şeyh ondan 
birkaç sayfa okumamı istedi; Çünkü gözleri görmediği için 
kendisi okuyamıyordu. Onun bu isteğini şiddetle reddettim; 
okumak ve okumakla meşgul olanlar aleyhinde ileri-geri konuş
maya başladım. Şeyh kitabı elime verince de onu kaldırıp attım, 
böylece okumaktan. nefret ettiğimi izhar ettim. Fakat Şeyh 

· gülümserneye ve çok güleç yüzle bana bakmaya devam etti; 
gönül hoşluğu ile kitabı almam ve ondan birkaç satır okııımam 
için ısrar etti. O zaman okuduğurnun anlamını açık bir şekilde 
bana açıklamaya koyuldu. Kısa süre sonra köyün gençleri geldi
ler ve beni çağırdılar; ata binelim, atış yapalım ve en yakın dere
de yıkanalım dediler. Ben de kitabı attım ve onların peşinden 
gittim. l5ğleden sonra Şeyh kitabıyla birlikte yine bt-.na geldi; 

·ona birkaç par.ağraf daha okudum ve o da bana açıkladı, sonra 
arkadaşLarımla oynamak üzere ondan ayrıldım. Ertesi giin de ay

nı dıırum oldu. Fakat üçüncü gün onunla üç saatten fazla kal
dım; ben okudu� o da izah etti. Daha sor:ı_ra O, acil �ir iş için 
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tarlaya kadar gitmek zorunda olduğunu söyleçli, o zaman ona 

kitabını bana bırakmasını rica ettim ve öğleye kadar okumaya 
devam ettim. Anlayamadığım bir yer olduğu zaman, oraya, on
dan açıklamasını isternek için küçük bir işaret kc;>ydum. O gün 
oyun oynamak için yapılan çağnlann hepsini reddettim ve 
b.eni boş vakit geçirmeye iten tüm kışkırtmalara karşı.çıktım. 
Oğleden sonra. Şeyh'e anlayamadığım yerleri sordum. Adeti 
üzere onu bana. açıkladı ve bana ilim öğrenme zevkinin geldiği
ni görerek yüzü sevinçle doldu. 

"Bu risaleler tasavvufla alakalıydı; bilhassa güzel ahiakın yeni
den yerleşmesfni, ruhun kötülüklerin lekesinden temizlenmesini 
ve bu yalancı dü�yadan kopmasını sağlayan ruh terbiyesi ve 
ahlakf disiplin konularını ele atıyorlardı. 

"Geçen beş gün sonrasında, eğlencelerden, oyunlardan ve 
boş şeylerden nefret etmeye başladım; artık, daha ön�e olduğu 
gibi kitap okumayı ve önceden sırt çevirmiş olduğum dersleri 
seviyordum. Bundan böyle beni birlikte oyun oynamaya çağJran 
ve Şeyh ( Allah 'ın rahmeti üzerine olsun ) 'le beraber olmaktan 
alıkoyan gençleri üzemeyeceğim; artık onlann bakışiarına ta
hammül edemeyeceğim ve bir uyuzdan kaçar gibi onlardan ka
çacağım:' 

"'Yedinci gün Şeyh 'e "tarikahnız nedir?" diye sordum; "tari
katımız lsliimdır" karşılığını verdi. Ona, "Çevremizde yaşayan 
herkes de müslüman değil midir?" dedim, "tabii ki onlar da müs
liimandırlar, onların tJoş yere münkaşa ettiklerini göremezsin ve 
yararları uğruna ve hatta yararları olmaksızın yalan söyledikleri 
zaman Allah adına yemin ettiklerine de şahit olmazsın" 

"Benim için bu sözler, bütün eski kusurlanmı yakan bir ateş 
oldu; bana boş şeylerin sesini dinleten zararlı fikirlere iştirak 
ettiren, vurdum duymazlığın uçurumun�( yuvarlanmışhen yal
nızca. bizlerin müslamanlar olduğumuza inandıran ·hatalar bun
ların başlıcalandır. Daha sonra oniı şu soruları sordum: lnzivaya 
çeküdiğitiiz zaman luıngi dini ibadetleri yapmak zorundasınız? 
Günlük beş vakit namfiZdan _sonra neler yaparsinız? Şu cevabı 
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verdi: "Yaptığımız tek ir .Kur'an .okumaktır: beş UtJkit ncmwzdaP. 
soııra da yine Kur'an 'dcın dört rubu okuyoruz. Keza pkuduklan· 
mııı üzerinde tefekkür ediyoruz ve gerçek anlamını anlamaya Ça· 
lzşıyoruz. " ona, "Kur 'an 'ı nasıl aniaya bilirim, hiç birşey ötren· 
med im" dedim; bana şurıları söyledi: "benimle. beraber oku, 
ayetlerin umumi manasını anlarnan şimdilik sana yeter. Daha 
sonra onlardaki ilahi kuvvetin tesiriyle yavaş yaUtJŞ derinlikleri· 
ne nüfüz edeceksin: Bunun ötesinde, eğer inzivaye çekilirsen, 
Allah'a şu şekilde dua et; ve bana bu dlıa şeklini öğretti. Onu, 
onun bana tavsiye ettiği şekilde yaptım ve ancak birkaç gün 
geçmişti ki. yeni bir aleme intikal ettiğim gördüm. _Bana zor 
görünen şey .önümde eğilirken, bu dünyanın varlıkları benim 
yanımdaki değerierini kaybediyorlardı. Bende, kendimi yetiştir
mek ve dürüst bir hayata yönelmek arzusu hızla geliştij tek ar
zum, ilimde olguntaşmak ue düzgün bir hayat yaşamaktı. Şeyh 
Derviş, körükörüne tekrarladı�ımız zaman bizi bağlayan zincir
leri yokeden ilmin kapılarını bana açarak cehalet hapishanesin· 
den kurtulmamı ue gerçek dine dönmemi sağlamiştı. Bu Şeyh 
benim için, şavet bu yalan dünyada saadet varsa, saadet anahtan 
oldu; kendimin bile bilemediğim tabii özelliklerimi bana göster
di. Beni, cehôletten maarifete, taklidden tahkike, tevhide götü
ren işte bu Şeyh oldu .. � "(16) 

Yukarıda ifadelerden anlaşılmaktadır ki, Abduh , kısa sür,en 
Tanta ve Kuneyse Edrin'deki ikameti sırasında Şeyh Derviş Hı
dır'ın yol göstericifiğinde kendisini tasavvufa verdi. Nitekim o, 
Kahire'ye tasavvufa intisabetmiş Ôlarak geldiği gibi, ilk kitabını 
da bütünüyle tasavvuf ve kelamf olan bir konuya tahsis etti. 
Keza, daha sonra meydana gelen olaylar ve bazı yeni kimselerle 
tanışıp ilişki kurması, oıiu daha güncel meseleler üzerinde dur
maya yönelttiyse de, ilk düşüncelerinin konusunu teşkil eden 
meseleler için her zaman bir eğilim gösterdi. 

Şüphesiz süfi, genel kurala göre, dünyadan el-etek çekmez; 

16) Tevhid Risalesi, s . ...XI-Xlll; Tarihu'l-İmam, 22-23 
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fakat dini yaşayışını bir meslek ya da bir iş yapmak suretiyle 
d�nler' günlük .hayatında daha çok mürideriyle beraber olur. 
işte böyle, örnek bir islamt yaşayış içerisinde olan insanlar, eş 
ve dostları üzerinde hem derin hem de teşvik edici tesir yaparlar. 
islam'ın yaşayan unsurlarınınısaf ve berrak haliyle günümüze ka· 
dar varlığını devam ettirebilmesi de daha ziyade böyle kimseler 
sayesinde_ olmuştur. 

Felsefe ve Hikmet'i Cemaleddin Afgani'den, mantık ilmini de 
Şeyh Hasan et-Te'vil'den öğrenen Muhammed Abduh, iyi bir ' 
tasavvufl terbiye gördü. Onun aldığı tasavvuff terbiye bid'at ve 
hurafelerden uzaktı. Tasavvuff hayatın meyvelerini gözlerneyi 
zar4ri görürdü. 

Bununla birlikte, Abduh'un islam ilimleri sahasındaki bilgisi 
son dtıvir medreselerinin klasik ders kitapları içi� de killır. Keza. 
Cemaleddin AfganJ'nin ilmi de aynı çerçeve içinde kalmaktaydı. 
Mesela, onun en çok okuduğu kitapların başında Celaleddin 
D'evvanf'nin eserleri gelmekteydi. (17) 

Abduh,, 1865 yılı kasım ayın� Tanta'ya döndü, fakat burada 
sadece birkaç ay kaldı ve Şubat 1866'da buradan ayrıldi. Meş
hur ei-Ezher Üniversitesinin çekiciliğine boyun eğdi. 

Ezher Üniversitesi 970 yılında, Mısır'_ı Fatımi saltanatma bağ
layan Cevher isimli kaid tarafından kuruldu. Kurucular bu üni
versitenin, ışıkları bütün dünyayı aydınlatan bir ilim yuvası ol
masını arzuluyordu. Nitekim ümitleri boşa çıkmadı: Ezher Üni
versitesi yüzyıllar boyunca islam ilimleri öğretiminin en önemli 
merkezi oldu ve günümüze kadar da bu özelliğini sürdürdü. Bir
çok islam Üniversitesi kurulmasına ra�men, en uzak ülkelerin 
talebelerini kendine çekmeye devam etmektedir,. 

Abduh, Ezher Üniver�itesine geldiğinde bütün müslüman ül
kelerde din öğrenimi tamamen geleneksel anlayışla yapılmaktay
dı. Öğretilen ilimler "ter:ıel" ve ,;yardımcı ilimler" diye ikiye 

17) Tarihu'l-imam, 26 
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ayrılmaktaydı. Tefsir, hadis, fıkıh, uslil, ve tasavvuf temel ilimleri 
teşkil etmekteydi. Yardımcı ilimler, kendi başlarına bir hedefi 
olmayan; fakat temel ilimleri öğrenmekıiçin malzeme oluşturan 
ilimlerdir. Sarf ve nahv,maani, beyan ve mantık yardımcı ilimler 
içerisine girmektey di. Oersler genellikle, öğretilen ilmin temel 
bilgileriyle ilgili küçük metinleri ezberlemeyi ve ilmin gelişme
miş olduğu dönemlerde yaztim ış olan bazı' tefsirleri makine gibi 
ezbe.rlemeyi hedef almaktaydı. 

Buıı.ll_�la birlik� ... -�bduh Ezher Üniversitesine geldiğinde yeni 
bir arilayış seslıli duyurmaya başlıyordu. Bti, Hidiv ismail'in 
çeşitli sahalarda ele aldığı muhtelif reformların uzak sonucuydu. 
Fakat bu yeni anlayış; eskimiş metotların Ezher'deki ününde bir 
değişiklik yapmadı.· Öğrenim ve eğitim reformu çok sonraları 
yapıldı. Abduh'un Ezher'e başladığı yıllarda henüz kendini 
kabul ettiremeyen yeni öğrenim metodu, bazı çevrelerin çeŞitli 
tepkileri ile karşılaştı. 

Zamanla kendini tasavvufa verer:ı Abduh bütünüyle züht haya
tına girdi. Dünya hayatınaan uzaktaştığını hisseti. Sık sık oruç 
tuturak ve çile çektirerek nefsini yendi. Uzun süre dev�m eden 
tefekkürler, dualar ve zikirler, tasavvuf kitaplarının derirtl,emesi
ne mütalea edilmesi onu kendi dünyasından çıkardı, ölüle�n ru
hu ile sohbet edeceğini sandığı bir hayal alemine uzandırdı.\()nu 
bu tasavvufl bunalımdan ancak 1871 ya da 1872 yılı yazı�da 
ziyaretine gittiği Şeyh Derviş kurtarabildi: Abduh, bu bunalı'rn· 
dan kurtuluşunu şöyle anlatır. " ... Ona bu dünyadan hoşlan ma; 
dığımı belirtt im. !nsanlarla beraber olduğum zaman t iksindiği� 

ı 
mi, onların gerçekten ne kadar uzaktaşmış olduklarını gördu'-
ğümde ise çok üzüldüğümü söyledim. Bana dedi ki: "Sana gös� 
terdiğim yolu takib etmek için,esas sebep işte budur: Çünkü 
eğer bütün insanlar dürüst olsa�r ve Hak yol'da yürüselerdi, on
ların sana ihtiyacı olmayacaktı. "Sonra o beni çeşitli meseleleri 
tartıştıkları toplantılara götürmeye başladı. Cevap vermem ve 
tartışmaya katılabilmem için özellikle bana hitabetti. O bende 
sosyal ka�şma duygusunun oluştuğunu ve toplantılara karşı 
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bir meyli teşekkül ettiğini görüneeye kadar bu davranışını de
vam ettirdi." (18) 

Böylece Abduh. züht hayatını bıraktı, fakat gönlüne-yerleşen 
tasavvufl maya, ortaya çıkan yeni durumlara ve olaylara rağ
men, bir kaç yıl daha ürünlerini vermeye .devam etti. Nitekim 
1874'te yazdığı ilk kitabı "Risaletu 'l-Vôridat ",tamamen kelam 
ve tasavvufla alakalıdır. Ancak Abduh'un bu ilk kitabı, düzen ve 
şekil yönünden, son aldığı öğrenimden önemli ölçÜde et
kilenmiştir. Yeni fikirlere duyduğu sevgi sebebiyle eskimiş düşü
nüş şekline, gelenekÇi anlayışa karşı çıkan Abduh, sözü edilen 
kitabın önsözünde şöyle der: 

"Ben, Hasan Hayrullah 'ın oğluyum. Mısır'da Behira vilayetin
de ve Mahalle tu 'n-Nasr isimli köyde yetiş tim. Ilim hizmetçileri
nin hizmetçisiyim. Dilbilgisi ve diyalektik doktrinlerinden kur
tuldum. Daha serbest olarak ilim yoluna yönelmem için çeş#li 
okullar tarafından ortaya atılan taklid zincirlerinden de.Sıynldım; 
ilim aramakla meşgul oldum. Bilginin yeşilliklerinde gezerken 
gerçek ilmin izlerine r�tladım ve onun büyük bir aşığı oldum. 
Fakat beni ona götürebilecek bir rehber bulamadım ve bu da 

beni bunalıma sürükledi. Ruhum ilim aşkı ile doluydu. Fakat ne 
zaman bu konuda sorular sorsam, ona dalmak günahtır ve din 
alimleri onunla meşgul olmayı yasaklamışlardır, şeklinde cevafr
lar alıyordum. Bu durum beni şaşkınlığın son noktasına attı. Fa
kat düşünmeye koyuldum ve anladım ki, bir şeyi bilmeyen 
kimse o şeyin düşmanı oluyor. 

iŞte ben böyle bir. durumdayken, alim, hak aşığı muhterem 
üstadım Cemaleddin Afganf Mısır'a geldi. Ilmin meyvelerini top
lamaya devam etti. Anlaşılması çok zor olan meseleleri bize 
açıkladı. O bize bir güneş gibi doğdu. Kafamı kanştıran allak
bullak eden bazı meselelerin halli için ona müracaat ettim: O 
da onları bana açıkladı. Bunun için Allah.'a hamdederim. "(19) 

18) Tevhid Risalesi, s. XV 
19) age., s. XXI 
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Şüphesiz, yazarımız bir methiyesinde bütün bilgisini kendi· 
sine borçlu olduğunu söylediği mükemme l . üstadı, 19 yüzy ılın 
ikinci yarısında Doğu'nun en güzide şahsiyeti olan Cemaleddin 
ei-Afgani idi. En seçkin biyoğrafi Mr. E. J: Browne, "The Per· 
sian Revolution" isimli kitabında onu bize şu özellikleriyle ta· 
n ıtır: Afgan� kuvvetli bir şahsiyet, olağanüstü bir bilgi,. bitmez 

·tükenrnez bir faaliyet, önüne geçilmez bir efendi çekici özellik· 

leri olan bir insandı. O, sırasıyla bir feylosof, yazar, gazeteci, fa· 

kat herşey den önce büyük bir siyasetçi idi." 

Cemalleddin Afgani'nin kişiliği ve faaliyetleri hakkında çok 
şey söylenmiş ve yazılmış bulunmaktadır, leh ve· aleyhinde 
birçok neşriyat yapılm ıştır. Bir kısmı peşin hükümle, bir kısmı 
da ideolojik amaçla ele al ınan bu neşriyat Afgan1'yi çeşitli fikir 
ve inanışları sebebiyle tenkid etmektedir. Hakkında söylenilen· 

ler ne olursa olsun, Cemaleddin Afgant'nin islam ilimlerine dair 
yeterli bilgisi vardı; bütün islam ilimierin i, arap sarf ve nahvi, be· 

lagat, tarih ilimleri, tasavvuf, felsefe,· fizik, metafizik, astronomi 
ve benzerlerini kapsıyordu . O, bu zengin bilgi hazinesini, yalnız· 

ca sakin bir eğitim yolu ile değil, aynı zamanda çok hareketli 
geçen yaşantı sı ile elde etti. 18 yaşındayken kamu görevine atıl· 
dı ve 27 yaşında baş vezir oldu; fakat siyast istikrarsızlıklar onu 
vatanı Afganistan'ı terketmeye zorladı. Afgani; bu tarihten iti· 

baren durup dinlenme bilmeden müslüman milletierin istiklaline 
kaVUI'"a&ı için ��ele etti. Amacını gerçekleştirrnek için de· 

vamlı seyahat etti, Doğu'yu baştan sona dolaştı ve Avrupa'nın 
başlıca merkezlerin i gezdi, hatta onunAmerika 'ya kadar uzandı· 
ğı da ileri sürülür. Ama hiçbir yerde gözden kaçmadı, o her gitti· 
ği yerde'zamanının elverdiği ölçüde hem insanlarla ilişkiler kur· 
du hem de büyük kitleleri kendisine çekmeyi bildi. Dost.larınQ 
büyük bir vatansever olarak alkışiand ı, düşman ları tarafından da 
tehlikeli bir bozguncu şeklinde nitelindirildi. O, Fars şah ını bile 
davasına çekmeyi başardı, fakat Şah çok geçmeden ondan des· 

teğini çekti ve Şeyh Cemaleddin ei-Afganf hayatının son beş 

yı lın ı istanbul'da geçirdi. Sultan Abdülhamid onu yaldızlı bir 
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tutsaklıkla tuttu. O, burada 1897 yılında oldukça esrarengiz 
şartlarda öldü, onun zehirlenmiş olduğundan bile söz edilir. 
Müslüman rönesansının lideri olan ei-Afgani, geniş bir dini mü
samaha anlayışına sahipti ve islam'ın itikadf esaslarını anlama 
konusunda büyü,k bir rahatlık gösterirdi. Nitekim o, 1870 yılın
da istanbul'cf�� 5eÇkln bfr dinleyici önünde verdiği bir konferans
ta "Peygamberlerin içtimai vazifesi"nden söz etti; buj Peygam-. 
berliği Allah'ın yeryüzündeki en parlak tecellisi olarak değerlen
diren gelenekçi İı;lam'a göre gerçek bir bid'attı ve sapıklıktı. 
Okuyucu, onun 1884'de "Islam" ve "İlim" konusunda Renan'· 
la yaptığı münakaşa yoluyla bu düşünceyi değerlendirebilir. Bu 
münakaşa "Debats" da yayınlandı ve Cemaleddin'in Avrupa'da 
yetişmiş müslümanlar arasında görkemli bit. vakit_ geçirmesini 
sağladı. Doğu da ise, gelenekçi muhafaza!Glrlar ile dinfve ictimai 
yenilik ( reform ) yanlıları arasında zaman zaman uzun münaka
şalar çıkmasına sebeb oldu. Kabul etmek gerekir ki, onun müs
lüman toplumların gerileyiş sebebleriyle alakah değerlendirmesi 
yalnızca milslüman yazarların bu konuda söylemiş olduğundan 
çok üstün değil, aynı zamanda Renan'ın görüşlerinden de daha 
doğru ve gerçeğe daha uygundur. 

Bununla birlikte, Cemaleddin çok az yazdı; O daha ziyade Ili-
tabed gücü ve şahsi tetiriyle il yaptı. Onuııt gerÇekten büyüleyici 
çekiciliği şahsiyetinden kaynaklamyor ve her yerde ona taRtw
lar kazandırıyordu; O, islam'ın çok yakında dirileceğine ve bu
nu devam ettireceğine bütün kalbiyle inanıyordu. Bu rönesansın 
halk tarafından yapılacağına dair inancı tamdı; atılgan m'izacı 
için, oldukça yavaş gelen özümleyici tek:imülü reddediyordu; O, 
bütün müslüman milletierin birleşmesi ve inkilap yapması ile, 
Doğunun uyanışını bekliyordu. Cemaleddin vatanseverlik an
layışı ile Garibaldı'ya; mevcut müe!ı.seseleri küçümseyişi ve köklü 
çözümlere eğilimi ile de Bakounin'e benzeyen bir inkilapçı idi. 
Bu kişiliği sayesinde o, geçtiği her yerde, arkasında bir mücadele 
merkezi bıraktı, Doğuda 20 yıldan beri yapılan bütün milli ba
ğımsızlık hareketlerinin ve batının hakir görmesine karşı müslü-

ıs 



manlarca gö�terilen tepkinin doğrudan doğruya onun propagan
dasından kaynaklandığı söylenirse mübalağa edilmiş sayılmaz. 

Cemaleddin, Abduh üze.rinde çok büyük tesir yaptı; onun 
için Şeyh Derviş erginlik çağında birisi, Cemaleddin de, kendisi
ne sahip olduğu güçlerin bilincini kazandıran ve önüne yeni bir 
dünya açan olgun bir kimse idi; O'nun açtığı dünya tasavvuft ha
.yaller alemi değil, hakikatler dünyasıydı. i lk defa karşılaştıkla
rında Abd u h tamamen tasavvufa bağl ı  bulunuyordu ; bu yönl en· 
dirici insanların sahip oldukları ruhi sezgiyle donatılmış olan 
Cemaleddin ansiklopedik bilgisi sayesinde, öz vatanında genç 
alimi kendisine bağlamayı bildiği, gibi, O'nu yavaş yavaş daha 
akılcı bir din anlayışına ve doğu ile batı arasında gün geçtikçe 
güçlenen ilişkilerden doğan problemler gibi, daha önemli mese
lelere doğru yöneitmeyi de başardı. 

Seyyid Cemaleddin 1872'de Mısır'a geldi. Abduh'un başlıca 
biyoğrafi Reşid Rıza, Muhammed Abduh'un, i leride üstadı en iyi 
arkadaşı olacak bu insanla ilk karşı laşmasını şöyle anlatır: 
;.Allah kendisine rahmet etsin _4 bd u h bana, Cemiileddin 'in geli
şini Suriye bölümünC:.e beraber okuduğu arkadaşkirından birisi 
vasıtasıyla qğrendiğini söyledi. Bu arkadaşı O'na, Mısır'a Afganlı 
büyük bir iilimin geldiğini ve Halil Han soyuna mensup olduğu
nu bildirdi. Bu haber Şeyh Abduh'u çok sevindirdi; bunu he
men hacası Şeyh Hasan et-Tevil'e duyurdu ve O'na birlikte bu 
yeni geleni ·ziyaret etmeyi teklif etti. Bunun üzerine birlikte 
O 'nun ziyaretine gittiler. Onlar geldiğinde Cemtlleddin akşam 
yemeğini yiyordu; ·onları ısrarla yemeğe davet etti, fakat onlar 
daveti kabul etmediler. O zaman onlara bazı Kur'an.iiyetleriyle 
müfessirlerin ve mutasavvufların bu ayetler/e alahalı tefsirleri 
hakkında sorular sordu; daha sonra bu ayetleri kendisi açıkladı 
ve açıklaması A bduh 'un hayranlığını ve sempatisini celbetti. 

Çünkü ona göre, Kur'an tefsiri ve tasavvufiki soğuklu� (frıçheur) 
yada saadetin iki kapısıydı. " 

Daha sonra Cemaleddin, Abduh'a bazı il mi kitapları birlikte 
okurnayı teklif etti ; O da bunu büyük bir sevinçle kabul etti. 
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Tasavvuf mantık, felsefe, keHim ilmi, fıkıh, eski ve yeni asırono
mi hakkında çeşitli kitaplar okudular. 

Böylece metodunu Abduh'a öğreten ve bu eski kitaplara yeni 
bir hayat üfleyen Cemaleddin, talebesinin derslerini modern ki
taplara doğru yöneltti; Bu kitapların bir kısmı, daha önce belirt
tiğimiz gibi tercüme edilmişti. O Abduh'u bu kitaplara öyle bağ
ladı ki, neticede Fransızca öğrenmeye karar verdi, ve kısa 
zaman zarfında da çok iyi Fransızca öğrendi. Daha sonra onu, 
kendine bağlanan bütiln öteki gençler gibi gazetecilik yapmaya, 
edebi, içtimai ve siyasi çok çeşitli konularda makaleler yazmaya 
ve konuşmalar yapmaya teşvik etti. Cemaleddin, Abduh'un 
evinde önemli konferanslar verdi ve ülkelerin gerileyişinin bilin
cinde olan ve dirilişi için elbirliği i le çalışmak isteyen bütün 
gençler bu konferansiara katıld ılar. En yangın çJinyecisi "kendi

sini bir gölge gibi takib eden" Abd u h idi. 
Bu kaynaşma başlayalı iki yıla yakın bir süre geçmişti ki, 

Abduh i lk kitabı "Risiiletu 'l- Viiridiit"ı. çıkardı. Kitabın üslup 
ve düzeni el-Ezher'de yapılan çalışmaları ve yazarın i l işki içeri
sinde olduğu çevreyi hatırlatıyordu. Cemaleddin ei-Afganf'nin, 
kitapta, tesiri özel l ikle çok büyük bir cesaretle ifade edilen gele
nekçi ta'l imin zincirlerinden kurtulmak ve gerçeğe şahsi gayret 
ve hür bir tahkikle ulaşmak arzusunda görülür. Bu tesir Abduh'
un 1876'da yayınlanan ikinci kitabında daha da güçlüdür. Bu, 
Cemaleddin ed-Devani ( ölümü 1407 ) tarafından "Akaid 'ül
Adudiye " üzerine yapılan bir şerhtir. Akaid 'ül-Adudiye islam 
inancının kısa fakat özlü bir açıklamasını ihtiva eder. Kitabın 
yai.arı Adude'd-Din el-fci ( ölümü 1355 ) ünlü Nişabur üniversite
sinde hocaydı ; islam akılcıl ığında son düzeltmeyi o yaptı ; Aynı 
biçimde el-ici, i slam'da bölünmeye yol açan çeşitli mezhepleri, 
akılcı temeller üzerinde uzlaştırmaya çalıştı. O, ilerde göreceği
miz gibi sünni müslümanlar arasında iı:ıanç birliğini gerçekleşti
ren el-Eşiiri n:ınriycsirıin· önde gelen propagandacılarındandı. 
El-fci akılcı, devrinin yenilikçisi olup orta yolti takip eden bir 
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alimdi. "Akiiid'ül-Adudiye"si sadeliği sebebiyle Abduh yoluyla 
oldukça yayıldı ve uzun yıl lar boyunca inanç konusuna hizmet 
etti. 

iki yı l  önce bütünüyle tasavvufa dalan Abduh şimdı, işte böy
le bir konu seçiyordu. Böyle bir seçim onda meydana gelen de
ğişikliği ifade etmesi yönünden önemliyse de, bu kitapta i leri 
sürdüğü fikirler daha da ilgi çekicidir. Hz. Peygamber'in söyledi
ği ileri sürülen "ümmetim 73 tırkaya bölünecek ve bir tanesi 

hariç bütün bu 72 fırka cehennem 'e girecektir" mealindeki meş
hur hadisten ( ki batıl ı araştırıcılar bunun bütünüyle uydurma ol
duğunu söylemektedirler ) hareket eden yazar, çeşitli zümrelere 
mensup olan müslümanların birbirlerine karşı son derece müsa
mahalı olmaları gerektiği sonucuna varır; çünkü bu tırkalardan 
hiçbiri kendisinin kurtuluşa eren fırka olduğunu yakinen söyle
yemez. O bur<ıdan daha da önemli bir başka sonuç çıkarmakta
dır; akıl bizi gerçek imana götüren yegane rehberdir. 

Abduh'un dini fikirlerinden söz ederken bu konuya tekrar 
döneceğiz; burada şu birkaç noktaya işaret etmekle yetineceğiz. 
Bu şerh kitabı, yirmialtı yaşlarında bulunan Abduh'un hayatın
da birkaç önemli safhaya işaret etmektedir. O bize yalnızca müs
lliman a�idesini iyice bilen birisi olarak değil, fakat "Risillet'üt 
Tevhid" in her sayfasında tesirini açıkça gördüğümüz müslüman 
feylesofları da yakından tanıyan bir kişi olarak görünmektedir; 
bu felsefi kültür onun inancına da aksetti. Daha ziyade akılcı bir 
anlayışla kaleme alınan Tevhid Risôlesi, O'nun eski tasavvufi' ha
yatında yer alan hayal etme zevki ile çok yönlü fikirlerini de ih
tiva etmektedir. Bununla birlikte, h ızla gelişen hadiseler, devam
lı uyanış halinde olan bu ruha yön vermekte es-Seyyid Cemaled
din'in dostluğunun da ötesinde katkıda bulundu. Sözünü ettiği-

� 
miz dönemde Hidiv ismail iktidardaydı. Oldukça elverişl i  şart-
larda iktidara geldi ve görkemli günler yaşadı; fakat daha sonra 
bu saltanat, Hidiv'in iktidardan düşmesine ve onun tahttan düş
mesinden sonra da ülkenin ingiliz işgaline maruz kalmasına yol 
açınca,k.arışıkhklara gömülerek yok olup gitti. Ancak bu iktidar 
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dönemi doğru olarak tanınmadı; oysa ki, bu iktidar döneminde 
Mısır'da kaydedilen ilerlemeler Muhammed Ali'nin zamanındaki

lerden daha çok muhtevalıydı ve ülke çok daha esaslı bir şekilde 
modern leşti, yani batılılaştı. Fakat bu gelişmeler önemli bir hadi
seyi de beraberinde getirdi; Mısırlılar ülkeyi yönetebilecek güçte 
olduklarına inandılar ve hükümetin özellikle yabancılara tevdi 
ettiği önemli mevkilere kendilerinin gelmek istediklerini bildir
diler; onlar "Yabancılar" ifadesiyle yalnızca sayıları daima sı
nırlı kalan Avrupalı görevlileri değil aynı zamanda askeri ve sivil 
bütün yüksek mevkileri ellerinde bulundurmakta olan Türk un
surunu da kasdediyorlardı. Nitekim bu husus Arabf isyanının da 
gerçek sebebi oldu. israfçı bir ekonomik siyaset takip edilmesi, 

durumu daha kötüleştirdi. Öyle ki, devlet harcamaları önceden 
hesap edilmediği ve bir denetime tabi tutulmadığı için, hüküm
darın şahsi harcamalarıyla karıştırıldı, dolayısıyle mali yapı iyi
ce bozuldu. Acınacak ve kınanacak hale düştü. Neticede bu israf

çılık ve harcamaları önceden hesap etmeme Mısır'ı hızlı bir 

borçlanmaya sürüklediği gibi, ülkeyi de seçkin ve yetişmiş yurt
taşlarının mutlak bağımsızlık tasarıları yaptığı bir sırada yabancı 
hakimi_vetine teslim etti. Abduh tahsilini, bu devrin karışmaya 
başladığı sırada .tamamlandı; şüphesiz O bu hadiseler karşısınd� 
tarafsız kalamazdı; daha önceden aşina olduğu bu olayları tahsil 
arkadaşlarıyla münakaşa etmekle yetinmedi, Cemaleddin tara
fından bu yöne itilen büyük halk kitlesine de sesini duyurmak is
tedi. Cemaleddin, kitleleri etkilerneyi kaçınılmaz bir görev ola
rak mütalaa ediyordu. Nitekim o, daha önce de gördüğümüz gibi 
bu genç arkadaşlarını topluluk önünde rahatlıkla konuşmaya ve 

gazetelerde yazı yazmaya hazırlamak üzere çok ciddi bir kurs 
düzenlemişti. Böylece Abduh, hali hazırda Mısır'da mevcut olan 
gazetelerin başında gelen ve henüz çıkmaya başlayan "el-Ahram" 

gazetesinde devamlı yazılar yazmaya başladı. ilk makalesini 3 
Eylül 1876'da yayınladı. Reşid Rıza, Abduh'un hayatıyla ilgili 
kitabının ikinci cildinde O'nun bu dönemde yazdığı makaleler
den beşine yer verir. 'Bu makaleler, yazarının tahsil hayatında 

19 



baz-ı konularla alakal ı olarak yaptığı seçmeci l iği aynen sürdürü
yordu. Aslında bu makalelerin i l ki O'nunel-Ahrom 'da yazı haya� 
tına başlayışıyla i lgi l iydi ; ayn ı  şeki lde yazar Mısır' ın  şanl ı  mazi
sini hatırlatıyor ve medeniyetin tekrar bu beşiğine döneceği ne 
dair ümidini izhar (!diyordu . i kincisi , öğren im görmenin zarure-

. tini ve gazetelerin faydasını konu a l ıyordu ;  üçüncüsü, beşer top
lum düzenini ve onu yöneten ahlaki faktörleri ele alan felsefi bir 
makale idi. Dinf i l imlerle müsbet i l imlerden söz eden ve bunlar
dan herbirisin in faydasın ı  an latan döndüncü makale islamiyeti 
gerçek yönü ile öğrenmek isteyen kimse iç in bu beş makalenin 
en i 'lginç olanıdır. Beşinci ve sonuncu makale ise, Avrupa ve 
Fransa medeniyet tarihinin, daha yeni tercüme edilen Guizot'un 
bir hülasasıyd ı ;  ayrıca yazar Arap di l inin ne kadar bozulmuş ol
duğunu da bu tercümeden yararlanarak göstermeye çalışıyordu. 

Bununla birl i kte Abduh'un uzun y ı l lar süren öğrenim döne
minde elde ettiği formasyon bütünüyle öğretmenl ik hedefine yö
nelikti ; gazeteci l ik  çal ışmaları yal nızca boş zamanların ı  değer
lendirmek amac ın ı  taşıyordu. Aynı şekilde o, büyük çoğunlu
ğunu imtihan edenlerin teşkil ettiği gelenekçi muhafazakarların 
muhalefet etmesine rağmen, yıl sonu sınaviarına karşı ç ıkmaya 
karar verdi; fakat genç adayın  fevkalade geniş ve sağlam bir bi l 
gisi vardı; öy le ki, ona alim d iploması veri lmesini kimse reddede
medi. 

O, çok geçmeden kendi evinde özel kurslar düzenledi ; bun la
rın i lklerinden birisi, ibn Miskeveyn' in "Tahzibu '1-Ahlak "ına 
tahsis edildi. Xl. yüzy ı l  fey lesofu olan ibn Miskeveyh, büyük dü
şünürler ei-Kind i ve ei-Farabi'nin tilmizidir. Bu feylesofların 
eserleri yeni eflatuncu ve ari stocu düşünceden olduğu kadar 
Kur'an geleneğinden de mülhemdi. Abduh , 1879'da, . ..:.'Daru'l-

-.----"""'�·-·--·· . 
Ulum "a .öğretmen tayin ed ildi ve burada yaTnızca en büyük ta-
rihçi deği l ,  ayn ı  zamanda tarihi tecrübe ve tenkide dayanan bir 
tarih felsefesi kurmaya çal ıştı .  Seçilen bu mevzular gelenekçi 
ası l l ı  o lma özel l iğ ini korumasına karş ı l ık, genç öğretmenin orta
ya attığ ı fikirler bütünüyle bu anlayıştan uzaktı, çünkü düzenle-
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diği bu özel kurslar ona, kendisini  harekete geçiren bütün dü
şünceleri, yana yana tercümelerini bulmaya çalıştığı batı l ı  kitap
lardan toplad ığı bütün bilgileri açıklama imkanı verdi .  

Abduh, Ezher'de ders vermeye başlamadan önce bazı talebe
leriyle birlikte Ezher'e hazırlık derslerini mütalea etti. Bunun 
üzerine ondan ders almak isteyenler çoğaldı .  Abduh onlara man
tıktan İsagoci'yi, akaidden de Sa'deddin et-Taftazani 'nin " Şerh 
Akaidi'n-Nesefiye"sini okuttu. Yani o, el-l:.zher'de henüz oku
tulmayan bu tür kitapları okuttu. Keza o, derslerini takib eden
lerle geceleri b;ızı konuları müzakere ve münakaşa etti. (20) 

Abduh'i.ın bu şekilde öğretmenlik yapması bazı insanların 
ona hased etmesine yol açarken, gazetecil ik faal iyeti de bir ta
kım siysetçilerin öfekelenmesine sebep oldu. Keza, Abduh, 
Şeyh ,;ıiş'e şikayet edildi; Nesefiye'yi okutınası ve bazı fikirleri 
sebebiyle sorguya çekildi. O, işte bütün bu olaylar önünde tutu
namayıp üstadı Cemaleddin'e sığındı. Ancak Cemaleddin Eylül 
1879'da Mısır'dan kovuldu ve talebesi de köyüne gönderildi. 
Köyden dışarı ç ıkmamak, gerek konuşmalar gerekse makaleler 
yoluyla halka hitap etmemek yasağına tabi tutuldu ; fakat bura
da gerçekten/ hayret edilecek husus, böyle bir şiddet tedbirinin 
al ındığı zam�ndır. Bu sıraq'! . .. H idiv İsmail, oğlu Tevfik lehine 
tahttan çekiliyordu� İsmail ;in 

";ltan
·
�ı; ·-bırakması 

. 
yaln

.
ızca 

birçok vesi leyle dışarıdan alacaklarına karş ı l ık yerine getirece
ğini söylediği şeyleri yapamadığından dolayı değil , fakat daha 
Öhce emellerine işaret ettiğimiz ve g iderek yaygınlaşmaya baş
layan kamuoyu sıkıştırmasının da tesiriyle olmuştur. Bu durum
da, genç Hidiv yaln ızca ülkenin mali kaynakların( düzenieyecek 
bir yenil ikçi değil, -aynı zamanda ülkeye hürriyetç i bir düzeni 
getirecek birisi olarak görünüyordu. O halde, bu ternayüllerle 
bütünüyle çel işki içerisinde olan bir tedbir şaşkın l ık  verecektir; 
bazıları bu durumu, hala tahtın varisi durumunda olan Tevfik'
in Cemaleddin'le i l işki kurması ve onun Hidiv olur olmaz geniş 

20) Tarihu 'l-imam, 1/134 
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bir reform proğramı gerçekleştirmeyi vaadederek Afgarü ve ar
kadaşlarının sorgulamasını ( concours ) güvence altına almasıyla 
açıklamaya çal ıştılar. İsmail ' in tahttan çekilmesinden hemen 
sonra c;emal�ddjn yeni Hidiv'den yeni proğramını icraa etme-

-c:�.::::.....'""""" ., 
sini ve onun en önemli kısmını, yani bakanın  bile önünde so-
rumlu olacağı bir parlamento meclisi kurmasını istedi ; o bu ko
nuda o kadar ısrar etti ki, Tevfik vaadinden ancak onu ülkeden 
sürmek yoluyla kurtulabildi. Abduh'un başl ıca biyografı olan 
ve onunla uzun süre samimi arkadaş olarak yaşayan Reşid Rıza 
bu görüşü benimseyenlerdendir. Bazıları da bu sürme olayını, 
genç Hidiv'in babasının gösterdiği serdikle onun isteklerine kar
şı koyamayışı ve ingiltere'nin uzun süreden beri kurtulinayı dü
şündüğü tehl ikeli düşmanından bu yolla kurtulamak isteyişiyle 
aç ıklama yoluna giderler. Yakın Doğu meselelerini en iyi şekil
de bi len b ir insan olan Profösör Ed. Bowne'da bu görüşe katıl ı r. 
(21 )  

Bu iki aniatıştan herbirisinde bir hakikat payı olduğu muhte
meldir; Tevfik'in bu kararı icraa etn;ıek için l iberal partinin en 
güçlü adamı Riyaz Paşa'nın yurtdışında bulunmasından fayda
lanmış olması da bir vakıadır. Nitekim Riyaz Paşa iktidara gelir 
gelmez en kısa zamanda işlenen hatayı düzeltme yoluna gitmiş ; 
Abduh'u köyünden getirterek Resmi Gazetenin başyazarl ığı gö
revine tayin etmiştir (22). Bu, böyle bir devirde oldukça önemli 
bir mevki idi, çünkü gazetelerin gerçekten nadir olduğu bu dö
nemde Resmi Gazete yalnızca Hükümet kurarlarını ihtiva etmi
yor, aynı zamanda partinin görüşünü aksettiren makaleler başta 
olmak üzere hemen her konuya da yer veriyordu. Yan ında ken
disi gibi Cemaleddin'in mektebinde yetişmiş genç yardımcılar 
bulunan Abduh'un yönetimindeki bu gazete, zamanla partinin 
sözcüsü durumuna geldi. Abduh'a gelince; bu yeni görevleri 
onun, modern hayatın  siyasi, i ktisadi ve içtimai birçok faktör-

21) Bkz. T. Risalesi, s. X XIX 
22) Taı-ihu ''-lmam, s. 1 38 
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rünü yakından tanımasını sağladı; tarihin bu dönüm noktasında 
Mısır'ın ihtiyaçlarını bütün yönleriyle öğrendi ;  daha önce·hiçbir 
alim onun gibi Mısır hakkında bi lgi sahibi olmamıştı. O, onsekiz 
ay ( Eylül 1 881 'den Mayıs 1 882'ye kadar ) süren bu görevi süre
since bütünüyle gelişmiş zihinleri meşgul eden meseleleri ele 
aldı. Bu makaleleri içerisinde yalnızca o devir için yararlı ve 
önemli olanlar da vardı. Mesela, angaryaya karşı çıkanlarla dev
rin hükumetinin yolsuzluklarını dile getiren makaleleri bunlar
dandır. O, b!J yazılarında gerçek dine aykırı olmaları sebebiyle 
bazı adetleri reddettiği gibi, parlamento yönetiminin islamiyet
le' uyum halinde olduğunu göstermeye çalıştı. Öteki makaleleri 
ise, yüksek bir ruh atılımını ifade ederler ve günümüze kadar 
önemlerini korumuşlardır;  eğitimle i lgil i yazıları, vatan kavramı  
üzerindeki çalışmaları, mil letierin terakkisiyle alakah değerlen
dirmeleri bu nitelikteı:lir. Ancak onun bütün makalelerinde ha
kim olan unsur, samimi bir vatanseverlik duygusu, büyük bir 
hürriyet aşkı ve Mısır'ın ihtiyacı olan reformları acil olarak ger
çeleştirme isteğidir. 

Abduh, bütün bu duygular ın ı  Cemaleddin' le payiaşıyordu ve 
onların önemli b ir �ısmını da ondan almıştı. Bununla birlikte bu 
iki kişi, gerek mizaçiarı gerekse prensiplerinin farklı olması se
bebiyle, birbirinden ayrı lmaktadır. Cemaleddin, öncel ikle eşya
nın mevcut durumlarını değiştirmek isteyen bir inki lapçı ( revo
lutionnaire ) idi ; onun hedefi inkilaptı ( revolution ) ve o bu 
inki labm yapılmasıyla birl ikte mil letierin bizzat kendi varlık
larında bi l inç lerinde ve tarihlerinde en müreffeh seviyeye ulaş
maların ı sağlayacak zaruri unsurları bulabileceklerine samirni
yetle inanıyordu. Buna karşılık Abduh, inkılapların ancak ka
demeli olarak gerçekleştikleri takdirde başarılı olacağı görüşün
deydi ;  zihinlerde köklü bir değ işikli kle harekete geçmediği ve 
hazırlanmadığı sürece h içbir harici. bunalımın kalıcı sonuçlar 
vermiyeceği kanaatın ı  taş ıyordu. Ona göre i lerlemek ancak ve 
ancak eğitim inki Lab ı  ve bilhassa ahl aki ve dini eğitim reformu 
ile başladığı zaman istikrarl ı olabi lmektedir .  O bu kanaatını bir-
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çok vesi le ile ve kemküm etmeden aç ıklad ı ;  1 881  yıl ında Resmi 
gazete'de yay ınlanan üç makalesi bu yönden o l du kça i lgi çeki
cidir. Makalelerin başl ığın ın "Entellektüellerin Hatası " olması 
bile etkileyicidi r ;  birinci makalede şunları okuyoruz : 

"Birçok i� i niyetli insan, sosyal ilim leri derinlemesine öğren

dikleri, milletierin tarihini ve mevcut durumlarını ince/edikieri 

zaman, akıllarında büyük {ikirler ve ruhlarında asil isteklerin 

doğduğunu hisseder; gerçeğ{ açıklamak ve dünyanın tasavvur 

edebileceği en mükemmel durumu gerçekleştirmek isterler. On

lar, bu fikirlerini ve büyük isteklerini ancak cilimlerle alış-verişle
rinde, derslerinde bulunuşlarında ve kitaplarını okuyuşlarında 

elde ettiklerinden, ulaştıkları bu seviyede başkalarını yetiştirme

nin ve bütün dünyanın ya da daha basitinden vatandaşlarının, sa

yıları milyonları aşsa ve kendileri de yalnızca birkaç kişi kalsalar 

bile, doğru ( adil ) kabul ettikleri esaslara göre yönetmenin 

kolay olduğuna inanıyorlardı . . .  Milletini olgun/aştırmak isteyen 

llimse, önce milleti oluşturan bireyleri olgunlaştırl!lalıdır; bütün 

milleti1 ferdin olgunlaşmak iç in koştuğu yolu baştan başa dolaş

tırmalıdır . . .  Akıllılık, milletin temel adetlerine, bütün çocukları

nın aklında yerleşmiş olan gelenekiere saygılı davranmaktır; 

sadece bu adetlerden uzaklaşfırmayan bazı düzenlemeler iste
mektir; Mil.let bu birinci gelişim e alıştığı zaman ondan bir adım 

daha atmasını taleb etmektir; öteki safhaları için de durum ay

nıdır. Böylece hareket ederken milleti tutucu fikirlerinden ve 

adetlerinden kurtarıp üstün bir alana doğru ç ıkarmak için çok 

zaman olması lazım değildir. O ·halde ülkesine iyilik etmek iste

yen kimse bütün gayretini eğitimin geliştirilmesi üzerinde top

lamalıdır; eğitim in düzenlenip geliştirimesinden sonra da, akıl 

yorulmaksızın ve fikri gayret sar{etmeksizin, meşru olmaları şar

tıyla bütün öteki inkilcipları ( re{ormes ) gerçekleştirecektir. " 

Bununla birlikte Abduh'a göre eğitim, tenkit ruhu olmaksızın 
ve yeterl i  ;)zümlemede bu lunmaksızın , yaln ızca batı i l imleri ara
·sından rastgele toplanan kavramları elde etmek değ ild ir. Maale
sef, teknik gücü ve iyi n iyetinden şüphe edilmeyen, fakat ülke 



zihniyeti ve ahlaki temelleri tamamen yok olmaya yüztutan, 
ok-u l ların ın porgramları yabancı lar tarafından hazırlanıp düzenle� 
nen Mısır ve Türkiye'nin · durumu çoğunlukla böyledir. Oysa, 
Abduh eğitimin özellikle ahlak ve din alan ında yapı lmasın ı  iste
mektedir. Onun din eğitimine v�rdiği bu önem hiçbir zaman 
kendi akidesini yayma eğilimleriyle bozulup değişmedi ; bu hu
susla alakah olarak belirtmek isteriz ki, Avrupa'da çok yaygın 
olan anlayış ın aksine, h ıristiyanlar ve yahudilere karşı kendi 
inancını yayma anlayışı müslüman yazarlarda çok nadir görülen 
bir haldir. · Abduh, aynı dönemde ·yayınlanan iki makalesinde 
herzamanki aç ı k  anlatımı ile bu konudaki görüşlerini ortaya 
koydu. Bu makalelerin birincisinde o, özel l ikle şunları söyler : 
"İster müslüman, isterse hıristiyan ya da yahudi olsun dinine 

bağlı olan herkes, hen üz k üç ük olduklarından ve yalnızca öğ

retmenlerinin ve eğitmenlerinin gözleriyle gördüklerin den, ço

cuklarını eğitim ve yönetimin kendi öz dinine bağlı olmayan 

kimselerin elinde bulunduğu bir okula göndermemelidir; eğer bu 

kayn,aşmaya m üsa de ederse ve çocukları da din değiştirirlerse 

bunun sorumlusu kendisidir. Ancak, bir dini anlayışa sahip olan, 
fakat herhangi bir dine mensup olmayan kimse, kaç yaşmda olur-

sa olsun çocuğunu her çeşit okula gönderebilir, ç ünkü o çoc uk

larının düş üncesini etkileyecek dinden kendine tasa etmemektc 

ve bütün dinleri aynı değerde görmektedir. " A bduh bu d üş ünce

sini ikinci makalesinde yer alan ve bugün bile kıymetini muhafa

za eden şu ilgi çekici sözle tamamlar: "Biz bilhassa, Allah hidii

yete eriştirsin, aile reisierinin çocuklarına akıllarını karıştıran ve 

düşüncelerine fitne sokan bir eğitim vermemelerine dikkat çek-

mek istiyoruz. " 

inki laplar ( reformes ) meselesini bu şekilde ele al ış ı  onu ya
vaş yavaş islamiyede yakından alakal ı meselelere doğru yönelte
cektir. Yazarl ık mesleğin in i l k  günlerinde çok çeşitli meseleleri 
ele aldıktan sonra, son zaman lar ında onun yalnızca is lam dini 
i le alakal ı meseleler ve i sl am' ın moder'n dünya i le i lişkilerini 
konu edindiğini görüyoruz. Bu sonuncu konu sebebiyledir ki, o 
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meşrutiyet idaresinin i slam bu kukunun anlayış ına uygun düştü
ğünü ispat etmek i çin bir çok makale yazd ı ;  fakat bu kolay bir 
ispatlamaydı, çünkü bütün deliller ilk müslüman cemaatın tem
sil esasına göre kuru lduğunu bize gösterir. Bunun la b irlikte o, 
bu düzenin taraftar ı  olmasına rağmen, devaml ı  gel i şme anlayışı 
ile bir anayasanın ülkeye faydalı olabilmesi iç in devlet başkanın
ca lutfedilmesi ve vatandaşların siyasi olgunluğuna göre tayin 
edilmesinin mantıken gerekl i olduğuna inanıyordu.  

Ne varki, meydana gelen olaylar bir kez daha onun çalışmala
rının akışını durdurdu�![!!, �ybaylar 9 Eylül 1 881 'de büyük 
bir nümayiş yaptdar ; bu bir denetleme günüydü ve Mısırlı üç 
al bay ; hareketin reisi Ara bt ile Sami ve Abdullah, bölüklerini tef
tiş için Abdin saray ının ilerisindeki meydanda hazır hale getir
dikten sonra, subayların şikayetlerini bildirmek üzere H idiv'in 
huzuran ç ıktılar; bu ş ikayetler genell ikle, daha önce de işaret 
ettiğimiz gibi, Türk ası l l ı  subayların ve görevlilerin imtiyazlı du
rumundan kaynaklanıyordu. 1 882 yılı Şubat ayında kabine düş
tü ve Arabi Paşa savaş bakanı görevi ile yeni hükümete girdi ; fa
kat mill iyetçi rüya çok kısa ömürlü oldu. Güçlü ve bağımsız bir 
Mısır ' ın  oluşmasını engeliernekte ingiltere'nin pekçok yararı var
d ı ;  1 1  Haziran'da iskenderiyye'de patlak veren karışıkl ıkları ba
hane ederek; yeni yardımcılarının Hidiv'e esinl!!diği korkudan 
kurnazca yararlanarak, yabancıları h imaye ve tahtın haklarını 
koruma rolü oynayarak ülkenin içişlerine karışmasın ı  bi ldi .  Ara
bt Paşa, iktidara gel iş inden 8 ay sonra ( 1 3  Eylül 'de ) ,  "Tel/u 'l
Kebir Savaşı "nda yeni ldi, ingil izler tarafından tutuklandı ,  yar
gılandı ve yakın arkadaşlarıyla birlikte hüküm giy di. 

Abduh'un bu hareketteki rolü şimdiye kadar vuzuha kavuş
mad ı ;  her türlü malzemenin mevcut olması na rağmen böyle bir 
çal ışmanın yapılmayıp durumun yeterince aydınl ığa kavuşma
mış olması hayret vericidir. Bizzat Ahcıuh da, o zaman yayınlan
mam ış olmakla �irlikte, bu hart'ketin bir hikayesini yazdı .  
Karakteriyle ilgi l i  olarak buraya kadar söylediklerimiz göster
mektedir ki, o , ne askeri unsurun lyimserliğini paylaşabilen ne 
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de şiddete başvurmasını tasvib edebilen bir kişidir. Reşid Rıza 
onun hayatından sözederken bize, Arabi Paşa ile Abduh arasın
da, hareketin başlarında geçen bir konuşmayı ulaştırmaktadır: 
"Abduh, Fıtır Bayramında Tulba Paşayı ziyarete gitti ; burada 
bazı arkadaşlarıyla birlikte çeşitli siyasi düzenlerden bahseden 
Arab1 Paşa'yla karşı laştı. Meşruti { anayasal ) idarenin { regime 
constitutionnel ) insanlara ve maliarına en çok güven veren, mil
letin yüce amaçlarına ulaşmasını sağlayan bir yönetim biçimi ol
duğunda ve Mısır' ın da mutlakiyet idaresinden hür idareye geçe
cek olgunlukta olduğunda tam görüş birliği iç indeydiler. Fakat 
Abduh bu çok iyimser görüşlere karşı çıktı ve şunları söyledi : 
ülkenin en büyük ihtiyacı ,  temsili bir hükümetin yerine getirme
si icabeden vazifeleri ihtiyat ve ciddiyeıle yerine getirebilecek 
insanlar yetiştirebilmesi için eğitim ve öğretimdir. Mil leti umu
mun menfaatine olan meseleleri incelemeye hazırlanmanın ve 
ona kamu işlerin i  yönetmeyi öğretmenin en güzel yolu, başlan
gıçta il veya kaza mecl isleri gibi küçük çaptaki meclislerde mü
nakaşa edebileceği mahal li meseleleri bıraktırmaktır; oysa, eğer 
halka birdenbire uygulamaya altşkın olmadığı hakları verilirse, 
olgunluk çağına erişmeden önce bütün servetini tüketen küçük 
ve müsrif bir çocuk gibi hareket edecektir. Bunun üzerine Arabi 
Paşa ve askeri okulun hocalarından birisi onunla münakaşa et
meye koyuldular; Abduh onlara şu sözleriyle karşılık verdi :  Eğer 
millet parlamenter bir yönetim için yeterli ölçüde olgunlaşmış 
o1ursa, silah yoluyla bir ( anayasal ) idarenin veri lmesini isteme 
mecburiyetinde kalmayacaktır. O, sözlerini, askeriyenin müda
halesinin sebep olacağ ı karışıklığın ülkeyi yabancı i şgaline sürük
leyeceğine dair endişelerini ve böyle bir işgal in mesulü olacak 
kimsenin de bütün milletin lanetine müstahak olacağına dair kor
kusunu ifade ederek tamamladı ." 

Bu kısa so.J;ı_'?Sh""��BL�a��:rı ın G.trcıf.��rları i le Abdtih arasında 
mevcut olan uyuşmazl ığı çok açık bir şekilde gözler önüne ser
mektedir. Abduh ne onların kuruntularına kendini kapııracak ne 
de uydukları yollarını tasvib edecekti r. Hatta onlarla takib edi-
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len amaçlar üzerinde bile görüş bir l iği içerisinde değildi ; çünkü o 
öncel ikle, köy ve kasaba meclisleri, daha sonra da vi layet medis
leri kurarak, hükümdar tarafından bahşedilen bir idare kurmak 
ve bu sebeple de temelde siyasi reformlardan başlamak istiyor
du. Metodunun, yaln ızca çok emin net icelere ulaştı rmakla kal
mayacağına, ayn ı zamanda çok h ızlı sonuçlar vereceğine kanaat 
ettiğinden onlarla şiddetli bir uyuşmazl ık iç indeydi. Bunun la 
bir l ikte o, hürriyetperverlerle mutlakiyetçiler, mi l l iyetçi lerle ya
bancı yanl ıları arasında tercih yapmak durumu nda kaldığında, 
ayrı ld ıkları ihti laflı meseleler ne olursa olsun, tereddüt etmeden 
hürriyetperYerlerin yan ında yer almıştır . Ayrıca Arab'i' Paşa'nın 
ihti la l  hadisleri cereyan ettiği süre zarfında, gerek makaleleri 
gerekse konuşmalarıyla düşüncelerin hareketine büyük ölçüde 
tesir etmiştir. Hatta o, hareketin elebaşlarına da tavsiyelerde 
bulundu ; fakat bu tavsiyeler, itidal eği l im inde olduğu için pek 
d inlenmedi ve tesirl i o lmadı. 

� - 1 ��?.,-X!!!.JWlUnda Arabi Paşa 'n ın taraftarlar ın ın davası görül
dü; Muhammed Abduh, idareci lerden özel izin almadan Mısır'a 
dönmesinin yasaklanması şartıyla, üç yı l  ve üç ayl ık  süreyle sür
gün cezası hükmü giydi. 1 3  Safer 1 300(24 Aral ık 1 882'de 
Mısır'dan ç ıkarı ldı .  Abduh ve onun gibi bu mahkumiyet cezasına 
çarptırı lan lar Beyrut'a doğru yola ç ıktı lar. ibrah im Beylükanl, 
Şeyh Emin Ebu Yusuf da sürgüne gönderilenler arasınday
d ı .  Ancak ülkesinden kovulu şundan bu yana Hindistan'da yaşa
makta olan Cemaleddin Afgan1, bu sırada Avrupa'ya seyahat edi
yordu. 1 883 y ı l ı  başında Deniz yoluyla Avrupaya giderken Port-
said'e geld iğ inde Abduh'a bir mektup yazarak yan ı na gelmesin i  
isted i. Abduh da, genç l iğinden b u  yana fikirleri dikkatini çeken 
ve hemşehrilerine sı k s ık  misal gösterd iği Avrupa'yı ziyanit etme 
imkanı sunduğu iç in bu davete hemen icabet etti ve Avrupa'
ya gitti. (23) 

2 3) Bkz. age., s. 2 74 ue 281 ; Tevhid R isalesi, s. XXX V. 
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1 884 yı l ı  başında iki arkadaş Paris'te buluştular; derhal i şe 
koyuldular ve "ei- Urve tu 'l- Vuska " is imli siyasi b ir cem iyet kur
dular. ism inden de anlaşı ldığı üzere bu cemiyet, bütün dünya 
müslümanları arasın ı  birleştirme, yabancı hakimiyeti ve dahi l i  
istibdada karşı mücalede güç lerini birleştirmeye hizmet edecek
tir .  

Urvetu ' l  Vuska, daha çok siyasi bir cemiyet id i .  Azalarını 
seçkin müslümanlar teşki l ediyordu .  Azalarından birisi Cezayirl i 
Emir Abdu lkadir id i .  Diğer azalar da genel l ikle onun seçtiği 
kimseler ve yakın adamlarıyd ı .  Reşid Rıza, Urvetu ' l  Vuska Ce
m iycti azalarının sayıs ını  babasın ın hatıratında bulduğunu kay
deder. (24) 

Urvetu ' l  Vuska Cemiyeti 'n in  uzak hedefi , is lam nizamına ye
niden dönmek ve islam hidayetine u laşırıaktı ; yani Asr-ı saadet
teki şek l i  i le isl am düzenine kavuşmaktı . Raşit Ha l ifel ir inkinl: 
benzer tarzda isl ami hükümet kurmaktı .  Keza, Doğu Müsliiman

lar ın ı  esaret ve zulümden kurtarıp eski şan l ı  ve şerefl i mevkine 
yükseltmek de cemiyetin nihai hedeflerindend i .  Yakın gayesi 

i se, Mısır ve Sudan ' ı ,  ihti lal yaparak uyand ırıp istiklal ine kavuş
turmaktı. (25). 

Cemiyet, y ine "ei- Urvetu 'l Vuska " isimli bir gazete ç ıkardı ; 
Cemaleddin  siyasi müdürü, Abduh 'da başyazarı o ldu.  Gazetevc 
tonunu veren siyasi müdürü, Cemaleddin id i .  Gazetenin tonu, 
Abduh 'un az önce tah l i l  ettiğimiz makalelerinden dah� çvk inkı 
l apç iydı ( revolutionnaire ) ve oldukça da sald ırg;ındı .  Ayrıca bu 
gazetenin yay ın hayatı ç ok kısa ömürlü oldu ; 8 ay ç ıktıktan 
sonra yazarlar onu durdurmak zorunda kald ı lar ; bu süre içerisin
de gazetenin 1 8  sayısı yayınlanmıştı .  e : -Ur•eru'I -Vuska gazetesi 
hem ingil iz ajanlar ın ı  hem de i sl am ülkelerin in salt hükümdarla
r ın ı  fevkal ade öfeklendi rmişti ; bu sebepler büyük bir tehdit ;ı : .  

24) Bkz. Tarih u '[-İmam, s. 283 
25) age., s. 283. Cemiyet  azalarının yemin üzere aldıklan veya 

kararlaştırdık/arı ka ideler hakkında b/ız. 'I'aruhu 'l-i ma m, 
284-290. 
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tındaydı ;  öyle ki günümüzde bu gaı:etenin say ısı çok nadir ola
rak bu lunab i lmektedir; fa k,tt tesiri fevkalede büyük ol muştur: 

Çok kısa b ir süreyle ç ıkmış olmas ına rağmen, Cemaleddin Afga
n i'nin temelini oluşturan faaliyetinin en göze çarpan nokların

dan b irini teşkil etmiştir. (26) 
İki arkadaş, bu başarısızlıktan sonra, art ık  açıkca yürüteme

yecekleri bir propagandayı gizli olarak devam ettirmek üzere ye
n iden ayrıldılar. Abduh,  aynı y ı l ı n  sonlarına dognı Tunus'a gitti 
ve orada ei-Urvetu 'I-Vuska cemiyetin in  propagwdasını yaptı ; 

fakat iç inde bulunduğu durumlar onu çok geçmeden bu faal iye
ti b ırakmaya, en azından çok daha hafif si lahlarla yürütmeye 
sevketti . 

Seyahatı onu, 1 885 yı l ı  başında tekrar Beyrut'a götürdü. İ lk  
gel iş inde oluşturduğu dostları onu çok samimi  b iç imde karş ıla
d ı lar. Onu Beyrut Medresesinde d ini i l imler öğretmeye davet et
tiler. Bu şerefl i davetle ona seyahatını kesme kararı aldırdılar. 
Abduh, Beyrut'ta, üçbuçuk sene kald ı  ve kendini tamamen 
islam i l imlerinin etüdüne verdi .  Evi bütün ayd ınların ve Beyrut'
lu ya da buradan geçen alimierin buluşma yeri oldu. i şte o, 
"Tevhid Risalesi " n in konuların ı  burada deriedi ve "Materyalist

leri Reddiye Risalesi"ni de y ine burada farsçadan tercüme etti . 
Materyal istleri Reddiye Risalesi yakın dostu Cemaleddin'in, ol· 
dukça hareketli geçen hayatında yazma imkanı bulabiirliği tek 
kitaptır. Bununla birlikte Abduh, kendisini Beyrut'ta tutan dost
luk ve akrabal ık bağiarına rağmen-çünkü o i lk eşinin ölümü üze
rine orada tekrar evlenmişti-izin  alır almaz Mısır'a döndü. 

Abduh, Beyrut'ta eğitim ve öğretimle uğraştı . Akıl ve fazilet 
ehli herkes ona koştu. Evi bir medrese görünümü veriyordu. Her 
fikir ve düşünceden olan insanlar oraya geliyordu. Daha çok 
"Siretu 'n-Nebeviye" okuyorlardı .  Herkes onun verdiği dersten 

26) Tevhid Risalesi, s. XXXV; Tarih u 'l-lmam, s. 290; gazetenin 
ç ıkış gayesi, metodu ve eğilimi hakkında geniş bilgi için 
bkz. Tarihu 'I-İmam, 2/290-30 7. 
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memnundu. Öyleki, onun bu başarısı hıristiyan ve müslüman bir
çok kimsenin hased etmesine yol açtı (27). Ayrıca Abduh, bura
da, Tevhid, fıkıh, isl am Tarihi, mantık, maani ve inşaa dersleri 
verd i .  Dersin seviyesi derse gelenlerin durumuna göre idi .  Fıkıh 
dersinde "Mecelletü Akiiidi 'l-A dliye "yi o kurdu.  Bu kitap Os
man l ı  mahkemelerin in hüküm kaynağı idi . 

Abduh'un hayatının son yirmi yı l ında hiçbir sivri hadise mey-. 
dana gelmemişse de, bu y ıl lar onun faaliyetinin en yoğun oldu
ğu dönemdir. 

Yendien ül kesine dönen Abduh, büyük saygı gördü ve en 
önemli görevlere davet edi ldi. O, yaln ızca bir düşünür ve yazar 
olarak deği l ,  fakat bir teşkilatç ı  ve devlet adamı olarak da gücü
nü gösterdi .  Mısır'a dönerken amacı, hocal ık mesleğine devam 
etmekti ; fakat uzlaşm ış ve araları düzelmiş olmasına rağmen, 
Hidiv Tevfik, gençl ik üzerindeki tesirinden korkarak onu önce 
Asliye hukuk mahkemelerine, iki yıl soııra da istinat mahkeme
sine hakim tayin etti. O, özel l ikle şeri mahkemelerin durumuy
la i lgi lendi. Adalet bakanına sunduğu meşhur raporunda şer'i 
mahkemelerin mevcut durumları i le almaları gereken halleri gös
teriyordu .  Aynı şekilde o, bu meşhur raporunda, ayrıca hakim
lerin ahlaki ve i l  mf değerini yükseltici ve maddi durumlarını dü
zenleyici özel tedbirler al ınmadığı takdirde, tamamiyle teknik 
konularla i lgi l i bütün reformların son derece istikrarsız olacağı
nı bild iriyordu. Mahkemelerin seviyesini hissed ilir şekilde yük
selten ciddi reform ların hareket noktasını bu raoor olusturdu. 
Böy lece o, mahkeme üyelerinin durumunu da unutmad ı ve kadı
lar mektebi bi lhassa on�n gayretleri sonunda aç ı ld ı .  (28) 

Abduh, 1 899'da Yaşama Konseyi 'ne girdi. Mi l lf temsil in bu 
i lk  kadernesi yani Konsey yaln ızca danışmanlık yetkisine sahip 
olduğu için, oldukça çekingendi ;  bununla birlikte, önemli me-

------ - ------------

2 7) Tarih u 'l-İmam, 2/39 0  vd. A bduh 'un Beyruttaki hayatı ve 
çalışmaları hakkında bkz. age., 2/39 1 -41 3. 

28) age. , 4 1 6 ; Tevhid R isalesi, s. XXXVI 
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seleler üzerindeki duruşmaları, kendisi ne sunu lan kanun tasarıla
rı üzerindeki münakaşalar ı ve sorgulamalarıyla Mısırl ıların eiı 
seç kin  siyaSı eğitim kurumu oldu ve yavaş yavaş yürütme gücü
nün denetiminin gerçek organı  hal i ne geld i .  

Yasama Mecl i si bu duruma bazı kademelerden geçtikten son
ra gelebild i ;  onun itibarın ı  arttıranların başında Abd u h gelir; 
şahsi nüfuzu i le bakanlar ve temsilciler arasında mevcud olan iti
matsızl ığı kald ırmasın ı  bi ld i ;  hatipl ik kaabil iyeti i le de mill i tem
sile daha önce şah it o lmad ığı bir parlakl ık verdi. Hükumete su
nu lan bütün önergelerin resm'i' sözcüsü ve yasarnay la alakal ı  bii
tün komisyonların da en fazla sözü dinlenen üyesi oldu. 

Abduh, bu meşgu l iyetlerinin arasında, büyük bir alaka ilc ei
Ezher ' in geleceğ ini takib etmeye devam etti ; çünkü onun i çin 
Ezhcr Üniversitesi hem Mısır ' ın hem de bütün is lam aleminin 
i l im merkeziydi ve gerçekten veriml i  inki laplar bu merkezden 
kaynak!anacaktı r. Nitekim hükumet , onun ısrarları üzerine, bu 
ünlü fakat eskimiş üniversitede daha önce ele al ınmış olan 
reformları düzenlemek ve bir bütünlük p lan ına göre yeni reform
lar gerçekleştirmek vazifesiyle, 1 894 y ı l ı nda, bir e i -Ezher İdare 
Heyeti kurdu .  Kuruluşundan itibaren azası olan Abduh, bu he
yetin ruhu oldu ; planı gerek maddi yönden gerekse i lmi yönden 
bu yaşlı ün iversitenin bütün hayatını kapsadı. O, önce gelirleri 
üç katına çıkardı ve bundan daha önemli olarak da, geçmişte 
olduğundan daha adilane ve daha akı l l ı  biçimde onunla i lgi l i  
çalışmayı sağlamlaştırdı. (29) Maddi yönden yerleştirmeyi ye
n iledi, aydın latmayı petrole çevird i ,  camiyi ve müştemilatın ı  
devamlı akan suya kavuşturdu,  bir revir açtı ve öğrenci lerin 
tıbbi göıetimini organize etti, rivak, yan i  talebelerio mi l l iyetlerine 
göre bölünerek kald ık ları yatakhaneleri üniversiteye bağlayan kı
sım iç in koruma tüzüğü tesis etti . Son olarak o bir üniversite kü
tüphanesi kurdu, bu gayeye uygun olarak düzenietti rdiği sın ıflar
da çoğunlukla çok kıymetli olan fakat ün iversiten in rivaklarında 
--�---- - --------------

2.9) T'cvhid Risalesi, s. XXXVl; Taruh �  'l-lmam. s. 455. 
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ve camilerinde yerlerde sürünen kitapları ve yazmaları burada 
topladı .  Ders program iar ına gel ince, o yal n ızca öğrenimi biraz 
daha yen ilernek iç in bazı yeni  maddeleri sokmakla kalmadı, 
derslere ve imtihanlara metot getirdi , imtihan sonuç ları gecikmfc
d i ;  oysa, eskiden onbin talebeden bir yarım düzinesi sene sonu 
imtihanına giriyordu ;  reformun yap ı ld ığ ı  seneden itibaren ise 
yüz kadar öğrenci imtihana kat ı l ıyordu ve bun lardan üçte biri 
kabul edi l iyordu .  O, bu yeniden teşkilatiand ırma işiyle yetinme
d i ;  Ezher idare Heyeti azası olması ona yeniden öğret imin kapı
lar ın ı  açtı, kendini  tamamen bu işe verd i ve kel am, tefsir, bela
gat ve mantık dersleri okuttu, dersleri bütün seçkin zümre tara
fından büyük alaka i le  takip edi ld i .  (30) 

Abduh,  1 899 y ı l ında, bir müslüman a l imin umabi leceği en 
yüksek mevkiye geldi ,  Mısır Müftüsü tayin edildi 1 1  Tem
muz 1 905 günü vuku bu lan ani ö lümüne kadar işgal ettiği bu 
makam onu Is lam' ın yüksek dereceli görevl i lerinin i lk  sırasına yer
leştirdi. O sözüne, hukuki bir mesleğ in zirve noktası olarak mÜ·· 
talea edi len bir vazifenin verdiği nüfuzu kazand ırd ı ,  öy le ki tesiri 
bütün müslüman dünyasına yay ı ld ı .  Onun fetvalar ı esas itibariyle 
i slam d in in in temel kural lar ın ı  modern hayat ın  gerekleriyle uz
laştırmak gayesine matuftur. Ayrıca o fetvalarında, Doğu'da 
müslümanlarla gayrı müs l imler arası ndaki gün geçtikçe gel işen 
i l i şkileri de hesaba katmıştır. Yahud iler ya da h ıristiyanlar ın kes
tiği hayvanların eti nden yemeyi müslüman lara helal kı lan fetvası 
i le karla borç vermeyi caiz sayan fetvası bun ların en meşhurla
r ıd ı r. Fetva larında ve ta' l imindeki hür ·düşünce, bütün gelenekçi 
ve muhafazakar zümreyi Abauh 'a karşı ç ıkard ı .  

Abduh, 1 897 'de başkanı olduğu Müslüman Yardımlaşma Ce

miyetindeki faal iyeti sayesinde ne öğretisine ne de yaz ı larına 
u laşan avam i le i l i şkikurdu.Şüphesiz şefkat ve merhamet, i leride 
göreceğimiz gibi Hz. Muhammed tarafından te lkin edilen ve 
bütün müslüman dünyasında da yaygı n  bir şeki lde uygulanan iki 

30) Tevhid Risalesi, s. XXXVII; Tarihu 'I-İmam, s. 4 90 vd. 
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temel unsurdur. Abdun ,  birçok sahada olduğu gibi ,  bu alanda da 
Avrupai bazı düzenlemeler sayesinde yeni bir atı l ım getirilebi le
ceğini düşünüyordu . Başkanı  olduğu cemiyete yaln ızca bu dü
zenlemeleri sokmakla kalmadı ,  mahal le lerinde, hatta yetimhane
ler ve meslek okul lar ı  v. s .  açı lmasını tekl if ettiği Kur'an tefsi
rinde bi le onun uygulanışın ı açıkladı. 

Çeşitli sahalarda icraa ed ilen bu faal iyet onun i lmi ve edebi 
çalışmalarına devam etmesine man i olmad ı ,  aksine o en önemli 
kitaplarını bu dönemde yazdı_ Başl ıca propagandacı larından biri 
olduğu batı l ı  fikirleri bile kaynağından i nceleyip öğrenmek ar
zusunda olan Abduh, kırkbeş yaşında olmasına rağmen Fransız
ca öğrenmeye başladı ve kısa zaman zarfında kendisini ilgi lendi
ren kitapları kolayca okuyup anlar hale geldi .  Beyrut Medrese
sinr!e verdiği kelam derslerini kitap halinde kaleme aldı ve 1 897 
yı l ında "Tevh td Risalesi " adıyla yay ınlandı .  O, bazı edern ça
l ı şmalar da yaptı, fakat hayatın ın en önemli  çal ı şması olarak 
değerlendirdiği Kur'an Tefsiri adl ı  kitab ını tamamlayacak vakit 
bulamadı. O, bu kitabında, Kur'an'ı mevcut tefsir kitaplarında 
hakim olan anlayıştan çok daha yeni ( modern ) bir şekilde 
an ladı. Bu tefsir kitabı, ölümünden sonra, bıraktığ ı şekilde ba
sı ldı .  Üstadı Cemaleddin ' in anlayış ın ı  devam ettirerek her fırsat 
buluşunda i sla.m' ın müdafaasın ı  yaptı . En önemli kitaplarından 
birisi onun i şte bu cedelci l iğinin eseridir. Bu, "ilim ve Medeni

yette Hıristiyanlık ve islam 'ın Karşılıklı Rolü "  adlı kitabıd ır; 
öte yandan "el-Cemiyet " isimli derg ide is lam' ı  ş iddetle tenkid 
eden Suriyeli yazar Ferah Antuan 'a Abduh el-Menar dergisinde 
yazd ığı  b ir d iz i  makale i le cevap verdi .  Bir ci lt halinde toplanan 
ve 1 902 y ıl ında "Ilim ue Medeniyyet 'te Hıristiyanlık velslam 'm 

Tesiri " adıyla neşredilen bu makaleler muasır müslüman cadelci
l iğ in in en i lgi çekici ürününü oluşturmaktadır .  Aynı  şekilde o, 
G. Hanotaux'nun makalelerine de cevap verdi ve bu cevapları 
M. Talat Bey Harb tarafından Fransızcaya çevi ri ldi. 

Abduh, uzun bir zaman ve çabaya gerektiren bu kitapların 
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yanısıra, gazetelere ve dergilere çok say ıda makale yazdı .  (31 ) 
Ne zaman kamuoyunu ilgi lendiren önemli bir mesele ortaya 
ç ı ksa, çevik kalemi, geniş bi lgisi ve Doğu i şlerine dair uzun tec
rübesi sayesinde tesirli bir fikir ortaya koyuyordu;  fakat o tesi
rini bi lhassa makaleleri ve dersleriyle icra ediyordu. 

Onun öğretisine ve yazılarına canl ı l ık veren ruhu sözlerimizle 
ifade edemeyiz; bunu en iyi şekilde onun takib ettiği gayeyi de 
belirten şu sözleri anlatmaktad ır :  

"Orta ta bakaya mensup mısırlıların büyük çoğunluğu gibi ye

tiş tim ve onların yöneldikleri yollara yöneldim; fakat çok geç

meden onların yaşadıkları gibi yaşamaktan hoşlanmamaya 

başladım, onların ola bileceğini bile akıllarına getirmedikleri 

şeyleri araştırmaya koyuldum; güzel bulduğum bir şey olursa 

onu açıkladım ve insanları onu benimle paylaşmaya çağırdım. 

özellikle şu iki büyük şeyi gerçekleştirmek için sesimi yükselt

tim : Birinci insanlarm düşüncesini taklid zincirinden kurtarmak 

ve Islam dinini ilk müslümanların aralarmda ihtilaflar ç ıkmadan 

önce anladıkları gibi anlamalarını sağlamak ; ana kaynaklara da

yanmalarmı temin etmek; dini, aklın aşırılıklarından sakmma

mız, hatalarını en az seviyeye indirmemiz ve ilahi Hikmeti 'nin 

beşeriye te münhasır kıldığı duruma ulaşabilmemiz için A llah 'ın 

bize verdiği bir ölçü ( frein ) olarak takdim etmek esasına daya

nır. Bu şekilde anlaşılan din, ilmin samimi bir dostu, hainatın 

sırlarma nüfuz etmek için bir uyarıcı, iyi bilinen hakikatiere 

itaat için bir davet durumunu almakta; ahlakımızı temizleyip ol

gunlaştırmak ve yaşayışımızı düzenlemek sözkonusu olduğu 

zaman vicdanımıza belirtilen hakikatleri hatırlatmaktadır. " 

"Bu çağrıyı yaparken, hem yalnızca dini ilimierin öğretilme

sini istemeyenlerden hem de sadece modern ilimiere değer veren 

ve yalnızca onunla ilgilenenlerden uzaklaştım; zaten millet te

m elde bu iki büyük zümreye bölünmüştü." 

"İkincisi, gerek bakanlıklar ve yüksek idiiri makamlar arasın-

31) Tevhid Risiilesi, s. XXXVIII 
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da kullanılan resmi yazışmalarda gerekse gazeteler, makaleler ve 

tercümelerde ya da bunlam bağlı özel kuru mlarda kullanılan 

arap dilini arıtıp yeniden düzenlemeye çalı ş tım; ç ünkü bu devir

de yalnızca iki ç eşit stil vardı ve her ikisi de sağbeğeniye saldırı

yar ve arap anlayış ını inkar ediyordu_" 

"İnsanların bilmedikleri ve hatta hedefini bile anlayamaz gö

ründükleri bir başka reform iç in de çağrıda bulundu m :  fakat bu 

reform sosya l hayatın temeliydi: Mısırlılar onu önemsemedikleri 

için geri/emişler ve komşulan tarafından küçümsenmişlerdi. Bu, 

esas itibariyle itaat etmekten ibaret olan devletin millet üzerin

dike hakkı ile her işte herkese adaletle muamele etmek esasına 

dayanan m illetin devlet üs tündeki hakkının arasında çok aç ık bir 

sınır çizmek tem eline dayanır. Mısır halkına devletine karşı hak

larının ne olduğunu öğrettim ve millet yirmi yıldan daha fazla 

bir süreden beri bu kavramı bile yitirmişti. Evet, kendisine itaat 

e tmek gerekınesine rağmen devlet başkanının ö teki insanlar gibi 

bir insan olduğunu, ha ta işleyebileceğini, ihtiraslarınm esiri ola

bileceğini anlattım. Onu ha talarından sakındırucak ve ih tirasları

nın esiri olmaktan k urtaracak tek şeyin milletin sözleri ve fiilie

riyle ona vereceği öğütler olduğunu aç ıkladım. " 

Abduh'un, bu aç ıklamasında zikretmemesine rağmen önemle 
üzerinde durduğu ve içten l ikle savunduğu fikirlerden birisi de 
vatan fikridir. Yaşad ığı devirden önce Müslüman Doğu'nun en 
büyük ahlaki unsuru din ve bazı küçük ül kelerde de mi l let fik
riydi ; fakat mi l let fikri, ayn ı kabileye mensup kimseler arasın
da mevcut olan yard ımlaşma duygular ın ın gel i şip yayı lmasından 
ibaretti. Abduh, yurttaşlarına vatan fi krini kavrad ığ ımız şekilde 
aç ıklamaya çal ışan, kendilerini Mısır toprağ ı na bağlayan çeşitli 
bağları onlara gösteren ve bu bağlar sebebiyle Mısır' ı sevrnelerini 
öğreten ilk kişi oldu. O bu konu üstünde ısrarla durdu ve daha 
önceleri görülmey�n bir ustal ıkla onu işled i .  

Abduh, 28 Kasım 1 881 tarih l i  bir makalesinde şunları yazı
yordu : "Bütün siyasi hayat insanı tek bir fikre, vatan fikrine gö

türür. Sos:yal fak törler kum gib i  kendi iç lerinde istikrarsızdırlar: 
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fakat vatan fikri onları tıpkı bir kaya gibi güçlü bir şekilde birbi

rine bağlar, sağlamlaş tırır. A ynı şekilde vatanseverlik, iç çekiş

meler ve savaşlara karşı en iyi koruyucudur. 

"Kısaca, vatanı aşkla sevmek ve vatan sevgisini kalbin derinli

ğine yerleştirmek; büyük bir kıskançlık gayretiyle onu savun

mak lazımdır. Şu üç sebeple onun için sarfedilecek gücün bir sı

nırı yoktur; birincisi vatan1 ihtiyacın karşılandığı ve düşmana 

karşı himaye olunulduğu hissedilen bir yerdir; ebeveynler ve 

yakın dostlar da burada yaşarlar; ikincisi vatan, hakların ve vazi

telerin yerine getirildiği bir yerdir, üstelik bu haklar ve vazifeler 

sosyal hayatımızın sınırlarını oluştururlar ve onların i{a edilmesi 

bizim için apaçık bir iyiliktir. üçüncüsü insan, yaşayışına göre, 

gerek yetişmesine ve şöhrete ulaşmasına gerekse düşüp alçalma

sına sebep olan şartları yalnızca vatanında bulur. Eğer bunların 

hepsi doğru ise, her Mısırlı bütün bu sebepler yüzünden vatanını 

sevmek zorundadır. " 

Mısır'ı kuranlar arasında öneml i  bir yer işgal eder. Ancak onların 
büyük çoğunluğu Batı medeniyetinin yalnızca pratik ve faydal ı 
yönünü görüyorlard ı .  Öngördükleri reformlar da ülkeni n  yaln ız
ca maddi refah ın ı  ve askeri gücünü geliştirme gayesine matuftu ; 
onlar, Avrupa'ya bağ l ı l ıklar ın ı  ve alacakların ı  yaln ızca bu saha
larda s ın ırlayabileceklerini, genelde M ısır zihniyetine dokunama
yacaklarını iddia ediyorlard ı ;  Batı'dan daha çok etkilenmiş olan 
öteki ler, ise, bizzat yetişmiş oldukları fikirleri bile tamamen ata
cak biç imde Avrupa kültürüne kendi lerini tesl im etmiş  bu lunu
yorlard ı .  Böylece onlar, kendiler in i  mi l letten ay ıran bir hendek 
kazdılar. Doğlu anlay ış ın ı  bütünüyle düzenlemeksizin bu yeni 
yol lara tabi olmanın imkansız olduğunu anlayan Abduh , Bat ın ın 
elde ettiği i lmt sonuçlarla is lam' ın temel prensiplerin i  bir sentez
de eritmeye çal ı ştı ; bu noktada onun tesiri Mıs ır ' ı  çok aştı, 
bütün i sl am dünyasına uzandı .  

i sl am ülkeleri nde başlatılan b ir  çok dini yeni l ik hareketleri 
ve birçok yeni fikirde onun imzası vard ır. Ancak Abduh, gerek 
dostlar ı gerekse düşman larınca olduğundan çok fark lı görülmüş, 
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anlaşılmış  ve gösteri lmişti r. Oysa onu tan ı man ın en doğru yolu, 
yaptıkları ve yazdıklarını yakından bi lmek ve yazd ı kların ı ya· 
k ından bi lmek ve değerlendirmektir. 

Kısaca Abduh, giyim ve kuşam ı ,  söz ve sohbeti, tavır ve hare· 
ketleriyle çevresindekileri n dikkatini çeken birisiyd i .  iffet, seca
at, adalet ve hikmet onun ah lakının dört temel taşıyd ı .  Toplum
la olan i l i şkiler inde dürüst id i .  Mütevazi ve müşfi k idi . Kibir ve 
gururu sevmezdi. Kalbi temiz, gön lü güzeld i .  Hiç kimsenin  zara· 
r ın ı  istemez ve zararl ı  işlerden kesin l ikle kaç ın ırd ı . Yumuşak 
huylu ve hoş görülüydü. Kendisine kötülük yapanlardan intikam 
almak yoluna gitmezd i ;  tersine kötülük yapana iyi l ik yapmayı 
severdi (31  a} 

Abduh'un önde gelen vasıflarından biriside vefalı bir dost, 
müşfik bir arkadaş olması idi .  Akrabaların ı  ve arkadaşlarını 
korumaya büyük önem verirdi. Ancak arkadaşları da onun iç in 
büyük vefa gösterirlerdi .  

i nancı uğruna çal ışmakta hiçbir şeyden korkup çekinmeyen 
Abduh, çok cesur bir insandı. Arkadaşlar ının ve müridierinin 
çokluğu onu cesur yapan sebeplerden birisiydi. O, doğruluğu 
çok severdi ve ona bütün kalbiyle bağ lanmışt ı .  Hak bildiğini 
savunurdu . Keza o, cömertti ve gözütok birisi id i ;  herkese iyil ik 
elini uzatırd ı. 

Vatan ve mil letine güçlü bağlarla bağlanan, önde gelen Mısırlı 
mi l l iyetçilerden ve vatanseverlerden olan Abduh, geniş alınlı , 
siyah gözlü, geniş ağ ız l ı ,  güzel sesli ve asabi m izad ı  birisiydi. 
Güçlü ve sağlam bir bünyeye sah ipti (31 b) 

31a) A bduhun şernilili hakkında bkz. : Tarih u '··1mdm, 951 vd. 
Tevhid R isdles� s. XXXII vd. 

31b) Tarihu 'l-imam, s. 962 
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MUHAMMED ABDUH'UN ESERLERi 

Muhammed Abdun, son devir tefekkür tarihinin önde gelen 
simalarından birisi olmasına rağmen, velüd bir yazar deği ldir .  
Eserleri sıradan bir i l im adamının yazdıklarından öteye geçme
mektedir. Teliften ziyade tedrise önem veren Abduh, islami 
i l im iere bir yen ilik kazand ırmış, yeni bir metot ve muhteva 
getirmiş değildir. Keza, ele ald ığı konular da i slam ilimleri nin 
geleneksel meseleleridir. 

Bununla birlikte Muhammed Abduh bazı mevzu ları al ışı l ış
m ışın dış ında bir yönde ele al ımıştır. Mesela, Peygamberl ik ko
nusunu farkl ı bir yaklaşım iç inde incelemiştir. Konuya daha 
çok sosyolojik ve felseff yönden bakmıştır. i l ahi bir vazife ve 
makam olan peygamberliği beşeriyetİn ihtiyaçları ve tekamülü 
aç ısından değerlendirmiştir; tabi i  bir makam ve beşeri bir görev 
görünümü vermiştir. Metafizik bir olay ve i lahf bir lutuf olması 
yönlerine, beşeriyetin hidayet ve saadet vesilesi olması hususuna 
temas etmemiştir. 

Keza din ve vahiy konularını da çok değişik bir anlayışla işle
meye çalışm ıştır. Az sonra geniş olarak göreceğimiz üzere, bu 
konularda akılcı l ık ve akılcı değerlendirme hakimdir. Başka bir 
ifadeyle Abduh'un akılcıl ığı vahiy ,  din ve peygamberl ik konu
larında kendini aç ıkca hissetirmektedir. 

Kısaca, Abduh'un islam il imlerine fazla yenil ik getirmediği 
gözlenmektedir. Muhtemelen bu durum, onun aldığı terbiye ve 
yatığı tahsi l in tabii sonucudur. Zira eserler sahip olunan ilmin 
meyveleri, elde edilen bilginin tezahürleridir. 

Muhammed Abduh'un Eserlerini şu sıralama ile takdim 
etmek mümkündür 

1- Risaletu 'l- Varidiit, Kelam ve Tasavvufla i lgil i bir kitap
tır, Kahire 1 290/1 874, Reşid Rıza'n ın  b iyografısinin 1 i .  cildin-
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de yeniden bas ı lmıştır. Yazarın i lk tel ifı o l u p  tasavvuf yolu ve 
metotları üzere yazı lmiştır .  

2- Haşiye ala Şerhi 'I-Devanr li 'l-A kaidi 'l-Adudiye, Kahire 
1 292/1 876 ikinci baskı Kahire 1 322/1 904. 

3- Risô le tu 'r-Red ale 'd-Dehriyyin; Materyal ist doktrin leri 
reddeden bir kitaptır. ( Cemaleddin ei-Afgan i 'n in Farsça yazdı
ğı küçük polemik kitabını n  Abduh tarafından Arap-çaya çevi
risi ) , 1 .  baskı Berut 1 303/1"896; bu baskının baş ında Cemaled
din Afgani'nin geniş bir biyografisi yer a l ı r ;  2. baskı Kahire 
1 31 2/1 895 ; birçok baskısı yapı lmışt ı r .  

4- Ş erh Nehci 'l-BeUlga; halife Hz. Ali'ye atfedilen vaizlar 
ve risaleleri ( mektupları ) ihtiva eder, fakat bu atıf şüphel idir, 
bu eserin  yazar ı  Xl. yüzyıl şair i er-Radi olacaktır, 1 .  baskı Bey
rut 1 032/1 885, bir çok defa daha Kahire'de bası lm ıştır. 

5 - Şerh Makamat Bedi'iz-Zaman el-Ha medant; X. yüzyıl 
yazarlarından Razi ez-Zaman el Hemedant'n i n· Makamatı'nın 
şerhidir, Beyrut 1 306/1 889. 

6 - R i.sii letu 't-Tevhid; 1 .  baskı Kahire 1 31 5/1 897, Reşid 
Rıza'n ın notlanyla yapılan yeni baskı Kahire 1 326/1908, eser 
birçok defa bası lm ıştır. (32) 

7 - Şerh Kitii bi 'l-Basairi 'n-Niisiriyye {i ilmi 'l-Mantık, tasnif 
el-Kadı ez-Ziihid Zeynuddin Ömer b. Sehlan es-Sevi; kitap i lk 
o larak Abduh tarafından yay ımiandı ve şerhed i ld i ,  Kahire 
1 31 6/1 898 ; Veciz bir şerhtir ve Ezher'de okutulmuştur .  

8 - Takrir fi Islii hı 'I-Mahdkim i 'ş-Şer'iyye; Kahire, 1 3 1 8/ 
1 900 

9 - el-İslam ve 'n-Nasrô niye Ma 'al-ilm ve 'l-Medeniyye, önce 
makaleler halinde el Menar'da ( 1 901 'de ) yay ımlandı, daha son
ra kitap olarak neşredildi, 1 .  baskı Kahire 1 320/1 902, 2. baskı 
Kahire 1 323{1905 . 

1 0 - Te{sir Cüz 'i A mme, önce ei-Menar'da yayımland ı ,  daha 

3 2) Tevhid Ri.salesi hakkında İslii m bilginlerinin görüşleri içi" 
bkz. Tarihu 'l-İmam, s. 3/78 1 .  vd. 
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sonra broşür hal inde 1 322/1 904'de Kahire'de bas ı ld ı ,  birçok 
baskısı vard ır. 

1 1  - Tefsir Sureti 'l-A sr, önce ei-Menar'da yayımland ı ,  daha 
sonra, broşür hal inde 1 330/191 5 Kahire'de bas ı ld ı .  

1 2  - el-Muayed gazetesinde 6 ve 13 Mayıs 1 900'de yay ın la
nan iki makale, bunlar G. Hanotaux'un 21  ve 28 Mart 1900'de 
le Journal 'de yayınlanan iki makalesine verilen cevaptır, M. Ta
lat Harb Bey tarafından bir broşürde toplanarak "L 'Euro pe et 

l 'Islam " ismiyle bası lm ıştır ( Kahire 1 905 ) 1 905 y ı lnda el-Me

nar dergisi V I I I .  ci ltte yayınlanan Abduh 'un biyografisinde 
Reşid Rıza onun henüz yay ınlanmamış ve yazmaları da kısmen 
kaybolan şu kitapları zikreder. 

1 3 - Risale fi Vahdeti ' l -Vücud 
J't. - Tarihu ismail Paşa: Reşit Rıza'n ın görmediğ i  bu kitabın 

bazı bölümlerin in i l k  talebelerinden Abdul lah en-Nedim tarafın
dan "Cerfdetu 't-Tô if" de kısmen yayın land ığ ı  bel irti lmektedir. 
(33) 

•' 

'1 5 - Felesefetu ' l - i ctima' ve't-Tarih: Daru ' l -u lun 'da ibn Hal-
dun 'un Mukaddime 'sini okuturken ibn Haldun ve eseri hakkında 
verdiği dersleri i htiva eden bir kitaptır. Tevfik Paşa onu bu med
reseden uzaklaştınnca kitap da kayboldu. i stinaf mahkemesi 
müsteşarı Muhammed Salih Paşa'da bu kitabın imla ettiri lmiş 
hal iyle kendisinde olduğunu Reşit Rıza 'ya söylemişsede, aniden 
ölmesi sebebiyle onu Reşit Rıza 'ya verememiştir. ( 34) 

1 6 - Nizamu't-Terbiye ve't-Ta' l im bi Mısr :  Münşaat 'ta yay ın
lanmıştır. ( bkz.-Münşaat, C. 2, t t .  bas. s .  532 ) .  

17 - Tarih i  Esbabi Sevreti ' l -Arabiyye: Arabl Paşa isyan ın ın  
sebep ve oluşunu ihtiva eder. 

Abduh, 1 876 yıl ından itibaren , ei-Vakaya ei-Mısriyye el-Ah
ram, ei-Urvetu 'I-Vuska, Semeretu ' I -Funun, ei-Muayed ve e l-Me
nar gibi dergi ve gazetelerde bir çok maka le yazmıştır. Bel l i  

3 3) Tarihu 'l-lmam, s. 3/777. 
34) age. s. 7 78 
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başl ı makaleleri Reşit Rıza tarafından Ab duh biyografisinin 2. 
cildinde top lanmıştır. 

Muhammed Abduh 'un hayatı, düşüncesi ve aksiyonu hakkın
da çeşitl i dil lerde kitab ve makale tarzında bir takım yayın ya
pılm ıştır. Ancak Abduh'un başl ıca biyografi, ünlü talebesi Reşit 
Rıza'dır. Onun hakkında ' 'Siretu 'l-Ustô.zi 'l-İ ma m "  ( ei-Menar 
dergisi, C. V I I I ,  sene 1 905 ) ve " Resail ve Makalat" isimlerini 
taşıyan mükemmel biyografiyi hazırlamıştır. Keza Abduh ' un 
önemli makalelerine de buralarda yer vermiştir. Ş imdiye kadar 
l l .  ( Kahire 1 908 ) ve l l l .  ciltleri yay ınlan m ı ştır; l l l .  cilt Abduh 
hakkında ölümü sebebiyle-yazı lan makaleleri ve şiirleri içermek
te olup "Tebine " ve 'i'lferesi " adın ı  taşır. 

Mustafa Abderrazık da Abduh'un önde gelen biyografların
dandır. Onun hayatı ve fikirleri üzerine seri konferanslar vermiş
tir. 1 91 8-1 9 19  y ı l lar ı kış döneminde Kahire Mi l let Üniversitesin
de verilen bu konferanslar basılmamıştır. Bununla birlikte M .  
Abderrazık, Abduh hakkında bildiklerini Risaletu 't-Tevhid'in 
Fransızca terçümesine yazdığı Mukaddime ( Introduction ) i le 
bize aktarmıştır. Biz de bu mukaddimemizde, daha ç<!k ondan 
yarariand ık. 

C. Zeydan 'ın "eş-Şeyh Muhammed A bduh el-Mısrl" isimli 

b iyografisi de Meşahiru'ş-Şark' ın 1 .  cildinde yayınland ı. 2. bas

kı Kah i re 1 91 O. 
1 922 yıl ında Kahire'de yay ın lanan "el-Ustadu 'I-imam eş

Şeyh Muhammed A bduh " isimli  kitap , Abduh'un ölümünün 1 7. 
yıldönümü miinasebetiyle, düşüncesinin tesiri üzerine yapılan bir 
takım çal ışmaları kapsamaktad ır. 

Abduh hakkında Avrupa di l lerinde de bazı yazılar yazılmış
tır. M. Horten 'in 'i'lfuhammed A bduh, Sein Leben undseine 

Theologisch-Philosophisehe Gelankenwett " Beitrage zür Kentniss 
des Orients'da yayınlanmıştır ( Cilt XI I I ,  sene 1 91 5  ve Cilt X IV,  
sene 1916 ) , ad l ı  çal ışması i l e  Edward G. Browne ' ı n  "The Per
sian Revolution " ( Cambridge 1 9 10  ) , ad l ı  kitabı bunların b<i

şında gelir. M. Abderrazık ile El. Miche1 ' i n  Risaletu't-Tevhid ' in 
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Fransızca tercümesine yazdıkları mukaddime ise, birkez daha 
zikredi lmeyi değer. 
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M UHAMMED ABDUH' UN DÜ S Ü NC E  YAPISI 

Abduh ,  gerek bir çok Batı l ı  araşt ı rıcının gerekse çok say ıda 
Doğulu i l im adamının büyük hayranl ı k  d uyduğu bir al imdir. 
Şüphesiz onu sevmeyen ve hatta şiddetle tenkit edip kötüleyen
ler de vardır. Abduh hakkında yaz ı lanlara şöyle bir göz atmak 
bu görüşe götürmek iç in yeter. Abduh ,  bu konudaki düşüncesini 
şu şekilde ifade eder: "Batılı araştırıcı/ar, benden, nese bim, 

ailem, kavmim ve kabilem hakkında bir şeyler yazmamı istedi

ler. Onlar hakkında pek ç ok soru sordular. O zaman dedim ki: 

"Subhanal lah ! Eğer bunlar müslümanlardan olsalardı, A llah 'ın 

onların nesilleriy le ilgili iyilikten hiç bir şeyi kesinlikle zayi et

mezler " sözünün erbabı olduklarını söyleyecektim. Bu adamlar 

değer bilen kişiler. Yapılan işleri ve eserleri taktir ediyorlar. 

Hakkı hak sahibine teslim ediyorlar. Ancak herşeyde menfaal 

arıyorlar. Hatta bize göre kıymetsiz olan şeylerde bile yarar 

arıyorlar . . . " (35) 
Aslında insanların görüşleri, zamanların ,  şartların, mekanların 

ve görüşleri kendilerine ulaşan şah ıslar ın  farkl ı olmasına göre 
farkl ı l ık arzeder. Abduh 'un görüşleri de bu genel kurala tabidir. 
Orta hal l i  bir aile çocuğunun ta' l im ve terbiyesine sahip olan, 
Mısır ' ın siyasi ve içtimal şartlarını bizzat yaşayan ve tan ıyan Ba
tı felsefesinin dünya toplumları üzerindeki tesir in i  gören Abduh, 
yaşadığı bu i lmi ,  siyasi, içtimai ve kültürel çevrenin etkisi altın
da kalmamış değildir. lMüslümanların acıkl ı halini ve müslüman 
ülkelerin geri kalmış l ığ ın ı  üzülerek seyretmiş ve kendi çapında 
bu kötü gidişi durdurmanın yolların ı  aramışt�şka bir ifade 
ile Abduh, leh ve aleyhinde söylenilenler ne olursa olsun yaşa
d ığ ı  devrin i l im ve fikir hayatına, müslümanların bi l inçlenip 

3 5) a�e- s_,  1/9 
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uyanmasına, islam düşünce hayatının canlanıp gel işmesine gücü 
ölçüsünde katkıda bulunmuştur. 
�üphesiz Abduh, Müslüman Doğu üzerinde Batı 'n ın siyasi ve 

ilmi nüfuz sahibi olduğu, müslümanların fikir ve yaşantı taklidi, 
yönetici lerinin de hükümet modellerini Batı düzenlerinde arayış 
iç inde oldukları bir dönemde yaşadı. O da, tıbkı öteki müslüman 
bi lgin ler, mesela Türkiye'de ki Batı l ı laşma, islamiaşma ve Türk
leşme cereyanı taraftarları gibi müslümanların geri lemesin i  dur
durman ın Batı egemenliğini ve Haç l ı  zihniyetini İs lam alemin
den atman ın ve Müslüman Doğuyu geçmişteki şani ı  ve şerefli 
rnevkine yükseltmenin yolların ı  aram ıştır . Hıristiyan ve emper
yalist Batı 'n ın "lstam 'ın ve Isliimi mirasın bozulması veya Meri

yetten kaldırılması " temeline dayanan kapitalizmi ve Haç l ı  zih
niyetin i yerleştirme emeline karşı l ık, Abduh ve üstadı Cemaled
din Afgani " lsliim 'ın ve Isliimi mirasın ıslah edilip korunması " 

esasına dayanan bir anlay ışla Müslüman Cemaatın uyanışını  ve 
siyasi otoritesinin yeniden gerçekleştirmek için çal ışmışlardır. 
Ancak bunu yaparken Batı 'ya, Batının sanayi ve Hiristiyan kül
türü yolu i le kurduğu medeniyete ve bu medeniyete kaynakl ık 
eden düşüneeye uyum sağlamak istediler. Bu uyum veya uzlaş
man ın Müslüman Doğu'ya yararl ı  olabilmesi için de İslam' ın  
akılcı ve  felsefi b i r  görünüm alması , Hıristiyanl ığa düşmanl ık 
edecek bir tavır  takınmaması gerektiğini söyledi ler. Fakat İslam'ı 
gerçek çehresiyle aniayıp sunmanın şart olduğunu da unutmadı
lar'. Böylece, bir yandan Emperyalizme ve Haç l ı  zihniyetine 
karşı mücadele eden, diğer yandan da islam'ın asli hüviyetiyle 
tanınıp yaşanılması yoluyla Müslüman Doğu 'nun Diri l işi için 
çal ışan Cemaleddin Afgani ve Muhammed Abduh'un temsil 
ettiği "İhya " yada "Tecdid "  ( Dini kural ve kavramları yeni
leme ) hareketi ortaya çıkt�ncak bu hareketin i s lam Ü lkele
rindeki tezahürleri ve cereyan ı farkl ı  oldu. Daha doğrusu müslü
man ü lkelerdeki temsilci lerine ve ortaya çıkış şartlarına göre 
değiş ik boyutlar kazand ı .  Bu durum is lam dünyasında aynı 
amaca yönel ik, fakat farkl ı  metod ve uygulama üzere olan, de-
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ğişik isimler taşıyan bir çok akımı n  varlığına yol açt ı .  Mesela, 
Afgan'i ve Abduh ' un önderl iğinde Mısır, Sudan ve Türkiye'ae 
gelişen "D ine Dönüş, Isliımf hükümleri yenileme ve yaşatma ha

reketi" Tecdid veya Selefiyye", Hindistan -Pakistan k ıta 'sında 
Muhammed ikbal tarafından geliştiri len "ls!iim'i hareket", 

"ıslahatçılık"; Muhammed bin Abdilvehhab önderliğinde Arap 
yarımadasında başlatılan hareket ise "Vehhabilik "  veya "Selef 

hareketi " olarak adlandırı lm 1ş ve farklı değerlendirmelere konu 
o lmuştur. 

Bununla b ir l ikte, sözkonusu hareketler, metot ve uygulama 
yönünden birbirinden ayrı l maktad ır . Fakat bu ayrıl ıklar, sadece 
mevcut şartlar gereği yapılan mücadele yöntemlerinden kaynak
lanmaktad ır. Şöyle ki ; i bn Abdilvehhab kendi döneminde daha 
ziyade çöl lerde yaşam ış ve diğer islam Ü lkelerinden farkl ı  b ir  
yaşay ış içinde olmayan Arabistan 'da ömrünü geç irmiştir. O de
vir müslümanları, is lam'ı iyi bi lmemeleri sebebiyle, cehaletten 
kaynaklanan bid'ad ve hürafelerin hakimiyeti altında bulunuyor
lardı. Keza, Batı 'n ın i l im ve teknoloji alanlarındaki atı l ımları i le 
müslüman Doğu'nun geri kalmışl ığ ı  Müslüman Cemaatı kendile
rine �venmemeye ve aşağ ı l ı k  duygusuna kapılmaya i tmiştir. i şte 
bu durum karşısında i bn Abdilvehhab, islam adına, is lam'ı  ya
bancı ve zararl ı fikirlerden korumak ve temizlemek adına ceha
letle, bidat ve hürafelerle 'mücadele etmiştir. Ancak is lam' ın,  
"el-emru bilmarul .ve 'n-nehyu, ani 'l-münker" esasını farkl ı şekil
de aniayarak kı l ıcını müslümanlara karşı kul lanmıştır. 

Öte yandan, hem Bat ı 'yı  hemde Doğu'yu tanıyan Cemaled
din Afganf, islam alemi ile Hıristiyan dünyası arasında mukayese 
yapma imkanı na sahip birisi olarak, Müslümanların kusurları, za
yıfl ı k  ve uyuşukluğunu, hiristiyan toplumların kuvvetl i l iğ i ,  di
namikl i l iği  i le kendince b ir tahli le tab i  tuttu. isl am ' ı  iyi bilmesi 
ve Hıristiyanlığı da tanıması, islam 'ın daha güçlü, daha izzet l i  ve 
heybetli olduğunu, Hıristiyanl ı kta i se her zaman zay ıflama ve 
gevşeme imkanı bulduğu görüşüne varmasın ı  sağlad ı . Onun için
dir ki Afgant, Batı emperya l izmine karşı hep birl ikte mücadele 
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etme, Ümmet-i Muhammed'in vahdetini yeniden sağlama, hila
fet ve saltanatı ihya etme zorunluluğu üzerinde ısrarla durmuş, 
müslüman bireyden ziyade Müslüman Cemaat'tan sözetmiş, ida
re edenlerle idare edilenler arasında karşı l ıkl ı anlayışa dayalı 
güçlü bir ilişki bulunrnası gerekliliğinden bahsetmiştir. Böylece, 
Afganl'nin başlattığı hareket, daha ziyade siyasi boyutlu ve fa
kat ötedenberi süregelen islam'i mücadelenin bir devamı olmuş
tur. Keza Afganl, belki de Hindistan ve Mısır 'da onunla yüzyüze 
gelmesi sebebiyle Batı emperyalizmine, özellikle de ingiliz em
peryalizmine karşı mücadele etmenin Müslümanlar için kaçını l
maz bir görev olduğu hususu üzerinde durmuştur. (36) 

Muhammed i kbal ' in metodu ise, "islfim 'da dini düşünce kav

ramlarını yeniden yorumlama, onlara canlılık kazandırma " ama
cını  taşıyordu . Genç kuşakları islam inanç ve ahl:lkı üzere yetiş
tirme, müslüman toplumu topyekün uyandırma ve şuurtandırma 
da onun başta gelen emellerindendi. Nitekim Muhammed Ab
duh 'un metodu da, "i siCimi terbiye ve milli eğitim " olarak ken
dini göstermektedir. 

Burada, bir noktaya daha işaret ettikten sonra Muhammed 
Abduh'un görüşlerinin kısa tahli li ne geçmek istiyoru�ok yön
lü ve üstün çabaları, Batı emperyalizmine karşı bitmeyen müca
deleleri, islam düşünce ve öğretilerini sunma konusunda fikir ve 
faal iyetleri sebebiyle Afganf ve Abduh, müslüman ve müsteşrik
lerce çok farkl ı şekilde değerlendiri lmişlerdir. Selef, reformist, 
modernist, müceddid ve benzeri isimlerle adland ır ı lmışlard ır. 
Ancak onların bu isimlerle isimlendirmelerinin sebebi nedir? 
Mesela Abduh'a niçin seleft denmiştir? Reformcu veya moder
nisı olması nedendir? Kanaatımızca bu tabirlerden hiç birisi 
onlara uygun düşmemektedir. Zira, ne Afgani ne de Abduh Se
leffdir. üstelik, gerek islam anlayışları ve islami meselelere ba
kış ları gerekse takip ettikleri metot itibariyle Selef'e ( önceki 
müslümanlara } ters düşmektedirler. Onların kendilerini Selefı-
--.,-...,...- - ·--- · - � .•. 

36) Afgani 'nin bu konudaki çalışmalarz için bkz. :  el-Behiy, age., 
s. 95- 104 
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ye'den göstermeleri veya hayranlarınca Selefiye'den gösteri l me· 
leri, çok eskiden beri müslümanların yaşattığı bir  geneleğin de· 

vamıdır; Müslüman lar ın sevi p  saydığ ı ,  düşünce ve yaşayış yönün
den örnek aldığ ı  seçkin kişilere kendilerini dayandırarak Müs
lüman Toplumun şahısiarına ve temsi l ettikleri harekete saygı 
duymaları n ı, bağlanıp yay malarını  sağlama arzusudur. Tıbkı 
isl am Tarihinde ortaya çıkan her mezheb in ancak kendisi nin 
Hz. Peygam ber ( s. a. v. )'in z i krettiği "fırkatu 'n·naciye " 
( Kurtuluşa eren ) fırka olduğunu iddia ettiği gibi ,  müslüman 
düşünürlerden bir çoğu , dini akım önderleri kend i lerinin "selejT " 

oldukları görüşünü savunmuşlardır. 
Aynı şekilde Afgani ve Abduh 'un reformist ve modernist ol

maları da, keli menin gerçek an lamında, doğru bir değerlendirme 
görün memektedir. Ayrıca bu tabirlerin Hıristiyan düşünce ve 
kültür tarihindeki anlam ı oldu kça önemlidir ; H ıristiyan dinini  
yenileme, Hıristiyanlığın kural ve kavramlarını  yeniden düzen
leme, h ıristiyanlığa yeni bir şekil ve muhteva kazandırma mana· 
larını  taşıyan bu kelimeler Fransız rönesans ve reformu ile kul
lanıldığı anlam ında uygulanma imkanı bulmuştur. 

Oysa, islamiyet için böy le bir şey sözkonusu deği ldir.  Hz. 
Peygamber ( s. a. s. )'e gelen din, bugüne kadar hiçbir tebdil ve 
tahrife maruz kalmam ış, asl i  hali i le günümüz müslümaniarına 
intikal etmiştir. Müslüman al imierin görevi , onu yaşad ıkları dev· 
r in  şartlarına uygun tarzda uygulama olmuştur. Nitekim onlar da 
islam iyeti, o devrio ihtiyaçlarına cevap verecek biç imde açı kla
m ış ve uygulam ışlardır. Fakat ne ona yeni esaslar i l ave etmişler 
ne de onun bazı hükümlerini çıkarmışlardır. Afgant ve Abduh 'un 
yaptıkları da böyledir .  is lamiyeti gerçek kimliği i le çağın insan· 
!arına sunmak, bunun ise, reformla ve modern izmle bir ilgisi 
yoktur. Ayrıca Afgan'i' ve Abduh isl am'ın hangi esaslarını yeni· 
den düzenlemişler ( reformer ) veya yenHem işler ( moderniser ) 
dir ? Nedir islam'a getirdikleri yenil i k  ( tecd id )? Onlar da, tıpkı 
islam tarihinde binlerce emsali n i  gördüğü müz öteki müslüman 
bilginler gibi, yaşadıkları çağın anlayışına uygun olarak islam'ı 
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anlamaya ve anlatmaya, çeşitl i  tesiriere karş ı  korumaya çalış
m ışlardır. Bu arada, Müslüman toplumun al ışmadığı şekilde bazı 
konul}.rı yorumlamışlar ve farkl ı  gözle ele almışlardır. 

,.Kısaca, yukarıda genel karekterlerini sunduğumuz hareketle
rin hepsi de, islam alemine Batı emperyalizminden kurtulması 
ve müslüman ların eskiden olduğu gibi "İslam kardeşliği " i lkesi 
etrafında birleşip yaşaması esasına dayanmıştır. Keza, düşünce 
ve yaşayışta, is lam öğretisinin açıklanmasında b id'at ve hurefe
lere karşı ç ıkmak, müslümanların düşünce ve davranışiarına arız 
olan yabancı unsur ve fikirlere engel olmak ve Müslümanların ba
kışlarını yeniden islam'ın kaynaklarına, Kur'an ve Sünnet'e yö
neltmektir. Aynı şekilde, Batı emperyalizmine karşı mücadele et
mek, ortaya atı lan tereddütlere ve yanl ış  düşüncelere karşı ç ık
mak, Kur'an ve Hadis'le i lgi l i  yanl ış tefsir ve yorumlara set çek
mek, i sl ami kavram ve anlayışları yeniden akı lcı bir metodla be
l irleme ve geliştirme de bu hareketlerin ortak emelini oluştur
muştur. Abduh 'a ait olduğu söylenen müslüman genç liği islam 
ahlakına göre eğitip yetiştirmek, halkı ıslah etmek, davetçi ve 
araştırmacı yetiştirmek, mi l l i  eğitim iç in yeni b ir metot gel iş
tirmek gibi şeyler de bu hareketlerin ortak i lkelerin i  teşki l  etmek
tedir. Sadece i sl am esası üzerinde ve i sl am için bütün müslüman
lar arasında genel seferberl ik düşüncesi de bu hareketlerin hede
fidir. 

A) M UHAMMED ABDUH'UN DiN ANLAY l Ş I  

Abduh, i sl am aleminde gerçekleştirmeye çalıştığı düzenle
melerden söz ederken şunları, söy ler : "Şu iki hususu gerçekleş

tirmek ve insanları ona çağırmak için bütün güçümle çalıştım: 

Bunlardan birisi düşünceyi taklid zincirinden kurtarmak ; dini 

tefrikaya düşmeden önce ilk müslümanların anladıkları şekilde 

anlama k ;  onu aklın aşırılıklarmdan korumak dini düşüncesidir. 

Ikincisi ise, arapçayı ıslah etmektir. Halkın büsbütün habersiz ol

duğu, h,, ! !J' a.1:-luw i.nie geıirmekten uzak tuttuğu ancak toplum 

hayatında gev.şekliğe ve zillete yol açan üçüncü bir husus daha 
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tJardır. O da şudur: Hüküme tin halk üzerindeki itaa t hakkı ile 

halkın hiikümet üzerindeki adalet hakkının açıkca belirtilmesi· 

dir. Işte ben insanları buna da dave t ettim. "(37 )  
(bduh'un din anlayışı b u  birkaç satırda kendi ifadesiyle 

f>zetlen mektedir. Din anlayışında Kur'an geleneğine bağlı olan 
yazar, din i, önemli ölçüde hem akıl tarafından kavranabi len, 
hem de man tık süzgecinden geçebilen "aklı kavramlar bütünü " 

olarak görmektir. Böyle bir din anlayışı ,  onu , uzun süre yanlış 
anlal ışıp uygulanan d ini ,  her türlü bid'at ve hurafeden temizle
rneye götürdq/fıu, onun en güç lü eğil imlerinden biri oldu. Belir
tilen eğilim bütün müslüman düşünürlerde mevcuttur ve böyle 
oluşu da şifahi ve fiili sünnetin islam'ın oluşumunda fevkalede 
önemli rol oynamasıyla açıklanırç<fslam'ın ana kaynağı olan 

/ 
Kur'an'ın nazil olmasıyla bir l ikte yazıyla muhafaza edilmesine 
ve Hz. Muhammed ( s. a. s. ) 'in vefatı ndan sonra da yazıl ı  olarak 
bir mushafta tesbit edilmesine karşı l ık Hz. Peygamber'in söyle
diği ve yaptığı, başlangıçta, sözlü sünnetle nakledildL Daha 
sonra yazı ile de tesbit ve muhafaza edilen Hadis'e, h ilafet ma· 
kamına geçmek için büyük mücadelelerin yapıldığı devirde, çe
şitli fırkalarca m uhtelif hadisler uydurulup dahi l  edildi. Ayrıca 
itikadi islam mezhepleri ve siyasi hizipler, din'i-siyasi görüşlerini 
doğrulamak için hadisleri alet olarak kullanmaktan çekinmedi
ler. Din bilginleri, ta başlangıçtan itibaren, bu bozma işine işaret 
ettikleri gibi, dinin esasları san ı lan hususları, kaynaklarına in
meksizin ve dayandıkları hadisleri tahkik etmeksizin körü körü
ne kabul etmekten ibaret olan "Taklid "e karşı da mürninleri 
devamlı olarak uyarmışlardır. Bu anlayış  onları sahih olup olma
d ıkların ı tesbit etmek gayesiyle bütün hadisleri yeniden gözden 
geçirmeye sevketmiştir. 

Bütün gücüyle taklide karşı olan Abduh, sadakaıla büyük ka
lem bilgin lerin in yolun u  takib etti, hatta bu yolda selefierinden 
çok daha ileri gitti . ei-Ahram gazetesinde yazı yazmaya başla-

3 7) Bakınız : el-behiy, age.,  s. 123-1 24 ; Tevhid Risalesi, s. XIII 
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dığı günlerden itibaren, hem halk hem de i lim adamları tarafın
dan benimsen ip uygulanan bir çok örf ve adete, gerçek di ne ay
kırı oldukları gerekçesiyle karşı çıktı. O'bütün kitaplarında bu 
mücadelesini sürdürdüğü gibi, Tevhid Risalesin'de inançların kay
naklarını tetkik etmek üzre yeni bir metot geliştirdi .  Fakat bu 
metot, bizzat onun itirafına göre, çok sertti ; çünkü onun bu öl
çüsüne göre "ancak Kur'an ve Hz. Peygamber ( :S. a. s. ) 'ih çok 
az sayıdaki sahih hadisi d inde kaynaktır." 

Bununla birl ikte Abduh, çok musamahalı bir din anlayışına 
sahiptir. islam dünyasındaki bütün kelam mekteblerinin ve mez
heplerinin aynı olduğunu kabul etmesi, onun tüm mezheplere 
ve kelam ekollerine aynı gözle bakmaya, onlara çok büyük bir 
musamaha göstermeye götürdü. Bu cümleden olarak, Nesefl'nin 
"Şerh Akaidi 'l-A dıldiye "siyle i lgili çalışmasında şu meşhur ha
dis üzerinde ısrarla durdu:  Hz. Peygamber, bu me'sur habere 
göre, şöyle buyurdu : "Yahudiler yetmiş bir hıristiyanlar da yet

mişiki kısma bölündüler, üm me tim de yetmiş üç fırkaya bölüne

cek ve onlardan biri ( Fırkatu 'n Naciye ) dışında hepsi cehen

neme gidecektir. " Ona, bu kurtuluşa eren fırka hangisidir? di

ye soruldu, O da şu cevabı verdi: ''Benim yolumda olanlar ve 

ashô bımın yolu üzere yürüyenlerdir " {38) 
ı\bduh, bu hadisi açıklama:Sında, her müslümanın sadece men

subu olduğu mezhebin "Kurtuluşa eren mezheb "  olduğunu söy
leyeceğini ve onunla övüneceğini belirtir. O, şöyle der: "Kurtu

luşa eren fırka, Hz. Muha m med ve asha bmın yolu yok olmuş 

olabilir ve günümüzde yaşayan müslümanlar da kurtuluş yolu 

üzere olmaya bilirler ya da günümüzde yaşayan mezheplerin sa

yısı 73 'e ulaşamamış olabilir ve kurtuluşa eren fırka da henüz 

yaşama mış olabilir; bu durumda hepsi de Hz. Peygam ber 

( s. a. s. ) 'in ve sahabilerinin yaşayışı üzere oldukları iç in bütün 

yaşayan mezheplerin kurtuluşa ermiş oldukları da savunulabi

lir" . {39) 

38) Tevhid R isalesi, s. XL V 
3 9) age. s. , XL V 
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Abduh, buradan, şu mantıkl ı sonuca varı yor: "Bütün mez

hepler arasında, hatta sünni ue şit olanlar arasında çok gew"ş bir 

musamahanın hakim olması lazımdır ". 

Muhammed Abduh aynı anlayı ş ve musamahayı öteki dinle
rin değerlendirmesinde de gösterir. Mesela o, 1901 yılında ya
yınlanan "Hıristiyanlık ue lslii miyet 'in ilim ve medeniyete tesir

leri " adl ı  meşhur kitabında şunları söyler: 
"ister saldırmak is terse savunma için olsun herhangi bir din 

hakkında fikir belirtmek isteyen kimse, fikrini bizzat o dinin 

kaynağına dayandırmalıdır. Eğer · bu d inin bazı esaslarını mün

tesipleriyle tartışmak istiyorsa, söz konusu prensipleri o dinin 

ortaya çıktığı zamana en yakın olan insanların ue o dinin ku

rucusunun vazettiği şekliyle nakleden kimselerin sözlerine ue 

fiilierine göre ele almalıdır ". 

Böylece, her dinin en saf ifadesin i  araya!f'Abduh , diniere en 
azından hak kabul ettiğimiz semavi din iere hayat veren gücün 
aynı olduğunu düşünür • .  Her fırsatta da bu benzerliği bel irtmeye 
çalışır. Mesela o, "Hıristiyan lık ve islamiyetin i l im ve medeniye
te tesirleri isimli  kitabında şöyle der: "Her din A llah 'tatıdır, yal

nızca birtek din vardır. Bizden öncekiler ve bizden sonra gele

cek olan insanlar için de birtek din vardır. Bu din, yalnızca teza

hürleri ve ortaya çıkış şekliyle farklıdır; fakat onun ruhu ve bü

tün Peygamberler tarafından her devirde aç ıklanan hakikatı asla 

değişmez. Bütün dinlerin, ifade ettiği gerçek, insanları sadece 

A llah 'a inanmaya, samimi olarak ve halis niyetle O 'na ibôdet et

meye çağırmak, "el-emru bil-maruf ve 'n-nehyu ani 'l-munker"i 

gücü yettiği sürece yerine getirmeye çalışmak tır. " 

O, bir ingiliz pastöre gönderdiği hususi mektubunda da şun
ları yazar: "Bana göre, Kitab-ı mukaddes ( Bible ), İncil ve Kur '

an b irbiriyle uyum halinde olan üç kitaptır. Birbirine sıkısıkıya 

bağlı üç vaizdir. Dindar insanlar onun ücünü birlikte talim eder

ler ve üçüne de saygı gösterirler. İlCihi öğre ti böy rece kemale erer 

ve gerçek din bu üç din yoluyla tecelli eder. " 
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Abduh, Tevhid Risalesinde, Avrupa'daki din özgürlüğünden 
sözederken protestanlık hakkında şunları yazar: "Hıristiyanlar 
arasında din reformu isteyen ve dini ilk basit şekline döndürme

yi arzulayan bir mezhep ortaya çıktı. Bu mezhep, başlattığı re

formda isıa rn 'a da yakın bir nok taya geldi. Nitekim, bazı protes

tan topluluklar da pro testanlığı isıarn dini ile uzlaştıran bir inan

ca sahip oldular. Sadece Hz. Muhammed ( s. a. s. ) 'in nübüuueti

nin kabulü bunun dışında kaldı. Bu toplulukların akô.id esasları 

yalnızca isim yönünden islam 'dan farklıdır, ruh itibariyle 

değil. " (40) 
Böylece, ona göre, aynı ruhtan hayat bulan bu üç büyük di

nin mens�pları arasındaki düşmanl ık da zamanla ortadan kalka
caktır/O, ingiliz pastöre yazdığı mektupta bu düşüncesini şöyle 

/ . 
ifade eder: "Insanlar arasında olgun bilginin pariayacağı ue ce-

halet karanlıklarının yok olacağı günün yakın olduğunu görüyo

rum. işte o zaman iki büyük din, Hıristiyanlık ve islô.miyet kar

şılıklı olarak bir birlerini takdir edecekler ue yardımlaşacaklar

dır. " 

Abduh 'a göre, bütün semavi dinler aynı kaynaktan doğmuş
lar ve tekbir hakikatın ifadesi iseler de, onlardan her birisi bu ha
kikatı bize daha iyi ifade eder ve islamiyet ·onun en mükemmel 
ifadesidir. Abduh bunu, biraz sonra Tevhfd Risalesi'ni tahli l  
ederken göreceğimiz gibi, islamiyetin temel inançlarından biri 
olan nübüvvet akidesiyle isbat eder. 

Son olarak bel i rtmek isteriz ki, Abduh'un böyle bir din anla
yış ına sah ip olması özel l ikle Hıristiyanl ığa geleneksel islami an
layı şın ötesinde bir anlayışla bakıp değerlendirmesi çeşitli çev
relerce tenkid edilmesine ve muhtelif şekilde suçlanmasına se
bep olmuştur. Din ile akı l  arasındaki münasebetle i lgi l i  görüşle
rini de buna i lave eden muhalifler i ,  işte bu tür tutumları sebebiy
le onu reformist yada müceddid diye adland ırmışlard ır. 

Muhammed Abduh'un öngördüğü hedeflerden biri de "Dini, 

--------------------------------------

4 0) Tevhid R isalesi, s. XL V 
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beşer aklının aşırılıklarından sak ınmak ue hataları nı azaltmak 

için Allah 'ın bize verdiği bir ölçü olarak takdim etmektir. " Akı l 
cılık karşısında aldığı bu tavı r, Tevhid Risalesi'nde mükemmel 
tarzda açıklanmıştır: "Din, tamamen serbest olarak ica bet edi
len bir çağrı olmaktan ziyade kendiliğinden oluşan bir keşfe 
benzemektedir. Din, kişiyi mutluluğa götüren yollardan akla 
apacık olarak görünmeyenleri keşfetmek için umumi bir mana
dır. Fakat akıl, bu manayı tanımayı, onu kendisine tahsis edil
miş olan sahada uygulamayı sağlayan bir melekedir. Din tarafın
dan telkin edilen ahidelerin ve ahlflk kurallarının gerçekten 
Allah 'tan gelip gelmediklerinin delilini inceleyen de akıldır . . .  
Peygamberleri tanımak ve dolayısıyla herşeyin Halıkı 'nı tanıma
ya ulaşmak için Cenabı Allah insanlara akli deliilere müracaat 
etme sorumluluğunu yükledi. Bununla birlikte insan, ilahi nasla
rın katıldığı karşısında, aklın hükümranlığını her zaman aynı se
viyede tutmadı . . .  Akıl, mantıklı bir imkansızlığı kabul etmek zo
runda değildir; Ancak peygmberlik konusunda çelişkili olan bir
şeyler varsa, o zaman akıl kendi kendine zahiri mananın gerçek 
anlam olmadığını söylemek zorundadır . . . " (41 ) 

Bu anlayış itibariyle Abduh, Hicri 1 1  ve 1 1 1 .  yüzyı l ın büyük 
akılcı müslüman bilginlerinden daha çok Harnack ya da W. Ja
mes gibi keşf veya şuuru Allah'ı tanımanın temel yolu kabul 
eden modern din bilginlerine ve feylosoflara yakla�maktadır. Bir 
yandan aklın sınırlarını tanırken d iğer yandan Peygamberlik ko
nusunda çelişkiler olduğu zehabına ve saçmalığına düşmektedir. 

Bununla birlikte · . .Abduh, uygulamada akılcıdır ve akılcılığı 
onu, en belirgin göfUş lerinin temelini oluşturabilen iki i lkeyi ka
bul etmeye götürdü. Bunlardan birincisi aklın nakle üstünlüğü
dür. "Hıristiyanlık ve islamiyet'in i l im ve medeniyet'e tesirleri " 
isiml i  kitabında o "akıl ile nakil arası nda anlaşmazl ık olması ha
l inde, karar vermek hakkı akla aittir. Bu ise, önemsenmeyecek 
sayıdaki insanların karşı ç ıkacakları bir prensiptir" deı;; 

4 1) Tevhid Risalesi 
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ikinci i lkede, daha geniş olup din i le i l im arasında işbirliği 
sağlar; çünkü din , ona göre, ya tamamen ya da en azından büyük 
bölümü i le akl ı n  nüfuzu altındadır. Bu durum il im için de bö�;le
dir;-din ile il im arasında hiçbir düşmanl ık mevcut değildir. 

Böylece, din ile akıl ve ilim arasında birlik sağlayan Abduh, 
ortaçağ kelamının yaptığı gibi ne birinciyi ikincisinin emrine 
vererek ne de modern felsefenin yaptığı gibi onlardan her birini 
kendi hususi sahasına hapsederek değil, fakat onları iki kardeş, 
"Allah 'ın doğru yola uymamız için bize bahşettiği bu akl ın" iki 
kardeşi olarak mütalea ederek bunu gerçekleştirir. Artık, ona 
göre her ikisi de aynı kaynaktan gelen din, ile i l im arasında bir 
uyuşmazlık bile olmayacaktır. i lim, maddi hayatımızı temin 
eden ve tabiat kuvvetlerinden faydalanmayı öğreterek bu dünya
da mutlu olmamızı sağlayan vasıtaları gösterir; din ise, ahlaka 
melekelerimizi geliştirerek ve ruhumuzu terbiye ederek bizi ahi
ret hayatında saadete götürür. 

Abduh'un i l im ve dinin gelecekteki işbirliğine dair inancı, 
medeni dünyayı paylaşan büyük dinlerin, Hıristiyanl ık ve islami
yet'in birleşmesine olan inancından çok güçlüydü. O, "Hıristi
yanlıK. ve islamiyetin i l im ve medeniyete tesirleri " isimli kita
bında şöyle der: "Allah nurunu tamamlamayı ve onun bütün 

dinlerin üzerinde pariatmayı va 'detti. Bu va 'd gerçekleşmeden, 

din ilmi yanına almadan ve herikisi birlikte ruh ve kalbin geliş

mesi için çalışmadan önce dünya son bulmayacaktır . . .  Dünya 

ancak Kur'an ve aklın istediği gibi, ilim ve din kardeş olduktan 

sonra sona erecektir. Cenabı Allah, ilim ve dinin kardeş olma

sıyla bera ber, inkarcıZara karşı çıkmasına ve onların görüşünde 

onJarm inat etmelerine rağmen, nurunu tamamlayacaktır. " 
'
öte yandan Muhammed Abduh d ini aynı zamanda ahlakf bir 

kuvvet olarak görür ve dinin mi l let iç in en önemli eğitim unsuru 
olduğunu kabul eder. Mesela o, Tevhid Risalesi 'nin ·son bölü
münde şöyle der: "Allah 'ın emirleri halkın büyük çoğunluğunun 

anlaması için gelmiştir, bir aydının entellek tüel arzularını· tatmin 

e tmek için değil. " 
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Abduh'a göre dinin esas gayesi,  insanı en olgun duruma ge
tirmek ve huyunu güzelleştirerek ve kötü alışkan l ıklardan uzak
laştırarak dünya ve ahiret hayatında en büyük mutluluğa kavuş
turmaktır. Keza o, salih arnele büyük önem verir ; bütün ötekiler
den üstün saydığı amel, insanan yakınl ığına ve din kardeşlerine 
"iyiliği öğütleme ve kötülükten sakındırm a " ( el-emru bi 'l-ma 'rüf 

ve 'nnehy u  ani 'l-munker ) esasına dayanan davran ışıd ır .  Abduh, 
bunur:ıla alakalı olarak Kur'anın  şu ayetini zikreder "Sizler en 

hay ırlı insanlarsınız; iyiliği öğütler, kötülükten sakındırırsıiıız ve 

A llah 'a inanırsınız. " ( Al-i imran, 3/106 ) 

Abduh, dinin sosyal yönü üzerinde de ısrarla durur ; kişisel ah
laka olduğu kadar toplumsal ahlaka da büyük önem verir. Fert 
ve toplum hayatını düzenleyen en adil ye kal ıcı kuralların dini 
kurallar olduğunu bel irten yazar şunları söyler: " . . .  Allah 'ın ka

nunlarına koyduğu ruh, zekamızı geliştirmemizi, duygularımızı 

temizleyip giiçlendirmemizi, isteklerimize bir ölçü koy mamızı, 
- -

doğruluğu muh afaza etmemizi, İslii m kardeşliğinden ilham al-

mamızı ve birbirimize iyilikle muamele etmemizi emreder. 

Allah, işte bu ruha sahip oldukları zaman milletlerde keremini 

müşahade eder. Bu ruh geliştiği zaman onlara nimetlerini bahşe

der ve bu ruh zay ıfladığı zaman da onları nimetlerinden mahrum 

eder. Vyte ki, bu ruh tamamen yok olduğu zaman milletierin 

saadet ve huzuru da yok olur. Böylece Allah bir milletin kudre

tini zelilliğe, zenginliğini fakirliğe, mutluluğunu bedbahtlığa 

huzurunu huzursuzluğa döndürür; ihmalinde uyuklarnuya devam 

ederken kendisine hükümran olan adil vey a gayri adil zorbalarır 

eline teslim eder. 

Bir millet bu kadar alçalırsa, A llah 'a yalvarıp y akarmaları on

lara hiçbir şey kazandırmaz. Ancak bu soylıı ruha yeniden dö

ner ve kendini tamamen yüce Allah 'ı tefekkür ve zikre vererek,  

sebatını göstererek ve O 'na karşı minnettar olduğurıu ispat ede

rek R a bbından kendisine bu ulvi ruhu yeniden üflemesini isterse 
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iyileşir ve aurumunu düzeltır 1 42). Kur'an-ı Kerim 'de bu konuda 
şöyle buyurulur: "Fertleri bizzat değişmedikçe Allah ( c. c. ) bir 
mille tin durumunu deiiiştirmez. " ( lbrahim, 1 3/ 1 2 ) 

Görülmektedir ki, Abduh 'un sosyal ahlak anlayışı fatalizm
den tamamen uzaktır ve insan faktörüne dayanmaktadır. 

B} iSLAM'A BAKI ŞI  

Muhammed Abduh,  islam dinini apaçık tarzda ve  gerçek 
çehresiyle ortaya koymak, onun bütün dinlerin en mükemmeli 
olduğunu göstermek için tüm gücüyle çalışmıştır. En önemli 
eseri olan "Tevhtd Risıllesi "ni de bu amaçla yazmıştır. Zaten, 
ona göre, gerçek teoloji ilmi islam 'la birl ikte doğmuştur. 

Abduh'a göre dini açıklamak, Allah 'ın varl ığının ispatı ile 
başlar; bir varlık ya kendi kendine var olur ve bu ilk varl ıktır, 
vacib varlıktır, ya da kendisine varlık veren bir sebep yoluyla var 
olur ki, bu da mümkün ( bağımlı ) varl ıktır . . .  Öyleyse ezelden 
beri bizatihi var olan ve mümkinatın var olabi lmesi için de varlı
ğı zaruri olan bir varlık vard ır ve o da Allah'tır. 

Bununla birl ikte o Vacibu'I-Vücud 'u ispat konusunda, kullan
dığı delil ler ve yaptığı yorumlar itibariyle herhangi bir yenilik 
getirmemiştir. Bu konuda, imam Eş'ari ve Gazali gibi önceki 
müslüman bilginierin anlayışını benimsemiş ve yollarını takib et· 
miştir. Ancak Abduh, vahdaniyet, ahadiyet, kıdem ve baka gibi 
sıfatiarın akıl yürütme yoluyla Allah'a atfedilebileceğini söyleye
rek, aklın kabul etmediği sıfatiarın ilahi zat ile bağdaşmadığını 
ifade etmektedir. Keza, i lahi sıfatiara inanmanın, iman etmenin 
zaruri neticesi olduğunu söy lemektedir. 

42) Tevhid Risalesi 
* Şeyhu lislam Mustafa Sabri, ''Mevkifu 'l-Akl ve 'l-llm ve 'I

A lim . . . " (Kahire 1 369/1 95 0 ) isimli kitabında A bduh'un bu 
k onudaki görüşlerini sert bir dille reddeder ( bkz. C. III, s. 
1 O, 32, 230, 345 vd. ) 
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Allah'ın sıfatları hakkında bilgimizin Kur'an-ı Kerim'in bildir
dikleriyle sınırlı olduğunu söyleyen Abduh, ilahi kelamm tla 
beşeri kelamdan tamamen farklı olduğunu belirtmektedir. 

insanların fiilierinden genişçe sözeden Abduh, daha çok cüzi 
irade konusu ile mutlak güzel ve mutlak çirkin konuları üzerinde 
durur. Ancak bu konudaki açıklamalar bütünüyle ehli sünnet 
çizgisi içinde kalmaktadır. O, ilahi irade ile beşeri iradenin bir· 
leşmesi sonucu insanın bir iş yapabildiğini söylemekle birlikte, 
şöyle demektedir: "Yeryüzünde herşey ilahi iradenin eseridir; 
Iyi ue kötü herşey O 'nun dilemesiyle olur; Herşey ilahi iradeye 
bağlıdır. Her canlı uarlık ancak Allah 'ın di lernesiyle hareket ede· 
bilir. " 

Abduh'un bu husustaki görüşlerini çeşitli yönleriyle beraber 
göreceğiz. Ancak açıklamamızı Abduh'un hem ilahi ve beşeri 
irade hem de dini ahlak meseleleriyle alakatı şu ilgi çekici açık
laması ile bitirmek istiyoruz. 

Bilindiği gibi müslümanlar, hıristiyanlıkta, önemli rol oyna
yan asli günah ( Peche orijinal ) inancını kabul etmezler. Kur'an-ı 
Kerim de Hz. Adem'in itaatsızlığını ve cennetten çıkarılışını ge· 
niş olarak ele alır: 

"Sizi yeryüzünde yerleştirdik ue orada size geçimlikler yarat· 
tık. lJyleyken pek az şükredfyorsunuz. And olsun ki, sizi yarat
tık, sonra şekil verdik sonra meleklere, "Adem 'e secde edin " de· 
dik; lblis 'ten başka hepsi secde etti: o secde edenlerden olmadı. 
Allah "sana emrettiğim halde, seni secdeden alıkoyan nedir ? "  
dedi. "Beni ateşten onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm 
cevabını uerdi; Ona "ln oradan, orada biiyüklenmek sana düş· 
m ez, defol, sen alçağın birisin ' dedi. "Insanların. tekrar dirilecek· 
leri güne kadar bana mühlet uer" dedi. Allah ' \Sen mühlet ueri· 
lenlerdensin " dedi. "Beni azdırdığın iç in and olsun ki, senin 
doğru yolun üzerinde onlara karşı duracağım; sonra linlerinden 
arkaları�an, sağ ue sollarından onlara 80kuldcağım; Çoğunu 
şükreder bulamayacaksın "  dedi. A Ilah ''Y eriimiş ve kovulmuş· 

-sun, oradan defol, and olsun ki insanlardan lf(lna kim uyarsa, 
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onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracaj1ım "  dedi. "Ey 
Adem Sen ve eşin cennette kalın ve istedij1iniz yerden yiyin, 
yalnız şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz " 
Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıl
dadı : "Rabbimizin sizi bu ağaçtan yasaklaması melek olmanız 
veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. "Doj1rusu ben 
size öğüt verenlerdenim " diye ikisine yemin etti. Böylece on
lann yanıimalarını sağladı. Ağaçtan meyve tattıklarında kendi
lerine ayıp yerleri göriindü, cennet yapraklarından oralarına 
örtmeye koyuldular. Rableri onlara: "Ben sizi o ağaçtan menet
memiıjmiydim? Şeytanın size apaçık bir düşman olduğunu söy
lememişmiydim?"  diye seslendi. Her ikisi ''Rabbimiz kendimi
ze yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz 
kay bedenlerden oluruz " dediler. "Birbirinize düşman olarak 
inin, siz yeryüzünde bir müddet için yerleşip geçineceksiniz. " 
( Araf, 7/10-24 ) 

Abduh 'da bu konuda şunları söyler : "Adem 'e ağacın meyve
sinden yemenin niçin yasaklandığı ve ,niçin cezalandırıldığı biz
ce bilinmemektedir; bu konuda bildiğimiz tek şey, bu hadisenin 
Ademoğullarının yeryüzünde intişar etmesine sebep olmasıdır. 
Bu yasaklama hayatının arkJJ arkaya gelen iki safhasını, ya da 
insan soyunun varlığındaki iki farklı durumu mecaz yolu ile 
ifade etmekt�dir. " (43) 

O halde, bütün mümünlerin düşüncelerini olduk1w:a meşgul 
eden bu mecaz, islam cemaatinin şuurlanıp kurtuluşı ınun sebe
bi olabilir. 

C) VAHiY VE PEYGAMBERLiK i NANCI 

Tevhtd Risalesi 'nin en ilgi çeciki bölümünü Peygamberlik ve 
Insanlığın peygamberiete ihtiyacı kısmı oluşturur. Bu kitabın en 
uzun bölümü olan peygamberlik meselesi sekiz konuyu kapsa
maktadır. 

43) Tevhtd Risalesi 
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Vahiy, insanlığı hidayete götüren yol, uluhiyetin bil inmesiyle 
birl ikte, ebedi saadetin kapılarını açan anahtardır. Fakat Hıristi
yanlara göre vahiy, Tanrı'nın yeryüzüne inmesidir, isa'nın insan 
şekline girmiş Tanrı olmasıdır. islamiyet'e göre ise vahiy, Allah '
ın melek Cebrail aracılığı ile veya aracısız olarak, nasihatlar ve 
davetler, büyük çoğunluğu ile de emirler ve nehiyler şeklinde 
peygamber'ine ulaştırdığı Kelam'dır. 

Abduh ise, genellikle bir peygambere nazil olan Allah kelamı 
şeklinde tanımlanan vahy i  şöyle tarif eder: ''Biz de onu ( Vahyi ) 

metodumuza uygun 
,
olarak, insanın kendiliğinden yakini tarzda 

bulduğu marifet diye tanımlıyoruz. Bu bilgi ona, ya doğrudan 

ya da bir aracı kanalıyla Allah 'tan gelir. Vahiy sezgiden ayrılır, 

çünkü sezgi insanın nereden geldiğinin farkında olmaksızın, bi

lincinde olduğu bir duygudur." (44) 
Bu anlayışı ile Abduh geleneksel islam'dan uzaklaşarak mari

fetullahı ve ilahi hükümleri insanın kendiliğinden bulduğunu 
söyleyen modern protestan okullara yaklaşır; Fakat, Abduh'a 
göre her insan, hatta y�tenekli olan şahıs bile bu bilgiye erişe
mez. Abduh ise, bu marifetin ancak Allah 'ın seçkin kulu, yani 
bizzat Allah tarafından seçilen peygamber için olduğunu kabul 
eder. 

Tevhid Risalesi 'nin konuyla ilgili bölümünde görüleceği üzre, 
Abduh vahiy konusunu oldukça akılcı anlayışla ele almakta ve 
fazlaca felsefıleştirmektedir. Bu ise onu mu'tezilenin akılcılığın
dan da ileri bir akılcıl ığa götürmektedir. Bu tutumu ona yapılan 
hücumların bir çoğunun haklı sebebi olmuştur denebilir. 

Abduh'un peygamberlik anlayışına gel ince : Peygamber, 
Allah' ın seçkin ve sevgili kulu olmakla birlikte, yine de bir in
sandır. Filhakika Allah'ın seçmesi layık olmayan bir kiıpseye yö
nelik değildir. Yüklendiği görev peygamberin hareketini yüksel
tir ve onu öteki insanların üstüne ç ıkarır. Ruhu bütünüyle Allah'
ın azametiyle dolar ve hiçbir kimse ona manevi bir tesirde bulu-

44) age. 
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namaz. Fakat peygamber, nübüvvet vazifesinin dış ında, beşer 
tabiatının bütün hususiyetlerini  taşır. Bunun da ötesinde pey
gamberler, öteki insanlarla aynı ihtiyaç lara sahiptirler; Yerler, 
içerler, uyurlar. Peyg-amberlik vazifeleriyle ilgili olmayan konu
larda dalgınlık yapabilirler. Hastalanabilirler ve zalimlerin zulüm
leri de onlar üzerinde yoğunlaşabilir. Katliama bile kurban olabi
l irler. 

islam dini peygamberlik meselesini bütün yönleriyle açıkl ığa 
kavuşturdu. Peygamberlerin sahib olduğu vasıfları ve üstün mezi
yetleri tesbit etti. i lk  planda sıdk ve emanet, ismet ve adalet va
sıfları üzerinde durdu. Peygamberin hem bed�n hem de ruh yö
nünden en olgun ve seçkin kişi olduğunu söyledi. Yüce Allah 'ın, 
insanların imansızl ığını ve güvensizliğini bertaraf etmek için pey
gamberine mücize yoluyla yard ım ettiğini belirtti. 

Muhammed Abduh, peygamberlik konusunu açıklarken genel 
sünni islam öğretisini takib eder görünür fakat onu aklileştirir ve 
yeni bir görünüm verir. Daha çok peygamberliği psikolojik ve 
sosyolojik yönden ele al ır. içtimai bir olay olarak değerlendirir. 
Modern çağa uygun bir yorum içerisinde müteala eder. Keza o, 
mücizeyi de tabiat kanunları gibi kesin,  fakat bizi aşan kanunlar 
olarak sı.ınmak suretiyle aklileştirir. Abduh bu hususta şöyle 
der: ''Allah 'ın tabii olarak varolan eşya için hususi kanunlar 

yaratması mümkündür. Biz onları bilmiyoruz, ama Allah 'zn özel

likle lütfunu bahşettiği kimseler üzerindeki tesirlerini {'Örüyo

ruz. " (45) 
Bununla birl ikte Abduh, daha çok peygamberlerin ahlaki de

ğerini, insanlığın muallimleri olma rollerini ortaya koymaya ça
lışır. O, "Peygam berler, insanın gayesine ulaşmak üzere katet· 

mek zorunda olduğu yol bt:)yunca Allah tarafından konulmuş 

ana noktalara benzer; peygamberlerin toplumlar üzerinde oyna· 

dığı rol, zekanın fertler üzerindeki rolü gibidir. Onların gönderi

lişi aklın bir ihtiyacına cevap verir. Cena bı Allah 'ın teveccühü bu 
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ihtiyaca göre beşer nevini ayırdı ve onu rahmetiyle tatmin etme 

lütfunda bulundu. Bu ihtiyaç manevidir ve peygam berlik vazife� 

sinde mana ile alakalı herşey gerçekte ruha hitabeder . . " (46 ) 
der. 

Abduh'a göre peygamberlerin vazifesi, Allah 'ı b ilmemiz ica
beden sıfatiarını tanımak için akl ı doğru yola yöneltmek; haya
tımızın her anında Allah'ı bize hatırlatan namaz gibi d ini vecibe
lerimizi telkin etmek, insanları dahili ve harici çekişmelerden 
kurtarmak, insanl ığa iyil iği öğütlerneyi ve kötülüklerden sakın
dırmayı öğretmektir. Aynı şekilde Allah'ın gelecek hayatla ilgi l i  
olarak bilmemizi murat ettiği şeyleri bize öğreten de peygam
berlerdir. Keza, peygamberlerin insanlar üzerindeki ahiiki tesir· 
leri son derece büyüktür. Onun içindir ki Abduh, tıpkı imam 
Gazali gibi, daha çok peygamberin ahlaki rolü, sosyal hayattaki 
tesirleri üzerinde durur. Onun peygamberl ik ve Kur'anla alakah 
görüşlerini elinizdeki kitabın son bölümlerinde geniş olarak gö
receğiz. Bu bölümler onun kitabınin en cazib kısımlarını teşkil 
eder. 

Abduh, isl amiyetin ahl1ki değeri üzerinde ısrarla durur. Tev
hid Risalesi 'nin son dört bölümünü bu konuya ayırır. En olgun 
din olan islamiyete gelinceye kadar insanlığın hangi yolu katıet
tiğini bize göstermek gayesiyle dinlerin tekamlilünü kısaca açık
layarak konuya girer. islam dinin, insanlık aleminin olgunluğa 
eriştiği ve tarihi değişikliklerin beşeriyet üzerindeki rolünün 
doğru tarzda anl:ışıldığı bir devirde geldiğin i belirtir. Çünkü isla
miyet, çok yüksek düzeyde akılcı bir dindir ve bu durumu ile dü
şünceleri özgürleştirmiştir. Zaten islam'ın en büyük özelliği dü
şünce özgüdüğüne dayanan bir din olmasıdır. 

Aynı şekilde islamiyet çok yüksek bir ahlak telkin eder. Bü
tün faziletlerden, iyi işlerden ve yaşayış kurallından mutlaka 
sözeder ; Bunları canlandırır ve·aç ıklar. Tevhid Risalesi'nin  "Ya-

46) age. s. 
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pılması kolay bi'r itiraz " başl ıkl ı  bölümünde bu hususta çok ge
n iş açıklamalar yer alır. 

D) SiYASt GÖRÜŞlERi 
Abduh siyaseti sevmezdi. Onun ilme ve fıkre engel olduğunu 

söylerdi. O, bu hususta şöyle der: "Siyôsetten Allah 'a sığınırım 

( Eiizübillahiminessiyase ). Siyaset sözünden de ve siyasetin ma

nasından da, siyaset kelimesinin söylendiği her harften de 

Allah 'a sığınırım ". (47) 
Onun siyasetten ve siyasetle uğraşanlardan bu derece uzak 

olmasında, siyaseti zemmetmesinde, siyaseti dine ve i lme engel 
saymasında, yaşadığı devrin siyasetinden kötülük görmesinin ve 
dolayisiyle de tiksinmesinin önemli rolü vardır. O, il im ve din 
yolu ile cemiyeti islah etme davasındaydı. Ona göre bu yol ülke 
için de mil let içinde daha hay ırlıdır. Bu yönden Abduh üstadı 
Cemaleddin Afgan1'den ayrılır. Afgarlt'nin islam aleminin kur
tuluşunu daha ziyade siyasi birliğe ve bütünlüğe bağlamasına 
karşıl ık, Abduh eğitim ve öğretimi, ahlaki olgunluğu esas alır. 
Sohbetlerinde ve derslerinde kesinlikle siyasetten sözetmez. 
(48) 

Abduh 'un Osmanl ı  Devleti hakkındaki görüşlerini 1 304 sene
sinde Beyrut'tan Bab-ı Ali'ye gönderdiği, Şeyhulislam'a yazdığı 
mektubta bulmaktayız. O, gönderdiği bu l aihada, eğitim ve öğ
retim alanında gereken ıslahatı yapıp müslümanları cahillikten 
kurtarmadığı takdirde, Osmanl ı  devletini bekleyen tehlikenin 
büyüklüğüne dikkati çeker. 

"Islam dinine mensup olanlardan kalbi bulunan herkes 

Allah 'a ve resiiiüne imandan sonra, Islam 'ın koruyuculuğunu 

yapan Osmanlı Devleti'nin bekosını istemektedir" diyen A bduh, 

"lslfim akidesi üzerine bulunuyoruz ve bu imanla ölmek istiyo

ruz " derken de Osmanlı Saltanatı 'nı Islam akôidinin devamı için 

4 7) Tarihu 'l-lmam, s. 891 
48) Mevcut idare ve siyaseti hakkındaki görüşleri için bkz. : Tari-

hu 'l-lmam, ss. 895-91 6  
· 
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zaruri görür. O şöyle der: .'1slam hil4fetinin kaleleri ve surfarı 

vardır. Onun surfarının en muhkemi ise, müminlerin kalbierine 

yerle�tirdiği güvendir; Hilafete bağlılık ve onu müdafaa hamiye· 

tidir. Müslümanlarm kalbierinde bu harniyet meşalesini yakacak 

olan da Din 'dir. "( 49) 
Daha sonra yabancı oku l ların ve ticaret şirketlernin Bab-ı 

Ali için arzettiği tehlikeye işaret eden Abduh, mevcut islami 
öğretimden sözederken şöyle der: "lslômi mekteblere ve medre· 

selere gelince; onlar da ya tamamen dini öğretimden yoksunlar 

yada ondan çok az bir şey görüyorlar. Bu da, özet olarak ibô· 

detlerin hükümleri ile. sınırlı kalmaktadır. Manaları ibadetlerin 

hükümleri ile sınırlı kalmaktadır. Manaları bilinmeden bazı iba· 

reler ezberleniyor. Bu sebepler yüzünden olacak ki, askeri okul

larda okuyan talebelerin dinden habersiz olduklarını, Islam akd· 

idini bilmedik.lerini, şehvetlerinin arzuladıklarını yaptıklarını 

gördük. Bunlar ne gizli ne de açık olarak Allah 'tan korkuyorlar. 

Çok sefil bir hayat sürüyor/ar. Islam 'ın hayır ve şer konusundaki 

emir ve nehiylerine de riayet etmiyorlar. Helal ve hararnı gözet· 

miyorlar. Temiz-Pis ayırımı yapmıyorlar. Işte bu durumda olan 

insanıarı dini ve devleti korumaya çağırırsanız, ya kaçarlar ya 

da Minlik ederler ... 

Kısacası, dini bilmeme ve inanç zayıflığı müslümanların kendi 

içlerinde bölünüp parçalanma/arına yol açtı. Böylece, onların 

askeri hizmetlerden kaçtıklarını görüyoruz. Hangi tür hile ile 

olursa olsun, ondan kaçıp kurtulmaya çalıştıklarını görüyoruz. 

Oysa, bu hizmet onların başta gelen görevlerindendir. Keza, 

müslüman/arı, malları ile devlete yardım etmeye çağırdığınızda 

cimrilik e ttiklerini görüyoruz. Az bir kısmını zikrettiğimiz du

rumlar işte böyle. Gerçekte ise, A llah biliyor ya, bundan çok 
kötü. ll (50) 

Ne varki Abduh, yazdığı mektubu dinleyen kimse bulama· 

49) age. 
50) age. 

64 



dı ; Onun sözle(ine kulak veren de çıkmadı .  Devlet hergün biraz 
daha fazla olarak yıkıma gitti . Yabancı devletlerin elinde oyun
cak oldu. Avrupal ılar Türkiye'ye yerleştiler. Sultanı kötülemeye 
ve ona çeşitli oyunlar oynamaya kalktılar. Sultan onların sürüi
meleri konusunda çok sert davrandı, ama güç yetiremedi. Artık 
hilafetin onlar yanında bir değeri kalmadı .  

Abduh, Mısırl ıların büyük çoğunluğu gibi, Osmanl ı  idaresini 
ve hilafetini sevmiştir. Ömrü boyunca ona bağlıl ığını sürdürmüş
tür. Ancak bazı saray erkanının davranışlarını tasvib etmemiştir. 
Bununla birlikte, o, Osmanl ı  hilafetinin devamını ve güçlenme
sini canı gönülden istemiştir. Çünkü, o devlet olmayınca milletin 
de olmayacağını bil iyordu . israiloğu llarının durumu heran göz
lerinin önündeydi. 

Abduh, müslüman ülkelerin genel durumu, Müslümanların 
islam'dan yüz çevirip uzaklaşmalarını kurtuluşa sırt çevirmele
rini, Allah ' ın onları mülk peşinde koşmaya mübtela etmesi, zil
let elbisesi giydirmesi, belki geri dönerler diye cezalandırması 
olarak açıklar. O, bu konudaki görüşmelı.. rlni geniş olark Tevhid 
Risalesi ve "el-islam ue 'n-Nasraniyye" . . .  kitaplarında açıkladı. 
Kitab 'ından ve peygamberi'nin yolundan ayrılan müslümanlar
dan Allah 'ın intikam aldığını belirtti. Zaten, netisierinin ve şeh
vetle9" in sesini dinleyenlerin sonu budur. 

1slamiyeti, Kur'an islamı, Hz. Muhammed ( s. a.s. ) ' in sünne
tinde, halifelerinin yaşayışında, alim sahabilerin hayatındaki 
fslam olarak gören Abduh, mezhepleri şöyle anlar: ''Mezheble'r, 
A llah 'ın kita bı 'nı ue resülünün sünnetini; bu iki kaynağın kaide
lerini müstaki( olarak anlayan, naslardan fasih arab dilindeki 
anlamlarına göre hükümler istin bat eden ue kurallar çıkaran hür 
alim ierin üzerinde bulundukları istidlal yoludur. , (51) 

Abduh, burada özellikle fıkıh mekteblerini, arneli mezhebieri 
söz konusu etmektedir. 

Muhammed Abduh, dini işleri i kiye ayırır; Birincisi kesin hü-

5 1) age. s. 940 
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kümlerdir ve her müslümana vaciptir. Bunlar, Kur'anda ve Sün
net'te açıkca belirtilmiştir. Müslümanlar da yaşayarak onları 
nakletmişlerdir. Bu hükümlerde içtihad caiz değildir .  

Ikincisi kati nasla veya icma ile sabit olmayan hükümlerdir 
ki, işte bunlar, içtihad ve tahkik konusudur. Muamelat hüküm
leri bunlardandır. i lim erbabı bunları araştırıp öğrenmekle mü
kelleftir. Avam ise , kendilerine açıklananlara uyarlar; i lmine ve 
takvasına güvendikleri kimsenin görüşünü benimserler. Nitekim 
selef al imleri "avamın mezhebi yoktur, onun mezhebi müftüsü

nün mezhebidir". derler. 
Abduh, önceleri Maliki mezhebi üzereydi ; sonra ei-Ezher'de 

Hanefi fıkh ını okudu ve Hanefilik üzerine yüksek lisans diploması 
aldı. (52) 

Abduh, bütün imamların muamelat ahkamı ile ilgili fıkhından 
faydalanmanın zaruri olduğunu belirtir. 

Bununla b irl ikte, o, fukahanın, müslümanların dinlerini zayi 
ettiklerini, sadece lafızlar ve onların manalarıyla meşgul oldukla
rını, iyilikleri ve takvayı unuttuk1arını ileri sürer; onların hiç bir 
dini değere sahib olmadıklarını söyler. Abduh, bu haksız ve key
fi ithamını, onlar hakkında bazı çirkin sözler söyleyerek de 
devam ettirir. Ve hareketlerini, onların Kitab ve Sünnet'in bütün 
naslarını tahrif ettikleı:ini iddia ederek noktalar :)53) 

Ne var ki, biz, burada, ne onun uzun süre fs'ıa.m alemine ilim 
ve irfanı ile ışık tutmuş seçkin fakihler hakkındaki haksız ve de
ğersiz ithamlarını cevaplandıracağız ne de ingiliz müsteşriki 
Brown'u islam fukahasından, kılacağ ı namazı da Müslüman fa
kihlerin namazlarından üstün gören sapık fikirlerinin reddiyle 
vakit geçireceğiz. Zira bu iddiaların ve islam akaidine ters düşen 
görüşlerin reddi böyle bir mukaddimenin sınırlarını aşmaktadır. 
Kaldı ki, onun iddialarının hakikatle bağdaşmadığ ı apaçık orta
dadır. 

52) age. s. 940 
53) age. s. 942 
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Her halükarda, belirtmek isteriz ki onun hayatta en büyük ar
zusu, dini ve dünyevi durumları itibariyle Müslümanların vaziye
tini düzeltmek, dolayısıyle onları Islam'ın yüceliğine döndür
mekti. O bu konuda, en güçlü  ve geçerli araç olarak da eğitim ve 
öğretimi  görüyordu. Tabi dini eğitim ve öğretimde de ısiahat 
yapmak istiyordu. (54) 

Yaptığımız bu açıklama gerek genell ikle din, gerekse özellikle 
İslamiyet konusunda Abduh tarafından savunulan anlayış hak
kında tam bir fikir vermek için yeterlidir. Bununla birlikte on.un 
düşünce yapısını ana hatlarıyla ve öz olarak sunmayı yararlı bu
luyoruz. Abduh, hayatı boyunca islamiyetin gerçek yönüy-le ta
n ınması ve Müslümanların diri l işi için çal ışmış birisidir. En bü
yük özell iği dinde esas olanı tali ve zait olandan ayırmasıdır. Ke
za o, dinin temel akidelerine saidırma cihetine de gitmedi. Dinde 
geniş bir hoşgörü tavsiye etmeyi, aklın haklarını ve yetkilerini 
savunmayı, d inin ahlaki değerini ele almayı ve islam'ı modern 
dünyaya uygulamayı esas vazifesi saydı. Ancak inanç esaslarını 
açıkladığı her yerde ve her konuda onun akılcılığı görülüyffer 
zaman en akılcı açıklamayı benimser ve bu eği l im onu vahiy, 
mücize ve peygamberl ik gibi bazı akide ile i lgili hususlara yeni 
bir açıklama getirmeye, islam akaidine uygun düşmeyen yorum
lar yapmaya götürdü. 

Aynı şekilde o, ahlak eğitim ve öğretimi, insanın fı i lleri, in· 
sanların ve milletierin sosyal yaşayışı ve cihad gibi konular üze
rinde ısrarla durdu. 

Kısaca Abduh ,  gerek metot gerekse çözüm yolları itibariyle 
Batı i lmini kavrayabilen Doğululardan biridir. Keza o, ister aki· 
de isterse ahl1k olsun, her zaman islam'ın eski kavramlarını ye
ni düşünceyle uzlaştırmaya çalıştı. Eski çözüm yolların ı  yeni 
bir anlayışla canlandırmaya gayret sarfetti. 

Son olarak bir noktaya daha i şaret etmeyi kaçınılmaz görü· 
yoruz : Bilindiği üzere Abduh, son yüzyılda kendisinden en çok 

54) Bu konudaki görüşlerinin takdimi için bkz. : Tarihu 'l-lmam, 
s. 946-947. 
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sözedilen fikir ve ilim adamların ın  başında gelmektedir. islalf! 
dünyasındaki l sl am'a dönüş hareketlerin i  ona bağlayanlar, onu 
Selefiyye anlayışının günümüzdeki mümessil i  sayanlar olduğu 
gibi, islamda reform ve modernizm akımının başlatıcısı, dinde 
reform akımının kurucusu gösterenler de vardır. Şahsiyeti ve 
ilmi gücü, dini ve dünyevi hayatı hakkında da çeşitli mütalea, 
oldukça farklı görüşler mevcuttur. Başka bir deyişle, leh ve 
aleyhde, mtisbet ve menfi, kasıtlı ve kasıtsız, Abduh hakkında 
çok konuşulmuş ve çok şey söylenmiştir. 

Ancak biz, bütün bu söylentiler, dedi�kodular, lehde ve aleyh· 
te yazı lanlar ve konuşu lanlardan sözetmek istemiyoruz. Zira, 
Abduh'u başkalarının ağızından dinlemek istemiyoruz, başka
larının sözlerine göre görmek ve göstermek niyetinde de değil iz. 
Ne Muhammed Harndi Yazır'ın "Fil suresi ''nin tefsiri ile i lgi l i  
olarak Abduh hakkındaki i lmi ve örnek tenkidi, ne Şeyhulislam 
Mustafa Sabri VI! benzeri şahısların onunla alakah suçlamaları ne 
de, ''A bduh, Hz. Peygam berin Allah bu ümmet için her yüzyıl 

başında bir yenileyici ( Müceddid ) gönderir sözünün en büyük 

muhata bıdır "(55) diyen Reşit Rıza, Muhammed ei-Behiy ve 
benzeri hayranlarının sözlerine ve yazdıklarına dayanarak Ab
duh'u değerlendiriyoruz. Fakat onu, bizzat yazıp söylediklerine 
bakarak tanıyoruz ve tanıtmaya çalışıyoruz. Zira, bir insan an
cak eseriyle tanınır ve an ılır. Abduh'u tanımak ve gerçekçi tarz
da değerlendirmek için de eserlerini tanımak lazımdır. 

işte bu inançta olduğumuz içindir ki , hakkında çok şey söy
lenilen ve söylenilecek olan Abduh 'u, en önemli eseri olan "Tev

hfd R isalesi " ( Risaletü't-Tevhid ) içerisinde, bu değerl i  kitabın
da yazdıklarına göre değerlendirmeleri için Türk okuyucusunun 
huzurur.a ç ıkarıyoruz. Elinizdeki bu kitab Abduh'un günümüz 
Türkçesiyle yayınlanan i lk  kitabıd ır. Onu Türkçeye çevirmekle, 
gıyabında ileri-geri konuşulan Abduh 'u  Türk okuyucusuyla karşı 
karşıya, yüz yüze getirmek isted ik. Bir takım anlama ve tercüme 

55) age. s. 9 74. 
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hatalarımız bulunabilir. Bunların iyi niyetle değerlendirHip dü
zeltilmesini okuyucularımızdan istirham ederim. 

Böyle bir kitabı Türkçeye kazandırmamızı ve Türk okuyucu
suna sunmamızı .sağlayan Fecr yayınevi sahiplerine, kitabın tas
hih ve endeksini yapan Dr. Hasan Onat ve isa Doğan'a teşekkür 
etmeyi bir borç bil irim. 

H i DAYET ALLAH'TANDIR.  

6.8.1 986 
Şenyuva 

Sabri Hizmetli 
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TEVHİD RISALESI 

BismUJahirrahmanirrahim 
''Ham d, alerrilerin Ra bbi, m erha

m e tli olan, merhamet eden ve Din 
Günü 'nün sahibi olan A llah 'a mah
sus tur. ( Allahım ) Ancak Sana kul
luk eder ue yalnız Senden yardım 
dileriz. Bizi doğru yola, nimete er
dirdiğin kimseleri n, gaza ba uğra
mayanların, sapmayanların yolur.a 
eriştir. " Amin ... (Sadakallahül
azim ) .  

Ö N  S Ö Z  

Hicri 1 299 yılı hadiselerinin meydana gelmesinden hemen 
sonra Mısır'ı terkederek Beyrut'a yerleştim.  Burada, 1 303 sene
sinde, tevhid ilmi gibi bazı ilimleri öğretmek üzere 'Sultaniy e 

Medresesi'ne davet edildim. Bu münasebetle kelam ilmiyle ilgili 
�i tapları gözden geçirdi m; bunlardan muhtasar olanların, öğren
cilerin bekledikleri gayelere ulaşmasını sağlayan mahiyette ol
madığını, geniş olanların ise onların ilmi seviyesinin ötesinde bu
lunduğunu, vasat olanların da bugünün şartlarına uygun hazır· 
lanmadığını tesbit ettim. Böylece, onların durumuna en uygun· 
olanı okuyup yazdırmanın çok yerinde bir iş olduğunu düşün
düm ; çünkü öğrencilerin eğilimleri ve dilekleri bulundukları sı
nıflara göre değişiklik arzeder. Keldm Ilmi ' ni öğrenmek isteyen 
kimsenin ihtiyaçlarına en iyi tarzda cevap veren dersin, tatbik 
edilen bir metod olmasa bile kolay anlamayı sağlayan bir metod
la ilk sın ıf için hazırladığım ders olduğuna karar verdim. 

Öncelikle mukaddimeleri ele aldım ve sonra yal nızca sahih de· 
lilin bildirdiğine dayanan sonuç lara götüren konu larla uğraştım; 
açıklamalarımda genellikle kabul edilen hususların dışına çıkmış 
olmaktan da korkmadım. Fikir ayr ı l ıkiarına gelince ; onlara uzak-
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tan telmihte bulundum, öyle ki telmihlerimi ancak olgun kişiler 
anlayabilir. 

Bununla birlikte, imla ettirdiğim bu dersler sadece talebelerio 
defterinde kaldı, kendim bile onlardan hiçbirşey saklamadım. 
Daha sonra Mısır'a dönmem istendi, fakat Allah öğretim dışında 
başka şeylerle meşgul olmarnı takdir etti. Öyle ki imla ettirdi· 
ğim şeyleri ve verdiğim dersleri tamamiyle unutur hale geldim.  
Fakat, birkaç ay geçtikten sonra, daha önceleri beni meşgul 
eden, düşüneerne ve duygularıma önemli ölçüde tesiri bulunan 
meselelerle yeniden ilgilenmeye başladım. Neticede, boş vakit· 
lerimi Tevhfd ilmiyle alakah şeyleri araştırmaya ayırd ım;  çünkü 
tevhtd i lminin her türlü gerççk ilmin rüknü olduğuna inandı m. 
Daha önce yaptığım işi hatırladım ve onun gibi şeyler yapmak 
gereğini duydum. Yapmayı düşlindüğüm şeyleri yazmam için, 
en değerli varlığım olan zamandan kaybetı:ıemek amacıyla, daha 
önce im la ettirdiğim şeyleri bana göndermeleri isteğiyle bazı es
ki öğrendierime mektub yazmaya karar verdim. Ayrıca konuyu, 
yazdığım mektubla daha önce birinci sınıfa verdiğim ders not· 
larının fotokopisini çektiğini bana söyleyen kardeşime anlattım. 

Ondan süretini aldığı bu nushayı istedim ve onu al ıp tekrar 
okudum; yapmak istediğime çok yakın olduğunu gördüm. Bu 
mesleğe yeni giren ondan büyük fayda görecek ve muhtemelen 
alim kimse de, onda, istifade ed i lebilecek bazı şeyler bulabilecek· 
tir. Kelamda asıl olan kısal ıktır. Sözü sınırında tutmaktır. Akaid 
konularının açıklamasında Selef Yolu'na uydum, fakat onların 
halefierinin görüşlerine de hücum etmedim. Mezhepler arasında
ki münakaşalara girmekten, mümkün olduğu ölçüde kaçınd ım. 
Bununla birlikte, okuyucuların nüfuz e.demeyeceği bazı konula
rı kısa olarak ele al ırken, müphem olan bazı hususları da, müm
kün olduğu ölçüde, kolay anlaşılır ifadelerle sundum. Nihayet, 
bazı konuları da, böyle özlü bir kitabın hacmini zorlayacak 
tarzda genişlemesine işledim. 

Netice itibariyle, imla ettirdiğim bu derslerin bazı kısımlarını 
genişlettim, kapalı olan kısımlarını açıklığa kavuşturdu ;  
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unutulan bazı meseleleri ona ilave ettim ve gereksiz olanlarını da 
ondan çıkardım, sonunda elinizdeki bu k itabı meydana getir
dim. Onun yayınlanmasında Allah ( c. c. ) 'a güvendim. Kitabın 

özlü olmasının, okuyucu tarafından bir tarafa atılmasına ve 
değerinin küçültülmesine sebebiyet vermemesini ümid ederim. 
Zira, ister son derece küçük isterse oldukça büyük olsun her can
h varl ı k  mutlaka başkasının yardımına muhtaçtır. Her i şin mut
lak sahibi yalnızca Allah ( c. c. )'tır ve O kendisinden yardım ve 
destek istenilen yegane Varlık 'tır. 
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G i R l Ş 

Tevhfd, Allah ( c. c. )'ın varlığından, sıfatları ndan, O'na atfe
dilmesi ve atfedilmemesi icabeden vasıflardan, risaletlerini ispat 
etmek gayesiyle peygamberlerden, peygamberlik ve resüllükle il
gili meselelerden, peygamberlerin vasıflarından, onlar hakkında 
caiz olan...ve olmayan hallerden bahseden bir ilimdir. 

Tevh1d'in asıl manası : Allah ( c. c. )'ın birliğine, dengi ve or
tağı olmadığına inanmaktır. Böylece, Allah ( c. c. )'ın zat ve sı
fatlarından sözeden ilim, bu ilmin en önemli bölümünün adına 
nisbetle "Tevhfd i lmi'! diye adlandır�ldı. Tevhtd i lmi Allah 
( c. c. )' ın zatında ve alemleri yaratma fiilinde bir ve hür olduğu
nu, yaratılan herşeyin O'na döndüğünü ve her tüı4ü hareketin O'
na yöneldiğini isbat eder. Hz. Muhammed ( s. a. s. ) 'in peygam
ber olarak gönderilişinin esas gayesi de insanlığa Tevh1d akidesi
ni tebliğ ve isbat etmekti. Biraz ileride açıklayacağımız Kur'an 
ayetleri de buna işaret eder. 

Ancak bu ilim, "Kelam i lmi" diye de isimlendirilmiştir. Böy
le bir isimle adiandıniması şu sebebiere dayanmaktadır: 

1 )  ilk yüzyıl lar müslüman alimleri arasında ençok münakaşa 
edilen mesele, okunan Kur'an'ın ( Kelamullah el-metluv ) ya
ratılmış olup olmadığı, yani kadim veya hadis olduğu hususu idi-: 

2) Bu ilim nakilden ziyade akla ve akli deli le dayanı7ordu; 
bunun tesiri mütekel l imlerin anlatımında açıkca görülmekıeydi . 
Kelam bilginleri çok nadir olarak nakle müracaat ettiler ve bunu 
da ancak öncül lerini akl'i delil yoluyla tesbit etti kten sonra yap
tılar ; daha sonra onlar bu mukaddimelerden onların kolları ya da 
ferileri durumunda olan ve sonraki geli şmelere doğrudan esas 
teşkil etmeye yarayan neticeler çıkardılar. 

3) Bu' ilim, dinin temellerini ( usu lu'd-din ), t ıpkı mantık i lmi 
gibi, aklt deliller ve akn i l imlerde hüccet kabul edilen yollar üze
re isbat ettiğinden " Kelam i lmi" diye adlandırıld ı .  Yani aklf 
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i l imler yanında mantık i lminin durumu  ne ise,akaid ilimlerinin· 
de de Kelamın . durumu öyledir. Ancak bu iki i lmi birbirinden 
ayırmak için "mantık" adı "Kelam" adıyla değiştiri ldi. 

Akideleri tesbit eden ve Peygamberler ( s. a. s. ) ' in getirdikle 
rini açıklayan bu tür Kelam ilrni islam 'dan önceki milletler tara
fıdan da biliniyordu. Zira her mil let içinde dini koruyan ve güç
lendiren dinin görevlileri vardı; dinf güçlendirip korumanın en 
uygun yolu da onu açıklamakt ı .  Fakat onlar, ne dini açıklama
larında akl1 delile müracaat ediyorlar ne de akidelerinin ve fikir
lerinin temeli olarak eşyanın tabiatını ve kilinat kanunlarını alı
yorlardı. Aksine akl ın i lme, dinin de akıl ile ilzamına karşı çıka
rak münakaşa ediyorlar ve dolayısıyla kalbierinin hislerinden 
kaynaklanan çeşitli meseleler ortaya atıyorlar ve çelişkilt sonuç
lara ulaşıyorıara ı; zaten dini akideleri aç ıklamak için kullandıkla
rı metod ve araçlar da birbirine zıt durumdaydı .  Öyle ki din, ço
ğunlukla dinin görevlilerince aklın, aklt mukaddimlerin ve neti· 
eelerinin düşmanı olarak gösteriliyordu. Neticede önceki Keiam 
ilimleri yanlış tefsir ve faydasız tevillerle dold.u. Karşılaştıkları 
her zor meseleyi mu'cize nevinden göstererek insanların düşün
celerini hayrette bıraktılar ve birtakım kişisel görüşlerle gerçeği 
tahrif ettiler veya varılmak istenilen sonuçtan çok uzak olan 
hayallere kapıldılar. islam öncesi milletierin durumu hakkında 
biraz bilgisi olan herkes onların böyle bir anlayış içinde olduk
larını derhal kabul edecektir. 

İşte insanlar bu durumdayken Kur'an-ı Keı'im geldi ve dini, 
önceki kutsal Kitap ların takib etmediği yeni bir metodla sundu 
ve açıkladı. Bu yt:ni metod veya yol, hem Kur'an vahyinin inzal 
olduğu zamanda yaşayan insanlaı; hem de onlardan sonra gelen-
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ler için kabuledilebilir bir yoldur. Kur'an, Hz. Muhammed ( s. a. 
s. }'in peygamberliğini önceki peygamberler tarafından uygula
nan istidlal yoluyla isbat etmedi; Kur'an'ın bu konudaki başlıca 
delilleri; Hz. Muhammed ( s. a. s. )'in de tıpkı öteki insanlar gibi 
bir insan olduğu, bize getirdiği Kitab'ın en küçük suresinin bile 
herkesi aciz bırakan bir belagatte olduğu, yani ayetterin ve sure
lerin, bir benzerlerini getirmek konusunda en büyük Arab edebi
yatçalarını dahi :lciz kılar mahiyette olduğu esasına dayanır. 
Kur'an-ı Kerim, Rabbımızın .izin verdiği veya bilmemizi zaruri 
saydığı ölçüde Allah'ın sıfatiarını bize öğretir. Fakat Allah 
( c. c. ), bu konuda, Kendi bildirdikleri dışında hiçbirşeye tnü
cerred olarak teslim olmamamazı ister. Bununla birlikte, O, bil
dirdiği herşeyi kuvvetli delillerle isbat eder, onunla ilgili farklı 
ya da muhalif görüşleri zikreder v� sonunda da onları burhanları 
reddeder. Akla h itabeder ve fikri uyandırır; kainattaki eşsiz ni
zamı, onu yöneten kanunları ve onda tezahür -eden hikmet ve 
kemal i bize gösterir. Ortaya koyduğu esasların doğruluğuna 
yakinen inanmak ve çağırdığı gayeye samimi olarak bağlanmak 
üzere akıldan kainatla ilgili olarak söylediği herşeyi titizlikle 
incelemesini ister ve hatta geçmiş zamanlara ait olayları bize 
naklederek kainatın yaratılışında değişmeyen bir Sünnet ve 
mutlak bir Hikmet olduğunu doğrular. Nitekim Yüce Allah 
buyurur: "Allah 'ın geçmişiere uyguladığı yasası budur ve 

Allah 'ın yasasmda bir değişme bulamazsın " ( Ahzab, 33 /62 ). 
Allah ( c. c. ) bu hususu şu ayetlerle açıklar: " . . .  Bir millet ken

dini bozmadzkça Allah onlann durumunu değiştitmez. Allah 

bir milletin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez. 

Onlar için Allah 'tan başka hdmi de bulunmaz. " ( Ra'd, 1 3/1 1 ) ; 
"Ey Muhammed, .Hakka yön�lerek kendini Allah 'ın insanlara 

yaratılış ta verdiği d ine ver: Zira Allah 'ın yaratışında değişme 

yoktur; işte dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmez

ler. " ( Ru�30/30 ) 
Kur'an-ı Kerfm, ahlaki meseleleri incelerken bile akla daya

nır: "Iyilik ve kötülük bir değildir. Ey inanan kişi! Sen kötülüğü 
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en güzel şekilde sau; o zaman, seninle arasında düşmanlık bu
lunan kişinin yakın bir dost gibi olduğunu görürsün. " ( Fussitet, 
41 /34 ) 

BöY,Iece, d in i le  akıl i lk defa ve bizzat Allah'ın Kelamı Kur'ah'
da ve O'nun peygamberinin dilinden kardeş oldular ve birleşti
ler ; sadece islam 'a has olan b udurum hiçbir yorum ve açıkla
maya luzum bırkamayacak ölçüde aç ı k  ve kesindir. 

Bütün müslümanlar -aklına. ve dinine güvenilmeyenler hariç
dinle alakah hususlar içerisinde Allah'ın varl ığına, peygamberler 
gönderme kudretine, peygamberlerine vahyolunanın muhtevası
nı bildiğine, öteki . insanlar dışı nda onları peygamber seçme 
iradesine inanmak; Risaletin manasın ı  anlamak ve bizzat bu ri
s�.let vazifesine iman etmek ve bunlara bağlı olan öteki gerçekle
ri bilmek gibi yal nızca akıl yoluyb bulunup inanılacak meseleler 
bulunduğunu kabul ederler. Aynı şekilde müslümanlar ittifakla 
din, anlayışımızı aşan bazı şeyler getiriyorsa da, bize akıl ile çe
lişki içinde olabilecek h içbirşey öğretmez derler. 

Kur'anJ AIIah ( c.  c. )'a şanına layık sıfatlar verir ve O'na ön
ceki din ler tarafından izafe edilenlerden daha çok tenzih edici 
vasıflar atfeder. Bununla birlikte beşer sıfatları içerisinde kud
ret, ihtiyar, semi ve basar gibi isim yada cins yönünden Allah 'ın 
sıfatlarının benzeri olanlar vardır, fakat ilahi sıfatlar beşer sıfat
Iarına gerçekten benzemezler. Hatta Kur'an, Allah 'a arş üzerinde 
oturmak, yüzü ve_ elleri olmak gibi beşerin sıfatiarına benzeyen 
sıfatlar bile verir, fakat bunlar da sadece isim yönünden benze
mektedirler. 

Kur'an, kaza ve ihtiyar ü.zerinde ısrarla durur; bu husı.ısla ala
kah_ i ki zıt görüşü ve bunlarla ilgi l i  münakaşaları geniş olarak ele 
al ır. Ancak; bu yönden de, insana has sıfatlarla ilahi sıfatlar ara
sındaki benzerlik yine sadece isim yönündendir. Kur'an, sal ih 
arneller için mükafaat olduğunu va'deder, kötü ameller içinde 
cezalar bul unduğu va ' idinde bulunur. Bununla birl ikte mükafaat 
ve ceza ile ilgi l i  işi Allah ' ın  dilernesine bırakır. Kur'an, bazı baş
ka meselelerden de sözeder, fakat bu giriş bölümünde onları 
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genişçe açıklamaya gerek yoktur. Kur'an çoğunlukla hatta her 
yerde aklın hük�mlerine itibar eder; ancak burada zikrolunan ha
ber1' sıfatiarda da olduğu gibi, nakilde, müteşabih  olan h ususlarla 
ilgi l i  misalleri de çok ve çeşididir. Böylece Kur'an, düşünen kişi-· 
lere gerçeği bulmakta yeni ufuklar açar. islam dini bilhassa her 
akıl sahibini varatılm ışları tefekkür ederek Allah 'ın birliğine 
del il  getirmeye çağırır ve bu istidlal yolunu ne bir sınırla sınır
landırır ne de bir şartla şartlandırır. Bil inmektedir ki, her doğru 
düşünce, i lahi Za�ı noksanlardan arındıran ve O'nu bir derece ile 
sınırlamayı redded.�n kelam sıfatiarını  idrak ederek Allah 'a iman 
etmeye ulaşır. Ku.•'an'da vasıflandırıld ığ ı  biçimde, mücerred 
tabiatında aşırı gitmt�ksizin ve sınırlı tan ı mlarla yakınlaşmaksızın 
bir Allah' ın  varl ığına iman etme sonucuna ulaş ır. Hz. Pey
gaber zamanında herhangibir meselede tereddüt edilirse, o he
men ona i letilerek çözümlenirdi, dolayısıyle şüphe karanlıkları 
yok olurdu. 

Daha sonra Hz. Peygamber ( s. a. s. ) vefat etti ; O, şüphe edi l 
diğinde kendisine dayan ılan bir direk, şüphe karanlıklarını ay
d ınlatan bir nurdu. Onun temsilcileri olan i lk iki halife iktidar 
zamanlarını dış düşmaniara karşı müdafaa yapmak ve müslüman
lar arasında birl ik  sağlamakla geçirdiler. Kısacası, bu devir insan
ları, inanç larının temelleri üzerinde akıl yaracak ve onları tahkik 
edecek boş vakit bulamadılar; Akaid esasları üzerinde-halk ara
sında fikir ayrılı kları olduğunda, böyle bir istişare yapmak zaru
reti hasıl olduğunda hemen Hz. Ebu Bekir ve Ömer'e müracaat 
olunurdu;  onlar da etrafındaki basiret sah ibi müslümanlarla 
istişare edi p fikirlerini aldıktan sonra, düşünce ayrı l ıkları n ı  gider
di ler. Ancak, bu fikir ayrı l ı klarının büyük çoğunluğu hükümlerin 
furu 'undaydı,  inanç esaslar ında değil bazı d int ve dünyevf işlerin 
yerine getirilmesiyle ilgi l iydi. Sonra bu iki hal ifenin devrinde ya
şayan müslümanlar Kur'an-ı Kerim 'in işaretleri ni  ve naslarını an
l ıyorlar, te nzihe itikat ed iyorlar, yani yaratıl mışların özel l ikle
rinden kesinl ikle uzak ve onlara ait vasıflardan münezzeh bir 
Allah 'a iman ediyorlar, Allah'a insanlarınkine benzeyen herhan-
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gibir şey izafe etmeye yol açabilecek naslar ( müteşabihat ) hak
kında görüş belirtmeyerek susuyorlar, Kur 'an 'ın, bu meselelerde, 
müteşabihler konusunda lafzın zahiri anlamından başka bir an
lama sahip olduğuna inanıyorlardı. 

l l l . Raşid halife Hz. Osman ' ın devrinde ortaya çıkan ve hali
fenin katiedirnesine yol açan üzücü o laylara kadar bu durum de
vam etti . Ancak vuku bulan bu h adiseler hilafet bünyesinde bü
yük bir gedik açtı, islam'a ve müslümanlara büyük bir darbe vur
du, tabi oldukları doğru yol ( sırat-ı müstakim )'dan ayrılmaları 
na sebep oldu ; yalnızca Kur'an kaldı bu doğru yol üzere. 
Zaten Yüce Allah "Doğrusu Kitab 'z biz indirdik, Onun koruyu

cusu elbette Biziz " ( Hicr, 15/9 ), buyurur. B·öylece, dinin tayin 
ettiği sınırları ihlal eden bir kapı açıldı insanlara. Hakkında her
hangi bir Şer'i hüküm olmaksızın halife öldUrüldü. Bu üzücü olay 
Cemaat'ın düşüncelerine tesir etti, kalplerine iman gerçek an
lamda yerleşmemiş kimselerin netisierini ihtirasların kapladığını 
halkm düşüncelerine yerleştirdi. Kızgınlık züht hayatı yaşamak
ta olan birçok insana galip geldi. Neticede, gerek kalplerine iman 
gerçekten yerleşmemiş olanlar, gerekse züht hayatı yaşayanlar 
asaJet ehli müslümanlara üstün geldiler ve işler asi müminlerin 
istemedikleri bir mecraya döndü. 

Hz. Osman ( r. a. )'a karşı yapılan fitne olayını hazırla
yan ve yönetenlerden birisi Abdullah b. Sebe' isimli kişi idi ; 
o yahudil ikten islam'a gelmişti. ibn Seoe, Hz. Ali (Allah 
yüzünü ak etsin ) sevgisinde aşırı gitti, hatta Allah'ın ona hulul 
ettiğini ileri sürdü; Ali'nin h ilafete Osman'dan daha layık oldu
ğunu iddia etmeye başladı . Osman'a ta'n etti ve ona karşı ayak
landı. Osman da onu sürgüne gönderdi. ibn Seb'e Basra'ya gitti 
ve burada fitnesini yaymaya devam etti; bunun üzerine Basra'
dan çıkarıldı. Bu defa Kufe'ye gitti, fakat burada da ekebileceği 
kadar fitne tohumu ekti ; neticede buradan da çıkarıldı ;  o da 
Şam'a gitti, fakat burada istediğini elde edemedi ; Şam'dan 
ayrılarak Mısır'a gitti · ve burada ortaya attığı fıtneyi a�evlendire
cek ve yayacak yardımcılar buldu. Nihayet Hz. Osman'ın öldü-
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rülmesiyle . sonuç lanan fitne hadisesi meydana geldi İbn 
Seb'e mezhebini Hz. Ali zamanında da yaydı ve bu yüzden Me
dain 'e sürüldü. Onun izhar ettiği görüşler daha sonra ortaya çı
kacak aşırı mezheplerin çekirdeğini oluşturdu. 

Daha sonra olaylar devam etti ve IV. hal ife Hz. Ali'ye beyat 
edenlerden bazı larının beyatların bozmalarıyla sonuçlandı .  Müs
lümanlar arasında meydana gelen ıCemel ve Sıffin gibi savaşlar 
yönetimin Emeviler'e geçmesine ; O mmet'in yapısının 
çökmesine ve birl iğinin parçalanmasına yol açt ı .  Neticede hila
fet meselesinde çeşitli mezhepler ortaya çıkt ı .  Hi lafet konusunu 
tartışan bu mezhepler görüşlerini güÇlendirme yoluna gittiler; 
her fırka fikrini gerek söz gerekse amel ile hasmın ınkine üstün 
kılmaya çalıştı. İ şte bu tür faal iyetler her fırkanın kendi yararı 
na  nasları tevil etmesine, aşırı şekilde yorumlamasına neden ol
du, fikirde tevil i  başlattı .  insanlar "Şiller " "Haricller " 

ve "Mu 'tediller " olmak üzere üç zümreye bölündü. 
I .  Mervan zaman ında oldukça aşırı giden hariciler ken

d i leri d ış ındaki müslümanları tekfir etti ler. Meşru ha.lifeye mu
kavemetleri, Cumhuriyete benzer bir hükümet kurmak 
istemeleri ve görüşlerini paylaşmayanları tekfir etmeleri uzun 
süre, yani el-Mühelleb b. Ebi Süfra onlara kesin bir darbe in
dirinceye kadar devam etti. i bn Ebi Süfra 'nın kesin darbesi ken
d ilerine isabet edinceye kadar, yaptı kları birçok savaşlarda pek
çok · müslümannın ölmesine sebep o ldular. İbn el-Muhalleb'in 
darbesinden kaçıp  kurtulan harici ler Mağrip ülkelerine dağı ldı 
lar , fi.tnelerini buralara da götürdüler. Onlar ın  kal ıntıları, günü
müzde, Afrika 'n ın ve Arap yarımadasının belirli birkaç ülkesin
dedir. 

Şi i lere gel i nce ; görüşlerinde aşırı gittiler ve Ali 'yi ya da onun 
zürriyetlnden olan bazı kişi l eri i lah l ı k  makamına veya ona yakın 
bir makama yükselttiler. Siyas1 eği l iml i  bu fikirler, akfdeler 
üzerinde birçok çekişmenin meydana gelmesi sonucuna götürdü. 

Bütün bunlar isl a.m dlvetirı in  ge!i�me yol unda yürümesini 
durdurır..:.d ı ve mlinakaşaların dışında kalan zümreler üzerindeki 

79 



nurunu örtmedi . iranlılar, Sur iye l iler ve civar ülkelere mensup 
insanlar, M ısırlılar, Kuzey Afr ikalılar ve onlara yakın yerlerde 

oturanlar kitleler hal inde müslüman oldular. Artık Müslümanla

rın büyük çoğunluğu islamiyetin siy asi gücünü ( sultan ) savun
ma ihtiyacı duymadı ve bu insanlar, Kur'an ' ın çizdiğ i  yolda, 

inanç esasları ve hukuki prensipler üzerinde çal ı şma imkan ına 
sahip oldular ve kendilerini bütünüyle bu i şe verdiler. Bu, nakli 
büyük bir titizl ikle koruyan, fakat akla müracaat etmeyi ihmal 
etmeyen ve fikre sırt çevirmeyen bir işti. Aynı şekilde müslü
manlardan kendini  samirniyetle i l im öğrenmeye ve islami ta'li
m in yüklediği vazifeleri eksiksiz yerine getirmeye verenler oldu; 
bu yolda yürüyenierin en seçkinlerinden biri Hasan el-Basri 
idi. Basra 'da, bütün ülkelerden akın akın öğrenciler çeken 
ve her türlü meseleyi öğreten bir okulu ("Meclis ) vardı .  Bununla 
b irlikte çeşitli diniere mensup insanlardan, bazıları tam olarak 
inanmamalarma rağmen, islam etiketini  aldılar; i lk dinlerine ait 
inanç ların ı  beraberlerinde getirerek i slam'a girdiler ve eski din� 
leriyle girdikleri bu yeni din arasında bir birleştirici bağ bulacak· 
larını umdular. Böylece, büyük fitne kasırgasından sonra şüphe 
kasırgaları ortaya çıktı ; her fikir sahibi Kur'an ' ın  fikir hürriyeti 
verdiğini, fikir serbestfiği hakkı tan ıdığını bu davranışına baha
ne gösterdi. Yeni müslüman olanlarda bilginieric birlikte dint 
meseleleri tartışmaya başladılar ve çeşitli bi lg inierin görüşlerini 
benimsediler ve böylece müslümanlar arasında tefrika başgöster
di .  

Müslümanlar arasında bölünmeye yol açan i lk mesele, irii
desi ve ihtiyarı ile işlediği fiileriyle i l işkileri yönünden insanın 
ihtiyarı ve istiklal i  meselesi_. ikincisi de büyük günah i şleyen 
( mürtekib-i kebire ) , ve tevbe etmeyen k imsenin din i  durumu 
konusu oldu. Büyük günah işieyen in durumu mese lesi Hasan el
Basri' ile talebesi Vasıl b. Ata'nın arasının a ç ı l masına, bir· 
biriyle olan i l işkilerinin kesi lmesine yol açtı. Vasıl b. Ata, ondan 
öğrenmediği esasları öğretmek üzre hocasından tamamen ayrı l 
d ı .  B ununla bir l ikte, aralarında Hasan el -Basri d e  ol mak üzere 
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birinci asrın birçok üstadı, haberlerin bildirdiğine göre, insanın 
ilmi ve iradesiyle yaptığı fiilierinde hür olduğunu belirtiyorlar ve 
insanın ızdırari fiilierinde hür olmadığ ını söylüyorlar üstelik rüz
garın esintisiyle hareket eden bir yaprak gibi o lduğunu iddia 
eden Cebriyye ile mücadele ediyorlardı. Bu sürec içerisinde, 
Mervan'dan sonra siyasi iktidarı elinde tutan Emevi sultanları 
b u m e s e 1 e 1 e r e pek önem vermediler ve müslümanları tek bi ı 
esas üzerinde ya da onları bir araya toplayacak tek bir nazariye 
altında birleştirmek için herhangi bir tedbir almadılar; neticede 

herkes hoşuna giden fikre uydu. Ancak Ömer b. Abdülaziz, 
Zühri'ye şimdiye kadar topladığı hadisleri tedvin etmesini em
retti ve Zühri hadisi tedvin eden ilk kişi oldu. 

Ne var ki münakaşalar yalnızca bu iki meseleyle, yani insanın 
fiilieri ve büyük günah işieyenin durumu konusuyla sınırlı •kal
madı ; Allah 'ni gerçek vasıfları ( isbat sıfaatı 'l-ma'ani ) konusun
da da görüş ayrı l ığ ı  belirdi;  bazıları ilahi sıfatlarla ilahi zatı mut
tasıf kılarken, bazı alimler de on!an Allah 'tan nefyettiler. Aynı 
şekilde bir kısım inSanlar bütün dini meseleleri, hatta füru ' ve 
ibadetlerle alakah olanları bile, Kur'an'ın öğretisini teyid etmek
te aşırı giderek, C1.kla isnad ettirir ve aklın sınırlarını fevkalede ge
nişletirken, bir kısım bilginler de, daha önce gördüğümüz gibi, 

aklın sahasını temel prensipleri bi lmekle _ sınoırladılar. Nihayet 
bazı kimseler de, yalnızca birincilere muhalefet ve inat olsun di
ye, akl ın sahasını hiçe indirdiler ve bu aşırı l ıklarıy la Kur'an 'ın 
anlay ışına karşı çıktılar. Hal ifeler ve hilatetle alakah nazariyele
re gelince; insanlar, halifeler ve hilafetle alakalı düşüncelerine 

göre akaid esaslarını yorumladılar; her farklı görüş sahibi islam 
inançlarının temellerini kendi yolunda gördü. 

Vasıl ' ın taraftarları ona uyma konusunda farklı yollar ta
kip ett i ler; Yunan felsefesine ait kitaplardan akıllarına uygun 

gelen hususları aldı lar· ve akaidi ilmi· verilerle doğrulamanın takva 

gereği olduğuna inandılar; fakat gerçekten ak11 verilerin sonucu 
olan ilmi verilerin ispat ettilderiyle vehm eseri olan akideler ara
sında bir ayırım yapmadılar. Böylec.e,  dinle alakah bilgileri dinle 
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hiçbir ilgisi olmayan, hatta akla bile aykırı o lan şeylerle karıştır
dılar; bir düzine mezhep ortaya çıkıncaya kadar bu yolda yürü
meye devam ettiler .  Bu sırada henüz i ktidara gelen Abbasiler 
onlara yardım ett i ;  öyle ki, mu 'tez i le fikirleri hakim oldu 

ve bilginleri de kitaplar yazmaya başlad ı lar. Fakat Selef mezhep
Jerine, yani i lk asır alimlerinin nazariyelerine bağl ı olanlar, si
yasi iktidarın desteğine bile sahip olmaksızın , yalnızca iman 
kuvvetiyle savunulan bu yeni nazariyelere karşı mücadele etme
ye koyuldular, bunlara karşı salim akidelere bağ landılar. 

i lk Abbasi yönetici leri Emevi imparator luğunun devrilmesin· 
de ve kendilerinin iktidara yükselişinde iranlı ların payının ne ka
dar büyük olduğunu biliyorlardı. i ktidarlarını gel iştirmekte 
onlara güvendiler; vezirlik ve saray muhafızlığ ı gibi önemli mev· 
kiler verdiler. Böylece, yüksek mevkilere get iri len iranl ı lardan 
birçoğu halk üzerinde önemli tesirde bulundular, fakat asla is
lam'a mensup değ i l lerdi; onlar içerisinde M a n i V e y e z  i d 
m e z  h e p  1 e r  i n e bağl ı bulunanlar olduğu gibi, hiçbir dine 
mensup olmayanlar ve eski iran dinlerine inananlar da vardı .  
Bu insanlar fikirlerini gizl ice yaydılar, söz ve · davran ışlarıy la, 
fikirlerini paylaşan herkesi kendilerine katı lmaya çağ ırd ı lar. 
Böylece sapıklık ( ilhad ) ortaya çıktı ve zınd ıklık başgösterdi .  
B u  durum, el-Mansur 'un onların hatalarını �çığa çıkaran ve 
niyetlerin i yıkan kitaplar yazılmasını emretmesine kadar devam 
etti. 

Konumuzu teşkil eden kelam i lmi, bu devre doğru , henüz ol

gunlaş�mam ış bir b itki, çatısı olmayan bir ev gib iyd i . Kelam 
i lmi Kur'an'ın kendisine çizdiği yo l üzere, varl ıklar alem ininin 
bedaiini, yaratıcının eserlerini tefekkür etme·yollarını kapsayan 
bir i l im olarak ortaya çıkmaya başlad ı .  Ne var ki itikadf salim 
bir mecraya girmedi; Kur'an'ın mahluk mu yoksa gayri mahluk 
mu olduğu çatışmas ı 

_
başlad ı • Bazı Abbasi hal ifeleri 

Kur'an'ın yaratı lm ış olduğu görüşüne katıld ı ,  oysa ki Kitab ve 
Sünnet'in la,fzi mana larma bağlanananların büyük çoğunluğu 

Kur'an 'ın gayri mahluk o lduğu yönünde fikir beyan ettiler ya da 
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bir görüş bel i rtmekten çekindi ler, bu istinkaf, kolayca zındık
l ığa götürebilecek bir meselede reyini izhar etmek istemeyen 
ki mseler tarafı ndan da tasvip edildi .  Kur'an'la ilgtli bu tartışma 
i l i m  ve takva eh li kişi lerin işkence görmesine ve masum insanla· 
rın kanının akmasına yol açtı. Böylece, din namına, dinin hu
dutları ihlal edi ldi .  

Bu d urumun tabi i  bir sonucu olarak insanlar, aklın veri lerini 
ve· prensiplerini çok ileri götüren akılcılar ve, ister mu'tedil 
tarzda isterse lafz1 te'vilde i leri giderek olsun, Şeriat'ın zahirine 
sıkı sıkıya bağlı kalanlar olmak üzere iki kısma ayrılı:lılar; fakat 
her iki topluluk da dinin hükümlerine uymanın vac;ib olduğunda 
ittifak halindeydi .  Ayrıca dinin ibadetler, insanların birbirleriyle 
i l i şki lerine dair esaslarının bi l i nmesi ve yerine getirilmesinin de 
zaruri olduğunda, bun larla alakah kalbi hislerle akli melekelerin 
saf ve temiz olan Din ile uyum içinde bulunduğunda da görüş 
birliğine vard ı lar. 

Bu iki zümrenin ötesinde " Dehriyye" ve "Hulul iyye" mez· 
heblerinin taraftarları vard ı .  islam di nine girdikleri zaman eski 
dinlerinden saklam ış oldukları şeyleri de beraberlerinde getirdi
ler ve bun ları Kur'an ' ın hükümleriyle birleştirmeye ve uzlaştır
maya, Kur'an ayetlerini istekleri doğrultusunda te"vil etmeye; 
her zahiri arneli bir batıni manada deği ştirmeye çal ıştı lar. Öyle 
ki, Kur'an' ın,  muhtevasıriı , nüzul sebeplerine ve gerçek manala
rma aykırı bir tarzda aniayıp tefsiretti ler. i şte bunlar "Batıniy
ye" veya " i smail iyye" d iye bi li ndi ler. Tarihte on lara veri len 
başka meşhur isim ler de vard ır. Onların savunduğu mezhebler 
islam'a büyük darbe vurdu, müslümanların i manını sarstı. Ayrı
ca Batınilerin veya ismai l i leri n islam tarih i  boyunca sebeb ol
dukları birçok had i se ve fitne vardır.  

Bu zındıklar ve taraftarlarıyla çarpışmak konusunda, mu'te
dil müslüman bilginler ( Selef ) ve hası mları görüş birliği içindey
diler;  fakat bu hususun dışı nda kalan konularda araları nda 
önem li  ihtilafları vardı ve zafer de her zaman ay n ı  tarafta deği l 
di,  münavebel i olarak devam etmekteyd L Ancak bu durum on-
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ların birbirleriyle devamlı ilişk i içerisinde olmalarına bir engel 
teşkil etmediği gib i, her zümre de hasımlarından yararlanmaya 
çalıştı. Bu durum IV. yüzy ı lın başlar ında Şeyh Ebu'I-Hasan ei 
Eş 'ari 'nin ortaya çıkışına kadar devam etti . Eş'ari , 1. yüzy ı l  
ulemasının anlayış şekliyle muhal iflerinin aş ır ı l ıkları arasında 
orta bir yol takib etti. Yani Ebu'I-Hasan el-E şari bir yandan i lk 
devir müslümanlar ın ın ( Selef ) saf akidelerini derpiş ederek di
ğer yandan da onların muhaliflerinin fikirlerini tarafsız bir de
ğerlendirmeye tabi tutarak i slam inanç esaslarını mu'tedil b ir 
anlayışla ortaya koydu. Akı l  ve nazara, nakil ve fikre dayal ı  ola
rak dinin kabul edebileceği akide esaslarını takrirden sakınmadı. 
Ancak i lk müslümanların inançı üzere olan lar (el-evvelun) onun 
öğretisini şüpheyle karşıladılar .ve onlardan birçoğu da Eş'ari 
akidesin i  kötülediler. Öyle ki Hanbeliler onun kafir olduğunu 
söylediler ve kanın ı  helal sayd ı lar. Bununla birlikte imamu'l· 
Harameyn, el- isferaini, Ebu Bkr el-Bakil lani ve öteki büyük 
alimlerden oluşan bir topluluk ona yardım etti ler. Onun mez
hebini ( re'y ) ,  " Ehli Sünnet ve'l-Cemaat Mezhebi" diye isimlen• 
d irdi ler. Bu fazi let l i  ve alim kişi ler iki büyük kuvveti de yengi l 
giye uğrattılar. Bunlar, yukarıda da i şaret ettiğimiz gibi, yaln ız· 
ca Kur'an'ın zahiri anlam,larına bağl ı  kalanlar ve hayal lerinin 
ürünü olan görüşlerin arkasından giden aşırı lardı .  Her iki toplu
luktan da, iki asırl ık bir süre sonra, sadece islam ülkelerinin bazı 
yerlerine dağ ı lm ış  küçük guruplar ka ldı, 

Bununla birl ikte, ei·Eş'ari 'nin tilmizleri nazariyelerinin teme
l ini oluşturan kainatla ilgi l i  aklf prensiplerini tesbit ettikten 
sonra, her mürninden bu mukaddimelere ve neticelerine, tıpkı 
iman esaslarına inand ığı gibi kesin olarak inanmasını istediler. 
Zira, on lara göre, "delil in ademi medlulün de ademi 'n i  gerekti· 
rir ;  yani del i l in ası lsız olduğu isbat olunursa ona dayanan mese
lenin de gerçek olmadığı  ortaya çıkar. i mam ei-Gazali, Razi ve 
onların yolunda y ürüyen bilginler gelinceye kadar bu anlayış 
devam etti. Gazali, Razi ve bu ikisinin yolunda yürüyenler bir  
veya birçok del i l in gerçesiz o labi leceğin i ,  fakat bii.ZJ başka güçlü 
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delil lerin yine eşyanın varlıli'HI lsbit elletJiteceğiıri söt lediier fe 
önceki anlayışta olanlarla mücadele ettiler. Neticede istidlale 
mut�k bir değer vermeye mahal olmad ığın ı  belirttiler. 

Felsefl ekollere gel ince; bunlar fikirlerini saf akla dayandırır
lar. Akılcı fi lozoflar bütün güçleriyle i l im elde etmeye, bi linme
yeni ortaya çıkararak aklın merakını gidermeye, eşyanın haki
katını dikkatle incelemeye çal ıştılar. Böylece, diled ikleri herşe
ye ulaştılar, çün kü müminlerin büyük çoğunluğu onları himaye 
etti ler; akıllarının hoşuna giden herşeyden serbestçe zevk almak, 
sanatı geliştirmek, Allah 'ın verdiği güç nisbetinde kainatın sırla
rını keşfederek beşeriyetin yaşayış biçiminin rükünlerin i  sağ
lamla

_
ştırmak konularında onları tamamen serbest bıraktılar. As

l ında onların maksatları meşgul oldukları düşüncelerle i nsanlığın 
düzenini teyid etmek için kainatın sırlarından elde ettikleri bazı 
gerçeklerden yararlanmaktı. Zira, kainatta insanlık için münde
miç bulunan nimet sofrasından Allah 'ın mübah kıldığı yolda, 
akıl vefikrimizin gücü ölçüsünde yararlanmak dinimizin emridir. 
Nitekim Yüce Allah "yeryüzünde bulunan herşeyi sizin için ya
ratan O 'dur" ( Bakara, 2/29 ) buyurarak fikrimizi bu yönde kul
lanmamızı ister; çünkü bu ayet gizli ya da açık olan hiçbirşeyi 
araştırma dışında bırakmaz. Şüphesiz aklı başında olan hiçbir 
müslüman ne hakkın araştırılmasına karşı çıkar ve onlara engel 
ol maya çal ışır ne de gerçek saadete götüren yol üzerine manialar 
koyar. Zaten insanlık, kişiyi gerçek mutluluğa götüren, hakkı 
batıldan ayıran, faydalı ve zararl ı  olan şeyleri tek tek bildiren 
Kur'an gibi bir hidayet meşalesine sahiptir. Ayrıca, Hz. Peygam
ber ( s. a. s. ) de, "bu dünya ile ilgili şeylerde siz daha bilgilisi
niz " buyurur. Bedir savaşında bu konuda verdiği örnekle, dünya 
işlerinde, tecrübe ve-sağlam görüşü rehber edinmemiz gerektiğini 
gösterdi. 

Ne var ki felsefeci ler, tabi oldukları yol larda ve benimsedikle
ri düşünceler de çok ileri gittiler ve neticede şu iki şey onlara 
üstün geldi: Birincisi, Yunan fılozoflarından, özel l i kle Platon ve 
Aristo'dan gelen herşeye hayran olmak, Eflatun ve Aristo'nun 
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fikirlerini taklid etmekten zevk almak; i kincisi ise o devir i nsan
larının bu hususlara gösterdiği ihtimarn ın  tesir inde kalmaktır. 

Ancak ikincisi bu iki sapiantının en zararlı olan ıydı, çünkü h ik
met ehlinin dinde benimsediği meslekle taban tabana zıt idi. 
Aynı şekilde filozoflar, ulemayı din konusunda bölen kavgalara 

tekrar girdiler ve sayıların ın az olmasına rağmen ilmf delilleriyle 
halkın duygularını sarstılar. i şte o zaman d in bilginleri, yani ger
çek akaid savunucuları onlara hücum ettiler. Böyle bir durumda 
bulunulurken, ei-Gazali ve onun yolunda olanlar geldi. Uluhiyet, 
i lahi sıfatlar, cevher ve arazia ilgili hükümler, madde ve cisimle

rin terkibi, tek kelimeyle kelam i lmiyle meşgul olanların dinin 
temellerini oluştu'rduğunu sand ıkları herşeyi yeniden ele aldılar. 
Adı geçen meselelerin kesin deliller ortaya konulmasıyla yıkı la
cağını söyleyenleri şiddetle tenkid etti ler. Fakat bu mütaahhirin 
bilgi'nieri de, feylosofların benimsedikleri görüşleri itidal sınır'ını 
aşacak derecede savunduklarından, insanlar yan ındaki tesirlerini 
yitirdiler; halk onlardan yüz çevirdi ve onları kötülediler. Artık 
seçkinler de onları dinlemediler. Böylece islam aleminin onların 
çal ışmalarından beklediği müsbet netice gerçekleşmedi . 

Hal böyle olunca, Beydavi, Adud ve öteki alimierin kitabia
rında gördüğümüz gibi, sonraki kelamcıların ( mütaahhirin ) eser· 
lerinde kelam ın meseleleri felsefi' problemlerle karıştı. Yine bu 
sebepledir ki, çeşitl i aklf i limler tek bir i l im halinde toplandı .  Bu 
yeni i lmin i lkelerinin ve konularının tedkikinde ise, i lmi tedkik 
ve tenkidden ziyade, sadece-nasların taklidine yakın olan bir me

tod takib. edildi. işte o zamandan beri de akaid i lmi ilerlemedi. 
Daha sonra, hilafet davasında bulunan çeşit l i  nesi ller arasında 

kavgalar oldu ve neticede cahiller duruma hakim oldular. Şayet 
islam dininin kaynaklarından akan akılcı i l imden ve akılcıl ıktan 
azıcık bir eser kald ıysa onu da onlar yıktılar ve do lambaçlı yolla
ra girdiler. Neticede, bu devir yazarların ın kitaplarını  inceleyen 

kimse, lafızlar üzerindeki tartışmatar, metotlarla ilgi l i  tetkikler
den başka birşey bulamaz. Ost�lik o bu lafız tartışmalar ını  ve 
metotla ilgi l i  tetkikleri de aı:ıcak zay ıflığın seçtiği ve güçSözlüğün 

86 



tahsis ettiği, acizl iğin yönelttiği az sayıdaki kitaplarda bulab i l ir. 
Sonra, bu cilhi llerin lıimayesinde, müslümanların düşüncesin� 

de tam bir karış ık l ık meydana geldi ;  i lmin asla öğretmediği  şey
leri hayal eden ve dolay ısıyle islam 'ın kabul ederneyeceği i lkeler 
i leri süren insanlar ortaya çıktı . Fakat, genel cahi l l ik  ve halk ın 
is lam' ın kaynaklarından uzaklaşmış olmaları sayesinde, cah i l ler 
din iş ini ele geçirdi ler, kendi lerine yardımcı lar ve destekçi ler 
buldular. is lami kaynaklara dayanan i lmi görüşe ve eserlerine 
şiddetli bir darbe vurdular. Akl ı tamamen salıasından attılar ve 
bu durum gerçek dinden bütünüyle uzaklaşı lmasına sebep oldu. 
Çünkü bu cah i l  yazarlar, is lamiyelin ahkam ı i le i lgi l i  olarak daha 
önce yazı lmış olan kitab iara bakmayıp yal n ızca bunların uslub
larına bakarak sermaye edinmek ve islamiyetle ilgili düşünceyi 
yaln ızca bazı zayıf kitaplara dayandırmak yoluna gitti ler. Bu du
rumun sonucu olmak üzere, cah i l lerin h imayesine ve siyasetine 
girmek durumunda kalan müslümanlar arasında aklf istibdat or
taya ç ıktı . O sıradan ortaya ç ıkan bir topluluk, akidelerin tasdik 
ve tasvib etmediği şeyleri kendi arzuları ist ikametinde ortaya at
maya ve islami hükümlerden olmayan, kendi lerine eski dinlerin
den intikal eden bazı hürafeleri piyasaya sürmeye ve yerleştirme
ye girişerek is lam'ın gerçek öğreti lerinden uzak ve noksan ger
çek kaynaklarına dayanmayan şeyleri kendilerine destek yaptı
lar., Böylece insanların düşüncelerini gerçek yoldan tamamiyle 
uzaklaştırdılar � Düşüncelerine aykırı bu lduklarını da çekinme
den sapıkl ık ve küfür le suç ladılar. Bu konuda o kadar i leri gitti 
ler ki, i lim ve din arasında tart ışma ortaya ç ıkaran bazı eski mi l 
letierin karakterlerin i  taklid etti ler, dolay ısiyle d i l lerinin uydur· 
duğu şeylere "şu helal, bu da haramdır", "bu küfür, bu da is
lam'dır" d iye di l leri bağ ıra bağıra yalan söyledi. Oysa ki, is lam 
dini onların hayal ettiklerinden tamamen başkad ır ve Yüce 
Allah ( c. c. ) da bütünüyle on ların düşündüklerinden ve vasfet
liklerinden uzaktır. Fakat bu uzun cahi l l i k, del i l ik ,  say ısız sal 
d ırılar ve karışıkl ıklar döneminin halkın akidelerinde ve amel le· 
rinin kaynaklarında ne türlü bir tesir yapt ı ?  Onların i nançlarını 
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bozmak ve umumi bir bedbalıtsızlığa sürüklemekten başka bir
şey yapmadı. 

Kelam i lminin tarihi kısaca budur .  Başlangıçta tcmellerini .ı 
nası l Kur'ana dayandığ ını  ve fakat sonraları çeşit l i  fı rkalar ın ,  ga
yesinden uzaklaştıracak ve sın ırları d ı ş ına çıkartacak kadar ona 
nası l el attı klar ın ı  apaç ık  o larak göstermekted i r. 

islam dininin, inanç esaslar ında Tevhid Din i  olduğuna ve 
akaid konusunda farkl ı  terndiere dayanmad ığ ı na� en güç lü daya
, nağının akı l ,  en kuvvetli rüknünün de naki l olduğuna kesin o la
!3lk inanmamız i cabeder. Bunun dış ında kalan herşey şeytanlar 
ve siyası yönetici ler tarafından telkin edilen şey lerdir .  Kur' an, 
dini akide ler in  tamamı için en güçlü kaynak ve hüccettir. Herke
sin yaptıkların ı  hakkıyla b i l i r ;  arnellerini de, sözlerine ve n iyetle
r ine göre değerlendirir. 

Tevhld i lm in in  gayesi ; herkesin üzerinde birleştiği bir gürevin 
( farz ) yapı lmasın ı sağ lamaktır. Her insana farz olan bu görev, 
Yüce Al lah 'ı, Zatına isbat ed i lmesi vacib olan kemal sıfatiar ın ı  is
bat, tenzih edilmesi vacib olan noksan sıfatiardan da tenzih et
mek suretiyle, bi lmek ve körükörüne nakle ba�lanarak değjl 
f'tl<<ıL�.IslLdelillere isnad..edii:rek O'uun peygamberlerin� i�t
mektir. işte Kur'an'ın bize öğrettiği gerçek budur .  Kur'an,  öğ-

·-
rettiği bu inancı tam olarak elde edebi lmemiz iç in akl ımızı kul -
lanarak kainatın bize gizl i  kalan yönlerine mümkün olduğu ka
dar nüfuz etmemizi, görünen tarafların ı  da incelememizi emre
der. Aynı şekilde, atalar ın ın üzerinde bulundukları şeye uyan 
mil letierin başlarına gelenlerden haber vererek ve onların ne ka
dar mutsuz oldukların ı gözler önünde canlandırarak bizi taklid
den uzaklaşt ı rır. Zira taklit çi milletler, tak li d sınırları iç ine ka
panarak hayat ların ı n  dayandığ ı temelleri bozdular ve neticede 
mil l i  varlıklarını imha ettiler. Kur'a n ' ı n  söy led iği haktır, çünkü 
taklid hem hak hem de bat ı ! üzerinde olabilir, hem faydal ı hem 
zararl ı  sonuca götürebilir. Öyleys�. taklid hayvan için mazur gö
rüleb i l ir bir dalalet oluştLJru rsa da insanın durumuyla bağdaş· 
maz. 
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BiLGiNiN TÜRLERi 

Kelam bilginleri malumu üç sınıfa ayırırlar : Bunlar da bizzat 
mümkün, bizzat vaCip, bizzat müstahildir. ( l )  Müstahil, kendinden 
yok olan, yani yokluğu zatının gereği olan, varl ığı mümkün 
olmayan bil inen ( ma'lum ) di�. Vacibe gelince, varl ığı zatının 
gereği olan varl ıktır. Mümkün ( contingent; bağımlı veya olurlu 
varl ık  ) ise, ne varl ığı ne de yokluğu kendinden olan; varlığı bir 
mücidin vücudu ile, yokluğu da varl ığının sebebinin yokluğu ile 
olandır. Mümkün kendi dışındaki bir sebeple vacip ya da müsahil 
( olamaz ) olabil ir. Müstahile malum denilmesi mecaz yoluyla
dır, çünkü, malum mutlaka bir varlığı olan ve bil inen şeyler tü
ründen birşey olur; öyleyse, müstahil, kendisiyle ilgili hükümler
de de görüleceği üzre, böyle bir varl ığa sahip değildir. Ona, me
caz yoluyla da olsa malum denmesinin amacı, ister tasvir yoluyla 
isterse bu sureti tavsit eden bir anlatım aracılığı ile olsun, müsta
hi l i  bir etüt konusu yapabilmektir. Öyleyse malum tabiri, müs
tahile verilmesi mümkün olan ve aklen caiz görülen bir hüküm
dür. 

MOSTAHiLiN HüKMÜ 

Kendinden müstahil ( olamaz ) in hükmü; kendisinde kesinl ik
le varlık olmamaktır, çünkü yokluk ( adem ) müstahilin mahiye
tinin gereklerindendir (2). Eğer müstahile vücud tari olsa, mahi
yetinin gereği, mahiyetten arındırılmış olunur ki, bu da tabii 
olarak mahiyetin kendisirıden uzaklaştınlmasını gerektirir (3). 
Öyleyse, müstahi� hariçte kesinl ikle var olamaz; üstel ik  akıl bi le 
onu itibari ( kaine ) b ir mah iyet olarak tasavvur edemez (4). Bu 

durumda, müstahil ne hariçte ne de zihinde mevcu ttur. 
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MÜM K Ü N ÜN HÜKMÜ 

Kendinden müm künün hü kmü, ancak bir sebep i le  var olmak, 
ancak bir sebep i le yok olmaktır; çünkü o zatı gereği bu i ki du
rumun biri dışında olamaz; o halde varl ık da yokluk da onun 
iatına oranla birdir, biri ötekisine üstün değildir. Eğer bir tarafı 
sebepsiz olarak sabit olsa, yekdiğerine eşit olan i kişeyden biri
nin ötekisine bir terc ih edici olmaksızı n  üstün olması lazım gelir; 
bu ise açık olarak batıldır. ( S )  

Var olu nca hadis olmak d a  mümkünün hükümlerindendir; 
çünkü varl ığının da yokluğunu n da ancak kendisin in  dışında bir 
sebeple olduğunu gördük; eğer böyle ol masaydı varl ığı ya varl ı 
ğının sebebinden önce, ya beraber ya da sonra olacaktı;  bunlar
dan birincisi batı ld ır; çünkü hadise i l letten, müsebbep de sebep
ten önce gelmez ; aksi takdirde muhtaç olan birşeyin muhtaç ol
duğu şeyden önce var olması gerekir;  oysa ki, bu, ihtiyaç mana
sma ters düşer; konuyla i lgi l i  del i l  getirme daha önce geçti; öy
leyse mümkün vacibe muhtaçtır ve ondan önce bulunamaz. 

Müm künün varl ığı vacibin varl ığı ile beraber de bulunamaz; 
aksi takdirde varl ık yönünden eşit olmaları lazımgelir (6}; o za
man onlardan hangisine mümkün, hangisine vacip denecektir? 
Çünkü onlardan birisine eser, ötekisine de, bir tercih edicisi ve
ya üstünlük özel l iği  olmaksızın müessir denecektir; bu ise aklın 
kabul etmediği  bir şeydir; zira bunlardan birine eser ötekisine 
müessir demek, bir şeyi müreccehsiz tercih etmektir ki açıkca 
muhaldir. Artık geriye üçüncü durum; yani mümkünün vücudu
nun varoluş sebebinden sonra olması kal ıyor; işte bu halde 
müm kün, varoluşunun sebebi mertebesinde ademle mesl uk 
olur; ay nı  şekilde, h adisin varl ığı ademle mesbu k olmadığında 
da, h ad is olur; öyleyse, her mümkün yaratılmıştır, hadistir. 

Mümkün, ademinde bir varoluş sebebine muhtaç olmaz ; 
çürikü adem yoklu k ( selb ) tur, selb idda muhtaç değildir. Ar
tık mümkünün ademi ya kendisinde tesir bulunmadığından ya 
da bekasına sebep olan şeyin ademinden dolavı olur. Fakat 
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mümkün varl ığında zorunlu olarak bir varedici sebebe muhtaç 
olur, çünkü adem vücuda masdar olmaz ; mevcut hadis olursa, 
hudOsu ancak icad ile olur ;  bütün bun larda asla şüphe yoktur. 

Mümkün, ilk olarak var olmasında sebebe muhtaç olduğu 
gibi varl ığını devam ettirmesinde de sebebe muhtaç olur; zira, 
daha önce söylediğimiz gibi, mümkünün za.tı vücudunu gerektir
mez. Varl ı k, yokluk yerine geçebilmek için kesinl ikle varedici 
harici bir sebebin varolması lazımdır (7). Bu husus, imkanın 
mahiyetin in gereklerinden biridir. Mümkünün varl ığ ını  gerekli 
kılan hiçbir durum yoktur; öyleyse mümkün herhalde varl ığını 
yokluğuna tercih ede�ek bir tercih edicinin varl ığına muhtaçtır; 
ilk olarak varolması için de, varl ığ ın ı sürdürmesi için de böyle 
bir varl ığa ihtiyacı vard ır. 

Bu durumda sebep, yaratan, var l ık veren demektir; aynı şe
kilde yaratıcı, varoluş sebebi, varedici il let, gerçek fai) ve etimo
lojisi değişen, fakat ayn ı  an lamı ifade eden başka tabirler de 
kul lanı lm ıştır. Mümküntl yaratı l ı ş  fi i l ini kabul etmeye elverişl i  
durumda kılan şarta da  bazan sebep den ilir. Bu sonuncu anlama 
göre, mümkün sebebebaşlangıçta, yani varoluşunda muhtaçtır, 
fakat varl ığ ın ı  sürdürmek için ona ihtiyacı yoktur. Bazan bu şart
sebebin varolup sonra yokolma'Sı ihtiyacı doğar. Buna bir misal 
olarak bina yap ıcısını alal ım;  evin varolması için bina yap ıcısın ın 
varl ığı şarttır; yap ıcı ölür ama yaptığı bina kal ır. Ötıe yandan 
b ina yap ıcısın ın kendisi evin sebebi deği ld ir ;  fakat evin var l ığ ın ın 
zorunlu şartları olan ellerinin. ve zihninin hareketleri v e  iradesi
n in çal ışması onun varl ığ ın ın zaruri sebebidir. 

Kısaca, mümkünün varl ığı için zorunlu olan şartları vareden 
sebeplerle ona varl ık  veren sebepleri ayırmak gerekir; mümkünün 
vücut bulması için zaruri şartları ihdas eden sebepler varolab i l ir
ler ve sonra yokolurlar ; mesela yürürken arka arkaya atı lan adım
ların durumu böyledir ;  ilk adımın ard ından ikinc i  adım gel ir, 
ancak birinci adımın ikinci adımın varl ığ ın ın illeti olduğu söyle
nemez, çünkü, bu durumda, her iki ad ımın birlikte onda var ol 
ması gerekir, fakat ikinci ad ım ancak birinci adım yok olduk-
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tan sonra var olmaktadır. Varedici sebebe gelince; önceden �u 
vücuda bizzat sah ib  o lmalıd ı r  ve onu amacına ulaştırm�lıd ır ; bu 
ikincin in varl ığı  sebebin var l ığından kaynaklanmal ıdır; öyleyse 
mümkün her halükarda ancak başkası sebeb iyle varl ığ ın ı sürdürür. 

GERÇEKTE MÜMKÜN VARLIK VARDI R 

Alemde yokken varolan eşya gördüğümüz gibi, varo.!duktan 
sonra yokolanları da görüyoruz. Mesela kişiler, hayvaııhr ve; 
bitkilerin durumu böyledir. Bu varl ıklar ( kainat ) şu üç kate· 
goriden birine mensuptur; müstahil, vacip veya mümkün. Bir in

ci sınıftan, yani müstahil türünden olamazlar, çünkü müstahil 
var olamaz ; ikinci sın ıfa da mensup değild irler, çünkü vacip 
kendi kendine vardır (8), oysa bizatıhi varolan yok olamaz ve 
adem ona izafe edilemez. Netice itibariy le, vacip ne geçmişte ne 
de gelecekte yok olamaz; vacibin durumundan sözederken bu 
konuya döneceğiz. O halde, sözünü ettiğimiz şeyler müm kün 
sınıfına mensupturlar ve dolayısıyla mümkün vardır. 

MÜMKÜNÜN VARUGI VACiB'iN VARLIGINI  
KABUL ETMEMiZi ZORUNLU K l LAR 

Mümkinat topluluğunda mümkün olduğu aç ı k  bir gerçektir. 
Ve her miimkün kendisine hayat veren bir sebebe muhtaçtır; o 
halde mevcut mümkinat topluluğu bir yaratıcıya muhtaçtır. 
Muhtaç olunan bu yaratıcı; a) ya bizzat bu mümkinler toplulu
ğudur; fakat bu imkansızd ır, çünkü o zaman bir şeyin zatından 
önce var olması neticesi çıkar ; b) ya da bu yaratıcı mümkinat 
cümlesinin bir kısmıdır ki, bu da mümkün değ ild ir, çünkü, o 
zaman, bölümün kendi varl ığın ın ve önce geldiği herşeyin sebebi 
olması icabedecektir; öyleyse en azından, önce geldiği bir şey
den önce olmamal ıd ır, bu durumda da kendi kendinin sebebi 
olacaktır. O halde, her i ki durumun da batıl olduğu aç ıktır. Bü
tün bun lardan şu sonuç çıkmaktadı r ;  müm künlerin dışında bir 
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sebep bulunmal ıdır ve bu sebep de vaciptir, çünkü mümkün dı· 
şında vacip ve müstahil vardır; müstahil var olamadığına göre 
geriye sadece vacip kal ır. Böylece, mevcut olan mümkinatın, 
varl ığ ı  vacip bir varedicisi olduğu sabit olur (9). 

Aynı  şekilde, ister belirli isterse belirsiz olsun mevcut mümki
nat bir varl ıkla vardırlar. Onların varoldukları bu varl ık kaynağı
nı ya imkan ın zatında ya da mümkinatın mahiyetinde bulacak· 
trr; bu ise batıldır, çün kü, daha önce mümkünü tanımlarken 
"mümkün olan hiç bir şey kendi uar değildir" demiştik, öyleyse 
bu kaynak Z&iUnlu olarak mümkünün dışındadır Ve O da vacib 
varl ıktır. ( 10) 

VACiB iN  HÜKÜMLERi 
Kıdem, Baka ve Ahadiyet 

Vacibin özel l iklerinden biri kadim ve ezeli olmaktır; çünkü, 
eğer ezeli ve ebedi olmazsa, hadis olur, hadis ise yok iken sonra
dan varolandır. Böylece, varl ığının başlangıcı yokluk olur; her 
yok iken varolan ise kendisine varl ık verecek bir il iete muhtaç· 
tır; aksi takd irde, tercih ed icinin sebepsiz olarak tercih etmesi 
gerekir ki, bu muhald ir. Aynı şekilde, eğer vacib kadim olmazsa, 
varlığında kendinden başka bir mücidin varlığ ına muhtaç olur; 
vacib ise, daha önce geçtiği üzre, varl ığında asla bir mü·cide muh
taç olmaz. Vacib baki olmayıp tani olsa Zatına yokluk ( adem ) 
tari olabil ir, yani kendinde birden bire yokluk meydc11a gelebi· 
l ir. Oysa vücuduna adem tari olmamak da vacibin h�'kümlerin
dendir. Eğer O'nun vücuduna adem tari olursa zatında vacib 
olma özel l iğini kaybeder. Böyle bir selb  ise O'nun zatında bir
şeyin selbini gerektirir ki, bu açıkca batı ldır. 

Vacibin hükümlerinden birisi de mürekkeb ( bileşik ) olma
maktır; eğer mürekkeb olsa, cüzlerinden her bir cüzünün varlığı ,  
zatından ibaret olan bütün varl ığından önce olması icabeder. 
Cüzlerinin herbiri, zorunlu olarak, zatından başkad ır. Bu durum 
da zatından ibaret olan tümünün varlığı başkasın ın varl ığına 
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muhtaç olu r  ki, _zatın icabı olmaz ; hal buki v acibin varlığ ı zatı• 
n ın  gereğ idir. Oyleyse, vacibin varlığı zorunludür ve kendin· 
den dir. Mürekkeb değil sade (ahad) dir. Vacjbdert terki binl 
nefyediimesi aynı zamanda aklt bir gerçektit. Akıi onu mürek· 
keb bir malum olarak gösteremez. Netice olarak, şayet vacib 
varlık düşüncede mürekkeb olsaydı, gerçekte de mürekkeb ola
caktı ; aksi ta�dirde bizim onun la jlgili tasavvuru muz yalancı bir 
yalandan ib�,r·elt Ôlacaktı; ( 1 1 ) 

Vacib, miirekkeb olmadığına göre, bölünme de ı..aoul etmez, 
yani uzunluk, genişlik ve yükseklik gi i özell iklere sahib olan 
şeylere tabi tutulmaz, onun imtida yoktur; çünkü eğer bölüne· 
bilseydi, i lk varlığından baş ka bir arlığa sahip olurdu, bölünme· 
nin sonucunun varlı kları olıtca birçok varlığa dönüşürdü. Bu 
durumda vacib ya ademi ya d� terkibi kabul etmiş olacaktı ki, 
her iki durum da, daha önce geçtiği üzere, batıldır, muhaldir.(1i2) 

HAYAT 

Vücudun manası aklen bedthi ise de, önce zuhur sonra sebat 
ve istikrar ile tevessül etmesi mahiyetinin icabıdır. Varlığının ke· 
mali ve kuvveti açıkca bu mananın kemal ve kuvvetiyledir. 

Vücud mertebelerinden herbir mertebe, zorunlu olarak, sözü
edilen vücud sıfatlarınınt nurlarından kendi mertebesi iç in ke
mal olanı zatına tabi kılar; aksi takdirde vücud, bizim için, far· 
zettiğimizin dışındakinin mertebesi olacaktır, dolayısiyle tabi 
olduğu hayat nizarnının dışında kalacaktır. Binaenaleyh nefisde 
tecell i  eden vücud suretinin mevcudiyeti özellikle·kendi mahiye
tinin icadı olarak telakki edilemez. Nefis sayılamayacak bir ç ok· 
lukta vücud şekilleri tasavvur eder her mertebedeki en !<amil 
vücud şekli n izama en uygun, en yakın olan ve hiçbir suretle 
kendinde fitne ve fesad tohumu taşımayandır. Varl ı klar alemin· 
de görülen şu nizarn ve intizam devaml ı  bir vücuda tabi olduğu· 
na delil oluşturduğundan az önce aç ı klanan vücudun manasının 
kemal şekline ıtlak olunması aç ı kca ortaya. çıkar. 
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Eğer nefisdel vücud mertebelerinden bir mertebenin bütün 
varl ıklar aleminin vücudunun kaynağı her türlü n izamın kaynağı, 
olabilecek bir varl ık mertebesi olduğu fikri tecel l i  ederse, bu, VÜ-' 
cudun açık eserleri, vücud mertebeleri içinde en gelişmiş ve -eni 
kuvvetli mertebe olduğunun emaı.esidir. 

Vacib'in vücudu bütün müınkünlerin varl ığının kayn�ğıdrr; bu 
hususu daha önce kesin delil leriyle açıkladık. Bu durumda, Va
cibin varlığı bütün varlıkların en güçlüsü ve yücesidir. öyleyse, 
bu en yüce varl ık  mertebesine sahipolan Vacip vücudt sıfatiar
dan bu yüce mertebey.l mülayım olan ve akıl yolu ile bil inmesi
nin belirtileri ( alaim) olan sıfatiarın varlığını da gerektirir. Oy
sa ki, vücut hem varoluş ve yokoluş, hem de istikrar ve sebat 
kavramını içerir; akıJ; varlıklardaki kemal i takdim edebildiği 
gibi, vacib vücuda atfedilen sıfatları da tasavvur edip ispatiaya
bilir ( 1 3). Daha önce de söylediğimiz gibi, nizarnı heryere yay.
mak ve işleri hiçbir karışıkl ık olmayacak tarzda yönetmek vü
cudun kemalindendir; öyleyse vacibin varlığı kamildir. Sonuç 
olarak, Vacibj . Varlık, vücudun bu yüce mertebesine ait olan, 
zatına layık bütün kemal sıfatiarına sahiptir. 

Onun kemal sıfatlarından birisi hayat sıfatıdır; hayat, i l im ve 
iradenin de kaynağıdır, bu sıfatiarın varlığını zorunlu kılar. O 
halde, hayat sıfatı doğal olarak varl ığın kemallerindendir. Hayat, 
taalluku ile birli kte, nizamın ve hikmetin esasıdır (14) ;  tecelli 
mertebelerinin hangisinde olursa olsun, bu mertebenin tecelli 
etmesin i ve varl ığını sürdürmesin i  sağlayan sebeptir. Öyleyse 
hayat, varlık  kemalidir ve dorayısıyla Vacib varlığın sıfatı olarak 
kavranabilir. Fakat Vacib varlığın sıfatı olarak tasavvur edilen 
her varl ık kemali O'na atfedilebilir. Netice itibariyle, Vacib 
Varlık ( Vacibu'I-Vücud ) haydır, fakat O'nun hayatı mümki
natın hayatından farklıdır. Aynı şekilde hayat, ilim ve irade
nin de kaynağıdır; eğer ilim ve irade sıfatları Vacibu'l-Vücud'a 
atfedilmezse, O'nunkinden daha olgun bir varlığa sahip müm
künler olurdu (1 S), oysa ki, daha önce, Vacib varlığın en kamil 
ve en yüce varlık olduğunu söylemiştik. 
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öte yandan Vacib Varlık, varlık· ve onunla ilgili herşeyi vare
der; öyleyse kendisi hayat sahib� olmazsa nasıl başkasına hayat 
verebilecektir? O halde, onun hay ab, vard�r, çünkü hayatın kay
nağı O'dur. 

iLIM 

Vacib'ul-Vücud'a verilmesi gereken sıfatiardan biri de il imdir. 
Il im, bütün eşya ve durumların Vacib Yari ıkça bilinmesini ve 
temyizini sağlayan sıfattır, yani herşey ilim sıfatıyla O'nun 
tarafından keşfedilir ( 1 6). ilim, kemal sıfatlarındandır, o halde 
Vacibu'I-Vücudun sıfatı olarak anlaşılabilir. ( 1 7) O'nun sıfatı 
olarak tasavvur edilebilen her kemal O'na atfedilmelidir, o halde 
Vacibu'l-Vücud ilim sahibidir. 

Ayrıca Ilmin, mümkünlerin varlıklarında da bir kemal olduğu 
ve mümkinat içerisinde ilim sahibi olanların bulunduğu apaçık 
ortadadar. Eğer Vacib Varlık Ş.lim .olmasa, mümkün varlıklardan 
Vacibu'l�ücud'dan daha kamil olanlar olurdu, oysa daha önce 
söylediğimiz gibi bu imkansızdır. Sonra Allah ilim verendir; ken
disi ilim sahibi olmazsa nasıl ilmin kaynağı olur? (1 8) 

O halde, Vacibu'l-Vık_ud'un ilmi zatının gereğidir; O'nun 
ilmi, tapkl varlığı gibi, mümkün varlıkların ilminden yücedir (19); 
O'nun ilminden daha yüce bir ilim tasavvur edilemez. 1öyleyse 
O'nun ilmi bilinel)ilen herşeyi kuşatır; aksi takdirde akti O'nun
kinderi daha kapsamlı bir ilim tasavvur edebilecektir ve bu ilim 
de. zorunlu olarak O'ndan daha kamil bir varlığa ait olacaktır, 
oysa ki � muhaldir. 

Biitün ,kemal sıfatları Vicibu'I-Vticud'da tamamlan.ır ve O'· 
nunla var otur. (20) Vacib Varlığın ilmi zatınan gereğidir; o hal
de O, zitı dışında hiçbir şeye muhtaç değildir, öyleyse ezeli ve 
ebedidir; düşüncenin aletlerine ve şartlarına, aklın fiilierine ihti
yacı olmaktan uzak ve yücedir. Öyleyse O'nun ilmi de zanıri 
olarak rilmkinatınkinden farklıdir. Bütün mümkinat bu ilmin 
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oluşturduğu anlayışa uygun olur, aksi takdirde bu gerçek bir 
ilim olamazdır. 

Kainatta müşahade ettiğimiz hikmet ve mutlak düzen, herşe
yin yerli yerinde olması, her varl ığ ın yaşamak v� varlığını sürdür· 

rnek için ihtiyaç duyduğu şeyi hemen yanında bulması Vaciou1· 
Vücud'un ilim sahibi olduğunun açık delilleridir. Esasen O'nun 
alim olması, ilk bakışta büyüğü ve küçüğü, yüceleri ve adilleriyle 
birlikte şu varlıklar aleminde aç ıkça görülür. Mesela yıldızları 
ele alal ım: yıldızları birbirine bağlayan bağlar, aral,arındaki sabit 
durum, herbir yıldızın kP.ntfinP 'llahsus ye_rde kalmasını sağlavan 
kanunlara göre hareketlerinin .düzenlenmesi, ller yıldızr kendi 
yörüngesinde döndürmesi de O'nun ilminin varlığının gereklerin
dendir; eğer yıldızlar bu nizamın dışına çıksalardı, yıldızlar ale
minin veya bütün ·aıemin düzeni 'alt üst olurdu; diğer gökyüzü 
varlıkları için de durum böyledir. Bütün bunlar kainatın Sani'i
nin Umine ve onu düzenieyenin hikmetine delil teşkil eder. 

Aynı şekilde hayvanları ve bitkileri de dikkatle inceleyelim; 
onlara lutfettiğt nimetiere ve bahşettiği yeteneklere; yaşamak 
için verdiği organiara ve atetlere bakalım; bu organları ve aletle
ri hayvanların ve bitkilerin bedenlerinde �n uygun yere en güzel 
biçimde koyduğunu görürüz. Nitekim bitkiler gibi.hissiz varlık
lar da kendilerine uygun gelen besini illacak ve uygun gelmeyeni 
de reddedecek bir.tabiata sahiptirler; mesela, aynı toprakta, kar
puzun çekirdeğinin yanında Ebu Cehl karpuzu çekirdeği yetiş
ti ; her ikisi de aynı suyu aldılar ve aynı bakımı gördüler; fakat 
Ebu Cehl karpuzunun çekirdeği bu malzemelerden ·en- acı tad 
vereni, ötekisi de en çok tad vereniQidu.öte yandan Vacibbu'l· 
Vücud, varlıklara hisle· donatılmış olduklarını, kendilerine veri
len azaları ve aletleri kullanma yolunu, bahşedilen biltiin yete
nekleri ve nimetleri gayelerine uygun olarak uygulamayı öğret· 
ti. O, ister nutfe isterse alaka olsun ceninin durumlarını da .ihti· 
y�cınt da bilir; yaratılıŞını ne zaman tamamiayacağını ve bunun 
için bazı safhalardan geçeceğini de bilir, Bu sebeple ona dünya 
hayatı ndaki. varlığına uygun, iŞlerini. yapmaya elverişli bir yapı 
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verdi;  iki el, iki ayak, iki göz, kulak, burun ve öteki iç ve dış or
ganları bahşetti; böylece, bu azaları ve sahip olduğu öteki alet
leri kullanarak varlığını sürdürmesini sağladı.  Allah ca11lı varlık
lara ihtiyaçlarınikarşılamaları iç in başka organlar ve yetenekler 
de verdi;  kişi veya bir canlı türünün çoğalması ve belirli eceline 
kadar varlığını sürdürmesi iç in zorunlu olan mide, karaciğer, ak
ciğer ve benzeri azalara ihtiyaç duyduğunu da bilir. 

Mesela O, küçük bir köpeğin dL.ırumunu bilir. Onun büyürnek 
için bazı mertebelerden geçeceğini de bilir ve bu sebeple ona 
beslenmesi iç in süt memeleri, (21 ) yetenekler ve sayılamayacak 
kadar çok başka şeyler verdi. Bunların çoğu bitkilerden ve hay
vanların hayatından bahseden kitaplarda geniş olarak açıklandı; 
aynı şekilde tabiat tarihi, anatomi, tıb vesair ilimler de bunlar
dan sözeder. Bununla birlikte araştırıcıl�r, gayretlerini esirgeme
melerine ve gereken çabayı sarfetmelerine ve sirlarını keşfetme
lerine rağmen, hala meselenin başında sayılırlar. 

Sırlarını anlamak ve gizl iliklerini açığa çıkarmak konusunda 
akılların birbiriyle yarıştığı bu yaratılış, yaratan'ın herşeyi bi
lici olduğuna delil değil midir? "0, herşeye ayrı bir özeUik veren 
ve sonra onu doğru yola eriştirendir ... " ( Ta-ha, 20/52 ), ayetin
de belirtildiği gibi, herşeye şeklini veren ve sonra da ona doğru 
yolda rehberlik eden o değil mi? Bu nizamın kaynağı olan bir
şey basit bir tesadüf ( sudfe ) diye adlandırılabilir mi? (22) Bü
yükleri ve küçükleriyle kainatın bağlı bulunduğu kanunları böy
le basit bir tesadüf tayin edebilir mi? Elbette ki hayır; bütün 
bunların Sani'i "Yerde ve gökte hiçbir zerre kendisinden gizli 
olmayan " ( Yunus, 1 0/62 ) Varl ık'tır; O, herşeyi işitir ve bilir. 

I RADE 

Irade, Vici� varlığın sıfatlarındandır. I rade ilim sahibinin tii· 
lini onun için mümkün olan yönlerden birine yöneltir. (23) 

Mümkinata varlık verenin zaruri olarak var olduğu, herşeyi 
bildiği ve her mevcudu n ancak O'nun ilmine göre. yaşadığı sabit 
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olunca, zorunlu olarak Mürtd olması icabeder, çünkü O,' ilmine 
uygun şekilde iş yapar. Öte yandan her mevcut huslısi bir şekle 
ve belirli sıfatiara sahiptir; belirli yer ve zamanda yaşar. Işte bü· 
tün bunlar, mümkün olan öteki durumların dışında, ona mahsus 
olan özell iklerdir; oysa mümkün olan bu özellikler zaruri olarak 
seçilen yönlere Yaratıcının o varlık hakkında ifmiıie uygun tarz· 
da tahsis edilmiştir. Irade tabirinin manası işte buG.Jr. 

Irade kelimesinin alışılagelen anlamına gelince; fail onunla ya 
yapmak istediğini yapar, ya da bu yapma işinden vazgeçer; irade 
ona böyle bir karar verdiren yetenektir; ancak böyle anlaşılan 
irade Vacibu'J-Vücud için muhaldir: Bu anlamdaki ira4e yaratıl· 
mış varlıkların özelliklerindendir ve ancak feshedilebilir karar· 
lara uygulanır; bu ise ilmin noksan olmasının gereklerindendir,. 
çünkü bu durumda, kararın değişmesiyle irade de değişir ve bu 
durumda fail, fiili yapmaya sevkeden sebeplerle fiili yapmaktan 
kaçınmaya · sürükleyenler arasında karar vermek konusunda t� 
reddüt eder. 

KUDRET 

Vacibu'J-Vücud'un sıfatl;trından biridir; varl ık veya yokluk 
bu sıfat yoluyla tercih edilir. Vacib Varlık, ilim ve iridesinin ge
reğince kiinatı yarattığına göre; kudret sahib( olması da mutlak· 
tır; çünkü ilim ve iride s�hibi olan varlık, ancak fiil yapma kud· 
red varsa fiilini irade ve ilmine uygun olarak yapabilir. öyleyse, 
Kudret tabiri ancak bu iş yapma gücünü ifade eder. 

IHTiYAR 

Vacibu'l-Vücud'un ilim, irade ve kudret sıfatlarının sabit-ol· 
ması zaruri olarak ihtiyar sıfatını da isbat eder ; çünkü ithiyann 
manası ilmin müktezası,  iradenin hükmü üzere eseri kudret ile 
var etmektir. öyleyse O, muhtar Fiildir; ne fiilierinde ne de ya· 
ratılışla ilgili tasarrufunda O'ndan şuur ve irade olmaksızın yal· 



nız illiyet ve varlı k istilzamı sichr olur; yani ne eserleri ne efe rın
leri bilinçsiz ve isteksiz gerçekleşir. Kainatta faydalı varlıklardan 
hiçbiri, eğer O, onu liöyle yapmasaydi bir ayıplarvaya maruz ka" 
lacaktı ve dolayısıyle O böyle bir tenkitten kurtulmak için onu 
böyle yaptı .bıi.ital�ıllai göre yaratılmış değildir. Allah, böyle 
bir ayıplamadan yüce ( münezzeh ) dir. Fakat kiinatta görülen 
nizam ve eşsiz ahenk, oiıun mevcudatın en kim ili ve en yücesi 
bir Vacib Varliğın eseri olduğu hükmünü vermeye götürür. O 
haldç, kainatın mükemmel biçimde yaratılmış olp1ası Yaratıcı'
sının da kemal sahibi olduğunun açık delilidir; aynı ş_ekilde 
onda müşahade edilen eşsi� cıuzen ve ahenk de Halıls'ın yüce 
mer�ebesini bize ispat eder. Kamil nizarn ve mutlak ahenk üzere 
yaratılan şu k.ainat sonsuz ilim ve Mutlak I rade'n in varl ığını gös
terir. Varlıklar alemi işte bu mükemmel şekil üzere yaratıldı ve 
yaratılrtlaya devam edecektir :  ''Allah: 'P.ek az kaldınız, keşki 

bilseydiniz! "  Sizi boşuna yarattığımızı ve Bize döndürülmeyece

ğinizi mi ıandı�iz? "  der ( Mü'minOn, 23/1 1 5  ). Açıkladığımız 
bu husus bazı yaztrlar tarafından şöyle ifade edilmiş�ir: Allah.' ın 
fiilieri belirli gayetere cevap vermezler, fakat hikmetsiz, boşuna 
da değildirler. Bazı hikmetlerinin sırlarına eremiyarsak da ilahi 
fiilierin hikmetten mahrum olmaları mümkün değildir. (24} 

�HDET 

Birlik ( Vahdet ), Vacibu'l-Vücud'un kemat sıfatlarındandır. 
Allatı ( c. c. ) zatında, sıfatlarında ve fiilierinde bir tektir. Zatın
da bir olmasına gelince; daha önce ilahi zatın aklımııda ve ha
riçte mürekkep olmayatağın ı ispat ederek Allah'ın zatında bir 
oldu�mu tesbit ettik". Allah 'ın sıfatlarında bir olması, hiçbir var
lığin lıfatlarında O'na denk olmamasıdır. Sıfatiarın çeşitl i varlık 
mertebeleriyle irtibatlı olduğunu ve mevcudat içerisinde Vaci
bu'I-Vücud'un mertebesine denk varhk mertebesinde hiçbir var
lığ-ın bulunmadığını -daha önce ispat ettik. Öyleyse, hiçbir varlık 
O'na, Zatı 'nın bu yüce mertebesine uygun olan slfatlannda da 
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denk değildir. 
Allah'ın vücut ve fiilinde bir olmasına gelince; bununla O'nun 

Zatı vacib olan ve mümkinata hayat veren yegane varlık olması
nı kastediyoruz. Bu birl ik sabittir; zira, eğer birden fazla Vaci
bu'I-Vücut olsaydı, onlardan herbiri zaruri olarak ötekilerden 
ayrılacaktı, aksi . takdirde çokluk kavramını gerçekleştiremiye
ceklerdir; biribirinden ayrı olan bu vacib varlıklardan herbirinin 
sıfatları da onların zat yönünden birbirlerinden temayüz ettik· 
leri 'ölçüde farklı olacaktır. cünkü sıfatlar kendi kendilerine değil, 
bağlı bulundukları varlıkların farklılığına go�e farklılık gösterir· 
ler. Böylece, bu vacib varlıklar birbiri arasında farklı oldukları 
ölçüde, her birinin i l im ve irade sıfatları farklı olacaktır; her va
citl varlık, öreıt<i vacib varlıklarınkinden farklı bir ilim ve·iradeye 
sahi� olacaktır. öyleyse her vacib varlığın kendine mahsus bir 
ilmi ve iradesi olacaktır. 

Bu farklılık Zati olacaktın çünkü Vacibu'I-Vücud'un i l im ve 
iradesi Zatı'nın eseriaitler ve harici bir sebebe ( zat ) bağlı de
ğildirler; bu durumda onlar ne değişebilirler ( tağyir ) ne de baş
kalaşabilirler. Vacib'u i-Vücud'un fiilierinin ilah1 Ilim ve irade'· 
.den kaynaklandığını daha önce söyledik. Eğer belirttiğimiz fa· 
'raziye gerçekleşsetdi, vacib varlıklardan herbirinin fiilieri esas 
itibariyle ötekilerinkilerden ayrılacaktı ; ilim ve iradenin farklı 
olduğu nisbette de farklı olacaklardı; neticede hiçbir birleşme 
mümkün olmayacak, aralarında ihtilaflar olacaktır. Onlardan 
herbiri, vacib olma sıfatının ve taşıdığı sıfatiarın gereği olarak, 
bütün mümkün varlıklar alemine hayat verme gücüne sahip ola
caktır; h�r vacib varl ık ilim ve iradesine uygun olarak mümkinat 
üzerinde kudretin i  gerçekleştirecektir ve bu kudretlerden her
hangi birisini diğerleri üzerine tercih etmek için hiçbir sebep ol
mayacaktır. i l imleri ve iradeleri birbiriyle çatıştığı ölçüde bu 
vacib varlıkların fiilieri de "bir6irleriyle çelişki ve çatışma içeri
sinde olacaktır. O zaman kainatın. nizarnı bozulacak, düzeni alt
üst olacaktır; öyle ki hiçbir mümkün varl ık ( contingen� ) yaşa
yamayacaktır, çünkü her mümkünün varlığı zanıri olarak farkir 
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i l imiere .ve inidelere bağlı bulunacak ve dolay ısıyle b ir  t.ek müm
kün varl ığın birçok varlığ ı olacaktır; bu ise açı kca mühaldir. Ni; 
tekim,Cenabı Al lah : "Eğer yerle gök te Allah 'tan başka ta.�rıltır 
olsaydı, ikisi de bozulurdu .. .  "(25) ( Enbiya, 21 /22) buyurmakta· 
d ır. Fesadın imkansız. olduğu aç ıktır; öyleyse Allah ( c. c. ) , Za· 
tında ve sıfatlarında birdir, Vücudunda ve fıllerinde bir ortağı 
yoktur. 

SEM'i  S I FATLAR 

Buraya kadar zii<rettiğ imiz sıfatiarın vacibu'I-Vücud'a ait ol
duğuna inanmamız için sadece burhan yeterl idir. Bu sıfatları 
teyid etmek ve O'na inanmaya çağırmak amacıyla islam Şeria
tı ve ondan önceki mukaddes şeriatler geldi;  zira hem peygambe
�imiz Hz. Muhammed ( s. a. v. ), hem de ondan önceki peygam
berler ( a. s. ) bu sıfatiarın varlığını belirttiler. 

Bununla b irl ikte Şeriat, Vacibu'I-Vücud'a aıtedilmesi uygun 
olan sıfatları gözden geçiren aklın O'nun Zatı ile bağdaştırama
dığı ve tek başına ulaşamayacağı başka sıfatlar da zikreder. (26). 
ışte sadece Şeriat'ın bildirdiği bu sıfatiara iman etmemiz icabe
der, çünkü Allah ( c. c. ) 'ın bu sıfatlarının varl ığını kabul etmek. 
Şeriat' ın bild irdiklerine , uymamızın ve Allah hakkında bize 
haber verdiği hususlara iman etmemizin gereklerindendir. 

Bu sem'i sıfatiardan birisi Kel am sıfatıdır. Allah Teala'nın 
bazı peygamberlerle konuştuğu bize bildirildiği gibi Kur'an da 
kendisinin Allah Kelamı olduğunu söyler. Allah ( c. c. ) 'tan sa
dJr olan bu kelam O'nun Zatı'nın bir sıfatıdır ve Zatullah'la 
kaimdir. (27) 

Bizzat Kur'an' ın bildirdiği ve kelam sıfatının ifadesi olan 
sıfatlar da vardır. Bunlar basar ve semi  sıfatlarıdır. Görülmek ve . 
işitilrnek şan ından olan herşey ancak bu sıfatlar ile Cenabı 
Allah'a i lmin bildirmesinin ötesinde bir bi ld irmeyle münkeşif 
olur. Öyleyse, Al lah · iş itici ( ,es-Semi ) ve Görücü ( basir ) 'dür. 
Bununla birl ikte bu inkişafın bi ld iğimiz aletler, harici vasıtalar, 
gözler ve kulaklar yoltıyla olmadığına iman etmemiz icabeder.(28) 
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Ote yandan, kelam sıfatının gereği olarak vahyolunan sözle
rin bir başlangıcı vardır ve yaratılmışlardır. Fakat bu lafızlar ta
mamen Allah ( c. c. )'a atfedilir, çünkü O, kullarına bildirmek is
tediğini vahyetmek için bunları seçti ; çünkü bu lafızlar, ister 
açık ister kapalı olsun, ycrlnızca O'nurı.. mutlak kudreti 'nin ese
ridirler; onları telaffuz eden ve ancak O 'nun Tecellisi'nin ar.acı 
olan kimse dışında, onlarda hiçbir harici varl ığın tesiri yoktur. 
Bunun aksini düşünen �erçeğe karşı çıkar ve Ezer? Varlığın yü
celiğine gölge düşürür, çünkü O, bu anlayışı ile O 'nda bir tebdil 
ve tağyir olduğu hayalini ortaya atmakt:c�:dır; şüphesiz okunan 
ayetler telaffuz edilişleri ölçüsünde var olurlar ve yokolurlar. 

Okunan Kur'an'ın yaratıl mamış olduğunu söyleyen en baya· 
ğı durumdadır ve bizzat Kur'an'ın reddettiği, bizi de mücadele 
etmeye çağırdığı bütün sapık nazariyelerden daha kötü bir hata 
işlemiş olur. Allah ( c. c. }'ın Kur'an'ı yarattığı söylenir, fakat 
hiçbir dış gücün tesiri olmadan yalnızca O'nun onu yarattığı 
belirtilirse, Allah katında bize gelen bu yüce Kitab'a duyulan 
saygıdan h içbirşey eksilmez; üstelik d�nin bildirdiği de, Sün· 
net'e uygun olan da budur; Hz. Peygamber ve ashabının inancı 
da böyledir. öyleyse bu inanca aykırı olan herşey tehlikeli bir 
b id' at ve apaçık  bir hatadır. 

Kur'an' ın mahlıık ya da gayri mahluk olması meselesinde or· 
taya çıkan, Ommet'i parçalayan ve kanlı çatışmalara sebep olan 
mücadeleleri tarih bize bildirmiştir; bu konudaki kavgalar özel
l ikle Hicri l l l. asrın başlarında büyüdü ve kötü olaylara yol açtı. 
Aynı şekilde tarih ,  bazı mezheb imamlarının Kur'an'ın mahluk 
olduğunu kabul etmeyi reddettiklerini ve bu yüzden işkence 
gördüklerini haber verir. Ancak, kanaatımıza göre, bu durumun 
sebebi, müslüman bilginierin böylesine ateşli bir mücadeleye gir
mekten kaçınmaları ve hasımiarına karşı aşırı bir terbiye anlayı
şında olmalarıdır; bunun başka bir açıklaması olamaz, çünkü 
biz inanıyoruz ki, her gece onu ağzı ile okuyup sesiyle de yeni· 
den oluşturan Ahmet b. Hanbel ( ö. 855 ) Kur'an'ın gayri mah· 
luk olduğuna inanmayacak kadar i nce düşünceliydi. 
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SI FATLA R  HAKKINDA BIRKAÇ SÖZ 

Açıklamama bir hadisle başlayacağım ve eğer bu hadis sahih 
değilse bile manası Allah'ın kitabı tarafından "doğru lanmıştır; 
işte hadis: "Allah 'ın yarattıkları üzerinde tefekkür ediniz, fakat 

O 'nun zatını tefekkür etme yoluna gitmeyiniz, aksi halde mah• 

volursıinuz. " (29) 
İnsan akl ını gerçek değeriyle değerlendirirsek, onun ulaşabi

leceği son noktan ın ister h is, ister vicdan, isterse zih inle olsun in
sanın idrak alanı içerisinde bulunan bazı olayların dış özellikle
rini tan ımak olduğunu tesbit ederiz ; sonra onların mutlak sebep
lerini tanımaya, onları tiirler ve cinsler halinde toplamaya, son 
olarak da bu olayların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen 
kanunlardan bazılarını ihtiva etmeye başlad ığını müşahade ede
riz. Eşyanın künhüne veya hakikatına nüfuz etme konusuna 
gelince ; bu insanın kudreti dahil inde değildir, beşer gücünü aşan 
bir meseledir; (30) çünkü mürekkep olan şeylerin gerçek varl ık
ları ancak onları oluşturan parçaların veya unsurların bil inmesiy
le mümkün olur; (31 )  neticede insan her elemanı teker teker ta
nıyacak bütünüyle basit olan elemanın künhüne nüfuz edecektir, 
oysa, bu en basit unsurun künhüne nüfuz etmeyi sağlayacak h iç
bir yol yoktur; insanın onunla ilgili olarak bilebileceği şeyler, 
onun vasıfları ve yetenekleridir. 

En basit ve en açık şeyi, meseia ışığı ele alal ım; ışığı incele
yenler onunla ilgili birçok kural tesbit ettiler ve bunları özel bir 
il irnde topladılar; bununla birlikte hiçbir araştıncı ne onun ger
çek durumunu, ne de ışık verme fiilini anlayabildi; daha doğru
su ışık konusunda inceleme yapanlar, onu çıplak.gözleriyle gö
ren insandan pek fazla birşey bilmemektedirler. Diğer şeylerin 
durumu da böyledir. 

öte yandan, Allah ( c. c. ) insanda kainattaki bir şeyin ki.in
hüne l!!!fuz etme ihtiyacı var etmediği gjbj onu böyle bir�eye dt 

�et etmedi, fakat onda eşyanın vasıflarını ve da� �rünümlerjni 
tanıma ihtiyacı doğurdu. Insan aklı ,  selim olduğunda, bu husu-
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siyetlerin ilişkileri üzerinde düşünmek ve isnad ettikleri kanunla
ra nüfuz etmekle tatmin olur. Eşyanın künhüne nüfuı etmek 
için uğraşmak, boşuna vakit kaybetmek ve yeteneklerimizi ve
riliş amaçları dışında kullanmaktad ır. 

rnsan kendisine en yakın olan şeyi, yani nefsini tanımakla 
meşgul oldu, bazı vasıflarını tanımak istedi, araz mı, cevher mi? 
Cisimden önce mi, sonra mı, cisimde mi , cisimden ayrı mı?. oldu
ğunu öğrenmeye çalıştı. Aslında bütün bu sıfatlar aklın henüz 
herkesin kabul edeceği tarzda bir çözüme kavuşturamadığı me
selelerdir. insanın bu konuda ulaştığı netice, �şya vardır ve ya
�amaktadır; şuur ve irade yeteneklerine sahiptir gibi onun bazı 
özell ikleridir; daha sonra ulaştığı bütün gerçekler, bedrhi olarak, 
eriştiği işte bu- vasıflardır.- Fakat bu eşyan ın künhü ve hatta ni
çin bu özell iklere sah ibolduklarını insan bilmemektedir ve ona 
bunları ta!l ıtabilecek bir yol da yoktur. 

Vücut yönünden aynı ya da daha aşağı derecede bulunan 
şeye oranla beşer akl ının sınırları budur; aynı şekilde aklın, insa
nın kendisinden sidır olduğunu farzettiği fikir, hareket ve söz 
gibi fi i l lerle bu fiilieri arasındaki ilişkilere nisbette olan durumu 
da böyledir. Öyleyse, Cenabı Allah'a nisbette akl ın durumu ne 
olmalıdır? Bakışını Ezeli ve Ebedi Varlığa döndürdüğünde tedir
gin olması ve dehşete kapılıp şaşırması nedendir? 

Dünya varlıkları üzerinde tefekkür etmenin zaruri olarak pra
tik yararları vardır ve insan düşünme yoluyla bu kainatı yaratan 
ve Nur'u ile aydınlatan ·Varl ık'ı tanımaya götürür; aynı şekilde 
akıl, eğer olmasalardı kainatın mevcut nizama sahipolmayacağı 
ilah1 sıfatiarın varlığını kabul eder. Kainatla alakah fikir ayrıl ık
ları hak ile batıl arasındaki savaşın sebeplerinden birini oluştu
rur ;  şüphesiz selim aklın yardımıyla hak batıl üstüne galip gele
cek ve bu zafer sayesinde güciU t:lüşünceler zayıf düşünceleri ye
nilgiye uğratacaktır. 

Yaratıcı'nın zatı üzerinde tefekkür etmeye gelince; bu, bir 
yandan bizzat O'nun Za.tının künhüne erişmeyi ist�mektir; bu 
ise, beşer aklının ulaşamayacağı bir şeydir, çünkü, daha önce 
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gördük ki, Halık ile mahluk arasında hiçbir mu kayese noktası 
yoktur ve O, zatında ahad'dir; yani mürekkep değildir ve her· 
türlü tahlilden uzaktır; d iğer yandan, Zatullah üzerinde tefekkür 
etmek, beşer yeteneklerinin ötesinde bulunan bir hedefe doğru 
uzanmak demektir; bu ise boş ve tehli keli bir iştir;' boş iştir, 
çünkü, insanın idrak güçlerini aşmaktadır; tehlikelidir, çünkü her 
türlü tanımın ötesinde bulunanı tanımlamaya ve bütün sınırları 
aşanı da sınırlamaya çalışarak körükörüne iman etmeye götürür. 

Şüphesiz, zikrettiğimiz hadis ve onunla ilgili olarak yaptığı
mız açıklama, hem Allah ( c. c. ) ' ın Zatı hem de sıfatiarını kap
samaktadıı:; o halde Allah'ın Zatı ve sıfatiarına nüfuz etmek bize 
yasaklandı ve imkansız kılındı; yani bu yasaklama ve muhaiJ.gl
� Allah'ın Zatı hem de sıfatiarını kapsamaktadıı:; O'nun 
bu sıfatiara sahibolduğunu bilmekle iktifa etmemizi gerektir· 
mektedir. Bunun ötesinde olanları yalnızca Allah bilir ve aklımız 
ona ulaşmak gücünde değlildir. Bu sebepledir ki, gerek Kur'an 
gerekse önceki Kutsal Kitaplar, Al lah'ın Zatını ve kemal sıfatia
rını tanıyabilmemiz için bakışlarımızı yalnızca yaratılış üzerine 
çevirdiler. O'nun · bu sıfatlarla tavsif edilmesinin keyfiyeti konu· 
suna gelince; bu, bizim inceleme sahamızın dışında kalmaktadır. 

Kısaca, Allah'ın varlığına, ezeli ve ebedi olduğuna, mahlukata 
kesinlikle benzemediğine ( muhalefetu'n·l i 'l-havadis ), hay, 
alim, mürid, kadir; varlığı vacib yegane varlık olduğuna, bütün 
kemal sıfatiarını h aiz bulunduğuna, kainatı yalnızca O'nun ya· 
rattığına; kelam, sem'f, basar ve şeriat tarafından zikredilen öte· 
ki sıfatiara sahibolduğuna iman etmeliyiz. 

Sıfatiarın zat i üzerine zait olup olmaması, kelam sıfatının kut· 
sal kiapların muhtevasın ı kapsayan ilahtilmin aynı veya gayrı ol· 
ması, Allah'ın semt ve basar, işitme ve gôrme ile kavranılandan 
başkabir şey midir gibi meselelerle, kelamcılar arasında ihtilaf· 
lara sebep olan ve mezhepleri n bölünmesine yol açan buna ben· 
zer konulara gelince; bunlar derinlemesine üzerinde durulmama· 
sı gereken konulardır, çünkü insan aklı bunlara nüfuz etmeye 
muktedir değildir. Hatta ilahi naslar yoluyla onları ispatlamaya 
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çalışmak bile aklın zayıflığını gösterir ve bu ilahi naslar da zor· 
lanır, çünkü dilin ( Jügat ) kullanılması yalnızca hakikate münha· 
sır değildir ve böyle yapsak bile kelimeler eşyanın gerçek duru· 
munu tamamen yansıtmazlar. 

Aslında bunlar fıılseff mezheplerin meyveleridir. oysa, onla· 
rın en iyisi, bütül)üyle sapıklık üzere olmasa bile aklımızın eği· 
limlerini tatmin edemez. O halde, aklımızın eriş�bildiği noktada 
durmamız ve Cenabı Allah'tan, kendisine inanan ve bizden önce· 
ki peygamberlerin getirdiklerine iman eden kimseleri affetmesini 
dilememiz getekir. (32) 

ALLAH ( c. c. ) ' IN FiiLLERI 

Allah ( c. c. )'ın fiilleri, daha önce açıkladığımız gibi, ilahf 
ilim ve iradeye bağlı olarak sadır olur. I lim ve 'irideden sadır 
olan fiiller' ise, ihtiyari fıillerdir. O.halde ihtiyarf fıillerden hiçbi· 
ri zatı itibariyle muhtar olan Varlık için zaruri değildir ve ilahf 
fiillerden hiçbiri zaruri olarak O'nun Zatıııdan sadır olmaz. Ne· 
tice itibariyle, Cenabı Allah' ın yaratma rızık verme, mahlukatı· 
na nimetler gönderme, lütufta bulunma, onlara yerli yerinde 
cezalar verme ve mükafaatlandırma gibi bütün fiilierinde mutl�k 
ihtiyar sahibi olduğunu kabul etme.k lazımdır. (33) Hiçbir akıllı 
insan, Cenabı Allah ( _ c. c. ) ' ın ilim ve iradesine göre hareket 
ettiğini kabul ettikter:ı sonra, hiçbir fiilin zaruri olarak O'nun za
tından sadır olduğunu vehm edemez; mesela eşyanın temel özel· 
likleri, veya zaruri olarak O'na atfetmemiz icabeden ilihf sıfat· 
ların durumu böyledir. Öyleyse llahf fiilierin zaruri olarak 0'·. 
nun zatından sadır olduğunu kabul etmek aç ıkca çelişkiye düş
mektir ki, bunun muhal olduğuna daha önce işaret etmiştik. 

Son olarak, müslüman cemiatı muhtelif yollar üzerinde bulu
nan fakat aynı gayeye doğru yürüyen ve gecenin karanlıklarında 
karşılaşan kardeşler şeklinde şaşırıp doğru yoldan ç ıkaran saç· 
ma mücadeleler hakkında birkaç kelime söylememiz icabediyor; 
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Müslümanlar birbirlerine düştüler, öyle ki herkes karşısındakini 
malını elinden almak i steyen bir düşm-ın' zannetti ; neticede ara· 
larında kanlı çarpışmalar meydana geldi ve büyük ç-oğunluğu bir 
hiç uğruna ölünceye kadar bu kavgalar' devam etti. Fakat tan ye
ri ağannca geriye kalanlar' doğru yola döndüler ve kurtulanlar 
işte bunlar oldular. Oysa ki, gece vaktinde tanışsalardı ortak 
arnellerini gerçekleştirmek için aralarında yardımlaşacaklar ve 
hakikat nuru tarafından aydınlatılarak kardeşce gayelerine ulaş· 
mış olacaklardı. 

Bu · adl.ip fikirlerle, Allah ' ın fii lierinde umumi maslahata ria
yet edip etmediği, buyruklarını ç iğneyen insanlara karşı va'idini 
yerine getirmek zorunda olup olmadığı meseleleriyle fiilierini 
sebep ve sonuç kurallarına bağlayan bu türden baş� konular 
üzerinde meydana gelen çekişmeleri kasdediyoruz. Bu meseleleri 
tartışanlardan bazıları ilahi fi.i l lerin mecburil ik vasfı hakkındaki 
görüşlerinde o kadar aşırı gittiler ki, insan, onların saçma sapan 
yazılarını okurken, Allah' ı basit bir görevle görevlendirdiklerini 
ve O'nu, yerine getirmekle mükel lef olduğu vazifeyi ifa etmek, 
yükümlülüklerini gerçekleştirmek için bütün gücünü kullanma 
zorunda bıraktıklarını sanacaktır. Oysa Allah bunlardan tama-• . 
men münezzehtir. Allah ' ın fiilierini sebep fikrinden nefyedenler 
de çok mübalağalı görüşler ortaya attılar; öyle ki, onların söyle
dikleri yakından incelendiğinde, O'nu devamlı olarak değişen, 
dün yıktığını bugün yeniden yapan, yarın bir gün önce söyledi
ğinin tersini yapan bir Varhk olarak düşündüklerini zanneder; 
aynı şekilde O'nu, fiilierinin neticelerini bile hesap etmeyen bir 
-gafıl olarak mütalea ettiklerini sanar. Oysa Kur'an'da şöyle bu
yurulur: "Senin güçlü olan Rabbin, onların vasıflandımıaların· 

dan münezzehtir. " ( Saffat, 37/180 ). Allah, hükmedenlerin en 
iyi hükmedeni ve konuşanların da en doğru söyleyenidir; Allah'· 
ın Ceberutu ve Diriinin temizliği bütün bunlardan yüksek ve yü
cedir. (34) 
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Ommet, Allah \ c. c. )'ın fiilierinin hikmetten hatrolmadığın· 
da ittifak etmişlerdir; gerek bu yönde ileri gidenler gerekse yarı 
yolda �uran1ar, her iki toplu luk gerek Efalullah'ın boşuna olma
dığında gerekse O'nun sözlerinin kesinlikle doğru olduğunda gö
rüş birliğine vardılar. Fakat onlar, böyle ortak bir görüşe vardık· 
tan sonra, yaptıkları açıklamalarda birbirlerinden uzaklaştılar ve 
gayelerinin ne olduğu bil inmeksizin aralarında çekiştiler; bunun
la birlikte onların üzerinde ittifak ettikleri hususu benimsemeli
yiz ve ihtilaflı görüşleri tek bir hakikate götürmeliyiz. 

Bir amelde, ister hususi isterse umumi yönden olsun nizarnı 
korumaya veya fesadı defetmeye yarayan şeye o arnelin hikmeti 
denilir; ayrıca aklın da, sözkonusu arneli bütün yönleriyle incele
dikten sonra, onun bilinçsiz veya sebepsiz yaratılmadığını kabul 
etmesi icabeder. Hikmet kelimesine bizim verdiğimizden !;>aşka 
bir mana vereııılefi dilin kullanılış şekillerine bakmaya ve sağdu-

"Yuya çağırıyoruz. Bununla birlikte, hedefleri fail tarafından 
fıilin me�dana geldiği anda murad edilen arnelin bir hikrneti var
dır, bilinçsiz veya amaçsız yapılan bir arrıelin değil ; aksi takdirde 
uyuyan ve uykusunda· kendisinden herhangi bir hareket sadır 
olan kimsede hikmet sahibi sayılacaktı. Mesela birisi bir çocuğu 
sokmak üzere olan bir akrebi öldürse veya uykuda bir çukura 
düsmek üzere olan bir çocuğa mani olsa, onun bu hareketlerin
de bir hikmet olacaktı. Aynı şekilde, eğer mesele bu kadar basit 
olsaydı, bazı ITUsusi veya umumi yararlar taşıdığı takdirde pek
çok budalaca hareketler de hikmetli iş diye adlandırılacaktı ; 
fakat sağduyu bizim böyle bir değerlendirmede bulunmamıza 
manidir. 

Bütün düşünürler "hikmet sahibi bir uarlığın nillerinde abeslik 

olmaz " (35) kUralında rnrleşirler; bu durumda, "hikmet sahibi" 

( hakim ) kelimesiyle, iradesiyle yaptığı şeyin sonunun ne olaca
ğını bilen kimseyi ve "abes bulunmaz " terimi ile de onun ancak 
�nuçları gayesi içerisinde kalan işler yapacağım kasdederl�. 
Mahluk olan failierin durumu böyle olursa, bütün akılların ve 
akıl saliibi variıkların mücidi, her türlü ilim ve hikrnetin kaynağı 
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olan Fail' inki nasıl olur? Bunlar hiçbi r  kimsenin karş ı ç ı kama
yacağı aç ık  ve kesin gerçeklerdir. 

Herşeyi layıkıyle yapan ve yarattığını en güzel biç imde ya!a
tan {36)  Allah { c. c. ) ' ın eseri, Hikmeti nin misal leri�le doludur. 
Ayrıca O'nun eseri, gökleri ve yeri ayakta tutan şeyleri ve ikis! 
arasında bu l:.ınan bütün eşyayı, kainatı kuşatan nizarnı koruma
yı ve onun yok olmasına yol açacak fesaddan muhafaza etmeyi, 
özel l ikle her c.anl ın ın ve genell ikle de bitkiler ve hayvanlar gibi 
bütün mahlukatın menfaatin i gözetmeyi ihtiva eder. Eğer O'nun 
Hikmet' i sayesinde varolan bu hayranl ık verici şeyleri bizzat mü
şahade etmeseydik ilahi' Hikmet'i ispat etmemiz kolay olmaya
catı. 

Her şeyin yerli yerinde olduğunu ve her varl ığa ihtiyacı olan 
şeyin veri ldiğini görerek bu Hikmet'i tanıyoruz. O, ister bu H ik
met'in bil incinde o!sun isterse fiil yaptığı  anda onu murad etsin 
veya etmesin, bir üçüncü alternatif yoktur. {37) Eğer böyle ol
masaydı, şuurunda olmadığı için O'nun i lminde bir noksanl ık 
�ulunacaktı veya, onu murad etmediği iç in,  gafil olacaktı . Hal
buki, daha önce O'nun ilminin herşeyi kuşattığını ve yaptığı 
herşeyi mutlaka iradesiyle yaptığını ve hiçbir şeyin O'nun ira
desi dışında olmadığın ı gördük. O halde, O, hem fii l i  hem de 
onunla ilgili hikmeti irade eder, çünkü O'nun, fiilierinin n�ti
cesini bildiği halde, olmasını öngördüğü şeyi murad etmemesi 
imkansızdır; bu ise, Allah 'ın mutlaka fi i l i  de ondaki hikmeti de 
irade etmesi demektir. Öyleyse, Al lah' ın fiilierinin mutlaka bir 
hikmete bağl ı  bulunduğuna, kesinlikle h ikmetten hal i  olmadı
ğına; h ikmete istinad eden fi ilin mutlak irade edilmiş olduğuna 
inanmamız icabeder; zira bir fiile terettüb eden şeylerin murad 
edilmemiş olduğu vehmedil irse, daha önce de açı kladığımız gibi, 
o fii l in neticelerinin bir hikmete bağlı olarak irade edildikleri. de 
söylenemez. 

Allah'ın fiilierinde hakim olan hikmet, O'nun ilifn ve irade
sinde kamil oluşunun zaruri neticesidir ve bu herkesin kesin ola
rak kabul ettiği bir gerçektir. Böylece O'nun mutlaka va'd ve 
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va'idini yerine getirmesi gerektiği sonucuna varıldı; çünkü bu 
O'nun i lmini n, iridesınin ve sıdkının kema'lini ı ı  gereğidir. şüphesiz 

Allah konuşanlardan en doğru olan ıdır. (38) Eğer Kitab'da 
veya Sünnet'te bu gerçeğe aykırı biçimde düşünmeye sevkeden 
bir şey bulunursa bunu öteki ayetlere ve hadisiere götürmek 
icabeder, ta ki, herşey açı klamaya çalıştığımız açık gerçekiere 
intibak etsin ve Allah ( c. c. ) ' ın Kemaline, H ikmet'ine v� Aza
meti'ne uygun olsun. Bu bölümde açıkladığımız herşeyin da· 
yandığı i lke Allah'ın şu sözüne isnad eder: "Biz gökleri, yeri 
ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğlenme 

dileseydik, bunu yapacak olsaydık, şanımıza uygun şekilde 
yapardık; ama yapmayız. Gerçeği ba tılın başına çarparız ve 

onun beynini parçalar; böylece batıl ortadan kalkar. A llah 'a ·  

yakıştırdığınız vasıf/ardan ötürü yazıklar olsun size " ( Enbiya, 
21 /1 6-1 8 ). 

"Eğlenme dileseydik, bunu yapacak olsaydık, şanımıza uy

gun şekilde yapardık .. . " kelamı ile kasdedilen, Biz bunu dilesey
d ik, zatımızdan sadır olacaktı, fakat za.tımız mutlak kemal üze
redir ve O'nda h içbir noksanl ık bulunmaz; öy leyse,. böyle bir 
şey yapmak O'nun için muhaldir, gerçeğidir. "şanımıza uygun 

şekilde yapard ık, ama yapmayız "  lafzına gelince, burada kesin 
bir olumsuzluk  ,evcuttur ki bu daha önceki kıyasın neticesi
dir. (39) 

Kısaca, bu meseleleri mütalea edenler iki s ınıfa ayrıldılar: Bi
rinci sınıf, onlarda akhn bir zevkini ve hoşnutluğunu görerek 
çözümlerneye çalışan kimselerdir; bunlar, Şeriat'ın cevap verip 
vermemesini, Allah'la alakah şeyler için kullanı l ıp kullan ı lmaya
cağını gözönünde bulundurmaksızın bütün eşyayı ( ma'ani ) isim
leriyle çağırırlar. Onun içindir ki, Hikmet'e gaye, maksat, nihai 
amaç, varoluş gayesi, maSlahata riayet adların ı  verirler ; j40) bir 
kelime herhangi b irşey hakkında teşekküf eden fikre cevap ver
diği müddetçe onu kul lanmaya devam ederler ve bu hususta 
kalem oymıtm..ıkta bir tahdit düşünmezler. Nitekim onlar, mese-
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la_ '  "falan şey kendinden ( zatı iti bariy le ) O'na vaciptir " ( Va
ciblehu ) yerine ''falan şey O 'na ,( dışardan ) vacip kılınmıştır 

( vacib aleyhi ) " derler; fakat böyle bir değiş ikl iğin ortaya ç ıka
racağı sonucu dikkate almazlar. 

Halbuki i kinci sınıf , bu meseleleri, uygulanan d in  ile Kendi
sine hamd ve sena edilerek ibadet edilen Cenabı Allah'a olan 
inancı gözönünde bulundurarak çözümlerneye çal ışır. Öyleyse, 
dilin onun yüce vasfına leke süreb ilecek herhangi bir söz söyle
mesinden şiddetle kaçınır. Ayn ı  şekilde onlar, Yüce Allah hak
kında, müfred ve miirekkebiyle böyle lafızlardan da kaçınırlar; 
çünkü "birşey O 'na vôcib kılındı ( Vôcib aleyh ) " demek bir 
yandan zorunluluk fikrini d iğer yandan da bir dış tesire itaat 
etme rikrini doğurur. Ayrıca, umumi  maslahata riayetten söz
edildiği zaman, bu yarar konusunda düşünce ve tefekkör fikri do
ğurulur, oysa ki, bunların ikisi de i li mdeki eksikliğin neticeleridir. 
Gaye, nihai arzu, hedef ibareleri insan aklında fiilden önce ve 
fıil an ında hareket eden fai l  anlayışı oluşturabilecek bir hareket 
fikri doğuracaklardır; oysa bu tür hareketler de bir noksanlığın 
neticeleri olacaktır. Yüce Allah ( c.  c. ) bunun ötesindedir ve 
bu durumda olmaktan uzaktır. Fakat aşırı bir dil ve söz hürriyeti 
veya: aşırı bir davranışın mürninler arasında ayrı l ık sebebi olabil
mesi ve onları şu anda içinde bulundukları kötü duruma sUrük
leyen savaşlara yol açması doğru mudur? 

iNSANLARlN i Ş LE Ri 
( ef' alu1.1-ibad ) 

Aklı ve duyguları sel im olan her i nsan var olduğunun hisse
der; o bu duyguya kendi kendine ulaşır,- ne yaşadığını kendisine 
ispat edecek bir del ile ne de bunu öğretecek bir hocaya muhtaç
tır. Aynı şekilde isteyerek yaptığı i_şlerin ( ef'alu ' l · ihtiyariyye ) 
de bilincinde olduğunu hisseder; bu işlerinin neticelerini aklı ile 
ölçer ve onları Jradesiyle gerçeklestirir ve nihayet sahib olduğu 
kudretJe ifa eder. · Bu hakikati inkar etmek, insan için, akla ve 
firke karşı çıkarak kendi varlığını inkar etmek dem�r. 

Insan bütün bu hususiyederi kendi varlığında hissetiği 
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gibi (40), selim bir akıl ve sağlam duygulara sahip olan çevresin
deki tüm hem cinslerinde de onları h isseder. Bununla birl ikte, 
iyi bir dostunu sevindirmek istediği halde bazı defalar öfkelen
dirdiği, bir şeyler kazanmak istediği halde teşebbüsünde başarılı 
olamadığı; saadete ermek istediği fakat bedbaht olduğu olur. Bu 
durumda, işlerin in takdiri üzerinde önceden yeteri kadar dü
şünmemişse, kendisini tenkid eder, nefsine kızar, bir başka sefer 
daha iyi olanı yapmak için hatasından yararlanır ve yapmak iste
d iği işe daha güçlü bir şekilde ve daha mantıkl ı  yollarla yeniden 
koyulur. Buna karşı l ık, eğer başarısızl ığının sebebi kendisi gibi 
aynı amaca ulaşmak isteyen hasmı ile rekabet etmekte ise, ken
disiyle arzu lad ığ ı obje arasına bir engel koyan kimseye kızmaya 
başlar, çünkü başarmasına mani olan unsurun onda olduğuna 
inanır ve neticede onunla mücadele etmeye hazırlanır. Fakat, 
acizl iği veya başkasının rekabeti başarısızlığında hiç ise bakışla
rını yukarı çevirir; gemilerin i  batıran bir rüzgar çıktığında (41 ) ,  
yıldırım düştüğünde ve mal ın ı  yaktığında, umutları ölen bir ha
yırsever veya mevkiini kaybeden üst seviyeden bir şahsa bağlan
dığın ise alemde kendi gücünün erişemeyeceği çok yüce bir kud
ret olduğunu ve terjbirinin �risinde kendi kuwetjnin ylaşama: 
yacağı bir gücün bulunduğunu�. 

Oysa, tecrübe ve sağlam bir delil onu kainattaki bütün hadi
selerin bir Vacib Varlığa dayandığı ve O'nun kainatta bulunan 
her şeyi i l im ve iradesine göre yönettiğini anlamaya sevkeder ve 
insan da O'na tesl im olur, baş eğer; başına gelen her· şeyi de bu 
varlığa dayandırır, fakat sorumluluk payını da unutmaz. Böyle
ce, burhan ve · delil mü'mine, Hal ık'ın kudretinin mahlukatın 
gücünden daha büyük olduğunu gösterir. Aynı şeki lde mü'min, 
ister cismt isterse ahlaki olsun bütün iiıtiyarf fiilierinde Allah 'ın 
verdiği organları ve yetenekleri , y in� O'nun vermiş olduğu belir
l i  gayelerde kullanmak gücüne sahip olduğunu öğrenir. Şükret
mesini bilen kimselerden .bazıları verdiği nimetlerden dolayı 
Allah'a şükretmeyi şöyle tanımladılar; şükür, insanın, Allah'ın 
emrine verdiği biitiin cşy:ıyı yaratılış gayelerine uygun olarak 
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kullanması esasına dayanır. 
insanın hakları ve vazifeleri işte bu esasa dayanır. Bu gerçek

le ilgili bir şeyi inkar eden,imanının temelini inkar etmiş olur. 
Onun imanının temeli ise Al lah 'ın, emirlerinde ve nehiylerinde 
muhatap seçtiği akıldır. 

Bunun da ötesinde, Allah 'ın daha önce ispat ettiğimiz ilim ve 
iradesinin muhtevası ile insanın ihtiyari arnellerini uzlaştırmak 
isternek meselesine gelince; bu, derinlemesine üzerinde durma
mız yasaklanan kadere nüfuz etmeye çalışmaktır; aklın belki de 
erişmekten aciz olduğu bir şeyle meşgul olmaktır. Fakat bütün 
dinlerin taşkın taraftarlar ı ,  özellikle h ıristiyanlar ve müslümanlar 
bu konuya derinlemesine girdiler, aralarında uzun uzadıya müna
kaşa ettiler, fakat sonunda yine başladıkları noktaya geldiler. 
Onların vardıkları netice ise, birbirinden uzaklaşmak, bölünmek 
ve parçalanmak oldu. Onlardan . bazı ları insanın, bütün fiil ieri 
üzerinde hakim olduğunu söylediler; bunlar mutlak hürriyet 
yanl ısıdırlar ve şüphesiz kuruotu yapıyorlar. Bazıları da cebr ta
raftarları olduklarını açıkladılar; bazıları cebri söylemeye cesaret 
etmeksizin bu cebriyye'nin yanl ıları oldular. Ne var ki kulların 
fiil ieri ve bunlarla ilgili konularda yapılan tartışmalar şer'i hü
kümlerin yıkı lmasına, insanın yükümlülüklerinin ortadan kalkma
sına ve imanın temeli olan aklı n  hükmünün iptaline götürdü. 

Kulun kendi fiilierinil kesbettiğine inanmak, insanı, Allah'a 
ortak tanımaya sevkeder davasına gelince; bu çok bUyük bir zu
lüm ve günahtır; aynı zamanda bu davada bulunan Kur'an'da ve 
Sünnet'te ''Allah 'a ortak tanımak " teriminin taşıdığı manaya da 
iltifat etmemiş olur. Oysa şirk; Allah 'tan başka bir varl ığın 
Allah tarafından yaratılan zahiri sebeplerin eserinin üstünde bir 
eser yaptığına ve mahlukatın kudretini aşan kudrete' sahip bir 
varlığın yaşadığına inanmaktır. Aslında bu inanç,  Allah 'tan baş
ka b irini  u lulayan ve bu varl ıktan beşer kudretini  aşan konular
da, mesela, b ir ordudan yararlanmaksazın savaşta zafer elde et
mek, Allah'ın bize gösterdiği tedavi yollarına ve ilaç lara müra
caat etmeksizin hastaları iyileştirmek veya Allah'an bize vahyet-
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tiği ayetlere ve uymamızı istediği yollara tabi olmaksızın dünya 
ve ahirette mutlu olmak gibi meselelerde kendilerine yardım et
mesini isteyen kimselerin inancıdır.,. 

Bu tür şirk, \'eseniyye ve onlara benzeyenlerjn şirki,Wı-, Ni
hayet islam şeriatı geldi ve bütün bunları ortadan kaldırdı. Be
şer yeteneklerini ve kudr�tini, alemdeki kanunları ( esbab ) aşan 
konuları bir tek Allah'a götürdü. Bunların en önemli leri insanın 
saadeti ve beşeri ameller; yani kulun irade ve kudretiyle doğru
dan saadeti kazanması ve kainattaki herşeyin kaynağının Allah'-

· ·rn kudreti olması meseleleridir; Bu iki arnilin eseri ile kulun eser
leri, gerçekleşmesini  dilediği şeyin infazı ortaya çıkar. Kendi ye
teneklerinin yetersiz kaldığı durumlarda insana ancak Allah yar
dım edebilir, başka birşey değil. Öyleyse saadetin rükünleri esas 
itibariyle, jkidir; birincisi insan irade ve kudreti, ikincisi ise i lahi 

.kudrettj[. 
Allah'ın Birliği inancına dayanan islam Dini, insana özell ikle 

şunları yaptırmak için geldi; insana, bütün basiretiyle işlerine 
yöneldikten sonra, Allah 'tan başka hiçbir varl ıktan arnellerinde 
muvaffak olması için kendisine yardım etmesini isterneyi yasak
ladı; kulu, tasarılarını dikkatle gözden geç irdikten ve arnelini 
tashih ettikten sonra yardıma muhtaç olduğunda gözlerini yal
nızca YüCe olan Allah'a çevirmeye icbar etti . Akıl da ne başka 
şekilde düşünmeye ve ne de h�eket etmeye izin verir. 

Buraya kadar açıkladıklarımız, qmmet'in Selefinin uyduğu 
yol ve onları gerçeğe götüren, başka ,milletleri hayran bırakan 
arneller işlemeye sevkeden esaslardır. Nitekim, sonraki devirler
de yaşayan akılcılardan ( müteahhirin-i ehli'n-nazar ) imamu'I
Harameyn ( 42) ( r. a. ), selef yoluna uyanlardan biridir. Ne var 
ki, sahih akideleri anlamayanlardan bu fikri inkar edenler olmuş· 
tur. 

Tekrarlıyorum, Allah 'ın Birliği Akidesi mü'minden özellikle 
iki şey ister: Birincisi, Allah 'ın insanı yeteneklerini kullanınakla 
mükellef kıldığına inanmak; dolayısıyla insanın, imanının . ve 
Allah'ın yapmakla mükellef kıldığı bütün öteki arnellerinin ka-
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zananı ( kasib ) olduğuna iman etmektir. ikincisi, Allah 'ın kud
retinin insanın kudretinin üstünde olduğuna; yolu üzerinde bu
lunan engelleri kaldırmak veya bilgisini ve iradesini aşan yap ıcı 
sebepler varetmek suretiyle kulun yerine getirmek istediği şey 
üzerindeki hakim güı;:ün de i lahf lçudret olduğuna inanmaktır. 

Bu hususların çok kapalı  olanlarının derinlemesine incelen
mesine gel ince; daha önce de açıkladığımız üzre,.hu ne imanın 

_gereğidir ne de imana ııygıındııı; tersine sırlanA örtiisiinii kaldır
maya çalışan aklın cüretkarlı�ı ve inançsızlı�ıdır. Fakat, bazı ka· 
vimlerin, bilgilerinin gücü ve sebatla çalışmaları sayesinde kendi
lerini 'tatmin eden ve hayretlerini gideren bir noktaya kadar sırra 
nüfuz ettiklerini in kar etmiyorum; ancak bunların sayıları çok 
azdır, çün kü burada, Allah ' ın, kullarından istediğinin .kiillllni 
.!:!!llandırdığı bir nurun yarlı�ı söz konusudur ki, Allah ( c. c .• ) 
özellikle evliyayı ve saf inançlı kullarını bu nurla nurlandır![. 
Halbuki onlardan kendi delalete düşen, kendilerine uyanları da 
sapıklığa sürükleyen ve sapık fikirleriyle ümmet'in bugünkü du
ruma düşmesinde büyük tesiri olan kimseler çoktur. (43) 

Eğer ben bunu yapmak isteseydim çok ileri gidebilir ve diye
bil irdim ki; bu dünyanın kemali müşahede ettiğimiz çeşitli var
l ık türleri arasında farklılıkların olmasını  gerektirir; bir varl ık 
türü ötekisinden ancak taşıdığı özell ikleriyle ayrılır ve kişiler de 
sahip oldukları hususiyetlere göre farkl ılık arzederler. Cenabı 

-Allah bütün kainatı çeşitli türleri ve kendilerine mahsus özel lik
leriyle yarattığı ve o zamandan beri her varl ık  dünyaya hususi 
özel l ikleriyle geldi. Bunun böyle olması Yüce ve Güçlü Allah 'ın 
hikmetindendir. Insan türü de dünyaya kendine has özellikleriyle 
birlikte geldi. Insan ı öteki canl ı  varl ıklardan ayıran en önemli 
hususiyet, akıl ve fikir melekesine ve fiill-:rini düşündüğü tarzda 
yapmak hürriyetine salıip olmasıdır; insanın mümeyyiz vasıfları 
doğrudan doğruya kendi varlığından kaynaklanır. Eğer insan 
sahip olduğu yetenekierin ve va5ıfların bazılarından yoksun ol
saydı ya melek olurdu ya da başka bir hayvan; fakat insan ola
mazdı. Varl ığı alt üst olur kendisinde ameline tesir eden ve yön 
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veren her 'hangi bir kuvvet bulunmazdı. Öte yandan ona varlık 
veren kudret arnellerinde insana hiçbir zorlama getirmediği gibi, 
Allah 'ın ezeli ilmi de insanın iradesi ile işleyeceği her işi ihata 
eder; O, onun falan vakitte falan iyi işi yapacağını ve bundan 
dolayı mükafaatlandırılacağını, falan vakit de falan kötü işi ya
pıp bu sebeple de ceza göreceğini bilir. Her halükarda, arneller 
insanın dilemesi ve kazanmasıyla meydana gelir; Allah'ın ilmin
de insanın arnelini seçmesi.ne ve kazanmasına engel teşkil eden 
hiçbirşey yoktUr. öte yandan, Allah'ın i lminde varolan her şey 
Allah tıratından bilindiği şekilde, gerçeğe uygun olarak 
meydana gelmesi icabettiğinden, kadere göre meydana gelmek 
durumundadır; çünkü "Gerçek değiştirilemez "; i laht ilim değiş
rnekten uzaktır. 

Günlük hayatımııda çok daha yakın bir misalimiz var; isyan 
eden inatçı bir insan yakini olarak bilir ki kendi ihtiyarı ile baş
kasına ( el-emir ) karşı isyan etmesi, emrin kendisini cezalandır
masına sebep olacaktır; fakat, bunu böyle bilmesine rağmen, yi
ne de isyan eder ve cezaya maruz kalır. Bu konuda bildiği ve ger
çeğe de uygun olan hiçbirşey, ister onu yapmasına engel olmak 
isterse onu yapmaya zorlamak için olsun, onun böyle bir şey 
yapmaya yönelmesinde en ufak bir tesirde bulunmaz. O halde, 
akıl noktı-i nazarından, bu meydana gelecek şeyin öngörülmesi, 
ne fren ne de defetme olarak değerlendirilebilir. Aslında ele aldı
ğımız bu mesele çok basittir, fakat ibarelerin istikrarsızlığı ve 
lafızların çeşitliliği sebebiyle allak bullak edildi. 

Eğer isteseydim, bu tezi dahada geliştirirdim; çünkü, öyle 
ümit ediyorumki onu gel iştirmem doğru. düşünmeye alışmış ve 
lafzı değerlendirmeler sonucu fıtratı bozulmamış bir akla yaban
cı gelmeyecektir; fakat imanın sıhhate kavuşmasından böyle bir 
şey yapmaya ihtiyaç olmadığı için bu konuyu derinlemesine ele 
almaktan kaçındlm. Ayrıca, bir insan bir meseleyi mübalağalı 
tarzda açıklarsa, ispat etmek iç in ne kadar itina gösterilirse gös
trilsin, ammenin akılları böyle bir meseleyi anlamaktan acizdir. 
Seçkinleriı:ı büyük çoğunluğunun düşünceleri de "talılid Juışttı-
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lığı " diye adlandırabileceğimiz bir hastalığa yakalanmıştır. Bu 
sonuncu kişiler önce birşeye inanırlar, sonra onun akli ve mantı
ki delillerle ispatlanmasını isterler; bu mantı ki doğrulamanın  da 
mutlaka inançlarına uygun olmasın ı arzularlar; fakat getirilen 
deliller ve yapılan ispatlar onları inandıklarına aykırı bir sonuca 
götürürse onu reddederler ve ona karşı mücadele etmeye koyu
lurlar; vardıkları bu netice bütünüyle akla aykırı da olsa onların 
tutumlarında bir değiş ikl ik  olmaz. Bu anlayışta olanların çoğu 
önce inanırlar sonra del il getirirler; onlardan inançlarını üzerle
rine dayandırmak için del il ler getirenler çok azdır. Vicdanlarının 
derinl iklerinden gelen bir ses onlara "nefsini çıkmazlara sürüklü
yenlere yazıklar olsun; bu, Allah 'ın, yaratmasıyla kurduğu ni
zamı alt üst eder, şeriatı üzere yaşamamız için bize verdiği öğüt
leri tahrif eder " diye bağırsa, derhal şaşı rırlar, dehşete kapılırlar, 
fakat hemen arkasından sakinleşirler; bozuk bir yolda oldukları
nı düşünürler ve işaret edilen yola yönelirler. Gerçek güç ve kud
ret sah ibi Allah { c. c. )'tır { vela havle vel akuvvete ill a  billahil
al iyyil-azim ). 

GÜZEL VE Ç i RKiN I Ş LER 

insanın isteyerek yaptığı fi i l ler kavrayışlarımız çevresinde 
kalan eşya sınıfına girerler; onları netsimizde hissederken veya 
kendimizde gösterirken duyduğumuz şey, tamamen hislerimize 
dokunan veya muhayyilemize giren maddi bir şeyi algıladığımız 
zaman duyduğumuz şeye benzer. Bu açık ve kesindir ( bedihi ), 
h içbir delile Ihtiyacı yoktur. 

Netsimizde güzel -şeylerle çirkin şeyler arasında tabii bir ayı
rım ( temyiz ) olduğunu buluyoruz. Kadınların güzel l iğini 
beğenmek konusunda erkeklerin zevkleri veya erkekl�rin yakı
şıkl ılığını değerlendirmede kadınların, zevkleri farklı olsa da, 
kimse, özell ikle ahenkli bir görünüm veren şekle sah ib olduğun
da, bir çiçeğin renklerinin sahip olduğu güzellik; o bir bitki yada 
bir ağacın yapraklarının arzettiğ i güzel düzen hakkında farklı bir 
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görüş belirtmez; aynı  şekilde herkes, bazı kısım ları kır ı lmış ve 
bazıları da koparılmış düzensiz bir objenin ç irkinliğ inde i ttifak 
eder. Güzel karş ısında zevk veya hayranl ık, ç irkin önünde de 
iğrenme veya tiksinti duyar; bu ayırımı hem görme hem de i şit· 
me, dokunma, tadma ve koklama Y?luyla yaparız; her insan bu 
a lgı larından her b ir i yardımıyla onu �uyar. 

Eşyanın güzell ik ve ç irkinliğini tanımlamanın yeri burası de
ğildir; fakat h içbir kimse insan ın ve hatta bazı hayvanların güzel 
i le ç irkin arasında ayırım yapma yeteneğine sahib olduğuna kar
şı çıkmaz. ÇeşitJ i türlerdeki sanatlar, işte bu temyiz üzerine.bina 
olmuşlardır ;  medeniyet de günümüzdeki sevyesine erişinceye ka
dar yine bu ayırım üzerinde yükselip gelişmiştir. Öyleyse zevkler 
değişse de eşya bizatihi güzel veya ç irkinöir. 

Bu durum, yukarıda söylenildiği gibi, algılanılail eşyada 
açıksa da, aklın idrak ettiği ve fikirler ( mana ) d iye adlandır
dığımız ruhi veya manevi şeylerde, muhtemelen, daha da açık
tır; fakat güzell iklerinin değer ölçüsü fırklıdır .. Allah ' ın varlığı 
fikri, latif ruhlar, insanın ahlaki vasıfları gibi ruhi olgunluklar 
( ma'külat ) bizatihi bir güzelliğe sahiptirler; onları kavrayan 
kimse bu güzell iği hisseder ve ona hayran kal ır. Aynı şekilde 
fikir eksikliği de gelişmiş idrak güç lerinin inkar etmediği bir 
çirkinliğe sahiptir; bununla birlikte insanın bazı durumlarında 
onla'r hakkında edindiği izienim maôdi şeylerin çirkinl iği nden 
hissettikleri izien imden farklı olur. Noksan bir aklın, sükut et
miş bir himmetin ve zay ıf bir iradenin ç irkinl iğ in i inkar eden 
kimse var m ı? Bu manevi noksanl ıklara sah ip olan kişilerin nok
sanl ıklarını örtmeye çalışmaları ve bazan bu vasıfların sıziarı olan 
özell iklere sahip oldukların ı söyleyerek övünmeleri manevi nok
sanlığın çirkin bir şey olduğunun yeterli delilidir. 

Öte yandan Ç irkin, eserlerinin güzel olmasıyla birlikte güzel 
olabilir, fakat eserlerinin güzel olması şarttır. Aynı biç imde gü
zel bir şey de, kötü şartlar içinde bulunması yüzünden kötü ola
bilir. Mesela acı birşeyden hoşlanılmaz, ç irkin ve biçimsiz bir 
krala da bakılmaz. Ancak çirkin bazan sağlad ığ ı yararlı sonuca 
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göre güzel sayıldığı gibi güzel de sebep Qlduğu kötü sonuca gör 
göre bazan çirkin görülür. 

Bununla birl ikte bu acı şeyin hastalığın tedavi edilip vücudun 
sıhhate kavuşmasında iy i tesir yapması, çirkin kra l ın halkına 
karşı adil olması veya özel bir durumda bizzat bize iyilikte bu
lunması, onun suretin i gözönünde bulundurduğumuzda düşün
cemizin durumunu değiştirir. Böylece, güzel eser kendisini mey
dana getiren şeyi, göz kamaştırıcı güzelliğin in parlaklığını yayar 
ve artık vicdan onun varl ığını güzel olarak algılar; aynı şekilde, 
zarar verdiği takdirde güzel bir şeyin çirkinliğinden söz ederiz; 
bize zulmetmeye veya zarar l ı  olmaya devam ettiği takdirde on
dan tiksinti duyarız. 

du dünyada bulunan eşya olaylar sınıfından olduklarına, ister 
kendiliklerinden isterse eserleri yoluyla olsun, algılarımız ve 
aklımıza dokunup tesir ettiklerine ve nefsimiz onların eserinin 
belirtisini tıpkı maddi varl ıkların suretinin belirtisi gibi aldığına 
göre, akıl sahibi bir insanın, bu dünyanın öteki şeylerinden bah
settiği gibi, ihtiyari fiillerden sözetmemesi mümkün müdür? El
betteki haY.If\:ünkü onlar da mevcudat sınıfındandırlar; şüphe
siz onlarla ilgili i lkeler de bu dünyada bulunan öteki eşyanın hü
kümleri gibidir. 

Nefis, güzel şeyler hakkında hissettiğini bizatihi ğüzel olan ih
tiyari fıiller için de h isseder; mesela, düzer:ıii bir ordunun hare
katı, resmi  geçidi veya günümüzde ''jimnastik " diye adlandırılan 
oyunları oynayan profesyonel · oyuncuların hareketleri veyahut 
bir vitrozün müzik kurallarına göre okuduğu melodiler onda 
aynı hissi uyandırır. Aynı  şekilde nefıs bazı zayıf akıl l ı  kişilerin 
bir korku veya sıkıntıya maruz kaldıklarında gösterdikleri şaş
kınlıklar, düzensiz hareketleri, gözü sulu kimselerin veya kadınla
rın ağlamasını, korkmuş kişilerin renklerinin uçması ve ç ığl ıkla
rı (44) gibi bizatih i çirkin olan fiilleri, aynen çirkin bir şey gör

düğünde duyduğu duyguya benzer bir algı ile algılar. 

Nihayet, ihtiyari fiil ler içerisinde bizatihi güzel ve çirkin ol

mayıp bıraktığı elem ve lezzete göre değerlendirilenler acalak 
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yüzünden kötü olanlar olduğu gibi, bir lezzeti celbbettiği veya 
bir kötülüğü uzaklaştırdığı için güzel olanlar da vardır. Vurmak 
ve yaralamak gibi insanın acı ve üzüntü veren bütün hareketleri 
çirkin fıiller sınıfına; açlığı gidermek iç in yemek yemek, susuz
luktan kurtulmak için su içmek ile lezzet veren veya kötülüğü 
def eden bütün davran ışlar da ikinci sınıfa girmektedir. Ve bu 
değerlendirmeye göre güzel lezzet veren, çirkin de acı veren şey 
anlamını ifade eder. 

Insanların güzel hareketlerle çirkin hareketler arasında yap
tıkları böyle bir temyiz, gel işmiş hayvanların yaptığı temyizden 
biraz farklılık gösterir; m�.:�htemelen böyle bir ayırım hislerin 
kuvvet ve zayıfl ığında, algılama gücünde ve insanın güzel ile ç ir
kinln çeşidi mertebeleriyle ilgili olarak yaptığ ı temyizde bulu
nabilir. 

Aynı şekilde denebilir ki, · bir yarar eelbeden ihtiyar i fii l i er 
güzel, zarariara yol açanlar ise çirkin hareketlerdir. Bu tür fıil ler 
sonuçlarına göre değerlendirilir ve algılanır. Bu yönden, güzel ile 
çirkin arasında yapılan temyiz en kamil anlamını almış olup bu 
ayırım özellikle insana mahsustur; en azından aşağı bir derecede 
olmamak şartıyla hiç bir hayvan bunu onunla paylaşmaz. Bu tür 
kamil bir temyiz yalnızca akla aittir ;  Allah'ın insana hem akıl 
hem de fikir vermesi Hikmeti'nin bir sırrıdır. 

işte bazı güzel ve hoşa giden şeyler sonuçları itibariyle çir
kinleşir; çok yemek ve içmek, şarkı ve türkü ihtirası, cinsi arzu
lara düşkünlük bunlardandır; çünkü bunlar sağlığı bozmakta, 
aklı sarsmakta arneli yok etmekte, acze ve değerden düşmeye 
götürmektedirler. Bu durumda, güzel şeyin . çirkinliği, en kötü 
görünümü ile ölüme kadar devam eden elemlerinin uzunluğuna 
kıyasla lezzetinin kısalığından, lezzetin şiddetiyle elemin gücü 
arasındaki nisbetsiziikten kaynaklanmaktadır. 

Güzel etkisi olan elemler de vard ır; mesela, rızkımızı kazan
mak veya nefsin ihtiyaçlarını normal düzeyde tutmak için yaptı� 
ğımız işlerdeki yorgunluğa katlanırız; bedeni ve akli kuvvetleri
mizi devamlı ve düzenli bir tartda, kendilerine tayin ve tahsis 
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edilmiş lezzetlerden gereken paylarını almaların ı  sağlamak gaye
siyle veya, eğer hayat bir elemler vadisi olarak düşünülürse en 
azından hayatın elemlerini azaltmak üzere bazı lezzetlerden ken
dimizi uzak tutarız. 
insanın nefsin i  ve akrabalarını savunmak için gerek kendi nev'in
den gerekse başka türlerden olan düşmaniarına karşı yaptığı sa
vaş da akl ın güzel bir şey olarak değerlendirdiğ i kötü olgulardan 
biridir. insanın hislerinin gelişmesiyle orantı l ı  olarak, insan bu 
savunmasını daha büyük bir daireye yayar; önce aileye, sonra 
kabileye ve en sonra da bütün halkına kadar uzatır. insan bu mü
cadelede hayatını kaybetmeye kadar varan bir çok tehl ikeyle 
karşılaşıır; öyle ki aklı bu mücadelede ölmeyi kendisinin gözle
rinde canlandırmasa da, nefsinin sıkıştırdığı bir başka hayatın 
garantisi sayar. Ayrıca insanın ilminin yetişmediği bu alemin ha
kikatlerini keşfetmek için sarfettiği gayretleri ve katlandığı yor
gunlukları da zikretmek icap eder; öyleki, gücümüzün yettiği 
ölçüde gerçeği bulmanın verdiği tatmirı olma duygusuna oranla 
sarfedilen bu gayretler bir hiç hükmündedir. 

Benimsenmeyen lezzetlerden çirkin olan lezzetl i şeylerden 
birisi, bir ,başkasının çalışması sonucu kazandığı şeye el uzat
mak, veya kin beslenen ve düşmanlık duyulan kimseyi veya ser
vetini ortadan kaldırarak kin ve düşmanlığı artırmak esasına da
yanan lezzettir. Çünkü bu davranışlar, şiddete baş vuran kimse· 
ye kadar uzanan bir genel güvensizliğin tohumunu taşırlar. 
Vaadler ve görevler yerine getirildiğinde veya, tersine, bun
ları yapmaktan kaçınıldığında olan şeyi kolayca tasarlar, göz
ler önünde canlandırırız. 

Insan aklı bütün bunları uzun zamandan beri bilir ve onları 

zararlı ve yararl ı  sınıfiarına ayırır; birincisini "şer fiili", ikin
cisin i  de "hayırlı amel" olarak adland1nr. Bu ayırım, fazilet 

ile rezilet arasındaki temy izin de temel in i oluşturur. Ne var 
ki, düşünürler onları rezilet ve fazilet diye tanımlarlar ve bu tür 
tanımı benimseyenler de oldukça !nsan düşüncesi , bu meseleyle 
meşgul olanların ak!f durumlarına göre fazilet ve rezilei özellik· 
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lerini aşağ ı yukarı aç ık  bir şekilde tanımlamasın ı  bildi; insanın 
bu dünya hayatındaki mutluluğunu ve mutsuzluğunu ona daya
d ı ;  aynı şeki lde medeniyetin yükselmesini ve gerilemesini, millet
Ierin yükseliş ve yıkı l ış ını toplumların güçlülüğünü ve zayıflığını 
da bu tan ıma isnat etti ; fakat bu düşüncede olan yazarların sayı
sı çok azdır. 

Bütün bun lar aklın benimsediği i lk gerçeklerdir; hiç bir din 
bilgini ya da feylosof bu konuda farklı görüş belirtmez. Bu ko
nuyu şöyle özetleyebiliriz: ihtiyari fiil ler, ya zatları gereği, ya da 
hassa veya amel üzerindeki tesirleri itibariyle, güzel veya ç irkin
d irler; insan ın akl ı veya duyuları, bir nassa dayanma ihtiyacı 
duymaksızın, yukarıda misal verdiğimiz çeşitli davranışların ve 
işlerin güzel olanlarını çirkin olanlarından temyiz edebilir. Bazı 
hayvan türlerinde gördüklerimiz bunu doğrulad ığı  gibi, dinin 
manasın ın ne olduğunu bilmeden önce, çocuğun davranışlarında 
müşahade ettiklerimizi de buna delil getirebil iriz ; ayrıca insanın 
tarihi ve i lkel durumu i le ilgili olarak bildiklerimiz de bu konu
daki görüşümüzü doğrular. 

Burada bazı düşünürlerin, karıncaların durumuyla ilgi l i  göz
lenimini nakletmenin faydadan hali olmadığ ına inanıyoruz. 
Onlar şunu anlatırlar : Bir gurup karınca kendilerine bir yuva 
yapmakla meşguldü, (45 )  onlardan işlerin murakıbı olduğu san ı· 
lan biri an iden gel iverdi; işç ilerin evin tavan ın ı  gerekeı,ı yüksek
likte değil, daha alçak yaptıkların ı  gördü; hemen onun y ıkılma
sını emretti ve yuva yıkıldı; sonra duvarlar ön görüleıl seviyeye 
kadar yükseltildi ve eskisinin kal ıntılarıyla uygun gör�len yük
seklikte yeni bir yuva inşa edi ldi :  i şte zararlı ile faydalı arasın
daki temyiz budur. işte bu sebepledir ki, fiilierin mutlak olarak 
ne güzel, ne de ç irkin olduklarını iddia eden kimse yaln ızca ken
di aklının varlığını inkar etmez, fakat karıncalardan daha ahmak 
olduğunu gösterir. (46) 

Allah' ın varlığının ve kemal sıfatlarının akıl i le id rak olunabi
leceğin i daha önce söyledik. Eğer bir düşünür, bazı insan toplu
luklarının durumunda olduğu gibi, kendisine ila.ht tebliğ ulaş-
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maksızın, yalnızca akl't de1i l  vasıtasıyla Allah'ın varl ığını ve sem'i 
sıfatiarını ispat ederse, �nra bu istidlal ve nefsinin çeşitli merte
beleri konusundaki akıl yürütmelerinden, bazı başka toplulukla
rın yaptıkları gibi, ruhun ölümden sonra da devam ettiğine dair 
aklf del iller getirirse ; �nra buradan doğru veya yanl ış olarak, in
san nefsinin ölümden sonra da var olması, bu varlığında kendisi 
için mutluluk ve muts�luk ( saada ve şakava ) bulunması icap 
eder görüşüne varırsa;: ölümden sonraki bu saadetin Allah'ı bil
mek ve güzel ahlak sahibi olmak; nefsin ceza görmesinin ise, 
Allah'ı ilah olarak tanJ(hamak ve kötü arneller işiemekten kay
naklanır derse; nihaycie ınsan ın ölümden sonraki varlığında me
sut olmasını sağlayan h�yırlı arneller ol�uğu gibi, ahiret hayatın
da ceza görmesine seb@ olan zararlı hareketler de vardır sonu
cuna varırsa; bu düşünülü, yalnızca akla isnad ederek, Allah'ı bil
mek vaciptir, bütün faziletler ve bunlara bağlı olarak yapılması 
gereken arneller farzdır, rezillikler ve rezil işler kötüdür; güzel ha
reketleri yapmamız, kötü davranışlardan da kaçmamız şarttır, 
demekten yasaklıyan aklt veya dini engel nedir? Başkalarını da 
bu inançları paylaşmaya ve yaptığı hareketleri yapmaya çağır
ması için bazı yararlı kurallar koymasına kim mani olabilir? i la
hi bir nassa aykırı olmadıkça bütün bunları yapması caizdir. 

Bununla birl.ikte, insanların genel durumunun böyle olduğu
na yani herkesin akıl yoluyla Allah ' ı  bilmenin vacib olduğuna 
faziletierin ahiret hayatında saadete ve kötülüklerin de cezalara 
sebep teşkil ettiğine inandıklarını kimse iddia edemez. üstelik 
bütiin milletierin mevcut durumları, böyle bir görüş belirten 
kimseyi, hata işleyen veya günahkar birisi olarak niteleyen bir 
anlayış içerisinde olduklarını gösterir. 

Eğer insanın duyduğu ihtiyaçları ve karş ı laştığı tehlikeler, 
mesela til veya arslanınki gibi sınırl ı olsaydı ve zekası bu ihti
yaçlarını aşmasaydı kişiden kişiye göre değişmeyen yolları ta
kip ederek, kendisi için yararlı olana erişir ve kendisine zararlı 
olandan da kaçınabilirdJ. Bu durumda hayatı çok mutlu olur ve 
komşusunun veya başkasının kendisine yapacağı kötülUkten ko-
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runabilirdi. Aynı şekilde öteki hayvanlar da bütün tehlikelerden 
ve başka canlıların saldırısı endişesinden kurtulabilirdi. Böylece 
hem kendisi hem de hemcinseleri ihtilafa düşmezler ve r--yatla
rını o daire içinde mutlu bir şekilde sürdürürlerdi. 

Fakat onun hakkında insan türüne dair hükme göre hükmo
lundu yani insanın ihtiyaçlarının sınırlı olmadığına hükmolundu 
ve varl ığını sürdürmesi, geçimini temin etmesi de özell ikle her
hangi bir iklim (47) ve bir yerle sınırlı tutulmadı. Aksine ihtiyaç
larını temin etmek üzre kullanması ve her iklimde ve her durum
da varl ığını en iyi biçimde �ürdürmesi için insana bir takım idrak 
güçleri verildi; ancak hem bu idrak güçlerinin tezahürleri, hem 
de tavırları•ve neticeleri ırklara, milletiere ve kişilere göre önemli 
farkl ll ı lk gösterirler. Eğer bu farklıl ık olmasaydı, insan diğer 
hayvanlardan yalnızca bedenin dikey yapılı ve parmaklarının 
geniş tırnaklarının yassı olmasıyla ayrılırdı. 

Allah ( c. c. ) insana hiçbir hayvanda bulunmayan üç meleke 
verdi ;  hafıza, muhayyile, tefekkür. Bellek veya hafıza insana, 
önemli  uğraşıları sebebiyle ilgilenemediği geçmişe ait suretleri 
ele aldırır ve yeniden yaşatır ;  hoşlanılan ve hoşlanılmayan suret
lerden, insana, onların benzerlerini veya zıtlarını hatırlatan sureti 
sunar; zira bir şey ya onun benzeri yada zıddı görülerek hatırla
nır. Bu apaç ık bir gerçektir. Muhayyile ise, bu hatıralara sanki 
bu anda mevcutmuş gibi bir cismiyet verir ;  daha sonra da, geç
miştekinin taklidi biç iminde, ona gelecek iç in elem ya da tezzet 
misalleri sunar; bizi tezzetleri arayıp tatmaya elemlerde,, de kaç
maya sevkeder. Nihayet insan ona ulaşmasıiu sağlaması amacıy· 
la fikre müracaat eder. 

Insanın mutlu veya mutsuz olması işte bu üç melekesine bağ
l ıdır; Onları kullanışına göre mesut veya bedbaht olur. 

Hafızası güçlü muhayyilesi sakin ve düşünmesi isabetl i insan
lar vard ır. Böyle bir insan, mesela, mal ını israf eden ve har vurup 
harman savurarak elinde olanı gereksiz yere tüketip sıkıntı iç ine 
düşen adamın durumunu düşünür; hemen kendisinin geçmişte 
çektiği geç im sıkıntısını hatırlar, sonra mal ı, faydasını ve gerek 
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kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse bir başkasının yok
sulluk halini görmenin sebep olduğu üzüntüyü dindirrnek sure
tiyle olsun sağladığı yararı gözleri önünde canlandırır. Nihayet, 
bu arada, bir başkasının haklarını ihlal etmeksizin mal kazanma
nın yollarını tahayyül eder; işte o zaman tefekkör eder ve sonun
da Allah'ın kendisine verdiği yetenekleri kullanarak ve emrine 
sunduğu fiziki güçleri çalıştırarak dürüst bir iş yaparak bu malı 
elde etme yollarını arar. 

Buna karşılık itidal sınırlarırıı aşan, başkasının :>ahip olduğu 
mal ve servete bakarak geçmişteki zenginliğini,. miireffeh duru
munu hatırlayan insanlar da vardır. Bu hatıriama ona gelecekte 
daha büyük lezzetlere kavuşma hayalini verir ve o, bu daha bü
yük lezzetleri mal ve serveti hayal etmeye ve dilemeye devam 
eder; sonunda hayati tefekkürü karartır ve bu malları kazanması
nı sağlayacak yolları ona kapatır. O zaman bu malları gerçek sa
hibinin elinden almak ve kendisi için faydalı olduğunu umduğu 
işte kullanmak amacıyla yeteneklerinden yararlanmaya veya 
hile yapmaya çalışır. Fakat, böyle yapmakla Allah'ın kendisine 
lutfettiği yetenekleri felce uğrat1r; Allah 'ın kulları arasında yer
leştirdiği güveni ortadan kaldırır, dolayısıyle haksızlığa ve ahlak 
bozukluğuna yol açar; fakat ne kendisinin ne de çevresindekile
rin; bu işe benzer işler yapmak yoluyla rahata kavuşmaları kolay 
bir şeydir. 

insanların yaptıkları işlere şöyle bir göz atmak onların yap
tıklarını belirtilen bu iki sınıf işten bl-rine sôkmak için yeter
lidir. Belleğin güçiiilüğü veya zayıflılığının, muhayyilenin sakin
liği veya kışkırtıcılığının, tefekkürün doğruluğu veya aldatıcılığı
nın insanın işleri arasında yararlı ve zararlı ayarımı yapmakta 
bile fevkalade büyük tesiri vardır. Ayrıca, iklimin, micazın, çev
renin; yani ana ve babanın yakın akrabaların ve arkadaşların 
muhayyile, tefekkür ve hatta bellek üzerinde önemli bir tesirle
ri mevcuttur. 

Bu durumda, ilim adamları, bazı amallerin faydalı ve bazıları· 
nın da zararlı, veya başka deyimlerle, bir kısım işl erin güzel ve 
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bir kısım işlerin de çirkin olduğunda itifak ederler ; düşünürler 
arasında doğru düşüneeli ve mu 'tedil mizaçtı olanlar bulunduğu 
gibi, bu temyizin gerçek bilgisine ulaşabilen, doğru bir biç im
de onun sırrına nüfiiz edebilenler de vardır. Aynı şekilde alim· 
ler, geçici bir üzüntüye sebep olsa bile kalıcı yararlar ihtiva 
eden işlerin veya hareketlerin güzel, şu andaki lezzeti büyük 
olsa da kişinin vücudunda ifsada yol açan veya onun muhitini 
bozan düzenini altüst eden işler veya davranışların da çirkin ol
duğunda ittifak ederler. Bununla birrikte, )1lizacların fiziki ya
pıları, menşe'leri ve bulundukları muhitin değişik olması sebe· 
biyle, özel olarak her arnelin güzelliği ya da ç irkinliği konusun� 
da farklı görüşler sahibtirler. (48) 

Onun içindirki, her taraftan kötülüğe yönetirler; fakat onlar
dan herbiri sadece yarariıyı aradığını ve zararlıdan sakındığını 
sanar. insan aklı tek başına kişiyi bu dünyada saadete ulaştıra
maz; ancak tarihin bize isimlerini bildirdiği bazı kişiler bu ku· 
ralın dışındadır, fakat gelecek kuşakların hatıriayacağı bu istis· 
nai kişilerin sayısı bütün çağlar boyunca parmakla gösterilecek 
kadar azdır; daha önce bu kişilere işaret ettik. 

Aynı, şekilde insanlar, kendilerinden daha güçiii ve üstün bir 
varlığa tesl im olma konusunda ittifak etmelerine ve pek çokları· 
nın da bu hayattan sonra bir hayatın varlığını hissetmelerine rağ· 
men, "Marifetullah " ve ahiret hayatını bilmek hususunda aynı 
seviyede değildirler ; onlar bugünün yarını olduğunu, yani dün
yadan sonra ahiret hayatının başlangıcını da temyiz edebilecek 
hususlarda ittifak halinde iselerde bazı insan topluluklarının 
putları mabud kabul ederek onlara tapınma yolunu ortaya atma· 
ları akılların bozulmasına ve saadetten uzaklaşılınasına sebep ol
du. öyleyse Allah { c. c. } hakkında bilinmesi icabeden herşeyi 
bilmek, ahiret hayatı ile ilgili olarak anlaşılması icabeden herşe
-Şeyianlamak ve insanın arnellerinin ahirette karşılaşacağ ı so
nuçları, yani ceza v�ya mükifatı öngörmek insan aklının sı nır la· 
rını aşar, tek başına akıl bunları bilmeye güç yetiremez; bunun· 
la birli kte, kendilerini hidayete davet eden bir peygambere sahip 
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olma şerefine nail olmamalarına rağmen, Cerıabı Al lah ( c. c. )'ın 
kamil bir akıl ve basiret nuru ile donatarak seçkin ve sevilen kul
ları yaptığı az sayıdaki kimseler bu konulara nüfiiz edebilirler; 
(49) eğer onlara Pir peygamber gelseydi ona ilk uyan kişiler 
olurlardı. Belki de onlar uluhiye�inin yüceliği üzerinde düşünül· 
düğünde şanına lay ık olmayan bir yolda fikirlerini kullanarak 
Allah'ı bilmeye ulaştılar. 

Ahiretle alakah bazı başka durumlar daha vardır ki insan aklı 
tek başına onlara u laşamaz; Elemler ve lezzetlerin derin lemesine 
bilinmesi ve arnellere göre hesaba çekil me durumları bunların 
başında gelir. 

Öte yandan, ne bü dünyada ne de öteki alemde fayda yönünü 
ken4i kendimize bilemediğimiz arnel ler de vard ır; (50) mesela, 
namazların rekatlarının sayıları, haç ve islam dinindeki öteki 
ibadetlerle ilgili arneller ve bunların yapılış şekilleri bunlardan· 
dır. Yahudilikteki bazı ayinler ve yapılış şekilleri i le Hırıstiyan· 
lıktaki tevessül ve zühd inanışları da faydası"akılla bilinemiyen 
konulardandır. Bütün bu meseleler aklın tek başına kendisinde· 
ki fayda yönünü bilemediği hususlardır. Bunlarda insanlığın saa
deti olduğunu yalnızca Allah ( c. c. ) bilir. (51 ) 

Insan aklı bu konularda, zihni ve bedeni yeteneklerini dünya 
ve ahiret hayatında kendisine yararl ı  olanlara doğru yöneltmek 
için, hayata yön veren kuralları belirlemeye, ilaht sıfatiara iti· 
kat şeklini tayin etmeye ve ahiret hayatı hakkında bilinmesi 
icabeden şeyleri bilmeye; kısaca dünya ve ahiret saadetinin yol
larını elde etmeye yardım eden bir yardımcıya muhtaçtır. Bu 
yardımcı, ancak insanın kendi soyundan olduğu takdirde, insan 
üzerinde tesiri olur, söylediği insan tarafından anlaşıl ır veya kav 1 
ranabilir. Ayn! şekilde, insanlardaki alışılagelen hususiyetlerin 
üstijnde veya bildiğimiz vasıflarının ötesinde bir takım özellikle· 
re ve vasıflara sahib olması itibariyle bu yardımcı veya rehber 
öteki bemcinslerinden ayrıl ır; Eğer insan soyundan olmasaydı 
ne tesiri olacaktı ne de bu üstün: öı;ellikleri bilinecekti. Işte bu 
rehber, belirti len özellikleri ve yetenekleri sayesinde, kullarının 
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gerçek yararlarının neler olduğunil bilen, kemal safatiarını ve 
bunlar hakkında bi linmesi lazım olan hususları gerektiği biçim
de tanıyan, ahiret hayatını ve onda olan şeyleri tam olarak bi
len Allah ( c. c. ) adına konuştuğunu i sbatlar. Insanların onları 
anlarnaları ve bu rehberi n l'ıerşeyi bileri ve �anıyan Varlık adına 
konuştuğuna inanmaları, aklın kapal ı olanları aç ıklamasına ve 
kavrayamadığı şeyleri de kavramasına yardım eder. {52) 

BU REHBER PEYGAMBERDIR 

Peygamberlik, Allah ( c. c. ) 'a verilmesi gereken sıfatiarın ve 
bütün insanların bu hususta bilmeleri icabeden kavramların neler 
olduğunu belirler; seçkinlere avamın ötesine yükselmelerini ve 
onlardan faziletli olmalarını sağlayan ilimleri gösterir, ama on
ları umumi bilgileri öğrenmekle de mükellef tutar, şu JQdar ki, 
insanın özellikleriyle alakah olan bu meziyet ancak avama ye
terli olması caiz olan derecede mütahattim olabilir. Böylece, 
bizleri Allah 'ın Varl ığına ve Birliğine, kemal sıfatlarla donanmış 
olduğuna inanmaya yöneltmek üzere peygmberler geldi. Bizi 
Al_lah'ın varlığını isbat edebilecek bir yol üzere koydular. Bu 
hususi il imleri elde etmenin zaruri ve faydalı, dinin bu konuda 
bilmemizi lüzumlu gördüğü veya kötü saydığı birşeyi bilmeme
nin ya da inkar etmenin da yasaklandığını ve zararlı olduğunu 
ancak Din bize yak'lnı bir şekilde öğretir. Zira kalbin tatmin 
olmasını  sağlayan bu tür bilgi ancak ve ancak i laht naslar yoluyla 
elde edilir. Hatta insan sadece aklı ile bu 'bi lgilere ulaşsa bile, 
bi lgisi, ruh huzurunun temelleri olan iman ve yakinın verdiği 
bi lgilere benzemez. Dinin belirlediği şekilde bilmenin ve bu 
yolla kazanılan bilgilerin belirli bir mükafaata, bunun zıddının 
yani dini bilgisizliğin ve dini bilmeyi önemsemezliğinde muay
yen bir cezaya sürüklediğini buna ilave-edersek, Allah'ı bilmeye 
götüren �u bilgilerin bize yalnızca Din tarafından telkin edildiği, 
yani Allah 'ı bilme yolunun dini olduğu sonucuna varılır. Bunun
la birlikte belirtilen durum, ona ulaşmasak bile bu sıfat üzre 
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Allah'ı bilmenin ( ma'rifetullah ) bizati h i  güze.l olduğuna engel 
teşkil etmez. Zaten Din gerçeği açı klamaya geldi. Öyleyse, gü

zeli ihdas eden din değildir, fakat güzel olan eşyay ı Kur'an 
ayetleri doğrular. Mesela Yusuf suresi 39. ayetinde şöyle buyu
rulur: " Ey tutuklu arkadaşlarım ! Ayrı ayrı bir sürü uydurma rab
leri mi daha iyidir, yoksa herşeyden üstün olan bir tek AI Iah'mı?" 
Bu ayetin aç ıkca işaret ettiği gerçek şudur ; eğer insanlar bir 
sürü tanrılar edindilerse, kendi güçlerinin ötesine yerleştirdikle
ri en büyük otoritenin aranmasında kalbierini farklı yönlere yö
neltirler; bu durum her tarafı kalbinin seçtiği yönü taassub dere· 
cesinde savunm�ya sürükler, oysa ki, bu dağılma ve fanatikliğin, 
insanlar arasındaki ahenk ve samimiyeti bozan tohumları taşı
dığı herkesee bilinen bir gerçektir. Buna karşıl ık tekbir ilaha 
inanmak, nefislerin ihtiraslarını, ihtilaflarını ve farklı eğilimlerini 
bütün Ümmetin emirlerine itaat ettiği bir tek otoritede, birlik 
inancında toplar onların saadetlerinin temeli olan kardeşlik niza
rnı i şte bu birlik i nancındadır. inancım odur ki, onlar, uzun za
man birbirinden uzaklaşmış olsalar bile, yine bu T evh'id inancına 
dönerler. O halde Din ve dini naslar hem bize bazı inançlar tel
kin etme hem de güzeli göstermek ve ona yöneltmek üzere geldi . 

I şte peygamberlik bu inanç esaslarına istidlal yollarına, onlar
la ilgili hususi bilgilerin elde edilmesine, bu yolla kazanılan bilgi
nin güzelliğine, cehaletin kötülüğÜne, dinin vacib kıldığı bir şe
yin inkar edilmesinin sebep olacağı kötü neticelere, kötülüklerin 
mahiyetinin ancak din yolu ile bilinebileceğine taalluk eden ve 
özellikle akıl ile halli mümkün olmayan gerçek bilgilere nefsin 
tatmin olacağı bir surette irşad eder. 

Peygamberlik, iman ın dünya ve ahiret saadetini sağlayacak 
arnelierin neler olduğunu beyan eder; i nsandan, Allah adına, 

kendisine belirlenen kurallara uyrnasını ister, fakat ekseriya 
emirler ve nehiy.lerdeki güzel ve çirkihi de ona açıklar. I yilikler 
karşıhğında belirli mükafatlar va'deden, kötülükler için de 
rriuayyen cezalafarın olduğunu bildiren �eriatın hükümlerine uy
gun olarak, bize emredilen veya sadece öğütleneo hayırl ı amelle-
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ri yapmak, yasaklanan hareketlerden kaç ınmak, yap ılan bir iyi· 
l iğ in falan sevabı, işlenen bir kötülüğün de falan cezayı gerektir· 
diğini bilmek ve benzeri vecibelere beşer aklının tek başına ula· 
şamıyacağı hususlardır; bunlara ancak din yoluyla erişilebil in ir. 
Bununla birlikte, bu durum, emredilen şeylerin bizatih i güzelde 
olduklarına, dünya ve ahiret hayatında bize yarar sağladıklarına, 
geç im durumlarımız, sihhatimiz, can ımız, malımız ve ırzımızın 
korunmasında müsbet tesirde bulunduklarına; yani dünya ve 
ahiret saadetlerine ulaştırdıklarına; insanın kalbini Allah ( c. c. ) 'a 
bağlayan bağları güçlendirdiklerine kesin likle bir engel teşkil 
etmez. Şer'i hükümler de bunu böyle açıklarlar. Son olarak, gü· 
zelliğini kavrayamadığımız emirler veya çirkinl iğini anlayama· 
dığ ımız hareketler ve arneller de vardır. Bu tür arnelierin güzel
liği emredilmiş olmalarından, çirkinlikleri de yasaklanmaların· 
dan kaynaklanır; yani emredildikleri için güzel, yasaklandıkları 
iç in de çirkindirler. Doğrusunu Allah bilir. 

GENEL OLARAK PEYGAMBERLiK 

Peygamberlikten genel anlamda peygamberler gönderi lmesini 
anlıyoruz. Peygamberler, bazı inanç esaslarını ve insanı yaratan 
ona ihtiyacı olan herşeyi veren Allah ( c. c. ) ' ın buyruklarını 
bize bildirmekle görevli kimselerdir. Nitekim Cenabı Allah diğer 
varlıklara da ihtiyaçlarını karşılama ve her canlı türüne göre be· 
l irlediği ölçüler içinde varl ıklarını sürdürme imkanı verdi . 

Bu mesele iki yönden ele al ınmalıdır: Birincisi inanç yönürt· 
dendir ki, açıklaması oldukça kolaydır; zira Allah 'ın peygam
berler gönderdiğine inanmak iman esaslarından birini oluştu· 
rur. (53) Her erkek ve kadın mümin, Allah 'ın insanlar arasından 
seçilmiş bazı kişileri peygamber gönderdiğine; bu peygamberle· 
rin, Allah adına, iyi arneller için mükafatlar va'dettiklerine ve 
kötü arneller karşılığında da cezalara maruz kalmacağını bildir· 
diklerine; AJiah'ın zatının şanına layık olmayan şeylerden ten· 
z.ih edilmesiyle ilgili olarak bildirmeleri emredilen hususları bil· 
dirdiklerine, Allah ' ın mahlukata benzemekten tamamen uzak 
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olduğunu söylediklerine, ilahf kudretin kulların davranışlarını 
her yönden kuşattığını açıkladıklarına, arnellerdeki güzelliği ve 
O'nun insanlardan istediği faziletleri ve yine arnellerdeki çirkin
liği ve Allah'ın insanlara yasakladığı kötülükleri açıkça göster
diklerine inanmak zorundadır. Ayriı iekilde her müminin bu 
peygambt:rlerin sadık olduklarına ve tebliğ ettikleri herşeyi 
Allah ( c. c. ) katından getirdiklerine iman etmesi icabeder; ya
şayışlarında onlara uymak; emrettikleri her şeyi yapmak ve 
caiz görmek, yasaklarl ıkları herşeyden de sakınmak mecbuı:iye
tindedir . .  Öte yandan Allah ' ın bazı peygamberlerine, elçisi ara
cılığı ile bize bildirmeyi dilediği herşeyi, ku l la.r!�ın yararına 
olduğunu bildirdiği bütün hükümleri ve hududu ihtiva eden ki
taplar verdiğine; peygamberlere inzal olunan bu kitapların hak 
olduklarına inanmak da müminin görevlerindendir. Ayrıca mü
min, bu peygamberlerin aklın alamıyacağı ve idrakın kavraya
mıyacağı şekilde ilaht yardım gördüklerine; bi.zim anlayış gü
cümüzü aşan bu yardımın, getirdiklerinde peygamberlerin doğru 
olduğunu gösterme ve teyid etme amacı taşıyan mucize olduğu
na iman etmek mecburiyetindedir. Öyleyse, peygamber, pey
gamber olduğunu söyleyip kendisine iman etmeye çağırdığında 
ve çağrısını mucizelerle doğruladığında peygamberliğine inan
mamız icabeden kişidir. 

Peygamberliğe iman etmenin gereklerinden birisi, peygamber
lerin bizimkinden daha üstün yaratıl ışta olduklarına, akıllarının 
selim, sözlerinin doğru olduğuna, tebliğ etmeleri emredilen her
şeyi doğru olarak bildirdiklerine, insan hayatına arız olan, beden 
ve ruhun sağlığını bozan herşeyden uzak ve temiz olduklarına, 
ve zevklere hoş gelmeyen her türlü noksanlıktan korunmuş, ruh
larının da tamamen Allah'ın azametiyle dqlu bulunduğuna ve 
hiçbir insanın onlar üzerinde bir ruht nüfüz kuram�yacağına inan
maktır. Bunun dışındaki hususlarda, peygamberler de diğer in
sanlar gibidirler; onlarla aynı ihtiyaçlara sahiptirler; yerler, 
içerler, uyurlar, peygamberlik görevlerinin dışında kalan konu
larda yanıl ırlar ve unuturlar ; (54) hastalanırlar, zal imlerin zül -
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müne maruz kal ırlar, işkence görürler ve hatta öldürülürler. 
Mucize akıl yönünden müstahil ( olamaz ) nevinden değildir, 

çünkü bildiğimiz tabiat kurallarında bir sapma olmanın müstahil 
olduğuna dair hiçbir delil yoktur. Bu sapmayı, mesela, sağlıklı 
bir insanı öldürebilecek bir süreyle yemek yemekten kaçınan 
hastalarda müşahade ederiz ; hastalığın zayıflığını artırmasına 
ve aç lığın sonuçlarının kötüleşmesine rağmen hasta yemek ye· 
meye devam eder. 

Eğer denil irse ki ; şüphesiz bu başka tabiat kanununun sonucu
dur, şu cevabı veririz : Bu tabiat kanunlarını koyan aynı zamanda 
kainatı yaratan Varlıktır; O halde olağan üstü durumlar ( havarı
ku'l- 'ade ) için hususi kanunlar icad etmesi O'na imkansız 
( muhal ) değildir; bu olağan üstü halleri bilmiyoruz, fakat yüce 
Allah 'ın hususi nimetlerini lutfedip kendisine yakın kıldığı kim
seler ijzerindeki eserlerini görüyoruz Kainatın Halıkı'nın herşeye 
kadir ve tamamen muhtar olduğuna iman ettiğimize göre, mürn
kinata istediği şekli vermesine ve onları ezeli i lmi ile belirlediği 
sebebiere bağl ı  kılmasına inanmamızı engelleyici her hangi, bir 
şey yoktur. 

Mucize ancak peygamberin davetine insanın itimat etmeyip 
yalanlaması üzerine gelir; mucize izharı, kendisine peygamberlik 
verilen kimsenin peygamber olduğunu doğrulayan delillerden
dir. Peygamber, Allah adına birşeyler tebliğ ettiğini ispatlamak 
isterse mucizeye isnat eder ve Cenabı Allah ( c. c. )'ın o anda 
mucize göndermesi onun peygamberlik davasında doğru olduğu
nu teyid eder; şüphesiz Allah 'ın bir yalancının davasım doğrula
ması muhaldir; zira, yalancının davasının doğrulanması onun 
doğruluğunu kabul etmek olacaktır; halbuki böyle bir yalancıyı 
doğrulamak yalan söylemek, kendi kendini yalanlamaktır; 
Allah 'ın yalan söylemesi ise muhaldir. (SS) O halde, beşer anlayı
ş ını ve gücünü aşan bir şey olan ve peygamber oldu,unu söyle
yen kimsenin bu davada bulunduğu sırada zuhur eden mucize 
gösteri ldiğinde, zaruri olarak, Allah'ın mücizeyi, kendisi. için 
mucize izharında bulunduğu kişinin ( Peygamberin ) ciavasanda 
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sadık olduğunu doğrulamak için izhar ettiğini bi l iriz. Ancak in
karcılar bu açık gerçeği inkar ederler. 

Sihir ve sihre benzeyen şeylere gelince ; bunların cismin ve 
cismi güçlerin hareketini aşan haller olduklarını kabul etsek bile 
(56) yine de mümkinat alanı dışına çıkmazlar ve hiç b irşeyden 
müdzelere benzemezler ve on larla kıyaslanamazlar. 

Yukarıda sıraladığımız sıfatlar peygamberlere vacibtir; çünkü, 
eğer yaşadıkları devrin insanlarının fıtratından aşağı bir fıtratta 
olsalardı, ruhları başka ruhların tesiri altında kalsaydı, akıl ların
da her hangi bir noksanlık olsaydı, Allah ( c. c. ) 'ın kendilerine 
seçtiği bu eşsiz mertebeye yani peygamberliğe layık olamaya
caklard ı ;  oysa ki Allah onlara vahyine mashar olmak, ve ezeli 
ilminin bazı sırlarını keşfetmek lutfunda bulundu, onlara bir 
takım imtiyazlar verdi. Eğer peygamberlerin bedenleri kusurlar
dan salim olmasaydı, bu bedendeki sakatl ıkların verebileceği 
tiksinti onların davalarını inkar eden kimselere malzeme teşkil 
edebilecekti. Aynı şekilde yalan söyleselerdi, aldatsalardı, çirkin 
işler yapsalardı, onlara duyulan güven zayıflardı ve ümmetierini 
doğru yola değil, sapıkl ığa sürüklerlerdi ;  peygamber olarak gön
derilişlerinin hikmeti. de yok olurdu. Ayrıca, insanlara bildir
mekle yükümlü olduklarını inanç esaslarını ve dini hükümleri 
tebliğ ederken unutma veya yanılma gibi hastalıkları olsaydı ,  
peygamber olmazlardı .  

Peygamberlik görevleri sahasına girmeyen ve bildirmekle yü
kümlü bulundukları dini hükümlerle ilgisi olmayan konularda 
peygamberlerin hata edip  edemiyecekleri meselesi ihtilaflıdır; 
müslümanların büyük çoğunluğu ( Cumhur ) bunun caiz olmadı
ğını söylerken, bazı bilginler de mümkün görürler. Mesela Hz. 
Peygamber ( s . a. v. )'in aşılama yaparak hurma yetiştirmeyi 
önce yasakladığı,· (57) fakat daha sonra, bu yasaklamanın mah
sül üzerinde olumsuz tesirlerinin görülmesi üzerine, hurmalara 
aşı yapmaya müsade ettiği bildirilir. Hz. Peygamber (,s. a. v. )'in 

böyle yapmasının sebebi, yaşay ışımızla ve maddi alanda kalkın
mamızla alakal ı meselelerin ve bi lgilerin bizim araştırmalarımıza 
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ve tecrübelerimize bırakılmış olduğunu; bu konularda insanlar 
yanıldıklarında, dini hükümler uygulanmaya ve fazi letler yaşa
maya devem attiği sürece, onlara hiç bir tenkit yapılmıyacağını 
insanlara göstermek ve öğretmek istemesidir. Cenabı Allah 'ın, 
Kur'an 'da, Hz. Adem ( s. a. ) hakkında bildirdikleri ve Adem 'in 
de, emre uymayarak yasaklanan ağacm meyvesini yemesi me
selesine gel ince; o ağacın meyvesinden yemenin ona niçin yasak
landığı ve hangi sebeple cezalandırı ldığı bilgimiz dışındadır; bu 
konuda�i ldiğimiz, onun bu meyveyi yemesi ve sonra cezalan
d ırıl�sının Ademoğlunun yeryüzüne gelmesine ve onu imar et
mesine sebep olmasıdır. Bununla birlikte o ağacın meyvesini 
yemenin yasaklanması ve Adem'in de yasaklanmasına rağmen 
ondan yemesi, belki de, Hz. Adem ( s. a. ) ' in hayatının iki safha
sını veya insan soyunun varlığındaki iki farklı durumu gösteren 
iki istiaredir. (58) Her halükarda, müslüman bilginierin büyük 
çoğunluğunun ( cumhur ) kabul ettiğ i  görüşü destekleyen 
akli veya şer't delil bulmak güçtür. Doğrusunu Allah ( c. c. ) bil ir. 

i NSANLIGIN RiSALETE I HTiY ACI 

Risalet konusunda öncelikle önemli olan hususu, yani resülle
re itikad etme konusunda müminin bilmesi icabeden esasları ön
ceki bölümde açıkladık. Bu bölümde, Allah izin verirse, insanlı
ğ ın resüllere ihtiyacı konusu ele alınacaktır. Şüphesiz bu mesele, 
tartışmalara açık bir arena, farklı anlayışiara müsait bir konu, 
kaygan bir zemin, doğru ve yanlış fikirlerio karşılaşıp çatıştığı, 
birçok kimsenin fikirlerinin ve vehimler'inin izdihama kapıldığı 
zor bir meseledir. Ancak biz, önceki müslüman bilginierin ( el
evvelün ) bu konudaki görüşlerini serd edeceğimiz fikirlerio ve 
açıklamaların d ışında tuttuğumuz gibi, sonraki islam uleması
nın ( mütaahhirin ) kabul ettikleri düşüncelere de yer vermedi k. 
Fakat bu küçük kitapta, müminin inanması gereken hususları 
açıkladık ve onu gerçek inanca götüren en kısa yolu gösterdik. 
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Muhalif olanın meylettiği şeye de bize muvafık olan kimsenin 
.yöneldiğine de bakmadık; fakat bu karşı veya uygun görüşlere 
üstü kapalı işaretlerde burunduk veya açık bir anlatırnın mutlaka 
vuzuha kavuşturması icabeden bazı kapalı noktalarına temas 
ettik. 

insanlığın resüllere ihtiyacının ,açıklanması konusu iki YOl'
dan ele al ınır: 

Birinci Yol: Bu yol, daha önce de işaret ettiğimiz gibi, insan 
nefsinin ölümden sonra devam ettiğine ( baka ) inanmakla baş
lar, bu inanca dayalı olarak devam eder. Ölümden sonra, yani 
bu dünya hayatından sonra insan nefsi için başka bir hayat var
dır. O, orada ya nimetiere ulaşarak mutlu olur ya da acıklı aza
ba düçar olarak mutsuz olur. Şüphesi� insan nefsinin bu ahiret 
hayatındaki sonsuz mutluluğu ve mutsuzluğu ( saade ve şakava ), 
o kişinin fani olan dünya hayatında işlediği arnellere dayanmak
tadır. Bu ameller, ister inançlar, maksatlar ve iradeler gibi kalbi 
olsun isterse çeşitli ibadetler ve muamelat gibi bedeni olsun, 
kişinin sonsuz hayatındaki mutluluğunun ve mutsuzluğunun 
kaynağını teşkil ederler. 

Bütün insanlık, yani tek tanrı inancında olanlar, monoteist
ler, veseniyye, çok tanrı inancını benimseyenler, putperestler ve 
feylosoflar insan nefsinin bedenden ayrıldıktan sonra yaşamaya 
devam ettiği, kesin bir ölümle ölmediği, kaçınılmaz ölüm gelip 
çattığında sadece g�lf!rden gizlendiği ve saklandığı konusun
da ittifak ederler. Bununla birlikte, insan nefsinin devam eden 
bu hayatının ( baka ) tasvirinde ve buradaki durumunun nasıl 
olduğu hususunda ihtilaf ettiler. Her farklı görüş sahibi toplu
luk, farklı istidlal yolları ile düşüncelerini ortaya koydu. Fani 
hayatın sona ermesini sonsuz hayatın başlangıcı sayıp ölen ki
şinin sadece bu nasut olan alemdeki hayatının son bulduğunu, 

bunun ötesinde olan durumun, yani ölümle başlayan halin ise, 
ilahi irade ve kudretin eseri bulunan zahiri bir ölümden ibaret 
olduğunu belirten bu topluluklardan bazı ları ruhun ( nefs ), in· 
sanların ve hayvanların cesetlerinde tenasüh yoluyla varlığını 
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SQnsuz olarak sürdürdüğünü söylerken, bazıları da tenasühün 
insan ruhunun olgumuk mertebelerinin en yücesine çıkmasıyla 
birlikte SQn bulduğunu ileri sürerler, yani büsbütün yok olduğu
nu belirtirler. Onlardan bazıları da, ruhun cesetten ayrıldığında 
maddeden sıyrılmış bir hale gelerek dünyada işlediği arnellerinin 
tabii sonucu olmak üzere lezzet veya elem hislerini koruduğu 
halde kalacağını belirtirken, bazıları da ruhun vücuttan çıktıktan 
sonra şu görülen cisimlerden daha latif olan seçkin cisimlere 
( esir ) dönüşeceğini iddia ederler. Mezhebler ahiret hayatındaki 
saadet ve şakavet ( mutluluk ve mutsuzluk ) in hakikatı ( künh } ,  
insan nefsini bu hayatın sonsuz n imetlerine ulaştıran veya ebedi 
cezadan uzaklaştıran yollar konusunda ihtilaf etmişlerdir. Eski 
ve yeni �illetlerin bu meseleyle ilgili çok farklı fikirleri ve 
sayılamayacak ölçüde anlayış şekilleri vardır. (59) 

Beşer netisierinin alim, cahil, vahşi, münis, bedevi, medeni, 
eski ve yeni olanlarında münteşir olan fani hayattan sonra ahiret 
tınıri muhakkak olduğunu idrak ve takdirde umumun oluşturdu· 
ğu zaruri i lmi, dalalete uğramış bir aklın, yahut fesada sapmış 
bir vehmin eseri olarak saymak mümkün olamaz. Bu makul an· 
layış ancak onlara has kılınan Rabbani ilhamların eseridir. Nite· 
kim insan akıl ve fikrinin bu dünya hayatının iki rüknü olduğu 
ilham olunmuştur. Bununla birlikte, açıklanan bu anlayış ve 
inançta bulunanların dışında, saz olarak bir kısım halk, akıl ve 
fıkrin arnellerde insanı irşad etmek için yeterl i  olmadığına inanç 
esaslarını akıl yoluyla belirlemenin imkansız olduğuna, fikir yar· 
dımı ile bilinmeyen bir gerçeğe ulaşmak ihtimali bulunmadığı 
kanaatına vardıkları gibi, alemin de bir vücudu olmayıp ancak 
böyle bir mana, hayalin uydurma eseri bulunduğunu söylemiş· 
ler; ke�dileri herşeyden şüphe ederek ve hatta kendi varlıkları 
hakkında şüphe beslemekten hali kalmamışlardır. Ancak bunlar, 
akti ve fikrin, hayatın rüknü olduğunu, zaman ve miktar konu· 
sunda, yani belirli ecel hakkında bakanın üssü bulunduğu, insan 
türünün öteki fertlerinin ahiret hayatına ittifakla peydah ettik· 
leri itikadın sahih i lhamlara dayandığını kabul etmişler ve bunu 
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taan ve inkar lisanına almamışlardar. Bunun gibi, bu kısa ömrün 
bitmesinin insanın varlığınan tamamen yok olduğu ve son bul

duğu bir sınır olmadığı kudret hazinesinden akıllara ilham, beşer 
netisierine işar olunmuştur. Üstelik insan ruhunun, tıpkı elbise

nin vücuddan çıkar ıld ığı gibi, cesedden ç ı ktığı ve künhü idrak 
olunmamakla birlikte başka bir şekil altmda sonsuz hayata eriş

tiği akıl lara ilham olunmuştur. Bu gerçekleri bildiren ve açıkla
yan Rabban1 ilhamın mutlak tesirini idrak etmemek hakikat ışı

ğının parıltısındaki parlaklığa karşı muzahime eseri sayılır. 
Her nefis, sınırsız sayılabilecek bilgileri sayılamıyacak yollarla 

elde etmeye ve kabullenmeye elverişli, sonsuz lezzetlere aşık 

olarak yaratılmış, sonsuz mertebeleri ve nihayetsiz gayeleri bu

lunan kemal derecelerinin bilinen gayesinde durmayıp devamh 
terakki etmekle mecbul bulunmuştur. Şehvetterin elemlerin· 
den, netisierin aldatmalarından, hastalıkların cesetlere yayıl
masından arzu ve isteklere ve diğer ihtiyaçlara mukavemetten; 
bunlara benzer sayılması, hatta nihayete varılması mümkün 
ofmayan öteki ızdırap verici hal lerden araz etmek de netsin 
fıtri istidadının eseridir. Çeşitli eşyaya vücut veren Yüce 
Allah hayat düzenini, ihtiyaç miktarını baka bulabilecek bir 
istidat ile tayin ettiğine ve mümkünatın tasarrufunda ayıb de· 
necek ve fiil ieri ölçü ve hesabtan uzak olduğuna hamledilecek 
iddialardan beri bulunduğuna yakfn ilim hasıl ettikten sonra 
lezzet ve elemi vesair mevhibeleri ve iyilikleri his i le bir rağbet 
fikri veren herşeyde bir temyiz delili olan ilhamlar nefse bağlı 
( mültefıt ) olur. Beşerin sınırsız bilgiler, olgunluk türleri, tezzet
ler ve elemleri kabul etmeye güç yetirdiğine ve mecbul bulundu· 
ğuna göre, hayatın devaml ılığını belli bir zamanla sınırh kılarak 

ondan sonra ebedi bir yokluğa uğraması doğru olamaz. 
Akli' hislerimiz ise, sonsuz hayatın insan için doğruluğunu, 

ona vanldığı zaman ne gibi durumların me�dana geleceğin i , O' 
saadete erişmenin gerçekleşme şeklini bu uzun ve uzak yolcu
lukta kurtuluşa erişmek için hangi yolun tutulması gerektiğini  
hissetme ve düşünme konusunda ruhlartmıı.ı heyecanlandırmak· 
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tan geri durmamakta, hem uzun hem de kısa olan bu dünya ha
yatının düzenlenmesi ve kazanılması görevinin güçlü bir metod 
üzere korunmasına güç yetiremeyen aklımızın gerektiği biçimde 
kullanılması için bütün duyu organlarımız başka bir rehbere 
muhtaç görünmektedir. Öyleyse, _şi md ik_! ve gel�c_e� hayatım_ı_� 
karşı talim ve irşada, fikir ve görüşlerimizin doğru ve düzenli ol
ması için geçmiş zamanlardaki ümmetierin durumlarından ve 
sonlarının nasıl olduğundan haberdar olmağa, vicdaniarımazı 
ıslah, zihinlerimizi aydınlatmak ve teyid etmeğe, şu anda bizleri 
kaplamış olan dünya hayatının gam ve kederlerinden ne zaman 
kurtulmak ve asıl gaye olan hakiki şevkte tatmin olabilmek için 
ne zaman ona erişmek mümkün olacağı noktalarında ilim ve ika
nımızı güçlendirrneğe lüzum ve ihtiyaç olduğunu şiddetle hisse· 
diyoruz. 

Yaşanan ve görünen bu alemi anlamaktaki durumumuz işte 
böyle; hal böyleyken akıl ve fikrimiz ahiret hayatının gaib olan 
durumları hakkında hangi şeyi teemmül ve teyakkun edebilir? 
Bizi, bizce bilinmeyen ,ahiret aleminin sırlarana ve durumları 
hakkında · yeterli bilgi ve fikir sahibi kılabilecek bir hüccet ve 
delile sahib miyiz? Bir kimse, kendi kendine düşünüb doğru bir 
sonuca varmasında ve sonsuz fushatı haiz olan düşünce yollarını 
bilmekte kolayca mesafe katedileceğini açıklamak imkanını ta
savvur edebilir mi? 

Şüphesiz insanın hakkında müretteb ve mukadder olan ilahi 
sırların ve ruhun bedenden ayrıldıktan sonra uğrajılması kesin 
olan şekillerin ve durumların açıklanmasına ve .özel bir hikmetle 
mezcedilmiş bulunan bu hallerin idaresi kudretine sahib bulunan 
Allah'ın vücudt sıfatiarına gerçek anlamda .muttali olma gücüne, 
yakini bilgiye dayanan bir düşünce ve yeteneğe sahib değiliz. 

Yüce bir varlığın irşadının yol göstericiliği olmaksızın inanç
ların ve arnelierin merca'i hakkında tam yakliıe ulaştıracak bir 
düşünce şekli var mıdır? Bu gerçekler insan için meçhuldur; 
yaşanılan bu hayatın ve gelecek hayatın durumu insanlığın mü
cerred görüşü yönünden anlaşılması güç bir muammadır. Düşün-
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ce yolları arasında bizi mechul olan gelecek hayat ile yaşadığı
mız dünya hayatı hakkında yakini bilgiye ulaştıraacak bir yol 
var mıdır? Elbette ki hayır; zira bu i ki alem arasındaki bağ, aklın 
görüşüne ve hislerin anlayışına göre, kopuk sayılabilecek durum
dadır; dünya ve ahiret hayatları arasındaki �gane bağ biz insanla •. 

rız. Mevcut_ bilgilere_dayal ı düşünce bizi gelecek hayatın hakikatle
rini yakinf olarak bilmeye ulaştıramaz. 

Durumunu irşad ve eğitim üzerine bağlı kıldığı insanı yaratan 
ve ona fikrini açıklama ( beyan ) melekesi veren, kendini tanıt
ması ve anlaşması için kelamı, karşılıklı yazışıp tanışm�st için 
de yazı yazmayı öğreten Cenabı Allah'ın, çeşitli durumlarda 
kıldıği insan netisierinin mertebeleri içerisinde lütuf ve keremi
nin eseri olarak, kullarından bazı larıni seçip yükselttiği hususi 
bir mertebe var etmesi i laht hikmetinden değil midir? O'nun, 
kullarından bazılarını seçip yücelttiği bu mertebe risalet merte
besidir. Allah ( c. c. ) bu mertebeyi kime tevcih edeceğini en 
iyi bilendir. O, seçkin kulları yaptığı peyga_mberleri selim bir 
fıtrat üzere kılmak süretiyle de diğer insanlara üstün kılmıştır. 
Aynı şekilde onların ruhlarını da müstahak oldukları şekilde 
i laht ilminin nurları ile doldurup aydınlatmış ve olgunlaştır
mıştır; sırlarının hazinesini emanet şeklinde telakki ederek güve
nilir olarak saklamak üzere onların gönüllerine yerleştirmiştir. 
Peygamberlere malum ve açık olan bu sırlar ve Rabbani feyizler, 
sıradan kişilere açıklanmış olsaydı, güç ve kuvvetlerini aşacağın
dan, mahv ve helak olurlardı ya da il aht nurun eelalet ve azeme
tinin tesirinin aksetmesiyle akıllarını kaybederlerdi. Netice itiba
riyle Allah'ın seçkin kulları olan peygamberler, Cenabı Hakk'ın 
lütfu ve özel izni ile gayb alemi hakkında yakint bilgiye sahip 
oldukları gibi, insanların o alemde ulaşabilecekleri dereceleri ve 
dü�bilecekleri derekeleri de müdriktirler. Böylece onların her 
ikF alemde de en yüc:e mertebelerde oldukları açıkca görülür. 
Onların alemiere nisbede haiz oldukları bu yüce mertebe kendi

lerinin tebliğ ettikleri dini ve insanf gerçeklerde bir genel rehber 
kesin bir şahiddir. Peygamberler; dünya hayatı ehlinden gelmiş 
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gibidirler; dünya hayatında da ahiret ehlinden olduklarını gös
terirler, fakat görünüşte dünya elbisesi taşırlar. Peygamberler, 
Yüce Allah tarafindan kendilerine gelen emirleri ve aklica kapal ı 
bulunan ilahi işleri ve hükümleri telakki ve istitla ile hakka 
ulaşmaya tam bir temkin ve sebatla devam ederler. Böylece kul
ların, Allah'ın dilernesine makrun olan inançlarını düzeltmeye 
ve güçlendirmeye, ebedi saadetlerine ulaştıran doğru yolları gös
termeye, akli güçlerinin güç yetirebileceği ve anlayışlarının kap
samayacağı devir kalmayacağı derecede ahiret hallerini kendile
rine aç ıklamaya gayret sarfederler. Ayrıca, netisierinin terbiye 
ederek yaşayışiarını disiplin ve düzene sökan ve şehvetlerinin 
kötülüklerinden kurtarıp doğru ve aydınlık yola ulaştıran genel 
şer't esasl�rı insanlara tebliğ ederler; mutluluk ve mutsuzlukları
na sebep olan arnelleri ve yapıtış şekillerini onlara öğretirler. 
Peygamberler, vahye dayanan tebliğleriyle, insanlara akıl ve his: 

lerine kapalı bulunan yolları ve durumları kesin ve derin ilimleri 
vasıtasıyla açıklarlar, gönüllerine topluca yerleştirirler. insanın 
arnellerinden zahirt ve batınf olanlarla alakah hükümlerin tama
mı da buna dahildir. Peygamberler, insanın güçlerini aşan ve 
risalet davasına hüccet teşkil eden ayetler ve mucizeler izhar 
ederek risaletlerini destekler ve doğrularlar, risaletlerinin gerçek 
olduğu konusunda insanların kalbierini tatmin ederler. Böylece, 
Allah tarafından insanları müjdeleyici ve korkutucu elçiler 
olarak gönderildikleri kesin hüccetle sabit olur. 

Şüphesiz Allah ( c. c. ) ,  yarattığı herşeyi en güzel biçimde ya
ratmış, yaptığı her şeyi en iyi tarzda yapmıştır; her canlı varlığa 
ihtiyacı olan şeyleri vermiş ister hakir isterse şerefli olsun en bü
yüğünden en küçüğüne kadar yarattıklarından hiçbirine rahmeti
ni esirgememiştir. işte insanı bu yarattıkları içinde en güzel ve 
olgun yaratılışta kılm ıştır. insanda diğer varl ık türlerinde bulun
mayan bazı melekeler var etmiş, ilim öğrenme gibi sadece insan 
soyuna has mevhibelei" bahşetmiştir. insan, kendisinde bulunan 
bu özell ikler sayJ)sinde, bu dünya hayatında hakikatleri örten 
karanlık ve hayretten kurtulacak, iki cihanla ilgili hayatın en 
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önemli ve en değerli olan ını ihlal edecek şeylerden ilahi lütuf 
yoluyla kurtulacak derece ve mertebeye ulaşır. 

Birisi derse ki : Insanın, ilimlerden başka muhtaç olduğu şey· 
ler diğer yetenekleri gibi, niçin hibe edilmemiştir? Niçin arnelle
re yapışmak ve bağlanmak, ahiret hayatındaki mutlu ve ebedi 
hedefe u laştıran yola yönelmek i nsanın fıtrat ı nda varedilmemiştir. 
Bu sözlerin kaynağı, son derece aşırı giden aklın hakikatten 
uzaklaşması ve sahasın ın dışına çıkması; mevzubahs olan şeyden 
ki bu insan nevidir, gaflettir. Sözkonusu olan insan nevini, yara· 
tılşındaki güzellik, bedeni ve vücudundaki cevheriyle öteki hay· 
vanlardan ayrıcalıklı kılan düşünen ruh ( er-ruh el-müfekkir ) tur. 
Aynı şekilde insanın hemcinslerinin farklı şekiller de ve değişik 
tabiatiarda bulundukları, çeşitli mertebelerde yaratıldıkları, her 
türlü hal ve tabiatı kabul edebilecek tabiatta oldukları, zahirf ve 
batint yönlerinin irşad ve talimle ıslah olabileceği de bu konuya 
dahildir. Jununla birlikte bütün insanlar her hali idrak etmeye 
güç yetirebilir halde yaratılmamış, fakat her bir ferdin vücudu 
konunun dayanağı ve lstidlal olacak bir kaabileyetle mechul kı· 
lınmıştır. Eğer insana, hayvaniara ilham olundoğu gibi, ihtiyaç
ları ilham olunsaydı o zaman insan nevi olmazdı, aksine ya arı 
ve karınca gibi bir başka hayvan türü olurdu ya da bu yeryüzü
nün sakinlerinden olmayan melekler gibi bir melek olurdu. 

Insanlığın Peygamberliğe Ihtiyacı Olduğunu Belirten Ikinci 
Yol: Bu ikinci yol, doğrudan doğruya insanın tabiatından kay
naklanır. Gerek eski zamanlarda gerekse devrimizde insanhk 
toplumundan ayrılarak ormanlarda veya dağ başlarında tek ba
şına yaşayan vahşi hayvanlar arasında arkadaşlar arayan, et ve 
yaprakla beslenerek, mağralarda ve ağaç kovuklarında uyuya
rak, kayalara ve ağaçlara sığınarak, ağaçların yaprakları veya 
ölmüş hayvan

_
ların derilerinden oluşan elbiselerle yetinerek tıp

kı vahşi hayvanlar gibi yaşayan bazı insanlarla karşılaşıyoruz. 
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Bu insanlar dünyadan ahirete göçüneeye dek böyle yaşamaya 
devam ederler. 

Ne var ki, böyle bir yaşayış sürdürenler, arılar toplumundan 
ve kovanından ayrılıp tek başına yaşayan, arılar topluluğunun 
yaşayışının tersine bir yaşayış içinde olan bir bal arısına benzer
ler. işte insanın da mensub bulunduğu bir nevi vardır; çok çeşit
li topluluklardan meydana gelse bile, bu türe bağlı topluluk 
halinde yaşamak ve cemaat içerisinde yaşamanın kendine yük
Iediği vazifeyi yerine getirmek tabiatında yaratılmıştır. Ayrıca 
toplumsal hayat kişi üzerinde, varlığını sürdürmesi ve gelişmesini 
sağlayıcı bir tesir icra eder. Neticede, toplumsal yaşayış içinde 
olan her fert, tabii olarak, o toplum içinde yaşayan ve o toplu
mu oluşturan öteki insanlara ihtiyacı olduğunu hisseder. Bunun 
en açık şahidi insanın var oluş tarihidir, yani insanın toplum 
içinde yaşama ihtiyacı bizzat insanın yaratılış tarihi ile sabittir, 
dolayısıyle böyle bir ihtiyacın olup olmadığını tartışmaya ve bu
nu uzunca açıklamaya gerek yoktur. Nitekim, insanın konuşma 
yeteneği ile birl ikte yaratılmış olması, onun ancak toplum halin
de yaşayabilen bir varl ık olduğunu göstermek için yeterli deli l  
teşkil eder. Öyleyse, insanın l isanı yalnızca kelime ve lafızlarla 
fikirlerini ifade etmek için verilmiş değildir ; fakat dil insanın 
hemcinsleriyle anlaşmasını sağlayan en güçlü araçtır ve anlaşıl
mak zaruretine binaen insana verilmiştir, çünkü insan devamlı 
olarak anlaşma ve tanışma ihtiyacı içerisindedir. işte insanın 
herzaman hissettiği ve ihtiyaç duyduğu bu olay, yani kendini 
hemcinslerine aniatma ve tanıtma durumu onun öteki insanlar
dan, insan toplumundan ayrı yaşayamayacağını gösterir. (60) 

insan toplumunu oluşturan her terdin öteki fertlere muhtaç 
olduğu ve her terdin diğerlerinden farklı ihtiyaçları bulunduğu 
bilinen bir husustur. Kişi, ihtiyaçları arttıkÇa hem cinslerinin 
yardım ve desteğine baş vurmayı daha çok hisseder. Böylece, 
dünya hayatıyla ilgili ihtiyaçlar çoğaldıkça ailenin kabileye, 
kabilenin millete, milletin dt'! diğer mllletlere, dolayısıyle bütün 
insanlığa muhtaçlığı ve münasebetlerini geliştirme isteği artar. 
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Çağımızın insanlık alemi, ülkeler arası münasebetler, i l işkilerin 
ihtiyaçlara bağlı olduğuna ve bütün insanların birbirine ihtiyaç 
duyduğuna en güçlü delildir. 

Hissedilen bu ihtiyaçlar her toplum bünyesinde -özell ikle 
cemaat ismine layik olan toplumlarda- onu öteki milletlerden 
ayıran hususiyeder ve bağlar oluşturur. Bu ihtiyaçların başında 
varl ığını sürdürme, dünya hayatının nimetlerinden yararlanma, 
her türden hoşa giden şeyleri elde etme , hoşa gitmeyen şeyler
den de kendini uzak tutma ihtiyaçları gelir. 

Eğer insanın durumu, insan türünün yaratıl ış kanunlarının dı
şında kalan bazı kanunlara göre cereyan etseydi, adıgeçen ihti
yaçlar fertler arasındaki sevginin en güçlü, en faziletli arnilieri 
olurdu. Herkes varlığının, mensubu olduğu topluluğun varlığına 
bağlı olduğunu bu topluluğun kendisi için her türden hoşuna 
giden şeyleri elde etmesini ve kötü şeylerden de uzaklaşmasını 
sağlayan bir güç ve aza olduğun� h issederdi .  

Sevgi, barış ın temeli ve kalbelere huzur getiren bir elçidir. 
Birbirin i seven iki kişiden herbirini diğerinin yararına iş yapma
ya yöneltir; onlardan her' birini tehlike anlarında ötekisinin yar
dımına sevkeder. Öyleyse sevgi, mil letierin ahenk ve düzenini 
sağlayan hatta varlıklarının ruhunu teşkil eden bir unsurdur. 
Yaşayışımızı düzenleyen kanunlar sevgi ile ihtiyaç arasında 
çok güçlü bir bağ oluştururlar; çünkü sevgi, sevilen kişi veya 
eşyaya yakınlık duyma ihtiyacından başka birşey değildir. işte 
bu sevgi çok fazla olursa "aşk "a, aşırı şekilde gelişirse "ihtiras"a 
dönüşür. 

Bununla birlikte sevgi, ya sevgi ve saygı göstermeye layık bir 
kişiliğe sahib olduğundan ya da ihtiyacı karşılama konusunda 
özel işler yaptığından ve yararlar sağladığ ından dolayı sevilen 
kimseye duyulan yakınlık duygusudur. Şu durum sevginin tabia
tinın ve kanunlarının tabii sonucudur. Ancak, böyle bir sevgi, se
vilen kişinin ruhi durumu ve onun zati özellikleri olan ahlaki va
sıflarına yönelik olduğu zaman insanda meydana gelir; o zaman 
birleşme ve sevme zevki onunla beraber olan olaylarda değil, 
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bizzat birleşme ve sevgide oluşur. Yani bu sevgının kaynağı 
sahibolunan şahsiyet ve üstün vasıflardır, ihlas ve samimiyettir. 
Buna karşılık, eğer dostlu k  ilişkilerine menfaat karışırsa ve bir
birini seven taraflardan her biri sevgisine bir karşılık beklerse, 
sevgi menfaata dayanı r  ve istismara dönüşür, bir fayda sağlama 
malzemesi hal ine gelir. Birbirini seven dostlardan birinde gücü 
kötüye kullanma, kandırma kuvvetine; diğerinde ise korkaklık 
zilletine, iki yüzlülüğe veya dalkavukluluğa dönüşür. O halde, 
sevgi ve bağlıl ık, sevgi duyulan kişinin sevimli bir kişilik, sağlam 
bir kişilik, güzel bir ahlak, dürüst ve ciddi bir davranışa sahibol
masıyla gerçekleşir. 

Mesela, hayvanlardan köpek sahibini sever ve sadakatla ona 
bağlanır; ölünceye kadar da bu bağlılığını devam ettirir ve onu 
korur;  çünkü ona muhtaç olduğu nimetleri karşılayan kaynak 
olarak görür. Onu sevmesi, ona bağlı olması ve onu koruması, 
ker,ıdisini açlık duyduğu zaman doyuran ve diğer ihtiyaçlarını 
karşılayan biri olarak görmesinden iler� gelmektedir. Böylece 
köpek, aç kaldığında ve korktuğunda hemen efendisinin yoklu
ğunu hisseder, ona ihtiyaç duyar; neticede hayata bağlandığı 
gibi ona bağlanır. Bu bağlılık o kadar güçlüdür ki, bir başka in
sanın eline geçse ve eski efendisinden uzak kalsa ve sonra onunla 
karşılaşsa ve birden bire onun tehlikeye- maruz kal�ğını görse, 
eski hatıraları teker teker gözünün önüne gelir, dolayısıyle onun 
kurtulması için bütün gücüyle çalışır. 

Bunun böyle olmasının sebebi, köpeğin şuuruna rehberlik 
eden ithamın genişleyememesi ve farklı yollar taki b etmemesi
dir; dolay ısıyle vicdanının ihsan ile ihsan sahibi arasında tereddüt 
etmesi, bu ikisinin ötesi nde bir görüş veya tasavvurunun bulun
mamasıdır. Onun için de varlığını sürdürmek ihtiyacını karşıla
makla efendisine sadık olmayı karıştırmakta veya yaşama ihti
yacını karşılamakla sahibine sadakatı aynı değerde görmektedir. 
Bu sebebiedir ki, efendisini .tıpkı kendi nefsini sevdiği gibi sever 
ve bu sevgi müt!ıUbiliyet �sasma göre yapılan hizmetlerle azal
maz. 
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Insana ve müdrikelerine gelince; i nsan ve rnüdrikeleri, hayvan 
ve müdrikeleri gibi, ilham ve taallüm, h i s  ve tefekkür yönünden 

• 

bir sınırla sın ırl ı değildir. Yani insan, önsezileri olan ve fakat 
onun bildirdiklerinden bir ders almayan, şuura sahibolan ve 
faka1 düşünmeyen hayvan gibi bir varl ık  değildir. Aksine onun 
idrakları ve hisleri, arzu ve istekleri bir sm ırla sınırl ı  olmaktan 
uzaktır. i nsan türünün olgunluğu, düşüncesini tam olarak taklid 
zincirinden kurtarmak, ihtiyaçlarının sınırını sonsuz olarak ge· 
n işletmek, küçük ve zayıf olmasına rağmen koskoca kainata kar· 
ş ı  mücadele etmek ve onu emrine almak, bel l i  bir yarar sağlayın
c:aya ve hakim olunc:aya kadar tabiat kuvvetleriyle carpışmak, 
engelleri aşmasını bilmek cisman1 ve ruhani güçlerinin itmesiyle 
istediğini gerçekleştirmesini sağlayan idrak ve amel özellikle
riyle donatılmakla olur. Bundan şu sonuç çıkar; herşeyde ken
dine özgü bir lezzet ve tad, her zevk ve lezzetle birlikte bir elem 
ve korku vardır. O halde, insanın istek ve ihtiyaçları sınırsız ol
duğu gibi korkularının da bir sonu yoktur. Yüce Allah buyurur: 
"!nsan gerçekten pek huysuz yarahlmıştır; başına bir fenalık 

gelince feryiid eder; bir iyiliğe uğrarsa onu herkesten meneder. " 

( Mearic, 70/1 9-21 ) . 
Anlayış, yaşayış, irade ve kararl ı l ık  yönünden insanlar farklı 

özell iklerle donatıl mışlardır. Bazı insanlar vardır ki, ihtiras ve 
aç gözlülükle tatmin etmeye çahştıkları yoğun arzuları olmasına 
karşın, ge_rek idrak zayıfl ığı gerekse tembellik sebebiyle, vasatın 
altındadırlar; hemcinslerini veya din kardeşlerini ihtiyaç larını 
karşılamaya yardım eden bir vasıta olarak görürler, fakat çalış
maksızın başkalarının sırtından geçinerek bir nimete sahib ol
mak isterler; yani başkalarının elinde bulunan şeylerin istisnai 
kullanımının kendilerine sağlayabileceği şeyleri de tahayyül 
ederek arzu ettikleri şeylere karşıl ık değiştirdikleri arnellerinin 
meyvelerinden · yararlanmakla yetinmezler. Böylece, çalışmaksı
zın yaşamak ve geçinmek istediklerinden, onlara göre yaşamak 
için en iyi yol başkalarından yararlanmak ve herkese hile yap
maktır. i şte onlara galebe çalan b u  duygularıdır. Öyle ki onlar, 
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arzularının gerçekleşmesine karşı ç ıkan herkese hayat hakkı ta
madıkları gibi, yaşamaktan mahrum ettikten sonra da varlığına 
bütünüyle son vermekte hiç bir kötülük görmezler. Hafıza ve 
hayal onları korku veren bir şeyden kaçınmaya veya zevk veren 
bir şeye ulaşmaya sevkettiğinde, düşünceleri onlara bir hile ka
pısı açar veya onları araç olarak kaba kuvvet kullanmaya yö
neltir. i şte o zaman adam kaçırma sulh yoluyla değişmenin, dö
ğüşerek bir meseleyi halletmek anlaşarak çözmenin yerini alır ; 
böylece insanın yaşayışı artık ya hileye yada şiddet yoluyla 
yok etmeye dayanır. 

insanın ihtirası, maddi ihtiyaçlarani karşılamak, arzularını 
gerçekleştirmek için çalışmak ya da en azından rekabet etmek 
veyahutta bitmek tükeıımek bilmese bile arzuladığını sandığı bir
şeyi elde etmek uğruna mücadele etmekle yetiniyor mu? er&ette 
ki deği l ;  şüphesiz insana bir takım ruhan1 veya ahlakf zevkler 
veri lmiştir; işte bu zevklerin hedefi varlıklar aleminde etrafını 
saran bütün eşya ve yaratıklara ibret bakışlannın ve seçkin fıtra
tının müsade ettiği ve ulaşabildiği ölçüde bakmak; onlar yoluyla 
Allah'ı bilmeye yönelmek, Tevhtd inancına ulaşıp gerçek zevke 
ermektir. Bu manevi zevkler ve lezzetler gelişip daha üstün sevi
yelere ulaştıkça bütün nef�ani arzu ve isteklere üstün gelme gücü· 
ne erişir. Hiçbir dünya lezzetine kıyaslanmayacak şekilde ruhanf 
zevklerden her iki cihanda . iyil ik ve kurtuluşa götürecek 
meyveler elde eder. Kısaca, din ve dünya hayatı ile ilgili fazilet· 
!erin kazınılması toplumlar ve fertler �rasında bulunan elverişli 
bağların ve uygun rabıtaların elde edilmesi ve güç lendirilmesi 
doğru yola götiirebilen manevi arniliere mübalatasızhk göster· 
memekle oi�1� 1Ancak, iş yapabilme gücü, idrak ve kararlılık yö
nünden insanlar arasında farklılıklar olması sebebiyle, kendilerini 
manevi yönden birleştiren birlik kelimesin in ( i slam Dininin ) 
birleştirici yönünden ve bu yolun emrettiği mesleklerden uzak· 
laşılma durumunda kalındığı gibi doğru yolu tutma hususunda 

da farklı tavır takınanlar eksik olmamıştır. Hatta hiçbir dış bağ 
ile bağlı olmaksızın sadece akti ve fikrinin yöneltmesiyle fani 
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hayatından kesinlikle ilinan bulunmak isteyenler üstün durum
larını teniin etmek ve yükseltmek hususunda insanların emniye
tini tehdit, sessiz ve sakin olanları tedirgin ve rahatsız etmek, 
herkesin kalbine korku vermek gibi kötülükleri i�lemek ve hiç
bir harama riayet etmemek, dolayısıyla meşru olmayan yollara 
yönelmekten çekinmediler. (62} 

Bununla birlikte, yaşayaşları ve hatta varlıkları birbiriyle da
yanışma ve yard ımlaşma esasına dayanan insan toplulukla.rının 
bu şartlarda durumlarını düzeltmeleri mümkün müdür? Buraya 
kadar ortaya koyduğumuz faktörler insanların yok olmalarının 
sebebleri olmayacak mıdır? Elbette ve işte bu yüzdendir ki insan 
türü bilhassa varlığını devam ettirmek için sevgiye ya da onun 
yerine geçen bir duyguya muhtaçtır. 

Basiret sahibleri, çeşitli zamanlarda adalete, dürüstlüğe dön
düler; adaletin sevginin yerini alacağın ı  sandıl�r, nitekim baz ı 
arifler de böyle sanmışlardı ;  Hatta bazı alimler, "adalet muhab
betin naibidir" gibi vecizelerle bu düşüncelerini ifade ettiler. 
Evet, bu söz hikmetten hali değildir. Fakat kim adalet esasları
nı tesbit edebilir ve insanların büyük çoğunluğunu ona riayet et
meye sevkedebilir? Bu işi akl ın yapabileceği söylendi. Aynı şe
kilde, bellek, fikir ve hayalin, bedbahthğın sebebi oldukları gibi 
saadet vesilesi ve ruhun huzur kaynağı olduklar ı da belirtildi. 
Nitekim mutedil düşüncenin _ilmin genişliğinin, akıl kuwetinin 
ve hükmün asaletinin pek çok insanı şehvetlerinin esaretinden ve 
muhayyel korkulardan kurtard ığın ı ;  onlar dairesindeki hakiki 
zevklere ulaştırd ığını, her ihrazı maddiye tesir eden hayaloluna· 
bilen her türlü nefsani muhavifın üstünde arnilieri teşkil eder. Iş
te bu insanlar bütün haklara saygılı olmayı öğrendiler. Geçici 
yararla kal ıcı lezzeti birbirinden ayırdılar. Daha sonra her mil
lette de onlar gibi fertler yetişti . Bunlar fazilet esaslarını ortaya 
koydular, kötülük yollarını da açıkladılar. Buna bağlı olarak da 
insanların arnellerini iki kısma ayırdılar; kişiye hemen lezzet 
veya zevk tattıranlar fakat sonuçları kötü olanlar ki bunlardan 
kaçınmak gerekir; yapılması zor fakat sonuçları yararli olan 
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arneller ki bunları da yapn:ıak lazımdır. Bu insanlar içinde dava
sı uğruna canını ve malını feda edenler oldu. Vatandaşlarını, 
düzen ve eğemenliğini sağlamaya ve toplumsal düzeni korumaya 
çağırarak şehitlikten de nasiplerini aldılar. Adalet kanunlarını 
koyanlar işte bu akıllı ve alim insanlardır. Devlet adamları da, 
onların yanısıra, milleti bu . kanunlara itaat etmeye sevkettiler, 
neticede insan toplumu doğru yolu buldu ve ona uydu. 

Şüphesiz bu, ilk bakışta doğru görünen bir görüştür; fakat bü· 
tün insanların veya onların büyük çoğunun bir alimin görüşüne 
itaat ettikleri, en azından yalnızca doğru buldukları hiç insanlık 
tarihinde göriildü mü ve bu insanlığın tabiatma uygun mudur? 
Insanlığın bir bölümünün, mesela bir milletin veya bir kavmin 
aydıntatılması için onların alimlerinden birinin o millete hata 
ettiklerini ve yanlış yolda olduklarını, gerçeğin ise kendisinin 
öğrettiklerinde mevcut olduğunu söylemesi yeterli midir? Hat
ta onlara bu hususta ışıktan daha parlak ve varlığın devamı için 
muhtaç olunan sevginin zorunluluğundan daha kesin deliller 
getirmesi yeterli midir? Tabii ki hayır; bu ne insanın tarihinde 
görüldü ne de onun yaşayışı ile uyuşan bir şeydir. Mutsuzluğun 
kaynağının idrak yönünden insanların farklı durumlarda olması 
olduğunu daha önce belirttik. Bununla birlikte insanlar, gerek
çe, akıl ve öze yakınlık yönünden eşitlik iddiasında bulundular. 
Bunun etisinde, avam denilen büyük kitle faziletli insanın duru
mu ile cahilin arasında bir ayırım yapamaz. �ysa aynı akli sevi
yede olmayan iki insan faziletten aynı tadı tatmazlar. Netice iti
bariyle, akıt beyan tek başına ne anlaşmazlığı ortadan kaldırır 
ne de kalbde güven ve huzur sağlar. öte yandan, akti kuralları 
ve adalet esaslarını uygu�akla görevli olan yetkililer arasında 
söz konusu esasları ve ilkeleri ilk defa ortaya koyanlardan üstün 
olduklarını san�nlar, dolayısıyle halkı kendi isteklerine uymaya 
çağıran ve onları arzularına göre yeneten kimseler vardır. Işte 
o zaman kanunlara saygı yok olur, bu kanunlar ÜZP.rinde kurulan 
bina yıkılır ve adalet ilkelerinin konutuş amacı ortadan kalkar. 

Fikir münakaşalarından, arzu ve istekterin çatışmasından 
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kaynaklanan bu kaçını lmaz duruma, insan tabiatının özünde bu
lunan ve insan iç in fevkalade öneml i  olan bir şuuru da ilave et
mek icabeder: Her insan, ister _çok akıllı ve üstün görüşlü i sterse 
fıtratı düşük ve zihni gücü zayıf olsun, mutlaka kendi kuvvetin
den daha üstün bir kuvvete mağlub o lduğunu kendiliğinden 
bulur. Kendisinin ve çevresindekilerin bu üstün kuvvete arnade 
\le tabi olduğunu farkeder; bu üstün kuvvetin kendisini ve alem
de bulunan her şeyi yönettiğini ve herşeyin isteğini yerine ge
tirmek konusunda O'nun hükmüne tabi olduğunu kavrar. Ancak 
ne arifler bilgisi bu yüce iradenin hangi yönde olduğunu bilebilir 
ne de kendi seçimleriyle O'na yönelen ve bağlanan kimseler bu
na erişebilir. 

Bununla birlikte, her insan bu yüce kuvvetin tanınıp bilinme
sine itilmiş olduğunu hisseder, dolayisıyie bazan hissi ile bazan 
da aklı ile O'nu bilmeye çalışır. Ancak O'nu bilebilmenin bir tek 
yolu vardır ki o da nazar yoludur. Röylece, fikir yolunu seçen, 
düşünceyi kendisine rehber edinen herkes O'nu bu yolla aradı. 
Onlardan bazıları, çok yarari i-veya çok zararlı olması . sebebiyle 
bu yüce kuvveti bazı hayvanlarda buldular; bazıları eserinin veya 
tesirinin çok açık olması sebebiyle onu bazı yıldızlarda gördüler. 
Bazı kimseler O'nu mabud edindikleri ağaçlar ve taşlarda gizlen
diğini söylediler; bazıları da her nevi n fertlerinde muhtelif türle
riyle temasül eden çeşitli kuvvetlerin eserlerinin tezahür ettiğini, 
nevierin değişmesiyle belirtilen kuvvetlerin eserlerinin de değiş
ağini, dolaysıyle her nevi varlıktan ilah olduğunu iddia ettiler 
yani her türün kendine has bir ilahı olduğunu ileri sürdüler. 

Ne var ki, duygular inceldikçe, zihinler gelişip zarifleştikçe, 
fikirler derinleşip olgunlaştıkça, düşünce yapısı yükseldi ve 
tapınma konusu en layık olan şey oldu. Bu yüksek mertebeye 
ulaşan bazı araştırıcılar, belirtilen eşsiz ve mu.lak gücün ne oldu
ğunu bilme imkanına kavuştular; neticede bu üstün kuvvetin 
Vacibu'I-Viicud' olduğunu bildiler ve kabul ettiler. Bununla bir
�ikte, bu mutlak kuvvet sahibi Varlığın bazı sırlarına nüfuz ede
mediler, dolayısıyle O'nu hakkı ile tanıyamad ılar ve O'nun hak-
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kındaki bilgileri tamamiyle şüpheden kurtulmuş olmadı. Ayrıca 
mutlak kuvveti bilme mertebesine ulaşan bu araştırıcıl::ı.rın, tıpkı 
peygamberler gibi, gerçek bildikleri yolda halkı peşlerinden SÜ· 
rükleyecek ve hakikate ulaştıracak bir ilm'i ve fikri nüfuzları da 
yoktu. Bu sebepledir ki, fikir ayrı lıkları yaşamaya ve yayılmaya 
devam etti, doğrul�k ve rüşdün semeresi görülmedi. 

insanlar güç ve kudretlerinin üstünde olan bu yüce kuvvetin 
mevcudiyetinde ve ona itaat etmekte ittifak ettiler, fakat fıtrat
larının itaat etmeye sevkettiği bu Yüce Varlık'ın izanında ihtilaf 
ettiler. Öyle. ki, aralarında çatışma ve bölünmelerin en önemli 
sebebini bu ihtilaf teşkil etti. Aynı şekilde, onları, arzu ve istek· 
lerinin kendilerine galip gelmesi sonucu, yarariıyı ve zarariıyı an
lama konusunda da görüş ayrılığına düştüler. 

Şüphesiz insan topluluk halinde yaşama fıtratına sahiptir; 
fakat arılar gibi topluca harekete sevkeden, karıncalar gibi top
luca yaşamaya yöneiten bir içten tesir eden ilhama malik olma
dığı gibi böyle bir yönde yol gösterecek herhangi bir yetenekle 
de donatılmamıştır. Buna karşılık o, kendisine verilen akıl ve 
fikrin yol göstericiliği sayesinde tutum ve davaranışlarını, yaşa
yış biçimini düzenieyebilecek bir yaratılışta kılınmış���� 

Nitekim 
insan, gereğince bilme mertebesine erişernemesine rağmen Mut
lak bir Kuvvetin varlığını hissetme fıtratı üzere kılınmıştır. Bil
gisi bu mutlak kuvvetin zatını ve sıfatiarını bilme seviyesine 
ulaşamamakla birlikte, O'nun varlığını düşünme vadisine bırakıl· 
dı, böyle bir yetenekle donatıldı. Dah.a doğrusu insan düşüncesi
nin yol göstericiliği veya yıkımlarıyla baş�aşa bırakıldı ;  kendisi
ni bilinmeyen ve bilinen şeylerin mecrasına sürükleyen fikirleri
nin dalgalarınca sallandı. Ancak bu durum insan toplumu için 
yıkıma, kişisel hayat için de tehlikeye sebeb oldu. öyleyse, in
san nevi bir noksanlığa mı uğradı? Ya da kendisini en zayıf hay
vanlardan bile aşağı yapan ve varl ık merdiveninin en aşağı basa
mağında kılan kusurlara mı  maruz kaldı? Evet, eğer Hakim olan 
Sani' onu zayıf yönlerinden tutup kaldırmasaydı o böyle bir 
durumda olurdu. 
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i nsan hayret verici bir duru mda bulunmaktadır; aklının gü
cüyle melekut mertebelerinin en yücesine yüksel ir; fikri sayesin
de ilahi kudret ( Ceberut )'la alakalı en yüksek bilgi lere erişir; sa
dece fikrinin kuvvetleriyle bütün baskınlara meydan okuyan 
komik kuvvetlerle mücadele eder. Fakat insan, sebebini bilmedi
ği ve aslını kavramayamadığı bir olayla karş ılaştığı zaman, küçü
lür ve cılızlaşır; alçak gönüllülük ve bağl ılığın eıi aşağı derecesine 
iner. Bu, bütün insanların hissettiği, fakat yalnızca basiret ehli
nin nüfuz edebildiği bir sırdır. (64) 

Insanları doğru yola götüren işte bu zay ıflık hali ve saadete 
ulaştiran da işte bu değişmedir; çünkü, her nimetin en cömert 
dağıtıcısı ( el-Vahibu'l-cevad ) olan Allah ( c. c. ), bütün beşeri
yete, özellikle de her ferde ihtiyaç duyduğu yetenekler verdi. 
Hikmeti icabı verdiği bu yeteneklerle insanları diğer canl ı  tür• 
lerinden ayırıp onlara üstün kıldığı gibi, ayrıca onlara yetenek 
yetersizliğini gideren vasıtayı da lutfetti. Aynı şekilde O, her 
ferde, yeteneklerini açlığını gideren besini bulmakta, ç ıplaklığı
nı örten elbiseleri, soğuktan ve sıcaktan korunmasını sağlayan 
barınağı temin etmekte kullanması için akıl nimetini verdi.  
Böylece insanlığı zaruri ve kaçınılmaz olan bir nimetle, yani 
akılla donattı. Işte bu büyük nimetin kullanılması sayesinde 
topluluk oluşabilir, bedbahtlıklara ve musibetlere karşı koruna
bilinir, toplum halinde yaşayan insan hayatının temeli olan sos
yal düzen ve ahenk muhafaza edilebilir. Neticede, sevginin yerini 
g(lrçek anlamda bir meleke doldurur ve hatta sevgiden uzaklaş· 
mış olanları tekrar ona döndürecek en iyi yolu ortaya çıkarır. 
Cenabı Allah , belirtilen nimeti talim ve irşad esası üzerinde in
sanlığa lutfederken Zat'ı tarafından tesis edilen "Sünnet"ten 
uzaklaşmadı. Fakat O, bunu lutfetmeşiyle insana doğrudan 
yardıma geldi; en büyük sıkıntı anında, yani bilinmeyenin ver
diği sıkıntı zamanında onu tuttu, alçak gönüllülük ve itaat etme 
hali üzere bırak�ı. Bu lütuf ki peygamberli ktir, insanlar arasında 
istikameti doğru olan ve bu doğru yol üzere bulunan bazı seç
kin insanlar çıkarmak, diğer insanlarda olmayan bazı vasıflar 
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vermek suretiyleonlan üstün meziyetlere kavuşturmak ve imti
yazlı kılmak, gönüllere hayranlık veren ve akıllari durduran apa
çık mucizeler izhar etmelerini sağlayarak nüfuzlarını artırmak 
esasına dayanır. Q zaman hayret içinde kalan, bakışlarını aşağı 
indirir ve inatçı olan da teslim olur. Bu mucizelerle karşılaşan 
alimin aklı da önce şaşırır sonra gerçeği görerek doğru yola yö
nelir. Ca.hilin de gördükleriyle gözleri kamaşır ve sapıklığını ter
keder. Işte bu seçkin insanlar ( peygamberler ), Allah'ın bize 
gönderdiği iyetlerle kalplere nüfuz ederler ve mucizelerini izhar 
ederek idrakları hayrette bırakırlar. Böylece, gördüğünü idrak 
edip kab\ıl etmekten başka çaresi olmadığını anlayıncaya dek 
aklı kuşatırlar. (6si 

Kral ve kulları, . sultan ve dilenci, ilim ve cahil, faziletli ve 
daha az faziletli ,  bu seçkin insanların görevi, yani peygamberle
rin ·peygamberliği önünde eşittir. Peygamberlere karşı itaatkar 
olmak, ihtiyart ve nazari bir davranış olmaktan ziyade kendili
ğinden oluşan samimi bir harekettir. Peygamberler, Allah'ın 
dünya ve ahiret hayatı için insanlar hakkında faydalı saydığı 
şeyleri onlara öğretirler. Ayrıca Allah'ın, Zatı ve sıfatları hak
kında bilmelerini zaruri kıldığı şeyleri onlara bildirirler. Işte bu 
işleri yapan seçkin insanlar Allah'ın peygamberleri, resülleridir. 
Peygamberler ( s. a. s. ), insanların noksanlarını tamamlarlar; 
insanların varlığını devam ettirmesi de peygamberler sayesinde
dir. O halde bütün insanlık peygamberli�e muhtaçtır; zira in
sanlığın mevcudiyetinin gereklerinden birisi peygamber gönde
rilmesidir. Fert için aklın önemi ne ise beşeriyet için de peygam
berliğin önemi o dur. 

Kısaca, peygamberlik, Allah ( c. c. )'tn insana soyuna lutretti
ği bir nimettir: ''Peygamberlerden sonra, insankırın Allah 'a karşı 

bir hüccetleri olmarrnısı için gönderilen müjdeci ue uyarıcı pey

gamberlfW(len bir Inaını sana anlatmış bir kısmını dG anlatmamış

tık ... " ( Nisi, 4/l 64-165 }. 
Biraz ileride peygamberlerin görevlerini geniş olarak ele alaca

ğız. 
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VAHY iN i MKANI 

Ancak tanımını yaptıktan ve taşıdığı anlamı aç ıkladıktan 
sonra "Vahy"in mümkün olup olmadığından sözedilebilir. Vahy 
kelimesinin anlamını anlayabilmemiz için de masdar olan "Vahy 
lafzı"nın anlamların ı  bilmemiz icabeder, çünkü masdarın anlam
ların ı  açıklarken, bizzat masdarı öğreneceğiz. Şimdi vahiy kel i 
mesinin lügat a�ılamlarını zikredelim: Birisine başkalarının bilme
diği şeylerden sözettiğimde "falan adama uahyettim " ( vahaytü 
ve avhaytü ) derim; vahiy, burada, bu işi gösteren veya bildiren 
masdardır; bilmesi, bilgi sahibi olması için bir başkasına yazılan 
"mektup " ve "risdle "ye de "Vahiy " denilir. Daha sonra bu ke
lime sadece Allah ( c. c. )'tan peygamberlere gelen şeyi ifade 
etmek için kullanıldı. "Vahiy " kelimesinin gizli olanı açıklamak, 
bildirmek, öğretmek anlamına. geldiğini söyleyenler olduğu gibi, 
bazıları da "uahiy " kelimesiyle, doğrudan doğruya, vahyolunan 
şeyi ( el-mavha ) kastettiler. 

"Vahy ·�n ıstılaht veya dindeki anlamına gelince; "Vahiy ", 

Allah ( c. c. ) 'ın peygamberlerinden birine şer'i bir hükmü ue 

benzeri bir şeyi büdirmesidir. " Biz ise onu, bilinen metodumuza 
ve anlayışımıza göre, şöyle tarif ederiz: Vahiy, bir aracı yoluyla· 
veya aracısız olarak Allah katından olduğuna kesinlikle inanmak 
( yalôn ) suretiyle, kişinin nefsinde bulduğu irfandır. (66) Birin
ci vahiy şekli, yani bir vasıta ile gelişi, ya zil sesine benzer bir 
sesle kulağında oluşan bir sesle (67) yada aracının ( Cibrll ) doğ
rudan görünmesi yoluyla olur. Vahiy ilhamdan farklıdır; çünkü 
ilham, insanın nefsinde hissetiği bir şuur veya vicda.ndır, fakat 
insan onun nereden ve kimden geldiğine itibar etmez; ilham, 
açlık, susuzlu k, �üntü ve sevinç hislerine ( vicdan ) benzer. 

Bu hususi irfanın, yani Vahy'in husule gelmesinde ve Cena
bı Allah'ın seçkin kullarından istediğim:: irısanların umumi men
faatlerini bildirmesinde, onun anlayışmı -anlamak istemeyen
ler müstesna- anlamak isteyenlere ve .ılda kolaylaştırmasında 
bir m ani veya zorluk görmüyorum. Akıl onun idrakmda hiçbir 
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güçlük görmez. Ancak onu anlayamayan kişinin de akl ını ve 
duygularını zorlaması icabeder. Evet, her millette ve' her devirde 
i l imden nasibini almamış, yakin1 i lmi idrak etmekten uzak Cahil 
insanlar vard ır; beş duyu organlarının anlamayadığı herşeyde 
şek ve şüpheye düşerler; üstelik onlar beş duyu organlarının 
idrak edebildiği hususlarda da tereddüt ederler. Öyle ki, şüphe
cilikte ve tereddütte bütün öteki hayvan türlerinden de aşağı 
seviyeye düşerler. Akl ı, aklın durumlarını, sırlarını ve gizlilik
lerini unuturlar. Onlar, böyle yapmakla, dini emirler ve nehiye
lere itaat etmekten, kendilerini yapılması icabeden şeyleri yap
maya ve kaçınılması gereken şeylerden de kaç ınmaya zorlayan 
fıtratlarının emirlerine uymaktan kurtulmuş olmanın zevkini 
tadarlar. Aslında bu başıboşluk, insanların dışındaki hayvanla
rın durumudur. Işte böyle bir tutum içerisinde olan insanlara 
peygamberler ve dinlerle atakalı bir akide arzedilse, son derece 
tedirgin olurlar ve telaşa kapılırlar; kendilerine verilen düşünce 
özgürlüğünü ileri sürerek müdataaya çekilirler ve onu kabul et
meye yanaşmazlar. Delil in zihinlerine girmesi ve kendilerini 
bu akideyi kabul etmeye zorlaması korkusuyla parmaklarını 
kulaklarına tıkarlar. Zira eğer bu inancı kabul ederlerse Şeriat'a 
uymaları gerekecek, neticede tattıkları bazı lezzetlerden ve tat
mak istedikleri bazı zevklerden mahrum kalacaklardı. Aslında 
bu, ruhlarda ve kalbierde bulunan bir hastalıktır, bu hiı\Stalıktan 
kurtulmak da, inşaallah, ilim sayesinde olacaktır. 

Yine derim ki ;  vahyin husule gelmesinde ve bir in:>anın, bil
hassa Cenabı Allah' ın hususi nimetler ·vererek imtiyaı.'ı kıld ığı 
bir kişinin, fikir çalışmasında bulunmadan; eğitim ve öğretim 
görmeden, ama bunun fıkrin ve düşünmenin vericisinden geldiği
n i  bilerek, başka insanların bilemediği bazı şeyleri bilmesinde 
imkansız ( müstahil ) olan hiçbirşey yoktur. 

Böylece, insanların akıllarının ve anlayış seviyelerinin birbi· 
rioden farklı oldukları ; bazı insanların akıl yönünden diğerlerin
den üstün bulunduklar ı ;  akılları noksan olanların yüksek seviye
deki akılların anladıklarını ancak yüzeysel olarak aniayabildi kle-

ı ss 



ri bizzat fıtratın şahitl ik ettiğ i  bir husustur. Bu durum, yalnızca 
öğrenim seviyelerinin farklı olmasından i leri gelmez ; şüphesiz 
insanın dilemesi ve çalışmasının ( kesb ) hiçbir tesirde bulunma· 
dığı yaratıl ıştaki farklılıkların da bunda büyük tesiri vardır. Bazı 
üstün yaratılıştaki kişiler için apaçı,k olan şeylerin aynı akıl sevi· 
yesinde olmayan kimseleri düşündürdükleri ve onlara kapalı gel· 
dikleri de bir gerçektir. Asl ında idrak gücü ve akıl seviyeleri sa
yı lamayacak çeşitlilikte ve fevkalade farklı durumlardadır. 
Akıllı, keskin zekalı ve anlay ışı güçlü i nsanlar, dar görüşlü kim· 
selerin göremedikleri pekçok şeyi yakından görürler, onların 
bilemedikleri pekçok şeyi de derinlemesine bilirler (68), güç· 
lerini ve yeteneklerin'i onları bilme ve .anlama yönünde kulla
nırlar ve sonunda da onları bilebilirler; fakat akıl seviyeleri ve 
anlayış güçleri onlarınkinden aşağı mertebede olanlar o şeyle· 
rin bilinebilirliğine de onların bilmek istemelerine de başlan· 
gıçta karşı çıkarlar; sonra ulaştıkları sonuçları görünce piş· 
manlık ve hayretle karşılarlar; daha sonra varılan bu neticelere 
öyle al ışırlar ve ısınırlar ki onları mutlak gerçekler, üzerinde 
asla tereddüt edilemeyen apaçık hakikatler gibi görürler; eğer 
bir kimse onları inkar edecek olsa, başlangıçta kendilerini o 
şeyin doğruluğuna inanmaya çağıran kişiye karşı çıktıkları 
gibi ona karş ı  çıkarlar. Bu tür insanlar, sayılarının az görünme· 
sine rağmen, her m illette ve her devirde varolmuştur, günümüze 
kadar da varolagelmiştir. 

Allah 'ın, her bakımdan diğer insanlardan üstün kıldığı bir 
kuluna Rabhani Vahyini vermesinin mümkün olduğunu kabul 
etmemek yukarıdaki öncüllerin ortaya çıkardığı sonuca göre, 
selim akıl için imkansızdır. 

Yukarıdaki öneillierin ( mukaddimat ) doğruluğunu kabul 
etmemek ( ki gerçeği kabul etmekten kaçınılmaz ), akıl zayıfl ığı 
ve bedahatı, açı k  ve kesin olan bir gerçeği inkardan başka bir 
şey olmayacaktır. Böyle bir durum ise şu gerçekleri kabul et· 
meye engel teşkil eder : Birincisi , bizzat fıtratları icabı temiz bir 
cevhere sahip insanlar mevcuttur ve saf yaratılışları, i lahi teyzin 
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yardımıyla, onları yüce ufuklara ulaştırır ve beşeriyelin en yUce 
zirvesine yükseltir. Sonra bu seçkin insanlar, başkalarının delil 
ve burhanlar yoluyla bile anlayamadığı veya hissedemediği şey
leri yani i lahi meseleleri gözleriyle görebil irler. Onlar Allah'tan, 
bizim hocalarımızdan öğrendiklerimizden daha açık bir terbiye 
almışlardır. Daha sonra, bu ilme sahibolan veya bu eğitimi alan 
güzide insanlar, öğrendiklerini öğretmeye ve insanlara bildirmek
le yükümlü oldukları şeyleri tebliğ etmeye başlarlar. Ikincisi, bu 
durum, yani �ygamberlik "Sünnetullah "ın icabıdır ;  Cenabı 
Allah ihtiyaca göre, her millete ve her devirde peygamber gön
dermiştir; .o. lütfu ve iniiyetiyle insanlar içerisinden seçtiği kim
seyi, toplumun umumi maslahatını emniyet altına alan kanunları 
tesis etmeleri için peygamber olarak gönderir; bu hal, insan nevi 
güçlenineeye ve onu saadete götüren yol boyunca dikilen işaret
ler ona rehberlik etmek için yeterli ölçüde çağalıncaya kadar 
devam eder. İşte o zaman peygamber gönderme sona erer, pey
gamberlik kapısı kapanır; Peygamberimiz ( s. a. v. ) 'in peygam
berliğinden sözederken bu hususu daha geniş olarak açıklaya
cağız. 

Bazı yüce ruhların, yani mükerrem meleklerin varlığına ve bu 
sem"i mertebeye erişmiş kimselere peygamberlere görünmelerine 
gelince, kendi ruhumuıda bildiğimiz şeye göre, burada, imkan
sız olan birşey yoktur ; ayrıca eski ve yeni ilim, bize giıJi de olsa, 
kainatta maddeden daha latif varl ık olduğ�nu öğretir. Bu l atif 
şeyin bir bölümünün i lahi ilmin bazı parıltılarının aksetmesinde 
ve peygamberlerin netisierinin bu panltıları algılamasmda ne 
mani vardır? Nitekim bu parıltı bize sadık haberle geldiğinde 
Onun gerçek olduğunu kabul etmemiz icabeder {69). 

Aynı şekilde, bu meleklerin sesinin işitilmesi ve Allah'ın bu 
mertebeye yükselttiği insanların ( peygamberlerin ) duyusunda 
algılanabilmesi de .mümkündür. Peygamberlere düşman olanlar; 
onlarda, bazı hastalıklara yakalandıklarını iddia ettikleri şahısla
rın .durumuna benzer bazı şeyler kabul ederler. Onların bu hasta-
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l ık sebebiyle hayal i şeyleri ve sOretleri dokunula.bil ir bir görüntü 
şeklinda algıladıkları ve duygularının da onları hissettikleri kabul 
edilir. Ve bu hasta g!)rdüğ�ü ve işitti_ğ ini söylediğinde samimidir, 
doğrudur; ıüstel ik mücadele eder ve göğüs göğüse çarpışır; bu
nunla birlikte, bel irtilen şeylerden hiçbiri gerçekte vaki olmaz; 
görüntü konusu algılanabilir suretler şeklinde onun nefsinde gö
rünse bile, ancak hayal i bir varl ığa sahiptir, başka bir vücudu 
yoktur. Oysa ki, böyle hayaller ve tasavvurlar bazı kaza sebebiy· 
le salianmış sıradan beyinlerde oluşursa, niçin kavranabilir haki
katierin aynı belirginlikle bu seçkin kişilerin zihinlerinde görlin
ınesi ve netisieri madde aleminden uzaklaştığında ve kutsall ık 
durumuna ulaştıklarında onların algı sahasına geçmesi mümkün 
olmasın? Niçin bu tasvirler başkalarının mizacının dışında kalan 
hususi şeyleri kapsayan bir fıtrata sahip olmaları sebebiyle, selim 
bir akıl ile onlarda birleşmesin? Bu hususta söylenınesi icabeden 
şudur; onlarda ruh ve beden arasındaki ilişkiler diğer insanların
kiler gibi değildir (70) ve bu da onlarca kolay kabuledilir birşey
dir, onların hususi durumlarının zaruri neticesidir ;  çünkü onları 
diğer insanlardan ayıran ve peygamberliklerinin delilini teşkil 
eden temel özell iklerden biri işte bu istisnai durumdur. Onların 
şahitliklerinin doğruluğuna ve Allah katından getirdiklerinin 
gerçek olduğuna dair en kuvvetli deli l ,  ruh ve kalblerdeki hasta
lıkların onların getirdikleri ilaç larla şifa bulmasıdır; ümmetieri
nin maruz kaldıkları irade ve akıl zayıfl ığı, halkın peygamber
lerinin söylediklerini kabul etmeleri halinde, güç ve kudrete 
dönüşür. O halde, bu peygamberler, aklı selim, ruhu ve bedeni 
sağlam kişilerdir; çünkü, sağlığ ın hastalıktan _kaynaklanabilme
sini, nizarn ve ahengin de bizzat karışıkilkiara sebep olan unsur
larla sağlanabilmesini kabul etmek akıl ve fıtratın reddettiği bir 
husustur. 

Aynı şekilde, yüksek bir ruh ve üstün bir akla sahip olan arif
lere gelince ; bunlar peygamberlerin mertebesine ulaşamayan 
kimselerdir; fakat peygamberlerin dostları ( evliya ) onların 
getirdikleri dinlerin ve davetlerinin güvenilir elçileri olmaya 
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razı olurlar. On.lardan birçoğu peygamberlerinkine yakın bir 
duruma nail olma zevkini tadarlar; bu yakınlık ya nevi, ya da 
cins yönünden olur. Arifler bazı hallerinde gayb alemiyle ilgili 
bazı şeyler hakkında kısmi bir bilgiyle aydınlanırlar. Onlar misal 
( mana ) alemi hakkında da sahih müşahadelere sahiptirler; do
layısıyle bazı kapalı gerçeklerini vakıa uygun olarak onlara açık 
oldukları tartışma götürmez bir gerçektir. Bu sebepledir ki on
lar, Peygamberler ( s. a. v. ) hakkında anlatılanlara şaşmazlar. 
Yaşayan bilir, yaşamayan bilmez. Evliyanın bazı salih eserler 
ızhar etmeleri olumlu ve aydınlığa çıkarıcı tesirde bulunmaları, 
işlerinde Peygamberlerinin buyuruklarına aykırı olan herşeyden 
şiddetle kaçınmaları, fıtratlarının saflığının kendilerinin sahih 
aklı reddeden ve selim zevke karşı çıkan herşeyden uzaklaştır
ması, vicdanlarında haykıran ve ruhlarını aydınlatan hakikat ile 
avamın yararını korumak ve havassın kalplerini tervih etmek ga
yesiyle davette bulunmaları söylediklerinin ve öğrettiklerinin 
doğru olduğunun en kuvvetli delilidir. Yeryüzü hiçbir zaman on
lar gibi velilerden yoksun kalmaz; Alim bir kişi de onlar gibi 
olmaktan ·veya onlara benzemekten kendini alıkoyamaz fakat bu 
gibilerin gerçek halleri derhal bilinir ve hemen açığa çıkan du
rumları kötü amel ve gurur sahibi olmalarıdır. Öldüklerinde akıl
ları ifsad ettiklerinden, ahlakı bozduklarından ve kendilerine in
tisap eden kimselerin seviyesini düşürdüklerinden, arkada yalnız
ca kötü bir eser bırakırlar; en azından Allah'ın lütuf ve yardımına 
mazhar olanlar bu türlü tesirlerden kurtulurlar. Böylece, sapıkla
rın aldatıcı sözleri tıpkı köksüz olarak yeryüzünde yükselen sahte 
ağaç gibi yok olup gider ve ondan hiçbirşey kalmaz. 

Netice itibariyle şunu belirtmek isteriz; peygamberliği, pey
gamberlerin durumlarını ve müşahadelerini inkar edenlerle onla
rın getirdiklerini ikrar ve bunların gerçekten hasıl olduklarını ka
bul edenler arasını yalnızca, çoğunlukla aklı al ışılagelen şeyleri 
bile idraketmekten alıkoymaya çalışan basit bir perde ayırmak
tadır. 



VAHYiN VE NÜBÜVVETiN VUKUU'NUN 
AÇIKLANMASI 

Bir peygamberin risaletin in ve Rabbı adına bildirdiği şeydeki 
doğruluğunun del ili, peygamberi gören ve Allah ' ın ona verdiği 
açık ayetleri, mu'cizeleri müş(\hade eden kimse için apaçıktır ; 
o bunları gözleriyle görür ve bu da onu herhahgibir açıklamaya 
ihtiyacı olmaktan kurtarır. Nübüvvetle alakalı açıklamamızın 
birinci bölümünde de bu gerçeği gösterdik. Nübüvvet devrinden 
uzak bir zamanda yaşayan bir kimsenin durumuna gelince; onun 
için delil mütevatır haberdir. Mütevatir, hadis i lminde de açık
landığı üzre, yalan üzerinde birleşmeleri imkansız ( müstahil . ) 
olan bir cemaatın şahadetleriyle (71  J sabit olan haberdir; ravile
rin ittifak etmeleri ona inanmayı zaruri kılar. Mesela Mekke'nin 
mevcudiyeti ve Çin'in başkentin in Pekin isimli şehir olması 
mütevatirdir. Ravilerin yalan üzerinde birleşmelerinin müstahif 
oluşunun sebebi, haberin gerekli şartları ihtiva etmesi ve kendi
sine olan güveni sarsahilecek unsurl.ardan uzak bulunmasıdır. 
Onun mütevatir olmasını sağlayan bütün şartlar, ravilerinin 
muayyen bir $ayıda oluşundan ve ravilerinin bu haberi bize bil
dirirken herhangibir şahsi menfaatlerinin olmamasından kaynak-
lan ır. 

IVıütevatir haberin yaktn ifade ettiğinde bilginler arasında ihti
laf yoktur, fakat bir haberin mütevatir olması için gerekli olan 
Şartlarda aralarında görüş farklılığı vard ır. Bazı peygamberlerin 
l:ıayatları hakkında bize ulaşan rivayet mütevatir şartlarını taşır; 

mesela, Hz. ibrahim, Hz. Musa ve Hz. isa'nın hayatından söze
den haber böyledir. Bu rivayetlerin bize bildirdiği bir başka hu
sus, adıgeçen peygamberlerin,  yaşad ıkları devrin insanları içe
risinde, ne en giiçli.i ne de en zengin kişiler oldukları ve peygam
ber olduklarında tebl iğ edecekleri konuları onlara ö�retmek 
için hiçbir kimsen in çaba göstermediğidir; onlarla i lgili olarak 

bu konuda söylenebilecek tek şey, onlar dürüst insanların uzak
laştıkları ve gözlerini koruduklan bu bayağ ı kimselerden değ i l · 
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lerdi. Bununla birlikte peygamberler, iktidarın ve serveti n elle
ri nde olmasına ve bilgili kimselerin kendilerine h akim olmak is
temesine rağmen, kral ları ve orduları önemsemeyerek, insanları 
Al lah ( c. c. )'a iman etmeye çağ ırdı lar ; arşiarında ve köşklerin
de zelzele meydana getiren ve tirimtirim titremelerine sebep 
olan bir sesle onlara seslendiler; insanları uymaya çağırdıkları 
k9nu ları yeri ve gökleri yaratan Allah adına tebliğ ettiklerini 
söylediler; karşı ç ı kanın güç ve kudretini mağlup eden deli l ler 
mucizeler gösterdiler. Neticede getirdikleri Şeriat dünyada, tıp· 
kı bir fıtrat kanununun akılda yer ettiği gibi, yerleşti. Peygam
berin getirdiklerine uymak ümmet için fevkalade yararlı idi .  

Peygamberlerin getirdiği buyru klara bağlananlar birl ik  gücü
ne sah ip oldular ve i lah i  em irlere itaat ettikçe de saadet onları 
kolları arasına aldı. Buna karş ı l ık onlardan uzaklaşanlar ya da 
onlara karşı olanlar öğrettiklerini  bozmaya çalışanlar basiret
Ierinin zay ıfl ığı, isyankar fikirleri, asi tabiatları yüzünden gerçek 
yoldan oyrıldılar ve türlü türlü renklere girdiler. Oysa, bütün bun
lar varken ve her ne zaman kendilerine karşı itiraz edilse, çağrı
larını doğrulamak üzere del i l  istense bütün bunları del il  getirir
lerken, Allah 'dan getirip insanlara tebliğ ettiklerinde ve insan· 
lara öğrettikleri şeylerin Allah tarafından kendilerine vahyolu n
duğuna dair davalarında yalan söylemiş olabilmelerini akıl ke
sinlikle kabul etmez. Söylediğine inanmayan bir kimsenin sözü 
akıllar üzerinde h i ç bir tesir bırakmaz ve batıl da ancak l akayıt· 
l ıkla karşı laş ırsa varl ığını sürdürür. Nitekim zararlı bir bitki de 
veri mli  bir toprakta ancak bakımsızlığa terkedildiğinde yetişir ;  
i hmal edildiği sürece de gelişip çoğalır;  (72) fakat ç iftçi ona ti
tizli kle bakmaya başlarsa, verimli l ik  ve iyi mahsul bu zararlı bit· 
kiyi yokederler. Oysa ki,  bu peygamberlerin get irdikleri i l ahi 
dinler insanl ık  dünyasında Allah' ın kendilerine takdir ettiği rolü, 
yani insanlığın gelişmesinin diğer faktörlerinin rölüne eşit bir rol 
oynadılar. Düşmanlarının sayı larının çokluğuna ve din düşman
larının maddi gücüne rağmen dinler bu rollerini oynarlar; öyleyse 
peygamberlerin getirdi kleri din lerin temellerinin yalan ve daya-
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naklarının da hile olması imkansızdır. Bu sözlerimiz belir· 
tilen dinlerin herzaman, hattı bidatçlların bidatlarıyla 
örtülü olduğu zaman bile, parlayan aslın ı da hedefalmak· 
tadır. {73) 

Aynı şekilde inanmamız icabeden öteki peygamberlere 
gelince ; (74) Peygamberimiz ( s. a. v. )'in peygamberliğini 
ispat etmek on1arın peygamberliğini ispat etmek için ye
terlidir. Zira Peygamberimiz bize onların peygamberliğin
den sözetti ve o bize haber verdiği her şeyde doğru söyler. 
lnşaallah, Peygamberemiz Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in 
peygamberliğine tahsis ettiğimiz bölümde bu konuya tek
rar döneceğiz. 

PEYGAMBERlERIN VAZIFESI 

Daha önce insanlığın, Islam aleminin peygamberlere 
s. a. ) ihtiyac duyduğunu ispatlarken peygamberlerin 

ümmetlerim� karşı oynadıkları rolün, aklın fertler üzerinde
ki rolünün ayn ı  olduğunu söyledik. Peygamberler gönde
rilmesi insan aklının bir ihtiyacına cevap verdi ve Allah, 
verdiği bu nimet sayesinde insan nevini diğer mahluklar
dan farklı ve seçkin kıldı, sonsuz rahmetiyle razı etme lüt
funda bulundu. An.:ak bu ruhi ihtiyaçtır ve peygamber
likte hisse dokunan her şey gerçekte ruha hitabeder; ruhu 
sapıtıcı ihtirasların kirlerinden temizlemek, kişinin mele
kelerini terbiye etmek, dünya ve ahiret saadeti verecek şe
yi ona yerleştirmek amacını taşır. 

Pratik hayatın tafsilatına, geçim temin etme veya rızık 
kazanma yoluna, deneysel ilimierin bize açıkladığı sırlara 
nüfuz etmek için aklın sarfettiği çabalara gelince ; bu me
seleler, peygamberlerin yalnızca umumi nasihat, tavsiye ve 

irşatta bulunmak ve i 'tidale döndürmek ;  bütiın bu çalışma· 
lar ın ve girişimlerin alemde ya lnızca Vahid , Kadir, Alim, 
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Hakim, delilin atfedilmesini zaruri kıldığı ve şanına layık 
bütün kemal sıfatiarına sahip Birtek Allah'ın varlığı akide
sine asla şüphe sokmamak şartıyla izin verildiğini hatırlat
mak; mahluk olmaları ve ilahi kudret vasıtasıyla yaratılma
ları sebebiyle bütün canlı varlıkların Allah yanında eşit ol
duklarını, fakat taşıdıkları vasıflar, hususi özellikler itiba
riyle, kemal ve noksanlık yönünden farklı durumlarda bu
lunduklarını hatırlatmak gayesiyle meşgul oldukları konu· 
lardır. Peygamberlikten önce de intikam veya gayri meşru 
bir yarar uğruna bir kimsenin canına, ırzına ve malına za
rar vermiş olmamak insanların haklarını düzenliyen ve em
niyet altına alan makul ve meşru sınırlar içinde olmak da 
peygamberliğin kemalindendir. Aynı şekilde peygamber· 
ler insana bu işlerin ve teşebbüslerin gayesinin ne başkası
na, ne de kendi canına, ırzına ve malına zarar vermek oldu
ğunu da öğretirler; fakat milletin umumi menfaatinin za
ruri kıldığı ve Şeriat'ın da onayladığı geçerli bir sebeple 
bu hedefın dışına çıkılabilineceğini söylerler. 

Peygamberler aklı, Allah'ı ve bilmemiz icabeden sıfat
Iarını bilme yoluna yöneltir; bu bilgileri (75) taleb etme 
yolunda durmamız gereken sınırı gösterirler ve bunu, insa
nın manevi huzurunu bozmayacak ve Allah'ın ona verdiği 
güce itimadını sarsınayacak şekilde yaparlar {76). Bütün 
insanları, varlığı hakkında . hiçbir ihtilaf olmayan Birtek 
Allah'a iman etrafında toplarlar; (77) insanları doğrudan 
Allah'a götüren yolu açarlar, bu yol üzerinde hiçbir engel 
ve aracı bırakmazlar. Bütün işlerinde ve davranışlarında 
yalnızca Allah'a bağlanmaianna kadar onların nefıslerini 
terbiye ederler; çeşitli saatler ve zaman dilimlerinde yap
maları gereken ibadetleri telkin ederek Cenabı Allah'ın 
yüceliğini insanlara hatırlatırlar. (78) Bu, dini vazifeler 
unutan kimse için bir hatırlatma, korkan kimse için sürek
li bir tezkiye, zayıflayan kişi içinde bir kuvvettir; yakfni 
bilgiye sahip olmak isteyen insan ibidetlerini yerine g� 
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tirirken yakin i l minin artmakta olduğunu görür. 
öte yandan peygamberler, akıllarının ve hırsiarının ih

ti laf ettiğ i, yararlarının ve zevklerinin çatıştığı �eyleri in
sanlara açıklarlar; böylece, ayrı l ıkları ortadan kaldıran 
Allah' ın emirleriyle anlaşmazlıkları ç özümlerler; beşer 
toplumunu Allah ad ına tebliğ ettikleri emirlerle kuvvet
lendirirler ve bu emirler umumi menfaatleri muhafaza 
ederler, fakat fertlerin yararları nı  da yaralamazlar. (79) 

Peygamberler, insanların arasını düzeltirler ve birlik ha
l inde olmalarını sağlarlar ; onlara sevginin sırlarını açarlar, 
aralarında muhabbet oluştururlar; toplumu ayakta tutan 
düzen ve ahengi sevginin sağlad ığını gösterirler; (80) onla
rı, bu sevginin kalbelirinin derinl iklerine yerleşmesi ve ara
larındaki muhabbet bağlarının daha çok güçlenmesi için 
gayret sarfetmeye tevşik ederler. Bu hususla i lgil i  olarak 
onlara, herkesin diğerinin hakkına saygı göstermesi lazım 
geldiğini, ama kendi haklarını da ihmal etmemesi icabetti
ğini  öğretirler; kişilerin kendilerine verilen hakları isterken 
bu haklara tecavüz etmemelerin i  bildirirler; kuvveti iierin 
zayıflara, zenginlerin fakiriere yardım etmeleri gerektiğini ; 
doğru yolda olanların yo�.mu şaşırm ışlara rehberlik etme
si icabettiğini  ve al imierin de cahilleri eğitmek zorunda ol
duğunu öğretirler. 

Peygam berler, Allah'ın emri ile, insanlara bütün işlerin
de esas alacakları ve arnellerine yön verecekleri birtakım 
genel kanu nlar koyarlar. Mesela, adam öldürmek haramdır, 
fakat adam öldürmeyi haklı kılan durum bunun dışında
dır; peygamberler işte bu öldürme hakkının olduğu duru
mu b ile gösterirler. Ayrıca bize başka!iının mal ı  haramdır; 
peygamberler başkasının mal ının dokunulmaz olduğunu 
da, bu mala el konulması veya müdahale edi lmesi gere ken 
durumları da ayrı ayrı bel irtirler. Zinı etmek haramdır; 
peygamberler zinanın yasaklandığın ı bi ldi rmekle beraber, 
helal olan evlilikleri de evliliğin yısak olduğu durumları 
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da öğretirler. Böylece peygamberler, insanlara doğruluk, 
emanet, akidlere bağlılık, verilen sözleri yerine getir· 
rnek, (81 )  zayıflara merhamet etmek, kuvvetii lere nasihat 
etmekte gerekli cesareti göstermek, istisnasız olarak bütün 
yaratılmışların hakkını itiraf etmek (82) gibi faziletli 
işlerle nefislerini güçlendirmelerini emrederler. 

Peygamberler, insanları geçici zevkler peşinde koş· 
maktan vazgeçip yüce gayelere yönelmeye davet ederler. 
Onlar bütün bunları yaparken bazan insanın arzularına, 
rağbet ettiği şeylere bazan da korkularına ve korktuk
Iarına �slenirler ; Cenabı Allah' ın onlara emrettiği şekil
de, va'dler ve va'idlere başvururlar. 

Peygamberler, bütün öğreti lerinde, Allah ( c. c. ) 'ın 
r�zasını kazan'!cakları arnelleri de, O'nun gazabına uğra
rnalarına sebep olacak hareketleri de insanlara gösterirler. 
Daha sonra ,açıklamalarını ahiret hayatını ve yüce Allah 
( c. c. ) ' ın orada va'dettiğini ; Allah tarafından tayin edilen 
hududu aşmayan, O'nun emrettiklerini yerine getiren ve 
yasaklarından kaç ınan kimseye hazırlanan sevabı belirte
rek tamamlarlar. 

Peygamberler, Cenabı Allah ( c. c. ) ' ın kulliırının bilme
sine izin verdiği kadar (83), insanlara gayb alemi hakkın
da bilgi verirler. Her ne kadar akıl gayb a.lemini anlamakta 
bazı güçlüklerle karşılaşırsa da onun varlığını kabul etmek
te en ufak bir tereddüt etmez. 

Böylece, nefisler tatmin olur, kalbler huzura kavuşur, 
mazlumlar büyük mükafaatlara nail olmayı veya Kadir 
olan Allah ' ın rızasını kazanmayı bekleyerek sabırda bir 
sığınak ararlar. Netice itibariyle, insanlığın en büyük güç
lükleri, alimierin günümüze kadar çözüme kavuşturmaya 

çal ıştıkları en öneml i meseleleri çözümlenmiş olur. (84) 
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Peygamberlerin vazifeleri ne profösörlerin ne de uygulamalı 
sanatlar üstadlarının görevlerid ir, aynı şekilde onların bize getir
dikleri ne tarih öğretisi ( ta'lim ) ne de yıldızlar aleminin açık
lanması veya onların farklı h�reketlerinin beyanıdır. Ayrıca, pey
gamberler ne bize yer tabakalarında gizli ve açık olarak bulunan
ları, yeryüzünün uzunluğunu veya genişliğini ne de bitkirerin bü
yüyüp çoğalmak veya hayvanların fert ya da tür olarak varlıkları
nı sürdürmek için muhtaç oldukları şeyleri gösterirler, çeşitli 
ilimierin konusunu oluşturan ve derinliklerine nüfuz etmek için 
bu ilimierin birbiriyle yarışmasına sebeb olan benzeri şeyleri öğ
retmek de peygamberlerin vazifesi değildir. Bütün bunlar çalış
ınakla elde edilir, dünya hayatına kazanılır ve onda rahat etme 
yollarıdır. Oysa, Cenabı Allah, verdiği yetenekler ve organlarla 
bu yolda insanlığa rehberlik eder, bahsedilen bu yetenekleri kul
lanan kişilerin saadeti artar, halbuki bu melekleri ihmal edenler 
sıkıntılı veya çekilmez bir hayat yaşamak zorunda kalırlar. Zira 
Sünnetullah'a göre insan ancak bazı kademelerden geçtikten 
sonra kemale ulaşabilir. Bununla birlikte, peygamberlerin getir
dikleri ( dinler } umumiyetle insanı bu kemale erişmek için yete
neklerini kullanmaya ve gayret sarfetmeye teşvik ederler, insana, 
Allah'ın insanlığa tayin ettiği yüce mertebelere ulaşma güveni 
verirler. 

Öte yandan, peygamberlerin sözlerinde yıldızların durumu, 
yeryüzünün şekli gibi daha önce belirttiğimiz konulara da işaret 
edilir, fakat amaç ilahi hikmetin tezahürleri üzerine dikkatimizi 
çekmek veya fikri bu hikmetin sırlarını kavramaya ve harikaları
na hayran olmaya yöneltmektir. Ayrıca peygamberlerin ümmet
Ierine tebliğ ettikleri öğreti onların anlayış seviyelerinin üstünde 
olmamalıdır, zira, aksi takdirde peygamberliklerindeki hikmet 
kaybolacaktır. Halka hitaben söyledikleri şeylerde bazan seçkin
lerin bile ancak· tevil ve tefsir yaptıktan sonra anlayabileceği de
rin bir mana bulunur, öte yandan seçkin zümreye hitabeden bir 
şeyin avam tarafından anlaşıtm.ık iç in uzun bir zamana muh
taçtır. Bu kısım, yani halkın an lay ı ş  seviyesini aşan seviyede 
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hitabette bulunulması onların getirdiklerinde çok nadir rastla
nan bir husustur. (85) 

Herhalükarda, dini Allah 'ın bahşetmiş olduğu yetenekleri 
mümkün olduğu ölçüde kainatı bilme yönünde kullanmasında 
ruhlara mani olan bir engel yapmak doğru deği ldir, aksine din 
ruhları ilim taleb etmeye sevketmelidir, ama insandan da akla ve 
akrı' delile saygıl ı  olmay ı istemelid ir, insanı gözleri önüne seri lmiş 
olan kainatı incelemek için bütün gayretlerini seferber etmeye 
zorlamal ıd ır. Ancak insanın hertürlü aşırı l ıktan uzak kalmasını, 
sağlam inancın ve mu'tedil görüşün sınırları dışına ç ıkmamasını  
sağlamalıd ır. Söylediklerimizin aksini savunan, dini bilmeyen ve 
ona karşı Alemierin Rabbı'nın affetmeyeceği bir cinayet işleyen 
kimsedir. 

MEŞHUR BiR iTiRAZ 

Birisi derse ki : şayet peygamberler ( er-rusül ) gönderi lmesi 
insanlığın temel bir ihtiyacı, içtimai nizamlarının bir olgunluğu, 
dünya ve ahiret saadetlerinin bir yolu ise .. niçin insanlar hala eş
kiyal ık yapıyorlar ve saadetten uzaklaşıyorlar? Niçin anlaşacak
ları yerde ayrılığa düşüyorlar? Niçin yardımlaşacakları yerde 
birbiriyle savaşıyorlar? Niçin dürüst davranacakları yerde bir
birlerinin derisini yüzrnek istiyorlar? Niçin herkes diğerine sal
d ırmaya hazırlan ıyor ve saldırmak için uygun vakti bek.liyor? Ni
çin vücutları zulümle kapianıyor ve kalpleri ihtirasla doluyor? 
Her din mensupları dinlerini başka dinden olanlarla savaşmak 
için yeterli bir sebep görüyorlar ve bunu düşmanlıkta bulunmak 
ve düşman olarak kalmak için yeni bir sebep yapıyorlar, üstelik 
aralarında menfaat ve çıkar sağlamaktan ileri gelen anlaşmaz l ık
lar oluyor. Bu durumun aynı dine mensup kişiler arasında da 
mevcut olduğu görülüyor; birtek di ne inanan bu insanlar çeşitl i 
tırkalara ve anlayışta farklılık bulunan mezhepiere bölünüyorlar, 
akaid esaslarındaki düşünceleri farklı oluyor, şer aralarında isyan 
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tohumu ekiyor ve ifıtirasları onları isyana sevked iyor, kan dökü
yorlar, kuvvetli zay ıfa galip gelinceye kadar ül keleri n i  yağma 
ediyorlar, ve bütün bu işlerde onları kaba kuvvet yönetiyor, hak 
ve din değil. Düşüncelerde ve sevgide birlik dini olduğu söylenen 
bu din nasıl olur da bölünmenin, kin ve nifakın sebebi olur? 
Yapmayı va'dettiği ile yaptığı arasındaki fark nedir? 

Ona şu cevabı veririz : Evet,' bun ların hepsi de insanların başı
na geldi, fakat bütün bunlar peygamberlerin zuhurundan ve vazi
felerini tamamlamalarından sonra oldu, ne zaman ki din  onu an
lamayan kimselerin eline düştü , veya onu anlamakla bJrli kte fa
natikliğin aşırılı kları na sapianan ya. da bu aşırıilkiara saplanmak
sızın , din sevgisini kalplerine yerleştirmesini bilmeyen yahutta 
bu sevgiyi kalbine yerleştirmekle birlikte, dini uygulama konu
sunda bizzat peygamberler veya onların en yakın dostları gibi 
geniş bir hoşgörü anlayışına sahip olmayan kişilerin ellerine geç
ti, işte o zaman yukarıda belirtilen olumsuz olaylar meydana 
geldi. Eğer bu cevabım ız doğru değilse,_ hangi peygamberin 
ümmetine bol bol hayır getirmediği, .umumi menfaatleri gelişti
rip korumadığı, getirdiği dinin gerek toplum gerekse fert olarak 
kendisine bağlanan ümmetin ihtiyaçlarına cevap vermekte aciz 
kaldığı bize gösteri lsin? 

insanların büyük çoğu nluğunun ve hatta muhtemelen tama
mının )_'akınının Platon 'un felsefesini anlamadığı ve fikirlerini ve 
görüşlerini Aristo mantığına göre ölçüp değerlendirmediği husu
sunda okuyucunun benimle ayn ı  kanatte olduğunu zannederim. 
Üstelik, anlayış seviyelerine en uygun gelen fikirler onlara arze
dilse ve bunlar çok açık bir şekilde açı klansa, netice itibariyle, 
idrak seviyelerini ve nitel iklerini .  güçlendirmeyen ve arnellerini 
düzenlemeye bile yaramayan birtakım faydasız kural lara ulaşa
bi lmeleri pekala mümkündür. Bu insanları gerçekte, şehvetleri
nin kurbanı oldukları durumlarda �eğerlendiriniz ve kendin izi 
üzerinde ihtilaf edip çekiştikleri anlaşmazl ık  konusunu tiafiflet · 
meye çalışan öğütçü tayin ediniz, size göre, onların ihtiraslany
la mücadele etmek ve onları gayelerine riayet etm ekte itidale 

1 68 



döndürmek konusunda takib edilmesi gereken en uygun ve en 
kısa yol denir? i sraf ve sefliğe meylin zararını,  rağbiet edilen yo
lun en yüce hedefinin yararlarını üstün akıl l ı ların düşmedikleri 
halleri bildiren yolların en yakın olanın ı  kavrama derin bir görüşle 
olur. 

Bu sonuca götüren en yakın yolun (86), hırstan kaynaklanan 
bir arzuya rağbet etmenin ne kadar zararl ı olduğunu onlara 
açıklamaya veya aklı  tarafından dikte edilen bir ideali n  gerçek
leşmesi için gayret sarfetmenin ne kadar faydalı olduğunu onla
ra belirtmeye ve üstün an layışl ı kişilerin bile ancak uzun tefek
kürlerden sonra anlayabilecekleri bu türden başka açıklamalara 
dayanmadı�ı apaç ık ortadadır. Bu en kısa ve en elverişli yol , 
onların vicdanlarını insanı her yönden kuşatan mutlak kudretin 
sırrı üzerinde tefekkür etmeye sevketmektir, donanmış olduğu 
herşeyle kendisini donatan, her türlü işinde ve d urumunda ken
disine hakim olan , nefsini ihata eden, iradesinin . dizginlerini 
elinde bulunduran Allah'ın sonsuz kudretini insana hatırlatmak
tır, insanlara, bu konuda, anlayış seviyelerine uygun bol bol mi
saller getirmektir. Daha sonra, inandıkları dinde bulunan mevize
leri ve ibret verici olayları naklederek onları eaşturmak ve ger
çeğe çağırmak, i lk  müslümanların örnek yaşay ışlarından misal
ler vermektir. Son olarak da, doğru yol üzere olursa Allah ' ın 
kendilerinden razı olacağından ve şayet doğru yoldan ayrı l ırlar
sa O'nun gazab ına u ğrayacaklarından on lara sözederek ruhlarını  
canlandırmaktır. Bu sözleri i şitirken , onların kalpleri huşu du
yar, gözlerinden yaşlar akar, kızgınl ıkları di ner ve ihtirasları 
( şehvet ) söner. Bütün bu nları işiten bir insan ancak şunu anlar, 
itaat ettiği zaman Allah ' ı  ve dostlarını  ( evliya ) razı edecek ve 
asi olursa onları öfkelendirecektiL Asl ında bu durum,- eski ve 
modern bütün insanlarda genel l ikle gördüğümüz bir haldir, bu 
gerçeği i nkar eden kimse ise, kendisinin bu insanlardan olmadı
ğ ın ı  iddia eder. 

Dini nasihatlarda bulunulduğunda gözlerin ağladığını,  göğüs
Ierin üzülerek daraldığını  ve kalplerin h uşu ile eğildiğini pekçok 
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defa işitmişizdir. Fakat ahlakçılar ve siyasiler tarafından yapılan 
nasihatlerden sonra böyle bir  durumun o lduğu hiç işitilmiş mi
dir? Bir gurup insanın, yaln ızca bu hayrın avam veya havas için 
arzettiği yarar sebebiyle bütün arnel lerinde iyiliği hakim kılmış 
olması, ya da sadece kendisiyle birl ikte fıtne ve fesadı da orta
dan kaldıracağından dolay ı bir kötülüğü yasaklamış olduğu ne 
zaman işitilmiştir? Bu insanl ık tarihinde asla rastlanı lmayan bir 
durumdur ve insanların fıtratları ile de uyuşmaz. Ancak güzel 
işlerde derin meleke has ıl eden şey vicdan i akideler ve ona lay ık tak
lidi hareketlerdir; akidelerin ve adederin dayanağı ise dindir. O 
halde din, hem halkın hem de havassın ahlakının en güçlü amili
dir. Aynı  şekilde dinin insanlar üzerindeki tesiri de, yalnızca in
san nevine has bir meleke olan aklınkinden çok kuvvetlidir � {87) 

Peygamberlerin topluma karşı, aklın  kişinin varl ığındaki ro
lüne veya yol üzerindeki işaretierin oynadıkları role benzer bir 
yol oynadıkların ı  daha önce söyledik, fakat şimdi daha ileri gi
deceğiz ve toplumun onlar vasıtasıyla gördüğünü ve işittiğini 
söyleyeceğiz. Görülebilen şeylerden güzel olanı çirkinden ayır
mak ve gidilmesi kolay olan yol ile zor ve dolambaçlı yolun ara
sını tefrik etmek görmek organının, yani gözlerin vazifesi değil 
midir? Bununla birlikte, gören kişinin görme organını kötü kul 
landığı ve gözlerinin sağlam olmasına ve yüzünde parlamasına 
rağmen uçuruma düşüp öldüğü olur, bu durum, dalgınlık, ihmal, 
gapet ve inat sonucu meydana gelebil ir. Aynı şekilde akıl ve 
duyuların bir şeyin zararl ı  olduğuna dair binlerce delil gösterdik
leri olur ve zararlı kişilerden onu arzu eden şahıs bu delilleri ta
n ır, fakat bu apaçık  del i liere karşı çıkar ve inadına veya başka 
ihtiraslarına uyarak o kötü şeyi yapar. Ne var ki bu tür hareket
lerin yapılması his ve akl ın yaratı l ış gayelerinin değerinden hiç· 
birşey eksiltmez. i şte Allah 'ın kurtuluş yolu üzerine koyduğu 
işaretler olan .Peygamberler ( s. a. ) 'in durumu da böyledir. ir. · 
sanlardan onlara uyanlar saadetin zirvesine ulaş ır lar, onlarır: 

yolunu anlamakta hata eden ve yan ı lan veya onlar ın yolundan 
ayrılanlar ise, setaletin ve fel aketin en kötü d erecesine düşerler. 

170 



Oysa ki, din bir rehberdir, fakat beşeri zaaf bu rehbere uymaya 
davet edilenler için bir engeldir, ne var ki bu zayıfl ık ne rehberin 
kemaline ne de insanların ona olan ihtiyacının şiddetine bir nok
sanl ık geterir. Nitekim Kur'an'da " . . .  0, bu misaile bir çoğunu 
saptırır, birçoğunu da yola getirir. Onunla saptırdığı yalnız fô.
sıklardır ki, onlar Allah 'la yapılan sözleşmeyi kabulden sonra 
bozarlar .. . " ( Bakara 2/27 ) , buyurulur. Bunun da ötesinde din, 
her türlü huzurun kaynağı, mütmain olmanın sığınağ ıdır, herkes 
ancak din sayesinde kendisine takdir olunan şeye razı olur, onun 
yard ımıyla kendisine yüklenen vazifeyi ifa etmek için gayret sar
feder. Din sayesinde ruhlar kainatın umumi kanuniarına tabi 
olurlar ve insanlar, servet ve şeref yönünden aşağ ı seviyede olsa
lar bile, ilim ve fazilet yönünden kendilerinden üstün olan kimse
leri kendilerine önder yaparlar, bu işte Allah 'ın emirlerinde yer 
alan gerçekiere uyarlar. 

Din, ihtiyar1 bir doktrinden ziyade kendiliğinden var olan 
fıtri bir ilhama benzer. Din, Allah tarafından verilen beşer kuv
vetlerinin en güçlüsüdür ve insanın diğer yeteneklerine arız olan 
hastalıklar dine de arız olur. Ancak bu illetler insanların yanlış 
yolda olmasından ve netisierine uyarak yaptıkları seçimlerden ve 
dinin aslına zarar verecek mahiyette değildir. Ne zaman dine 
karş ı bir hücum vaki olsa ki, böyle saldırı lardan bazılarının az 
önce reddettik, mesuliyet dini önderlere, kendilerini onların ya
kınları yapanlara, dinin muhafızları ve hükÜmlerinin murakıpları 
olarak bilinen kişilere aittir. Bu insanlar, Kalbieri ideallerine ka
vuşturmak için dinin rehberliğine teslim olmak zorundadırlar, 
onu ilk i lkelerine dayandırmaları ve bidatların kötülüklerinden 
temizleyerek eski saf durumuna döndürmeleri icabeder, işte o 
zaman din gerçek gücüne kavuşur ve onun hikmeti imalara bile 
zahir olur. 

Belki itiraz sahibi şöyle derse : Akıl i le din arasında böyle bir 
paralel l ik kurarak, aklı dinin sahası dışına çıkarmak lazım geldi
ğini iddia eden kimselerin fikirlerine doğru meylediyoruz. Dinin 
esas özel liği insanın tamamen ona teslim olması, onun hükümle-
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rinin ve kanunlarının aklf tenkide tabi tutolmasma karşı çıkma
sıdır. Şöyle cevap veririz: Eğer duru m, iddia edilebildiği üzre, 
böyle olsaydı, din bize rehberlik görevi yapan del i l  veya i l imler
den olmazdı. Yukarıda yap�ığımıt aç ıklama yalnızca, aklın tek 
başına ümmetieri saadete ulaştırmak için yeterli olmad ığını gös
terir, o halde onlara bu gayeye ulaşmaları için ilahi bir mürşid 
lazımdır. Nitekim hayvanlar da yalnızca görme melekesiyle bü
tün hissedi lebilir şeyleri ( mahsusat ) idrak edemezler, mesela, 
işitHebilir şeyleri, sesleri işitmek ve anlamak için kulağa 
müracaat ederler. (88) Aynı şekilde din de, saadet yolları içeri
sinde, akla net olarak görünmeyenleri keşfetmek için umumi bir 
histir, fakat bu umumi hissi tan ımasını, kendisine ayrılan sahada 
uygulanmasın ı  ve onun belirlediği a�idelere ve kanunlara itaat 
edilmesini sağlayan işte bu akıldır. 

Öyleyse aklın bu husustaki hakları nasıl inkar edilebilir? Zira, 
onları tanıyabilmek ve gerçekten Allah ( c. c. ) katından gelip 
�elmediklerini öğrenmek gayesiyle bu akıdeleri ve kanunları in
celeyen akıldır. Bununla birlikte, peygamberterin peygamberl i
ğini tan ıyınca aklın onların getirdikleri herşeyin doğru olduğuna 
inanması icabeder, hatta peygamberliğin asl ın ın bir •bölümüne 
ulaşmak ve gerçek manasma nüfuz etmekten ·aciz kalsa bile 
peygamberlerin getirdiklerinin doğruluğunu kabul etmesi lazım
dır. Akıl, mantık yönünden imkansızl ık ihtiva eden birşeyi kabul 
etmek zorunda deği ldir, mesela, birbirinin nakizi veya zıddı olan 
ikişeyin aynı yerde ve aynı anda birleşmesi mantıki olarak im
kansızdır, akıl da bunu kabul etmez, Asl ında bu tür şeyler pey
gamberliğin dışında kalır. Fakat peygamberlikte de, görünüşte 
birbirini nakzeden veya birbiriyle çelişki içerisinde olan şeyler 
varsa, o zaman aklın zahiri mananın kastedilen mana olmadığı
na inanması gerekir, bundan sonra, isterse bütüniiyle peygambe
rin söylediğine dayanarak onun gerçelc manasını açıklamaya 
çal ışır, isterse onun hakiki anlamını Al lah'a ve O 'nun eze li i lmi
ne b ırakır, teslim olur. Kurtu luşa eren toplu luk olan seletleri
mizden bazıları birinci yolu, diğerleri de ikinci yolu seçmişler
d ir. 
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HZ. MUHAMMED ( S. A. V. ) ' iN PEYGAMBERLIGi 

Biz bu bölümde, Kralların tal:ıtlarını sarsan, keytl saltanatları· 
do ki 0 0 ll kad 00 V d V (Sg)d

' 
"k"l nın ıre erını sa ayan ve o zamana ar goge ogru, ı ı en 

ve kendilerinden aşağıda bulunan fakir halklarının üzerine çev
rilen gözlerini, aşağı indirmeye zorlayan bir sese; onları, akılları 
öldüren batıl sözlerden veya zararlı otlardan temizlemek üzere 
Hak semasından nefısler üzerine düşen bir ateşe, gafılleri duygu
Jandırabilen, unutulanları kalbiere sokabilen, zalim yöneticiler· 
den sapıtmış önderlerden ve kendilerini idare edenlerden daha 
çok insanlıktari uzak olmadıklarını insanalara hatırlatan fasih bir 
sese; kısaca, insana Allah'ın "Şüphesiz biz ona yolu gösterdik " 
(90) ( insan, 76/3 ) iyetiyle ona gösterdiği yolu açan bir olgun
luk durumuna doğru götürebilen, dünya ve ahirette kendisine 
hazırlanan saadete eriştiren bir çağrıyı insanların ne kadar çok 
muh�ç olduğunu göstermek için, ne genel olarak milletler tari
hinin ne de özel olarak Hz. Muhammed ( s. a. v. ) zamanındaki 
Arapların tarihinin bir açıklamasını yapacağız; fakat, tarihten 
bu devir tarihçilerinin üzerinde ittifak ettiği olayları dikkatlice 
ve tarafsız olarak inceleyen kimselerin aniayacakları bazı veriler 
aldık. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in peygamberliği sırasında dünya 
iki büyük imparatorluk arasında paylaşılmıştı. (91 ) Doğu'da 
Fars ve Batı'da Bizans imparatorlukları hakimdi ; aralarında bit
meyen savaşlar ve mücadeleler vardı, kan oluk gibi akıyordu, 
kuvvetler zayıflamış, �rvetler yıkılmış ve zulüm karanlıkları 
her tarafa yayılmıştı. Bunun yanısıra; kibir, şehvetperestlik, 
israf, gurur ve çeşitli sekiller altında yapılan eğlenceler, bütün 
milletierin kralların ın ve emirlerinin, askerf ve dini liderlerinin 
saraylarında hayal edilerniyecek bir derecede yaygındı. Yöneti
ci zümrelerin aşırılıkları sınır tanımıyordu, kötülüklerini hergün 
biraz daha artırdılar; vergilerini çoğalttılar ve kabileleri aldattı
lar; öyle ki aşın istekleri ve çalışmalarının mahsulü olan şeyle
ri ellerinden almaları sebebiyle halkı ( reaye ) ortadan kaldırma 
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cihetine gittiler; güçlü kuvvetini zayıfan elinde olanları almaya 
hasretti ve akıllı kişi ler ise fikirlerini cahil in elinde avucunda ne 
varsa almak iç in hileler yapmak yolunda ku l landılar. Gerek 
insanlar gerekse malları için artık emniyet kalmayınca, bu reaye 
fakirliğin, zilletin, küçük düşmenin, terörün ve ard ı arkası gel 
meyen kargaşalarin kurbanı oldular. 

Yöneticilerin istibdadı reayenin iradesini yok etti ; halk, per
de arkasında ipleri çekilen kuklalara döndüler. Oysa onları sey
redenler gerçek insanlar sandılar. Böylece kişisel özgürlük kay
boldu ve reaye, akıl nimetinden yoksun olan bütün öteki hay
vanlar gibi, yaln ızca efendilerine hizmet etıtıek ve onların elin
de oyuncak olmak için yaratılmış olduklarını zannettiler. Kuv
vetli olanlar akidelerinde, , arzularında ve hevalarında sapıklığa 
düştüler; şehvetlerini, ihtiraslarını hak ve adaletten üstün tuttu· 
lar; güçlerini ve yeteneklerini sadece kötülük işlernek yönünde 
kullandılar. Halk her zaman korku ve terörün kurbanı oldu. in
san tabiatını aydınlatan ilahi nur, onların kırıntıları yüzünden 
reayelerinin kalplerini kaplayan kılıfı delmedi, akıllarını ve 
düşüncelerini örten perdeyi yırtmadı, büyük çoğunluğu azın
l ık üstünde galip kılarak onları doğru yola döndürmedi. Neti· 
cede krallar ve öteki yöneticiler, milletin düşüncelerine tesir 
etmek, düşüncelerin örtüsünü kalınlaştlrmak, cehaletini artır· 
mak, dolayısıyla fıtratlarında mevcut olan nuru söndürmek ve 
istedikleri herşeyi onlara yaptırmak gayesiyle şüphe bulutları 
yaymayı, batıl fikirler, hürafeler ve yalanlardan oluşan masallar 
uydurmayı asla ihmal etmediler. Bizzat bu sultanların dilinden 
dinin, aklın, fıkrin ve düşünce ürünü olan herşeyin düşmanı ol_· 
duğu açıklandı; sadece Kitab-ı Mukaddes'in tefsiri bunun dışın· 
da tutuldu. Bu sultanlar, şirk kalıntılarında bitmet tükenmez 
kaynaklar ve asla yok olmayan bir dayanak buluyorlardı. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ) ' in peygamberliği s ırasında mil let
Ierin manevi ve maddi durumları, ahlaki ve fiziki yapıları işte 
böyleydi ; yani onların genel durumu, zel_ i l  düşmüş, cehalet içe· 
risinde yüzen kölelerin durumundan farksızdı ;  bunun dışında ka· 
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lanlar gerçekten çok azdı ; bunlar hikmetin kalıntılarına ve eski 
kanunlara maliktirler; bu düşünceler, maziye ait noksan bir bilgi 
ile, şimdiki zamanın kinini hazırladılar. 

inanç esaslarında ve onların yaşanılmasında ( furu' ) şüpheler 
hakim 'Oldu, çünkü dini hükümlerde karışıklık meydana geldi ve 
hakiki anlamlarını kaybettiler. Öyle ki temiz zannedilen şey pis, 
kanaat sanılan şey oburluktu; adalet ve selamete kavuşmak 
umulurken fıtneye ulaşılıyordu. Bunun yanısıra, sebeplerio araş
tırılmasında çok kısa bir görüş içerisinde kalınılması, bütün kötü
lüklerin kaynağının din olduğunu iddia etmeye yol açtı; sonun
da insanların fikirleri bozuldu ve netisieri isyan etti ; bu buhran 
onları hem akli düşünce hem de din alanınd anarşiye sevketti. 
Böylece, muhtelif milletler içerisinde "iblihiyye "  ve "dehriyye " 

( materyalizm ) mezhepleri ortaya çıktı. Ve bu durum, belirtilen 
milletler için, o güne kadar karşılaştıkları belaların ve felaketie
rin en kötüsü oldu. 

Arab mineti ise, sapiantıları ve çıkarları itibariyle muhtelif 
kabilelere bölünmüştü. Her kabile, diğer kabilelerle çarpışmak, 
savaştıkları kimselerin kanlarını akıtmak, kadınlarını kaçırmak, 
mallarını yağmalamakla övündü ve gurur duydu; hırsiarına ve 
zevklerine uydular; kötülükleri iyilik olarak kabul ettiler; akide
ler tamamiyle bozuldu. Neticede Arablar öyle bir manevt çö
küntü, ruhi bunalım içine düştüler ki, tatlılardan putlar yaptılar 
ve sonra da bunlara taptılar;·daha sonra, acıktıklarında, bunları 
yediler. Ahlaki' yönden öyle alçaldılar ki, kız çocuklarını diri 
diri toprağa gömerek öldürdüler, çünkü kız çocuğuna sahib ol
maktan utanç duyuyorlardı ve başkaları ·da onları ayıplıyordu; 
onları öldürmekle bu ardan veya onları geçindirme sıkıntısından 
kurtulmuş oldular. Fuhuş ve zina son derece yayıldı; öyle ki if
fet ve namusun hiçbir değeri kalmadı. Kısaca, bütün milletlerde 
ahlaki ve içtimat nizarnı tamamen tefessüh etmişti (92) ve bu 
fesat şebekesi bütün topluluklar arasında alabildiğine yayılmış
tı. (93) 

Allah'tri, kerıdi iç1erinden çıkardığı, Vahyini indirdiği hima-
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yesine aldığı ve bütün milletierin görüşünü kapatan bu kara bu· 
lutları ortadan kaldıracak gücü verd iği bir insan ı bu milletiere 
peygamber göndermesi onlara olan rahmetinin gereği değil 
midir? Elbetteki evet ; baştan sona kadar herşey Allah '�n elin· 
dedir. 

* * * 

Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Haşim ei-Ku
reyşt, Mekke.de, Fil senesinin (94) Rebiulevvel ayının 1 2. gece
sinde/Miladi 20 Nisan 571 yılında doğdu. (95) O, yetini olarak 
dünyaya geldi;  doğumundan önce babası ölmüştü. Babasından 
yalnızca beş deve, birkaç keçi (96) ve bir cariye miras kaldı ,  
bundan daha az mal b ırakmış olduğu da söylenir. Hz. Muham
med ( s. a. v. ) altı yaşına bastığında annesini de kaybetti. Dede· 
si Abdulmuttalib onu yanına aldı, O, iki yıl süreyle dedesinin 
kefaletinde yaşadıktan sonra, Abdulmuttalib'in ölümü üzerine, 
amcası Ebu Talib'in yanına gitti. Hz. Muhammed'i kefaletine 
alan Ebu Talib ona çok iyi baktı. Ebu 'ralib çalışkan ve cömert 
bir insandı, fakat fakirdi, öyle ki ne kendisinin ne de ailesinin 
geçimini yeterince karşılayabiliyordu. Böylece Hz. Muhammed 
( s. a. v. ), yeğenieri ve kabilesinin öteki çocukları arasında yaşa
dı  ve yetişti, ·fakat hem anadan hem de babadan yetim kalmış 
bir çocuktu, üstelik ne kendisinin ne de hamisinin maddi duru
mu iyiydi, yani peygamberimiz yetim ve fakir birisiydi. Öyle ki, 
hiç bir mürebbi onu terbiyesine almadığı gibi, hiçbir bakıcı ka
dın veya süt anne de ona bakmak istemedi .  Böylece küçük Mu
hammed ( s. a. Y. ) vehimlerine esir olmuş dostlarının, putların 
kulu olmuş akrabalarının ve şirki inanç olarak seçmiş atalarının 
ve onların çocuklarının arasında yaşamak zorunda kaldı, çevre
sin.dekiler putperest insanlardı. Bununla ·birlikte o büyüdü, aklı 
ve bedeni geli şti , fazilet ve edeb sahi bi birisi oldu, öyle ki, Mek
keliler ona, daha gençliğinin baharındayken "el-Emfn " lakabını 
verdiler. Aslında O, ilah'i bir terbiye üzere yetiş1i, oysa, adet 
üzere, fakir olan yetimlerin nefisleri, bilhassa velileri de kendileri 
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gibi fakir olduklarında bu hususiyetlerle donatılmaz. Böylece 
Hz. Muhammed ( s. a. v. ), bütün bu faziletleri kazanmış olarak 
olgunluk çağına erişti, oysa kavmi bu niteliklerden mahrumdu, 
kavmi alçaklık içerisinde olduğu halde o yüceldi, halkı putlara 
taparken O, Bir Allah inancını kabul etti, kavmi aşırıl ıklar ya
parken kendisi sulhçu bir anlayışa sahiboldu, (97) kavminin 
sapık akidelerine karşılık sahih itikada teslim oldu, onlar cehalet 
içerisinde yüzerken kendisi hayır yoluna uydu, kavmi hakka sırt 
çevirirken O hakka tabi oldu. 

Onun gib fakir ve ümmi ( okur-yazar olmayan ) bir yetimin 
gençliğinden olgunluk çağına kadar gördüğü şeyden etkilenmesi 
çok tabii. bir durumdur. Çevresindeki kişilerden işittiklerinden 
aklı etkilenir, eğer bu insanlar yakın akrabaları veya ailesine 
mensup kişiler ise etki daha büyük olur, ayrıca ne onu irşad ede
cek bir kitap ve uyaracak bir hoca ne de bir karar almak duru
munda olduğunda kendisine destek sağlayacak bir yardımcı var
dır. Eğer durum tabii seyrine göre cereyan etseydi, yani Hz. 
Muhammed tıpkı diğer fakir yetimler gibi büyüseydi, çevresin
deki insanların inançları üzere olurdu- ve onların mezheplerini 
benimserdi. Nihayet olgunluk çağına eriştiğinde aklı tefekkür 
ve

_ 
düşüncenin karşılaştığı bir alan haline gelir, onların ihtilaf

·Jarını keşfeder ve sapıklıklarının onları sürüklediği tenakuzların 
delillerini bulurdu, nitekim çağdaşlarından az sayıda kişilerin 
durumu böyleydi. (98) Fakat Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in bun
dan tamamen farklı bir durumu vardı, ta �mrünün başından iti
baren putperestlikten tiksindi, akide temizliği çok erken yaşta 
onda tecelli etti, nitekim o çocukluğundan bu yana güzel ahlak 
sahibiydi. Kur'an 'da şöyle buyurulur: "Seni öksüz bulup da ba
rındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup da, doğru yola eriştirmedi 
mi? " ( Ouha, 93/6-7 ), Fakat, bu ayetten, Hz. Muhammed Bir 
Allah'ın varlığına inanmadan önce putperestlik üzereydi, güzel 
ahlaka sahib olmadan evvel kötü yoldaydı şeklinde bir şey an
lamamak · lazımdır. Böyle bir anlıyışa sahibolmak -Allah koru
sun- apaçık yalan ve yanlıştır. Aslında bu sözler, dünyayı kur-
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tarmak arzusunda ve helak olmuş olanları hrdayete döndürmek 
ve defalete düşenleri de hakka yönelteb i lmek için bir yol bulma 
çabalarında ihlas sahibi olan kişilerin maruz kaldikları buhrana 
işaret etmektedir. Hz. Muhammed ( s. a. v. )'e gelince, Cenabı 
Allah onu, risalet görevini yerine getirmek için elçi tayin etme
si ve şeriat'ını bildirmek üzre yarattıkları içerisinden seçmesiyle 
basiretinin uzandığı gayeye doğru aydınlattı. (99) 

Hz. Muhammed, bu devirde, geçimini sağlayacak mala sahip· 
ti, hatta çok lüks olan bir hayat sürdürebilmesini sağlayan ihti· 
yaç fazlası malı bile vardı. Zira O Hz. Hatice, ( r. a. )'ın ( 1 00 ) 
hesabma yaptığı ticaretten yeterli kazanç sağlıyordu, ayrıca 
Hz. Hatice ile evlenmesi de ona çok mal kazandırdı. Bu ticaret 
işinden elde ettiği kar onun bir miktar servet sahibi olmasını ve 
kavminin en seçkinleri gibi yaşayabilmesini sağladi. Fakat O bu 
fani dünyaya rağbet etmedi ve dünya ziynederi onun ilgisini 
çekmedi. Hz. Muhammed ( s. a. v. ), emsalleri gibi netisierin 
büyük alakasını çeken dünya nimetlerine bağlanma yoluna da 
gitmedi. Aksine, yaşı ilerledikçe halkın rağbet ettiği şeylerden 
uzaklaşma arzusu onda daha çok arttı. Insanlardan uzaklaşmak, 
düşünmek ve tefekkör etmek, mürakabeye dalmak isteği doğdu ; 
ibadet yaparak Allah'a yakın olmak, kafasıni, bütün düşüncele
rini meşgul eden şeyden büyük kaygıdan kurtarması için O'na 
yalvarmak ihtiyacı duydu; onun , en büyük kaygısı milletini kur
tarmak ve dünyayı her tarafını kaplayan şerden kurtararak kur
tuluşa eriştirmekti; böylece ilah1 i lhamın sevkettiği yeni bir dün
yayı örten örtü kendisine açılacak, (101 }  i laht nur onu aydınla
tacak ve vahiy yüce makamdan kendisine inecekti. Ancak bura
da, Onda meydana gelen bu tür değişikliklerin tafsilatına girmek 
istemiyoruz. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in ataları arasında krallar yoktu ki, 
elinden alınan bir krall ık iddiasında bulunabilsin, ayrıca kavmi 
de sultanlık makamına bütünüyle sırt dönmüşlerdi, mukaddes 
yerlere hizmetkarlık etme şereflerini korumakla yetiniyorlardı . 
Ebrehe'nin Mekke'yi işgali sırasında dedesi Abdülmuttabil ' in 
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başına gelen şu hadise bu iki durumu doğrular. Bu HabeŞii Eb
rehe, umumi mabedlerini, yani Kabe'yi yıkarak Arablar'da in
tikam almak üzere Mekke'ye hücum etmişti. Mabedieri Bey
tu'I-Haram'ı yıkmak, yüce tanrılarının tahtını yoketmek, Ku
reyş'in halk arasında büyük itibar sahibi olmalarına sebep olan 
yüksek mevki ni ortadan · kaldırmak amacını taşıyordu. Mckke 
üzerine yürümeye devam ederken ordusunun bir bölüğü, güzer
gahı üzerinde, ikiyüzü Abdülmuttalib'e ait olan bir deve sürüsünü 
sürüp götürdü. Abdülmuttalib bazı Kureyşli ile birlikte kralı kar
şı lamaya çıktı, kral ona yaklaştı ve ne istediğini sordu: "Ben
den aldığın ikiyüz devemi bana geri vermeni istiyorum ". O 
zaman kral onu, çok vahim hadiseler varken, çok basit şeyler
le ilgilenmesi sebebiyle kınadı, fakat Abdulmuttalib ona şöyle 
cevap verdi :  "Ben develerin sahibiyim, Bey tu 'l-Haram 'a gelince, 
Rabbı onu korur". Ancak onun bu tutumu aşırı bir ka�rcilik ve 
kamu işlerine karşı ilgisizliktir. 

Kureyş'in reisi durumunda bulunan bir kişi olarak Abdul
muttalib böyle davranırsa, fakir halda olan ve orta direğe men
sup bulunan Hz. Muhammed nasıl krall ık ilan edebilir ve hüküm
darlık isteyebilir? Onun ne zenginliği, ne ordusu, ne makamı, ne 
de arkadaşları vard ı ;  onun şiir irad edecek özellikleri olmadığı 
gibi, hatib liği ve ihtabet sanatı da yoktu; yani o, halk arasında 
hakim duruma yükselebilmesini sağlayabiJecek veya eşraf sın ıfı
na girmesini temin edebilecek hiçbir güce Sahip değildi. Öyleyse 
onu diğer insanların üstüne çıkaran güç nedir? Onun başını diğer 
insanların başından yükseğe çıkaran ve iradesini diğer insanların 
iradesinden üstün kılan kimdir? Onun ümmetieri irşad etmek 
için gönderildiğini, onları kötülükten uzaklaştırmaya müktedir 
olduğunu ve hatta onların ölü ruhlarına hayat üfleyebileceğini 
sanmasını hissettiren hangi güçtür? 

Bütün bunları yapan, insanl ığ ın bakışlarını yeniden akidele
rine doğru çevirdiğini, bozulan ahlaklarını ve adetlerini ıslah et
tiklerini görmek ihtiyacından kaynaklanan ve Allah tarafından 
insanın kalbine yerleştirilen bir histir. Bu, Allah'ın yardım rüz-
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garının işierirKle yardım ettiği v i cdandır ve bu inayet rüzgarı ,  
eceli gelmeden önce onun �meller i n i  gerç ekle�tirmesini sağlar. 
i şte ondaki bu güç, nuru onu n  ön üne yayılan ve yolunu ayd ın
latan, onu başka deli le muhtaç olmaktan beri kılan i lahi Vahiy'
dir; ondaki bu h is, kend isinde kumandan ve ord u yerine kaim 
olan il ahi Va'd'dir. Onun bütün insanlığı "Tevhı"d Akidesi "ni 
kabul etmeye, yüce ve Ulu olan Allah'ı inanmaya çağ ırma k için 
nasıl tek başına ortaya çıktığını gördün mü? Oysa, bu sırada, in
sanl ık, dehrilik ve zındıklık gibi  muhtelif putperestlik inancı üze
reydi. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ) ,  putperestleri, putlarını bıra.kmaya 
ve sapık inançlarını terketmeye çağırdı .  Aynı, şekilde mukaddes 
varl ık ile cisimler arasında benzerlik kuran Müşebbihe'yi ( 102) 
de teşbih inancından vazgeçmeye davet etti. iki ilahın varlığını 
kabul edenleri ( es-Seneviye ) de, kainatı yöneten birtek Allah 
olduğunu ve herşeyin mutlaka O'na döndüğünü kabul etmeye 
çağırdı. Ayrıca o, materyalistleri ( tabiiyyun ), maddeye varlık 
veren varl ığın sırrını müşahade etmek için, ba.kışlarını maddenin 
örtüsünün ötesine doğru çevirmeye davet etti. Kavminin eşrafını 
veya seçkinlerini, yeri ve göğü yaratan ve insanların ruhlarını 
bedenlerinde tutan bir tek Allah'a kullukta halkın seviyesine in
meye çağırdı .  

Hz. Muhammed ( s.  a. v. ), insanlar i le yüce tanrılar arasında 
orta bir yer işgal ettiğini, yani aracı i lk yaptığını iddia edenlere 
de şiddetle karşı Çıktı ; en büyüklerinin, Allah katında, kendile
rine kulluk edenlerden çok küçük olduklarını onlara delillerle 
ispat etti ve Vahyin nuru ile gösterdi. Onları, be�eri ruhla dona
tılmış bütün canlı varlıklarla birl ikte, bütün mahlukatın ancak, 
O'nun katında, kendilerinde bulunan ilim ve fazilet yönünden 
birbirinden üstün oldukları birtek Allah'a ibadet etmek üzere, 
kendilerine mal edindikleri üstün mevkiden Allah 'a itaat merdi
veninin en alt basamağına inmeye çağırdı. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ) önce, vaazlarıyla, hutbeleri yle, 
adetlerinin köleleri ve taklfdin esirleri olan kavmini, bizzat köle-
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leri oldukları sapıklıklardan ruhlarını arındırmaya, faaliyetlerini 
ve arnellerini felce uğratan ve emellerinden ümit kesmelerine yel 
açan zincirlerden ellerini kurtarmaya davet etti. Daha sonra Se
mavi kitapları okuyaniara ve bu Mukaddes Kitaplarda yer alan 
ilah? kanunları bilenlere döndü; yalnızca onları açıp okuyup la
fızları i le yetinmeleri, manasma eğilmemeleri dolayısıyla bu kişi
leri tenkid ettiği gibi, onların lafızlarını ve manalarını bozanlara 
da şiddetle karşı ç ıktı; ayrıca, heva ve heveslerine uyarak, bu 
kitapların lafızlarının anlamlarını vahyolundukları mananın dı
şında bir anlamda tevil edenlere de bütün gücüyle saldırdı. O, 
Ehli Kitabı, rabları'nın nuru üzere olmaları için, bu kitapları 
( Tevrat ve İneil ) anlamaya ve ihtiva ettikleri hikmete nüfuz et
meye çağırdı. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ), bütün insanları kendilerine lütfedi
len nimetiere bakmaya ve onlar üzerinde tefekkür etmeye yö
neltti. Erkek ve kadın, asti ve avam bütün insanları nefislerini 
tanı�aya çağırd ı. Onları, Cenabı Allah'ın akıl nimeti bahşettiği, 
fikir vererek diğer varlıklardan ayırdığı, bu iki vasfın tavsiye et
tiği şeyi ifa etme hürriyet ve iradesi vererek yaratılmışların en 
şerefiisi yaptığı bir türe mensup olduklarını bilmeye davet etti. 
Cenabı Allah'ın, insanlara, kainatı ve onda bulunan şeyleri insa
nın emrine verdiğini, onu kainatı anlayabileceği yeteneklerle 
donattığını, onlardan faydalanmak konusunda bir şart ve hudut 
koymadığını, fakat itidali ve şer i hükümterin ve faziletin tatbi
kinin tayin ettiği sınırlar içerisinde kalmayı emrettiğini bildir
di. Böylece Cenabı Allah, hiç kimsenin aracılığı olmaksızın, 
kendi akıl ve fikirleriyle Halık'larını bilmeye kadar götüren yolu, 
insanlara açtı. Fakat, Allah'ın kendisine Vahiy inzal ederek 
Peygamberi yaptığı kimseler insanlara, hidayete erişmek konu
sunda aracılık ederler. Nitekim Yüce Allah, insanlara, hem pey
gamberleri tanımak hem de herşeyi yaratan Halıkı tanıyabilmek 
iç in de akli delil iere müracaat etmesin i  bildirmiştir. Aynı şekilde 
Allah'ın varlığını bilmek için değil ama, bilinmesine izin ver
diği sıfatiarını bilmek için de insanların bu seçkin kişilere ( pey-
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gamberler ) ihtiyacı vardır. 
Hz. Muhammed ( s. a. v. ), Şeriat 'ın atfettiği ve adaletin ge

rekli saydığı durum dışında hiçbir kimsen in  diğer insanlar üze
rinde hakimiyete sahip olmadığını açıklad ı .  i şte bundan sonra 
insan, tamamen hür olarak, yani iradesiyle fıtratının uygun gör
düğü yolu takipedebilir. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ), insanı, ruh ve bedenden oluştuğu
nu, bu haliyle, her ne kadar birleşmiş olsalar da, iki farklı alem
den müteşekkil olduğunu, bu i ki dünyasım sırasıyla kullanması 
icabettiğini, i lahf Hikmet'in gerek bedenine gereksi ruhuna kar
şı yerine getirmesini teklif ettiği vazifeleri ifa etmesi icabettiğini 
öğrenmeye çağırdı. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ) ,  bütün insanları bu dünya hayatın
da ve ahirette kendilerine rızık kazanmaya, fayda verecek işler 
yapmaya çağırd ı, onlara, ahiret hayatı için en hayırlı azığın 
ihlasla Allah'a ibadet etmek ve aym ihlas ve samirniyetle hem
cinslerine muamele etmek, nasihatta bulunmak ve yol göstermek 
olauğunu açıkladı. 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ), bu büyük daveti, bu yüce çağrıyı 
tek başına yaptı, ne bir yardımcısı ne de maddi bir gücü vardı. 
O, böylece, tek başınaydı. Onun komşuları, yakınları ve çevre
sinde yaşayanlar ise, bu dünya hayatınd� perişan olmalarına ve 
ahirette de nimetlerden mahrum kalmalarına sebep olsa bile, 
adet olarak benimsedikleri ve bağlandıkları şeylere inanıyorlar
dı. Bu cahil ve taklitçi insanlar, yeryüzünde güçlü ve mutlu ol
malarını ahiret hayatında da ebedt saadete erişmelerini sağiasa 
bile, bilmediklerinin düşmanıydılar. O, böyle yüce bir çağrıyı 
tek başına yüklenirken, birlikte yaşadığı insanlar kendilerinin 
düşmanı ve şehvetlerinin kölesiydiler. Onun çağrısını kavraya
mıyorlar ve risaletini anlamıyorlardı. Seçkinler, aşırı isteklerin i  
avaının hislerine zorla benimsetiyorlardı. Havas, sahiboldukları 
güç ve servet sebebiyle oldukça gunırluydu. Öyleki, Hz. Mu· 
hammed ( s. a. v. ) gibi fakir ve ümmi birisinin daveJine önem 
vermeyi gururlarına yakıştıramıyorlard ı .  ·onun çağrısında, ken-
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dine onlara nasihat eden veya onların bu seçkin makamiarına 
erişebilen tenkitler ve kötülemeler yapabilen birisi süsü vermesini 
sağlayan hiçbir şey görmüyorlardı .  

Bununla birlikte Hz. Muhammed ( s .  a .  v .  ) ,  fakirliğine ve 
zayıfl ığına rağmen, hüccetlerle onlara saldırıyar ve delillerle 
onlarla mücadele ediyordu ; nasihatları ile onları sarsıyor ve 
kötülemeleriyle onları tedirgin ediyordu. ibret verici anlatımla
rıyla vicdanlarını  uyarıyor ve vaazlarıyla, konuşmalarıyla, güzel 
sözleriyle onları iyiden iyiye boğuyordu. Öyle ki, o, sultanlığın
da çok kudretl i, emrettiğinde ve yasakladığında adil olan bir 
sultan veya çocuklarının terbiyesinde ileriyi gören, onların men
faatlerini korumakta bütün gücünü kullanan, kızdığında bile 
on lara acıyan ve sultasında ( ailesinde ) merhametli olan bir baba 
gibiydi. 

Bu zayıfl ıktaki kuvvet, bu zahiri güçsüzlükteki kudret ( sul
tan ) bu ümmilikteki ilim, cehaletin dalgaları yerine bu gerçek 
bilgi nedir? Bütün bunlar, mutlak Kadir olan Allah'ın Hitabı, 
i lahi rahmetin Sesi ; Kudreti herşeyi kuşatan, rahmeti ve ilmiyle 
herşeyi ihata eden Cenabı Allah'ın Kelamıdır. Allah'ın kulakları 
çınlatan, örtüleri yırtan, zırhları parçalayan, kalbiere nüfuz eden 
Emridir. Allah, onu, peygamberi olarak seçtiği kişinin dili ile 
gönderdi. Kelamını ona indirerek insanlar arasında en yüce mer· 
tebeye yükseltti . Bu seçkin insan, bahşedilen bu lütuf ve verilen 
bu imtiyazın hakkında bir delil olabilmesi için halkının en zayıf
ları arasından seçildi. Ona veri'len bu delil her türlü zandan uzak, 
her türlü itharndan da beridir, çünkü ona tanınan bu imtiyaz eş
yanın tabiatına, tabii haline aykırıdır. 

Peygamberlik hakkında bundan daha bÜyük ve açık delil olur 
mu? Ümmi birisi kalktı, okur-yazar olanları okuyup yazdıklarını 
anlamaya çağırd ı. i l im medreselerinde yetişmemiş bir kimse, 
ulemaya öğretilerini arındırma ve geliştirme çağrısında bulundu. 
ilmin kaynaklarından uzak olmasına rağmen, bilginleri doğru 
yola döndürdü ve irşad etti. Vehirtılerin arasından ortaya çıkan 
bir insan hükemanın kayboldukfarı dolambaçlı yolu düzeltti . 
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llkel veya bedevi hayata daha yakın, yaratılış nizama ve ihti�a-· 
mını anlatmaktan son derece uzak bulunan halk arasmda yaşa
yan birisi bütün dünyaya Şeriatın esaslarını açıklamaya ve ebedi 
saadete götüren yolu göstermeye koyuldu. Bu yola tabi olanlar 
asla hel ak olmadı, onu terkeden de kesinlikle kurtuluşa eremedi .  
Öyleyse Sulh telkin eden bu hitab nedir? Akılları ve gönülleri 
fetheden bu davet veya delil nedir? '!Bunu getiren bir beşer de· 
ği� fakat çok güzel bir melektir" ( Yusuf, 1 2/31 ) diyebilir mi
yim? Hayır böyle söylemem ama, Cenabı Allah 'ın kendisini vas
fetmeyi emrettiği şekilde derim ki, "0, ancak sizin gibi ?ir in
sandır, Ona uahyolunur. " ( F ussi let, 41 /5 } 

Hz. ·Muhammed ( s. a. v. ), diğer peygamberleri ve sözlerini 
doğrulayan bir peygamberdi, fakat risiletini doğrulamak için 
gözleri kamaştırmak, hislere çarpmak, duyguları dehşete düşür
mek yoluna gitmedi. Ancak o her şeyin yaradılış gayelerine uy
gun olarak uygulanmasını ve çalışmasını  istedi, özell ikle akla hi
tab etti ve onu doğru ile yanlış arasında hakem yaptı. Söz söy
leme gücünü edebi konuşma kudretini ve delilin doğruluğunu 
bir hakikatın başta gelen delilleri ve mümeyyiz vasıfları yaptı ; 
Yüce Allah şöyle buyurur: "Kitap kendilerine gelince, onlar, 
onu inkar etmişlerdir, oysa o değerli bir kitaptır. Geçmişte ue 
gelecekte onu .batıl kılacak yoktur. Hakim ue öuülmeye layık 
olan Allah katından indirilmiştir. " ( Fussilet, 41 /42 }. 

KUR'AN-1 KERiM 

Hz. Muhammed ( s. a. v. ) ' in peygamber seçild iğinde az önce 
açıkladığımız durumda bulunduğu, yani fakir, yetim ve ümmi 
bir kimse olduğu mütevatir haberle sabittir. Aym şekilde bütün 
milleder onun, bir Kitab getirdiğini ve bu Kitab.ın kendisine 

vahyolunduğunu da ittifakla bildirmişlerdir. Işte ona vahyolu

nan ve bütün milletierin varliğını mütevatir haberle doğruladığı 
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bu Kitab Kur'an'dır; Mushaflarda yazılıdır ve ta başlangıçtan gü
nümüze kadar ona inanan Müslümanlar tarafından ezberlenmiş
tir; böylece hem yazı ile hem de gönüllerde yerleşerek hıfzolun
muş ve korunmuştur. 

Kur'an, geçmiş milletlerle ilgil haberler ver.ir; bu haberler ge
rek günümüz nesli gerekse gelecek nesiller için ibret alıcı dersler 
ve misaller ihtiva eder . . insanlar bu haberlerin doğru olanını 
seçip alır, hay_al , ve vehimler tarafından uydurulup onlara ka
tılan batıl haberlerleri de atar. Kur'an bizleri bu haberlerde yer 
alan hususlardan dersler almaya yöneltir. 

Kur'an önceki peygamberlerden; onlarla ümmetieri arasında 
meydana gelen olaylardan, yani Allah 'ın onlarla ilgili olarak 
aniatılmasını dilediği şeylerden söz eder. Peygamberleri ümmet
lerinin, dinlerine mensup olan ve risaletlerine inanan kimselerin 
atfettikleri caiz olmayan şeylerden uzak kılar. (103) 

Kur'an, çeşitli diniere ( milel ) mensup ulemayı, milletlerinin 
akide1erini ifsad etmek, öğretilerine yabancı unsur'lar sokmak, 
onların Kutsal Kitaplarını te'vil ederek tahrif etmekle suçlar. In
sanların yarariarına uygun hükümler vazeder; riayet edildiğinde 
ve uygulandığında bu hükümlerin faydaları açıkca görülür. 
Kur'an'ın esaslarına uyulduğunda adalet teessüs eder ve Cemaat 
adil bir nizama kavuşur, onun emirlerine bağlanıldığı sürece sos
yal barış ve huzur gerçekleşir. Buna karşılık Kur'an'ın hükümleri 
ihmal ve tahrif edilirse felaketler çoğalır ve ilahi naslar vazolun
dukları ruh veya mananın dışına çtkarılırsa belalar artar. Şer'i' 
hükümler, işte bu hususiyetleriyle, bütün j)eşeri hükümlerden 
ayrıl ırlar. Çeşitli milletierin ( ümem ) yasalarını inceleyenler he
men bu açık gerçekle karşılaşırlar. 

Kur'an kalbieri huzura kavuşturan bir takım hükümler (104) 
öğütler ve hikmetli sözl�! ( adab ) getirdi ; akıllar onları tazimle 
kabul eder ve iradeler, doğru bir yolu takib ettiği gibi onlara 
uyar. 

Kur'an, ravilerin ittifakla bildirdiklerine ve mütevatir haber
lere göre, Arabların en muhteşem ve zarif edebi' eserler vücuda 
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getirdikleri bir çağda nazil oldu. in�nların fesahat ve bel agat 
yönünden, bütün önceki çağlardan daha güÇlü ve sayıca daha 
kalabal ık oldukları bir asırda vahyolundu. Ayn ı şekilde Arab· 
lar, bu asırda, akıl yeteneğini, zeka güçlerini ve bütün öteki kabi· 
liyederini özellikle hitabeti . gel iştirmeye yöne ltti ler; onun gücü

nü vicdanlarda yerleştirmeye ve kalbiere tesir etmesini sağlama· 

ya çalıştılar. Düzenlenen hitabet ve şiir yarışmalar ın ın hat ırası, 
bu konuda daha fazla durmamıza ihtiyaç bırakmayacak derece

de, bütün canlı l ığı ve tazeliği ile zihinlerimizde mevcuttur. 

Arabların Hz. Peygambere düşmanl ıktan çok aşırı gittikleri, 
onun davetini ortadan kaldırmak, Allah'tan aldığı ve O'nun adı· 
na çağrıda

. 
bulunduğu haberlerin yalan olduğunu göstermek için 

açık ve gizl i  her türlü hilelere, doğru veya dolaylı bütün vasıta
lara başvurdukları bu yolda bütün güçlerini sarfettikleri hususu 
da, aynı şekilde, mütevatir haberle sabittir. Bu inkarcılar içeri
sinde, krallık gururu ile ona karşı çıkan ve inatla onun davetine 
karşı mücadele eden krallar, makam ve mevki sevgisiyle ona kar
şı olan amirler, ve sadece gurur ve kibirleri yüzünden onun çağ
rısına uymak istemeyen hatibler, şairler ve yazarlar da vard ı. Bü
tün bu zümreler en aşırı biçimde ve vargüçleriyle ona karşı çıktı
lar, kuvvetlerini birleştirerek ona saldırdılar, ona itaat etmeyi gu
rur ve şereflerine aykırı buldular. Babalarinın dinlerine bağlı ol
duklarını iddia ettiler, onların ve atalarının akidelerini savunduk
larını söylediler. inkarcılıkianna bunları sebep gösterdiler. Ne 
varki, Kur'an, onJara, görüşlerinin yanlış, iddialarının boş ve 
putlarının adi şeyler olduğunu gösterdi. Onları, hiçbir çağın ta

nık olmadığı ve kendilerinin de henüz baş kaldarıp bayrak açma
dıkları bir davayı benimsemeye, bir ideali kabul etmeye çağırdı. 
Kur'an'ın, bütün bunları ispat etmek için, sahib oJduğu delil, 
onlara, Kur'an sureleri gibi on sure veya bir suresine benzer bir 
sure yapma veya getirmeleri konusunda açıkca meydan okuma
sıdır \105) Ancak kendilerine meydan okunan kimseler, karşı 
gelmek, çağrısını çürütmek ve onu susturmak için, şairlerini, 
hatibierini ve çeşitli söz saatları ndaki fesahatçılarınr çağırma ve 
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bir araya toplama güç ve imkanına sahiptirler. Bununla birlikte, 
meydan okuma zamanının uzunluğuna ve düşmanların zulümde 
son derece aşırı gitmelerine rağmen, meydan okunan kimselerin 
bundan aciz kaldıkları ve bu yarış meydanından mağlup ayrıl
dıkları da bütün haberlerin ittifak ettiği bir gerçektir. 

Böylece, Kur'an-ı Hakim'in sözünün bütün öteki sözlerden yü
ce olduğu ve onun yüce hükümlerinin diğer hükümlerin hepsinin 
üstünde bulunduğu gerçeği ispatlanır. Böylece Yüce bir Kitab'ın 
ümm'i' birisinin lisanı üzere gelmesi, onun bir beşer eseri olma
dığının, fakat ilahf ilim güneşinin nurundan bir parıltı, Rablık 
Makamı'ndan ( el-makamu'rrabban1 ) sadır olan bir Hikmet ol
duğunun ve Ümmi Peygamber ( s. a. v. )'in diliyle indiğinin en 
açık delili ve en büyük mu.cizesi değil midir? 

Öte yandan, Kur'an, daha sonra meydana gelen olayların 
doğruladığı gaybe ait birtakım haberler verir. Mesela, Rum Sure
sinde şöyle buyurulur: "Eli{, Lam, Mim. Rumlar en yakın bir 

yerde yenildiler, onlar bu yenilgilerinden sonra üç ila dokuz yıl 

arasında galip geleceklerdir. !ş, eninde sonunda Allah 'a aittir .. . " 
(30/1-5 ). Ya da, şu ayette olduğu gibi apaçık bir va'dde bulu
nur: "Allah� sizden iman eden ve salih arneller işleyen kimselere, 

onlardan öncekileri hale{ kıldığı gibi, onlan da yeryüzüne halef 

kılacağına, onlar için nızı olduğu dini temelli yerleştireceğine, 

korkulannı güvene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar 

Bana kulluk eder, hiçbirşeyi Bana ortak koşmazlat . .. " ( Nur, 
24/55 ). Bütün bunlar tahakkuk etti ve Ku�'an'da, 011.1 hakkıyla 
okuyan kimsenin bulacağı bunların benzeri pekçok şey vardır. 

Kur'an'da gayb haberlerinin bulunduğuna dair bir başka 
delil, Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in inkarcilara meydan okurken 
davasını çürütmek için, Kur'an surelerine ı>enzer bir sure getir
meye davet etmesidir. Zira Hz. Peygamber ( s. a. v. ), arap ülke
lerinin çok geniş ve sakinlerinin de çok kalabalik, sınırlarının 
çok uzak olmasına ve davetinin Mekke'yi ziyaret ettikten sonra 
ülkelerine dönen araplar yoluyla yayılmasına rağmen, Kur'an'ın 
lisanı ile, onlara meydan okudu; oysa ki kendisi ne Arabistan'ın 
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muhtelif bölgelerini ıiyaret edebilme imkanı bulmuş ne de ora

larda yaşayan tüm seçkin i nsanları tanıyabilmişti. Kısaca, Arab 
m illeti gibi büyük oir milletin bütün meziyetlerini ve yetenekle

rini tan ımak için bir insanın bilgisi gerçekten yetersizdir. O hal
de, onlar, onun meydan okuduğu şeyi getirmekten aciz kaldılar 
diyen kimsenin sözü kesin bir hükümdür, beşerT bir hüküm de
ğildir ; üstelik akıllı bir insanın b�yle bir yarışmaya girmesi ve 
Kur'an'da bel irtildiği şekilde, bütün dünyaya meydan okuması 
sadece zor değil, fakat imkansız bir iştir. Azıcık aklı olan insan 
bile yeryüzünde herzaman onunla aynı yeteneklere sahip insanla
rın varolduğunu kabul eder. (106) Hayır o, beşert bir hükü.nı de
ğil, bizzat Allah ' ın bildirmesidir. Bu söz, mütekellim, AUm ve 
Habtr olan, onun lisanı üzere konuşan Allah'ın Kelamıdır, çün
kü O'nun ezeti ilmi, onlardan istenilen ş'eyi yapmaktan aciz kal
malarını ve onlara teklif edileni ifa edememelerini de ihtiva eder. 

Şüpheci birisi şöyle bir itirazda bulunabilir: Acz, aciz kalan 
için bir hüccettir; acz, anlayışların hüccetidir ve hasmın ilzam 
edilmesidir, yani anlayışlardaki yetersizliği, reddeden ve susmak 
zorunda bırakılan kimseyi ifade eder. Fakat hasım, susmak zo
runda kalmadan önce, bazı öncüileri kabul etmekle işe başlamış
tı, bu öncüileri kaoul ederek de aciz durumda kaldı, cevap ver
mekten aciz hale geldi ve aciz duruma düştükten sonra mağlubi
yetini itiraf etmek zorunda kaldı. Ancak bu aczi itiraf etme mec
buriyeti, aynı Öncüileri kabul etmeyen ve dolayısıyla bu öncül
lerden çıkan önermeleri ve sonuçlarını savunmayan başka birisi 
için mevzubahs değildir, böyle birisi en basit şekilde ve en kolay 
yoldan bütün istidlali reddedebilecektir. 

Böyle bir değerlendirme, daha önce söylediklerimizle batı! 
olduğunu gösterdiğimiz yanlış bir görüştiir, zira Kur•an'ın icazı 
ile kesin delil önünde acze düşmek veya gerçeği reddederken ge
tirilen hüccet karşısında güçsüz kalmak arasmda bir benzerlik 

bulunmaz, fakat her iki durumda da acizlik sözkonusudur. An
cak bu iki aciz arasında fevkalade büyük bir farkliiik, uçurum 

vardır ve ihtiva ettikleri istidlaller de tamarniyle birbirinden fark-
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lıdır. Kur'an'ın icazı, gerçek bir olayın, yani bütün insanlığın sa
hibolduğu bütün güçleri kullanmasına rağmen onun belagatının 
yüceliğine erişebilmekten aciz kalışı hadisesinin apaçık bir bur
hanıdır. "Bütün insanlık " diyoruz, çünkü Kur'an Arab dil i üze
re vahyolundu ve Hz. Peygamber devrinde yaşayan bütün Arab
larca bilindi. Bu devir , daha önce de belirttiğimiz gibi, belagat 
dönemiydi ve Arab topluluğu aşırı inatçılık içindeydi, Kur'an'a 
karşı çıkışları da inatlarından kaynaklanıyordu. Buna rağmen 
Arablar, akıl larından kaynaklanan her hangi birşeyle Kur'an'a 
karşı koyma gücüne sahibolmadılar. Bir iranlı'nın, bir Hindistan
lı'nın veya bir Rum'un bizzat Arabların başaramadıklarını başa
rabilecek bir belagatla Arab dilini ele alabilecek kuvvete sahib
olmaları da akıl dışıdır, böylece, Hz. Peygamber ( s. a. v. ) ile 
diğer bazı' Arablar arasında yetişme, eğitim ve öğretim yönün
den benzerlikler bulunmasına ve hatta bazı seçkinlerinin ilim 
ve bilgi bakımından ondan üstün olmasına rağmen Arabistan'
da bulunan bütün yetenekli kişiler veya dahiler bir araya toplan
salar · yine de bunu başaramazlar. Bu durum, Kutsal Kelam'ın 
insanların ele almayı ve işlerneyi adet haline getirdikleri şeyler
den biri olmadığının, fakat lisanı üzere geldiği şahsın lehinde. 
Cenabı Allah'ın hususi bir lütfu ve imtiyazı olduğunun kesin 
delilidir. Bunun da ötesinde, Kur'an 'ın kesin olarak Arabların 
onu bir benzerini getirmekten aciz olduklarını bild .... mesi, bir 
araya toplanan bütün zihni güçlere karşı mücadele et: neye hazır 
olduğunu bildirmesi ve meydan okuması, kendisine o.an güveni
ni gösterir, onun öne sürdüğü yukarıdaki şeyler, akıllı bir insa
nın uzun süre zarfında ve bütün ömürden daha da az müddetle 
savunması imkansız olan diğer şeyler, bu sözleri bağıra bağıra 
söyleyenin gayb alemini ( gizli şeyleri ) de görünen alemi de 
Bilen Varl ık olduğuna, insanların durumuna göre vaaz ve nasi
hat eden bir insan olmadığına açıkca delil teşkil eder. 

Böylece, bu büyük mucize sa.bit oldu, bunun Allah'ın ezeli ve 
ebedi kelamı Kur'an ( ei-Kitab ) olduğuna ve her türlü tebdil, 
tahrif ve tağyirden uzak bulunduğuna ve Hz. Muhammed 
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( s. a. v. )'in Allah 'ın resulü ,  mahlukata gönderdiği elç isi oldu
ğuna kesin delil getirildi. öyleyse, Hz. Muhammed { s. a. v. )'in 
risiletini tasdik etmemiz ve O'na nazil olan Kitab'ta bulunan 
herşeye iman etmemiz, ister hadisler isterse fiiller olsun sahih 
yolla ondan gelen herşeyi almamız ve uygulamamız icabeder, 
çünkü ondan gelen herşey �idayete götüren ve tabi olunması 
vacib olan bir sünnettir. Ve Kitab'ta onun, peygamberlerin 
sonuncıJsu olduğu bildirilir. O halde bizim, onun peygamberli
ğinin nübüvvet halkaSanın sonuncusunu oluşturduğuna, kendisi· 
nin de Hatemü'I-Enbiya olduğuna iman etmemiz vaciptir. 

Son olarak işaret etmemiz gereken hususlar, islam dininin 
vazifesi, öğretisi, Islam davetinin bilinen süratle nasıl yayıldığı 
ve Hz. Peygamber { s. a. v. )'in bütün peygamberlerin sonun· 
cusu { hatemu'l�enbiya ) oluşundaki sır gibi konulardır. Allah'ın 
selamı peygamberimiz ve diğer peygamberler üzerine olsun. 
Amin. 

iSLAM DiNi VEYA iSLAM 

islam, Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in getirdiği dindir. Sahabile· 
rinden ve onların çağdaşlarından islam'ı benimseyenler onu ko· 
layhkla anladılar. Bu seçkin insanlar, aralarında fikir ayrıl ıkları· 
na düşmeksizin, te'viller yoluyla yanılmaksızın ve münakaşalara 
dalmaksızın belli bir süre onunla amel ettiler, onu uyguladılar. 
Ben, burada, tafsilata girmeyi insanlara bırakan Kur'an-ı Mecid'e 
uyarak Islam'dan öz olarak sözedeceğim, onun derinliklerine 
nüfuz etmeyi basiret Sahiplerine bıra.�tayorum. Söyleyeceklerim
d yalnızca Kur'an'a ve Hz. Peygamber { s. a. v. )'in Sünneti'ne 
dayanacağım ve doğru yolda olanları ( raşidtn ) da kendime 
rehber yapacağım, onların yolunda yürüyeceğim. 

Islam dini, Allah'ın zatında ve fillerinde bir olması ve mahlu
kata benzemekten münezzeh bulunması akidesine dayanan 
"Tevhfd inancı"nı getirdi. Kainatın bir tek Hil ık 'ı olduğuna ve 
ilim, kudret, irade ve: benzeri kemal sı�tlarla muttasıf bulundu-
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ğuna deliller getirdi; bunun en güzel misali yaratılıştır, ayrıca 
Allah kesinlikle yaratıl m ışiara benzemez, mahlukat ile O'nu_!! a_!:a
sındaki bağ ise, yaln ızca onların Allah'tan geldiklerini ve sonun
da da yine ona döneceklerini gösterir. Allah buyurur: "Ey Mu
hammed! De ki O Allah bir tektir. Allah herşeyden müstağn'i ve 
herşey O 'na muhtaç hr. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiç bir
şey O 'na denk değildir. " ( ihlas Suresi ). Kur'an'da varid olan 
"Vech ", "yedeyn ", "istiva " ve benzeri lafızlara gelince; Kitab'
ın kendilerine hitabettiği Arablar onları çok iyi anlayorlardı 
ama hiçbir şekilde kabul etmiyorlardı. Bunun da ötesinde bu 
din bize, Alla�'ın zatın ın ve sıfatlarının, ister ruhi isterse cismi', 
ister ruhta, i�terse cesedde olsun yaratılmışlardan birinde teba
rüz etmesinin müstahil olduğunu öğretir, bununla birl ikte 
Cenabı Allah, seçtiği bazı kulların ı  ( 107) hususi bir bilgi ve kud
retle ziynetlendirebilir ve bu da O'nun bozulmaz ve değişmez, 
ezelt ve ebedt i lminde tayin edilen bir Sünnet'e göre olur. islam 
dini her akıl sahibinden bir peygamberde böyle istisnai bir ilim 
kudretinin mevcudiyetini ancak, öncüileri hissin hüküm alanına 
girebilen veya apaçık aksiyonlara dayanan kesin bir delilden son
ra kabul eder. Mesela iki zıddın aynı anda bir arada bulunması, 
ya da her ikisinin de birlikte reddedilmesi bunun örneklerinden 
olduğu gibi, bütün parçadan büyük olmasının vacib olması da 
buna misal teşkil eder. Ayrıca Islam bize, Peygamberlerin bütün 
öteki insanlar gibi olduklarıı:ıı söyler, onlar "kendilerine ne bir 
fayda ne de bir zarar verebilirler " ( Ra'd, 1 3/1 5 )der. Onların bü
tün güçleri kendilerine ikram edilmi,ş kullar olmalarından kay
naklanır. ( 108) Allah'ın, onların eliyle o!masını dilediği birşey 
ancak hususi bir izin ve yetenekle, husôsi, şartlar dahilinde, be
lirli gaye ve hikmete göre gerç�lde'şme imkanı bulabilir. Ve bu 
hallerin her birisinde de Allah'ın şe'ni ancak, daha önce söyle
diğimiz gibi, kesin delillerden sonra kabul edilir ve tanınır. 

Kur'an'da şöyle buyrulur: ''Allah sizi analannızın karnından 
birşey bilmez halde çıkarmışhr. Belki şükredersiniz diye size 
kulak, göz ve kalb vermiştir. " ( 109) ( Nahl, 16/78 ) . Arıtblar, 
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şükür kavramını bilirler, şükür, onlara göre, Allah 'ın bize verdi
ği nimetleri lutfedildikleri gayelere uygun olarak kullanmaktır. 
O halde islam dini, bu sözlerle, Cenabı Allah'm 'bize hisler verdi· 
ğini, bizde mQI!_te!.!f tnelekel��ettiğini ve onlan yalnızca bize 
veri�di�leri gayeye �Y.&!-1" olarak kullanınam ız icabettiğ

_
ini g_!)ster· 

mektedir, buna göre, herkes, iy! veya kötü, güzel ya da çirkin, 
yararl ı ya da zararlı, bütün arnellerini kendi kazanır ( kasib ). 

Bizde hayranlık uyandıran ve bize hakim olup tesiri altına 
alan, yani nefsimizin, kah mutlak bir sultan kah gücümüzü aşıp 
bizi aciz kılan şeye ulaşmamız için bize yardım eden, ruhumuza 
hayranlık veren bütün kuvvetlerin üstünde olan bir yardımcı 
olarak tanıdığı, ancak kendisine bağlanmalda huzur ve rahatlık 

bulduğu, ancak ona sığımp yalnızca ondan yardım dilediği 
( 1 10) güç ve kudrete gelince; işte bu güç ve kuvvet yalnızca 
Allah'a aittir. Şüphesiz ancak O'nun önünde huşu' ile eğilinir, 
O'na sığınılır ve O'ndan yardım istenir. Ancak O'ndan korkulur 
ve kalbler yalnızca O'na dayanmakla tatmin olur. Aynı şekilde, 
insanı ahiret hayatında bekleyen korkular ve umutlarla ilgili du
rumlar da böyledir: Ahirette salih amelleri, iyi işleri sebebiyle 
mükafaat gör.mek, çirkin işlerinden dolayı affedilip cezadan kur
tulmak için insan yalnızca Allah'a teslim olur, sadece O'na sığı· 
nır. Zira, Din Günü'nün sahibi yalnızca Allah'tır. 

islam dini, bu anlayışı ile, putperestliğin ( el-veseniye } ve su
ret, şekil, ibare veya lafız itibariyle değişik olmasma rağmen 
mana bakımından putperestlikle alakası bulunan ve onunla kan
şan herşeyin kökünü kazıdı. Bunun sonucunda aklllar, bu batıl 
inançlarm vazgeçilmez unsurları olan bozguncu vehimlerden te
mizleııdi, nefisler bu fisit vehimlerin gerekleri olan kötü huylar
dan arındı. Bu temizleme ve batıl inançlardan arındırma işi, ta
pınılacak şeyler ve onlara nasıl tapınılacağı konusunda insanlar 

arasındaki ayrılaklara da san verdi . .  ( 1 1  T} Böylece Islam insanm 

durumunu düzeltti, itibarını yükseltti ve tekrar layık olduğu şe
refli mevkine çıkardı. Çünkü insan artık hiç kimsenin önünde 
eğilmemeye, yalnızca yer ve göklerin Hatıkı ve bütün insaniann 
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Rabbi olan birtek ilah'a, Allah'a inanmaya ve ibadet etmeye 
başladı. Neticede, her insam, Hz. lbrahim'in söylediği gibi, 
"Doğrusu ben yüzümü; gökleri ve yeri yaratınw, doğruya yöne

lerek çevirdim, ben puta tapanlardan değilim " (En'am, 6/79 ) , 
demek veya Hz. Peygamber ( s. a. v. )'in, " ... NaTTIQZım, ibadet

lerim, hayahm ve ölümüni, (1 1 2) alemierin Rabbı Allah içindir. 

O 'nun hiçbir ortağı yoktur, böyle emrolundum ve ben müslü

manların ilkiyim.. " (1 1 3) ( En'am, 6/162-1 63 ) sözlerini tekrar
lamak mübah ve hatta farz oldu. 

Böylece, nefıs insana hür, değerli ve şerefine kavuşmuş ola
rak göründü, iradesi, ister ilaHi iradeden feyizlendiği sanılan 
beşeri ir�de (1 1 4) veya dint ve siyasi reisierin iradesi, isterse 
hayal mahsulü olan ve kabirlerde, taşlarda, ağaçlarda, yıldızlar
da ve benzeri şeylerde bulunduğu zannedilen kuruntu iradesi 
olsun, kendisini başka iradelere bağlayan bağlardan kurtulur, 
düşüncesi aracılara, şefaatçilere, kahinlere, ariflere, sırları bil
diği'ni iddia edenlere, kendilerinde kul ile Allah arasındaki mü
nasebederi mürakabe etme yetkisi ( hakku'l-velayet ) olduğu da
vasında bulunan kimselere, kurtuluş yolunu, muduluk ve mut
suziuk ( sa'adet ve sakavet ) gücünü ellerin� bulundurduklarını 
ileri sürenlere bağlanma zaruretinden ve onlara esir ol
maktan azade olur; kısaca insanın ruhu deccallar, yalancılar ve 
sahtekarlara kulluk etme, hizmette bulunma esaretinden" kurtu
larak hürriyetine kavuşur. 

Tevhid akidesine iman eden insan, O'nun dışında olan herşe
ye kulluktan kurtularak, yalnızca Allah'ın kulu olur. Neticede 
herkes, hür insanlar arasında yaşayan her hür kişinin sahib oldu
ğu hak ve hürriyeti elde eder, bu durumdaki insanlardan oluşan 
tOplumda herkes eşittir, onlar arasında ne hak yönünden diğerle
rinden üstün ve değerli ne de bayağı ve değersiz olanlar vardır, 
onların birbirlerinden üstün olmaları, işledikleri arnellere göredir, 
fazilederi M akıllarının ve bilgilerinin üstünlüğüyledir. Insanları 
ancak akıllarını ve düşüncelerini vehimlerin aldatmalarından kur
tardıklan, arnellerini de riya ve gösterişten kurtarıp ihlas üzere 
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yaptıkları zaman Allah'a yaklaşırlar ve O'na yakın olurlar. Aynı 
şekilde bu inanç üzerine kazanılan, fakirlerin, miskinlerio hakkı 
verilen, umumi menfaatlerin gerektirdiği öteki haklara da riayet 
edilerek toplanan ve korunan mallar da tem iz olur, bu kazanç 
yaptıkları iş ve gördükleri -hizmet sebebiyle deği l ,  bulundukları 
makam ve rütbesi icabı hak iddiasında bulunan asalak ve aylak· 
ların tasallutu ndan da mahfuzdur, ( 1 1 5 )  böyle kişiler ellerini 
ondan çekmek mecburiyetindedirler. 

Islam, çalışabilir durumda olan herkesin çal ışmasını istedi, 
herkesin kazandığı iyiliğ in lehine, ettiği kötülüğün de aleyhine 
oldğunu bildirdi :  "Kim zerre kadar iyilik yaparsa onu göriir. 
Kim de zerre kadar kötülük )laparsa onu göriir " ( Zilzal, 99/7-8 ) , 
"Insan için ancak çalıştığı şey vardır" ( Necm, 53/39 ), ayet· 
leri bu gerçeği vurgular. Islam, herkese yenilecek, iç ilecek, giyi· 
nilecek ve süslenilecek şeylerden, temiz ve helal olmaları şartıy· 
la istediğini elde etmesini mübah kıldı, nefsine ve velayeti altın· 
da bulunanlara zarar veren herşeyi de onlara yasakladı. Nitekim 
zararı başkalarına dokunan şeyleri yapmak ve kazanmak da 
lsla.m dininde yasak sayıldı. Islam, bu konuda, ·insanların umumi 
menfaatlerini gözeten birtakım genel kanun ve kurallar koydu.  
Insanı fiilierinde hür kıldı ve böylece imaniann çalışma konu
sunda birbirleriyle yarışmasım sağladı, öYle kl Insanların çalışma 
alanının sınırları kabul edilen �şıhkfı haklar esaslarına göre ta· 
yin edildi ve düzenlendi, bunun dışında herhangi bir tahdide tabi 
tutulmadı. 

Islam taklidi yasakladı, iman esaslarına körü körüne bağlan
mayı, dini veeibeleri şuursuz olarak, mekanik iş gibi yapmayı 
nehyetti ve taklitçiliğe bütün gücüyle yüklendi ve ağır darbeler 
vurdu. Düşünceleri işgal eden taklit kuvvetlerini dağıttı, zihin· 
lere yerleşmiş ve anlayışları sarsmış olan köklerini kesip kurut� 
tu, ümmetleriJ'! akidelerinin isnad ettiği rükünlerini ve i lkelerini 
yıktı. 

Islam akla seslendi, onu vurdumduymazlıktan , gafletten kur
tarmak, uzun uykusundan uyandırmak istedi ve ona yüksek 
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sesle bağırdı. Zira akıl öyle dalgın bir uykudayd ı  ki, ne zaman 
hak nurunun bir ışığı ona kadar aksetse, vehme kapılan ve sahte 
tannlara kulluk edenlerin kendisine "Uyu, gece karanlık, yol 

zor, hedef uzak, binitin yorgun ve bağajın küçük " sözleriyle mı· 
rıldandığını işitiyordu. 

islam cehaletin vesveselerine karşı çıktı ve yüksek sesle onları 
reddetti. insanın dizginle çekilerek yaşamak için yaratılmadığını 
fakat onun fıtratında ilim ve marifet tarafından aydınlanmak, 
kainatın ilmi ve hadiselerin delilleriyle yönlenmek gücünün 
varolduğunu bildirdi. Muallimlerin uyarıcılar irşad ediciler ve 
bizi araştırma yoluna götürücüler olduklarını öğretti . 

islam, hak ehlini "sözü dinleyenler ve onun en güzeline 

uyanlar " ( Zümer, 39/1 8 ) özellikleriyle tanıtır. Hak ehlinin, en 
güzel bildiklerini almak, doğruluğunu ve faydasını açıkca bile
mediklerini de bırakmak üzere, söyleyenierin kim olduğuna bak
maksızın bütün söylenilenleri değerlendiren kimseler olduğunu 
bildirir: isl am, reisiere hücum etti, onları emrettikleri ve nehyet
tikleri düzeyden aldı ve onları istedikleri gibi gözetim altında 
tutmaları, hükmedebildikleri ölçüde niyetlerini öğrenip değer
lendirmeleri ; zannettiklerine ve şüphelendiklerine göre değil, 
gördüklerine ve yakinen bildiklerine dayanarak haklarında bir 
hüküm verebilmeleri için idare ettikleri cemaatın denetimi  altı
na soktu. 

islam bizi, babalarımızdan gelen şeylere can atarcasına bağ
lanmaktan meneder, ecdadın sözlerini ve fikirlerini olduğu gibi 
kabul edenleri ahmaklar ve sefihler olarak tanımlar, daha önce 
gelmiş ve yaşamış olmanın ne bir irfan alemeti, ne bir akıl veya 
fikir üstün l@ü teşkil ettiğini bize gösterir. Atalarla onların soyun
dan gelenlerin, önce gelenlerle sonraki lerinin temyiz ve fıtrat yö
nünden eşit olduklarını açıklar. Ayrıca sonraki nesiller geçmişte
ki olayları bilirler, onlar üzerinde düşünürler ve onlardan faydalı 
neticeler, atalarının ve babalarının bilmedikleri şeyler çıkarabi
lirler. Onların ulaştıkları bu sonuçlar, gelecek nesillerin faydala
nabileceği çözümler, atalarının işlediği arnelierin kötü neticeleri, 
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selefierinin işledikleri suç ların cezası olarak karşılaştıkları bir 
şer şeklinde zuhur edebilir: "De ki, yeryüzünde gezip dolaşın, 

sonra da, yalanlayanlann sonunun nasıl oldujjuna bir bakın " 
( En'am, 6/1 1 ). Allah 'ın fazi ının .  kapıları ona nail olmak iste
yen hiç kimseye kapalı değildir ve kapanmaz, herşeyi kuşatan 
Rahmeti, onun samimi olarak dileyen kimseye daralmaz. 

islam, çeşitli diniere mensup olanları atalarının izinden git
mek ve onların gittikleri yolun dışına çıkmamakla suçlar, 
" ... Onlara, "Allah 'ın indirdiğine uyun" denince: "Babalarımız ı 

üstünde bulduğumuz yola uyarız " derler ( lokman, 31/21 ) , ve 
"Hayır, doğrusu biz babalarımız ı bir din üzerinde bulduk, biz de 

onlar-ın izlerinden gitmektey iz "  derler ( Zuhraf, 43/22 ) ayetle
riyle onların sözlerini ayıplar. 

Böylece, islam, akıl gücünü bütün bağlılıklardan kurtardı, onu 
kulu kölesi yapan taklit zincirinden kurtarıp bağımsızl ığına ka
vuşturdu. Aklı, hikmetine ve hükmüne göre karar verdiği kendi 
alanına döndürdü. Bununla birlikte akıl, böyle bir serbestliğe 
kavuşmasına rağmen, birtek Allah'ın önünde eğilecek ve din ta
rafından tayin edilen sınırlarda duracaktır. Fakat, tayin edilen 
bu alan ve sınırlar içerisinde, onun faaliyetinin ve aklın koruyu
culuğu sayesinde ortaya konular tasavvurların bir sınırı yoktur. 

insan, bu ve bundan önce belirttiğimiz durumu ile, bağlı bu
lunduğu diniiı gereği, uzun süre mahrum kaldığı iki büyük şey 
kazanır; bunlar irade özgürlüğü, söz ve fikir hürriyetidir. işte ki
şinin insanlığı bu iki özgürlüğe kavuşması, yani iradesi, aklı ve 
fikrinin hür olmasıyla tamamlanır. Bu asli hüviyetine kavuşan 
ilisan artık, yaratılış özelliği gereği müsait kıl ındığı ve yöneltil
diği, Allah'ın kendisine takdir buyurduğu saadet mertebesine 
ulaşmaya hazırlanır. Çağdaş Batılı bir filozof şöyle der : "Avru

pa 'da medeniyet ancak, fikir ue düşünce özgürlüklerini esas al

dıktan sonra gelişti, akılların araştırma ue ncızar yoluna yönel

meside yine çok sayıda insanın kendilerini. netiıkrini tanımala

n, iradelerini kullanmak ve akıllannm rehberliğinde gerçeği 

ara§hrmak hakkına sahip olduklannı öğrenmeren sonunda ol-
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du ". Bu bilgi türü ancak 16. yüzyıla kadar varır, bu çağdan iti· 
baren gelişen bir irfandır. Sözkonusu filozof, bu medeniyetin 
ve bilgi türünüil, bu asırda Avrupalıları aydınlatan islam kültü
rünün ve müslÜman ilminin bir bölümü olduğunu belirtir. 

islam, Kur'an-ı Kerim ile, dinf reisierin semavi kitapları anla
ma konusunda müminlerin akılları üstüne koydukları örtüyü kal
dırdı, onların, bu semavi kitapları anlama hakkına yalnızca dini 
reisierin sahipoldukları ve onların elbisesini giymeyen ve onların 
gösterdiği yolda yürümeyenierin onların kutsallık mertebesine 
erişemiyeceği şeklindeki iddia ve görüşlerini reddetti. Aslında, 
bu anlayıştaki din büyükleri, halkı, anlamamak ve anlamlarına 
nüfuz etmemek şartıyla, bu semavi kitaplardan bazı bölümler 
okumaya zorladılar veya en basitinden bu kitaplardan okumala
rını mübah saydılar. Daha sonra bu hususta oldukça ileri gittiler 
ve kendilerinin bile onları anlama yeteneğine ( meziyet ) sahip
olmadıklarını, çok az kişinin bu meziyete erişebildiğini iddia et
tiler. Böylece, akıllarının inanç esaslarını ve peygamberlikle ilgili 
hususları anlamaktan aciz olduğunu söylediler. Aynen yönlen
dirdikleri cemaat gibi onu yalnızca okudular ve lafızlarını ezber
lemekle yetindiler; tıpkı halk gibi sesler ve harfler üzerinde dur
dular ve bu anlayışla kullukta bulundular (1 16) dolayısıyla 
kitapların gönderiliş hikmetini ve getirdiği öğretinin anlamını 
yitirdiler. Nihayet, Kur'an geldi ve şu sözleriyle onların bu gidi
şini ayıpladı: "Onlann bir kısmının okuyup yazması yoktu. Ki

tabı bılmezlerdi, bildikleri sadece birtakım yalan ve kuruntular

dı. Onlar ancak vehim içindedirler. " ( �kara, 2/78), "Kendile

rine Teurat öğretildiği halde, onun gereğini yapmayaniann du
rumu, sırtına kitap yüklenmiş merkebin durumu gibidir. Allah 'm 

ôyetlerini yalanlayan kimselerin durumu ne kötüdür. Allah zô

limleri doğru yola eriştirmez. " ( Cum'a 62/5 ). 
Bakara suresi 78.ayetinde geçen " el-emaniy" kıraat ve tila

vetlerle tefsir edilir. Böylece Kur'an "ematıiy ''den, kurtulmuş 
makina gibi okumayı kastettiğini açıklar, y'ani ezbere okuyanla
rın makina gibi okumak dışında kutsal kitapları için hiçbir şey 
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yapmadıklarını bildirir. Onlar bu kutsal kitapların kendilerine 
getirdiği dint veeibeleri yerine getirdiklerini zannederlerse de, 
yaptıkları gerçek bilgiye dayanmaksızın ve bir ak1de olduğunu 
tahayyül ettikleri ve bir din sand ıkları şeylere dair bir burhan 
ve açıklama getirmeksizin yapılmış bir işten ibaret olur. Bu in
sanlardan birisi tesadüfen kişisel yararları sebebiyle, birgün kal
kıp bu kitapların bazı emirlerini veya hükümlerini açıklayacak 
olursa, açıklamasında kendisin in bile doğruluğundan emin ol
madığı deliller getirir, uydurma te'vil ler yapar ve sonra da 
"bu Allah 'tandır. " der, oysa Kur'an böylelerine şu sözlerle ses
lenir: "Vay, Kit<ib 'ı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değere 
satmak için "Bu A llah katındandır " diyenlere! Vay ellerinin 
yazdıklarınal Vay kazandıklarınal "  ( Bakara, 2/79 ). 

Kur'an'ın "Kendilerine Teurat öğretildiği halde, onun gere
ğini yapmayanların durumu '' ( Cuma, 62/5 ) . ayetle kastetti
ği mana ise ;  onların Tevrat'ı öğrendikten sonra, (1 1 7) sahibol
dukları bu kutsal Kitab'ın gereğini yapmayan kişiler olmasıdır. 
Ayrıca bu insanlardan bir kısmı Tevrat'ta olanları yalnızca lafız
larıyla biliyordu, Tevrat' ın ihtiva ettiği şer'i emirlerin ve hüküm
lerio manalarma akılları ermiyordu. Böylece, basireti bağlanan 
bu insanlar Tevrat'ın kendilerine gösterdiği volu da ,görmez 
oldular;T evrat'ın nazil olmasıylabirliktekendilerini hi dayetegötür-
üzere yol üzerinde dikilen işaretler gözleri öününde kayboldu. O 
halde bu insanlar kendilerine getirilen ve içinde bulundukları du
rumu açıklayan misali hak etmiş olurlar, oysa, onların teşbih 
edildikleri bu durum hiçbir beşer nefsinin layık olmadığı bir 
mertebedir. Zira onların düştükleri durum, sırtında kitap taşı
yan ve fakat sırtı soyu lmak, yorgunluk ve acı duymaktan başka 
taş ıdığından bir yarar sağlamayan bir merkebin durumu gibidir. 
Bu duruma düşen bir toplumun durumundan daha kötü ne var
dır? Onların saadetlerinin kaynağı olan vahiy ve din, cahillikleri 
ve budalalıkları yüzünden, mutsuzlu klarının sebebi olmaktadır. 

islam, bu ve benzeri tenkitlerde bulunarak, bütün insanları 
anlayışa çağ ırarak, akıl sah iplerin i  Kur'an'da vahyolunan şeyle-
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ri tedkik etmeye ve derinlemesine incelemeye davet ederek, 
Allah 'ın kutsal kitaplarında bulunan ve din in muhtevasını oluş
turan i lmi öğrenmeye yöneltir, bu ilmi öğrenmenin her tnümine 
farz olduğunu bildirir. Bu anlayışa hazır olmak şartıyla, bütün 
insanların Kur'an ı anlamak konusunda eşit olduklarını sövle_r. Zi: 
ra i lahi kitaplarda olanları anlamaya hazır ve müsait olmak, yal
nızca belli bir zümre ve belli bir asırla mahdut değildir, mümin
lerin cumhurunun ulaşabileceği bir durum ve yapabileceği bir 
iştir. 

islam geldiğinde insanlar, gerçek imandan uzak olmalarına 
rağmen, din? meseleler üzerinde bölünmüşlerdi, ancak çok az bir 
gurup yakfn tarafındaydı, yani doğru yol üzereydi ; (1 1 8) insan
lar, din konusunda, birbirleriyle çekişiyorlar, birbirlerini lanetii
yorlar ve bütün bunları yaparken de Allah'ın ipi 'ne bağlı bulun
duklarını zannediyorlard ı ;  bölünmüşler, parçalanmışlar ve bir
birleriyle çekişme içine düşmüşlerdi, fakat bütün bunların Allah 
yolunda yürümenin en güçlü ve en açık sebebi olduğunu sanıyor
lardı. islamiyet bunların hepsini reddetti ve bütün çağlarda ve 
bütün peygamberlerin dilinde dini n birtek olduğunu kesin olarak 
açıkladı :  "Allah katında din Islam 'dır. A ncak, Kitab verilenler, 
kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden 
ayrılığa düştüler. Allah 'ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki, 
Allah hesabı çok çabuk görür. " ( Al-i imran 3/19 ), '1brahim, 
yahudi de hıristiyan da değildi, ama doğruya yönelen bir müs
limdi, puta tapanlardan değildi. Doğrusu lbrahim 'e yakın olan
lar, ona uyanlar, bu peygıJmber Muhammed ve inananlardır. 
Allah inananların d�studur. " ( Al-i i mran, 3/67 ) "Allah, Nuh !a 
buyurduğu şeyleri size de din olarak buyurmuştur. Ey Muham
med! Sana vahvettik. [brahim 'e. Musa 'y4 ve lsa 'ya da buyurduk 
ki: "Dine bağlı kalın, 6nda ayrılığa düşmeyin. " Putperestleri ça-
ğırdığın şey onların gözünde büyümektedir. Allah dilediğini ken
dine seçer, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. " ( Şura, 
42/1 3 ), "De ki: "Ey Kitab ehli! A ncak Allah 'a kulluk etmek, 
O 'na birşeyi eş koşmamak, Allah 'ı bırakıp birbirimizi rab olarak 
benimsememek üzere, bizimle sizin aranızda müşterek bir söze ge-
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lin. " Eğer yüz çevirirlerse: "Bizim miisliiman olduğumuza şahid 

olun " deyin. " ( Al-i lmran, 3/64 ). Bunlar gibi daha birçok 
ayet vardır, fakat, zikredilmeleri bu küçük kitabın daha da ç ok 
uzamasma yol açacağından, bu kadarla yetiniyoruz. Kur'an'ı 
okuyan herkes delilleri çok açı k  ve üzerinde anlapmadıkları 
şeyleri bilmeye götüren yol besbelli ve doğru olmasına rağmen 
münakaşalara ve mücadelelere meyletmeleri sebebiyle, mürnin
leri ( ehlü'd-din ) kınayan ayetl�ri tanır. 

Kitab, gerçek dinin her devirde yalnızca, Allah'ı Rab tanıma, 
sadece O'na ibadet edip yalnızca O'na teslim olma, emrettiği 
herşeyi yaparak ve yasakladığı herşeyden de uzak durarak sa
dece O'na itaat etme esasına dayanan din olduğunu kesin olarak 
açıklad ı ;  gerçek dini, insanlığın yararlarını gözeten, dünya ve 
ahiretteki saadetinin direği olan din şeklinde tanımladı. ( 1 1 9) 
Nitekim Allah, bunu peygamberlerine inzal ettiği bütün kitapla
rında bildirdi. Akılları bu kitapların ihtiva ettiği gerçeği anlama
ya ve iradeleri de bunlarla amel etmeye davet etti. Böyle anlaşı
lan din, ayrılık rüzgarı estiğinde kendisine sığınılan bir esas, söz
lerin dürüstlüğünün kendisiyle ölçöldüğü l:iir ölçüdür; halbuki, 
cedelde kin ve riya kişiyi dinden ayırır ve onun yolundan uzak
laştırır. Dinin gayesi üzerinde düşünülürse, din lütfunda bulun
makla insanlığa karşı ne büyük bir ilahi nimet tecelli ettiği tasav
vur edilirse, anlaşmazl ıklar yok olur, kalbler doğru yola döner
ler ve bütün 'insanlar, hakka yaklaşarak ve hakkı savunarak doğ
ru yola yönelirler ve ona doğru koşarlar. 

Eski ve yeni bütün sahih dinlerde farklılık arzeden ibadet şe
killeri ve tören çeşitlerine, önceki din'i hükümlerle sonraki dini 
hükümler arasındaki farklılığa gelince; bütün bu farklılıklarm 
kaynağı Allah'ın rahmeti ve her millet ve her çağa, o millet ve 
çağ için en uygun olduğunu bildiği şeyi verme hassasiyeti dir 
Y a n i  i � a d e t ş e k i l l e r i n d e  •v c: d i n i  i h t i fa l l e r
deki farklılıklar iHihi  rahmetin eSeridir  'le Allah'ın her millet ve 
devir için en uygun olanı bilmesi ve yapınasıdır. Aynı durumun 
kişinin hayatında da meydana geldiği görülür. Zira, alemierin 
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Rabbı olan Allah, Sünnetullah'a bağlı olarak, insanı, anasının 
karnından çıktığı günden başlayarak olgunluk dönemine ulaşın
caya kadar tedrici bir terbiyeye tabi tutar. Anasından doğdu
ğunda hiçbir şey bilmeyen çocuk, olgunluk çağına ulaşınca dü
şüncesini örten bütün perdeleri yırtar ve tefekkürü sayesinde 
kainatın sırlarına nüfuz eder. Aynı şekilde, ümmetierin terbiye
si hususunda da Allah Sünneti 'ni değiştirmez ve bunu gerçekleş
tirmekte farklı yol _ izlemez. Allah, gerek insan türüne gerekse 
ferde, yaratıldığ günde olgunluk dönemine ulaştığı andaki bilgi 
·.-e anlayış mertebesini vermedi, tersine insan nevi ilahi hikmetin 
ferde emrettiği tekamülün aynısını geçirmeye tabi tutuldu. Bu 
tekamül meselesi, üzerinde tartışm:·.k yersiz olan apaçık ve fıtr1 
gerçeklqden biridir. Bununla birlikte araştırıcılar, insanlık tari
hini konu alan muhtelif ilimlerde açıklanan tekamülün tafsila
tında ihtilaf ederler. Sözümüzü, fazla uzatmayarak, burada kesi
yoruz. 

DiNLER iNSANIN GELi ŞMESiYLE GELiŞ IR 
VE iSLAM'LA KEMALE ERER 

Dinler, insanların gerek umumi gerekse hususi menfaatleri an
lamak hususunda anasından yeni doğan çocuğun durumuna 
benzer durumda oldukları bir zamanda geldiler. Yeni doğan ço
cuk ancak hissedebildiğine alışır, geçmişle şimdiki zaman ara
sını çok zor ayırır, kendisini çevreleyen şeylerden ancak elinin 
dokunduklarını anlayabilir. Bu küçük çocuk, ister ailesinden 
isterse basit olarak insan türünden olsun, hemcinsi olan birine 
sevgiyle yaklaşabilmesini sağlayan bir şuura sahip değildir. O 
kendisini başkasına bağlayan bağlara ilgi duyabilmek için kişi
liğini muhafaza etmesini sağlayan herşeye son derece bağlıdır; 
ancak ağzına yemek götüren, oturmasına veya kalkmasına yar
dım eden eli bLınun dışındadır. Böyle bir durumda olan insanla
ra, nazik duygular isteyen veya mantık1 delillerle desteklenmesi 
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gerekecek bir davet geti rmesi bu dinleri n h ikmetinden değildir; 
tersine bu dinler, çocuğun kulak veya gözü ile algılayabildiği 
şeylere doğru götürmek istediğinde babanın çok küçük yaştaki 
bu çocuğu ile birlikte yürüdüğü yolu Allah ' ın kullan olan kavim
lerle beraber dolaşarak büyük ilgi uyandırdılar. Aynı şekilde bu 
dinler, kesin emirler ve katı nehiylerle insanları kendilerine bağ
ladılar, onlardan itaat etmelerini istediler ve bu arzularını müm
kün olduğu ölçüde sonuna kadar sürdürdüler ; manalarını aniaya
masalar ve gayelerini bilmeseler de onlara anlaşılması kolay ve 
gayesi açık emirler teklif ettiler; onlara gözlerini kamaştıran ve 
duygularını hayran bırakan mucizeler verdiler, durumlarına uy
gun gelen bir ibadet farz kıldı lar. (1 20) 

Sonra bunun üstünden asırlar geçti ; bu asırlar sürecinde mil
letler yükseldiJeT ve alçaldılar, yükselişlerinin zirvesine ulaştılar 
ve sonra yıkıldılar; ders aldıkları felaketiere maruz kaldılar, 
zaman zaman uyum içerisinde oldular ve zaman zamanda görüş 
ayrılığına düştüler; günlerin acısını tattılar, bazan mutlu bazan 
da mutsuz oldular ve böylece asırları geçtiler. insanlar, hadisele
rin tesiri altında ve mutsuzluklaruritisiyle hisden daha nazik bir 
şuur kazandılar ve onun vicdaniarına soktular, fakat bu şuur 
kadınların kalbini hislendiren veya çocuğun duygularının yerine 
geçen bir h issin üstünde değildir. Ve niJlayet insanın atıfelerine, 
vicdanına yerleştirdiği bu duygusuna hitabeden, merhamet, sev
giye Çilğıran, hissi arzuları uyandıran, kalbe hitabeden bir din 
geldi. Bu din insanları tamamen dünyadan uzaklaştıran zühd 
esasları getirdi ;  onların yüzlerini ve bakışlarını yüce melekut 
alemine çevirdi, zenginlerden bütün gelirlerini ve servetlerini 
kendisine vermesini  istedi ve semanın kapılarını zenginlerin 
yüzlerine kapadı; bu kurallarına benzer birçok başka kural 
daha getirdi ki bunlar herkes tarafından bilinmektedir. insan
lara durumlarına uygun gelen bir şekilde ve davetine muvafık 

olarak Allah 'a ibadet etmeyi öğretti. Bu d inin daveti nefısler
de doğru olanı fasit olandan ayıran ve onlardaki hastalıklan 
tedavi eden bir akisle, bir cevherle karş ı laştı. (121 )  
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Bununla birlikte birkaç asır sonra insanların bu dini yaşama 
ve yaşatma azimleri zayıfladı ;  insanlar onun sınırları çerçevesin
de kalamadılar ve öğretisini uygulayamadılar, onun emirlerine 
uymanın imkansız olduğunu anladılar. Bu dinin muhafızlığını 
yapanlar iktidarı elinde bulunduran krallar ve toprak sahibi zen
ginlerle çekişmeye başladılar, onların büyük çoğunluğu teviller 
sebebiyle onun yolundan çıktılar, netisierinin arzu ettiği batıl 
şeyleri onun ilkelerine i lave ettiler. 

Bu dinin ahlak ve amel yönü işte bu durumdaydı ;  onun. te
mizliğini bozdular ve kirlettiler, safiyetini kaybettiler. Akaid 
yönüne gelince, tefrikaya düştüler ve parça parça oldular, bid'
atlar ortaya attılar, onun esaslarından yalnızca en güçlü rüknü 
olduğuna inandıkları bir tek esas bıraktılar; bıraktıkları bu en 
kuvvetli esas akılları, dini derinlemesine ele almak ve hatta kai
natın kanunlarını incelemekten alıkoymak, yaratılış sırlarına 
nüfuz etmekten engellemek esasıdır. Bu din muhafızları din ile 
aklın kesinlikle uyuşmadığını, dinin ilmin en büyük düşmanı ol
duğunu açıkladı lar. Ancak, sadece kendileri bu yola tabi olmak
la yetinmediler, başvurdukları çeşitli yollarla diğer insanları da 
buna zorladılar. Bunda ısrar _etmeleri ve aşırı gitmeleri , insanlık 
dünyasının en kötü hareketinden birinin meydana gelmesine yol 
yol açtı ; kendi dini hükümlerini telkin etmek istemeleri sebebiy-
le muhtelif mezhep mensupları arasında savaş çıktı. Böylece di
nin esasları çöktü, insanları birbirlerine bağlayan bağlar koptu, 
uzlaşmanın yerini münakaşa; karşıl ıklı iyilik etmenin yerini 
düşmanlık; barışın yerini de savaş aldı. Ve insanların bu durumu 
islam gelinceye kadar devam etti. 

* * * 

Nihayet insanlığın kemale erdiği, geçmiş olayların onları eş
yayı doğru olarak anlamaya hazırladığı bir devir geldi ;  { 122) işte 
o zaman akla hitab eden, fıkre seslenen, düşünce ve anlayışa 
çağrıda bulunan, insanı dünya ·ve ahiret saadetine ulaştırmak 
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için, hisleri ve atıfetleri birleştiren islam geldi. Insanların üzerin
de ihtilaf ettikleri eşyayı aç ıkladı, manaları üzerinde tartıştıkları 
şeylerdeki kapaldığ ı kaldırdı. Bütün çağlarda Allah'ın Dini'nin 
de insanların durumunu düzeltme ve kalbierini temizleme husu
sundaki iradesinin de birtek olduğunu ; yalnızca ruhlardaki zikri
ni canl ı  tutmak gayesiyle ibadet merasimleri tesis ettiğini, fakat 
Allah ' ın şekil lere, görünüşlere değil , insanların kalbierine baktı
�ını aç ıkca ortaya koydu. islam, mükellef olan insandan hem ce
sedinin bakırnma özen göstermesini hem de ruhunu ıslah etme-rini istedi. Onun iç indir ki insana dış temizliğini farz kıldığı gibi 
ç temizliğini de vacib saydı. Beden ve ruh temizliğini ib�detle
in. rükünlerinden biri yaptı. ihlası ibadetin ruhu kıldığı gibi ön
ördüğü güzel ahiakın ve faziletierin in�nlarda güçlü bir şekilde 

yerleşmesini sağlamak gayesiyle de bazı arnelleri farz saydı :  
" . . .  Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve fenalıktan korur, Allah 'ı 
bnmak ne büyük şeydir! Allah yaptıklarınızı bilir. " ( Ankebut, 
29/45 ) , "insan gerçekten pek huysuz yarahlmışhr, başına bir 
fenalık gelince feryad eder. Bir iyiliğe uğrarsa onu herkesten 
meneder, ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar böy
le değildir. " ( Mearic, 70/19-28 ) . islam, şükreden zengini sab
reden fakirle aynı seviyeye yükseltti ve belki de daha üstün bir 
mertebeye eriştirdi, öğütlerinde insana, yol gösterici bir nasihat
çının olgun bit kişiye davrandığı gibi dikkatli ve ihtiyatlı davran
dı. insanı bütün zahirt ve batın'ı'güçlerini kullanmaya çağırdı, ve 
te'vil kabul etmeyecek ölçüde açık bir şekilde : Allah'ın rızasın ı  
kazanmanın ve  nimetine şükretmenin ancak böyle olabileceğini ; 
dünyanın ahiretin ekin tarlası olduğunu, ancak dünya hayatını  
düzenlemek ve düzgün bir tarzda yaşamak için çal ışmakta ahi
rette mutlu olunabileceğini, açıkladı. 

i slam, sapıklıkta inat edenlere döndü ve şöyle dedi: "Eğer 
doğru sözlülerden iseniz, açık delilinizi getirin. " ( Nemi, 27 /64), 
iman esasların ı sarsmak iç in münakaşalara ve çekişmelere giren
lere çattı ve tefrikanın bir zu lüm ve isyan olduğunu ye apaçık 
gerçek yoldan çıkard ığın ı kesinlikle açıkladı .  Ancak islam, bu 
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konuda, nasihat etmek ve öğüt vermekle yetinmedi, üstelik bir
lik dini olduğ�nu söyledi ve bunu uygulama alanına koydu, 
müslümanın Ehli Kitab'la evlenmesine ve onların yiyeceklerin
den yemesine izin verdi ( ebahe ), Kitab Ehli ile en nazik biçim
de tartışmayı tavsiye etti. 

Bilinmcl<tedir ki nazikiik dostluk elçisidir, sevgiyi doğurur ve 
muhabbet bağlarını güçlendirir. Evlil ikler de, evlenecek olanlar 
ve erkeğin ailesiyle kadının ailesi arasında sevgi ve dostluk bağla
rı kurulduktan sonra akdedilir, en azından evlenecek erkek, baş
ka bir dinden olsa bile evleneceği kadını sever, Yüce Allah buyu
rur : "Içinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yara
tıp, aranızda muhabbet ve rahmet varetmesi, O 'nun varlığının 
belgelerindendir. Bunlarda düşünen millet için dersler vardır. " 
( Rum, 30/21 ). Daha sonra islam, müslümanlardan, kendi din
lerinden olmayan ve fakat zimmetlerinde bulunanları ( zımmt ) 
tıp�ı k�ndi nefıslerini korudukları gibi koruyacakianna dair söz 
aldı, bu insanların müslümanlarla aynı haklara ve vazifelere 
sahibolduklarını tanıdığını söyledi ve onlara bu koruma ve belir
tilen hak ve vazifelerini tanıma karşıl ığında, müslümanlara teslim 
etmeleri icabeden mallarından az bir kısımını vermelerini bildir
di. Cizyenin verilmesinden sonra, (1 23) dinde zorlamayı kesin
l ikle yasakladı ve şu ayetle müminlerin kalbierini sükuna kavuş
turdu : "Ey inanan/ar, Siz kendinize bakın, doğru yolda iseniz sa

pıtan kimse size zarar veremez ... " ( Maide, 5/105 ). Öyleyse, 
müslümanlar en uygun yolla hayra davet etmek zorundadırlar, 
fakat insanları i slam'a çekmek için her ne şekilde olursa olsun 
zor kullanma hak ve yetkisine sahip değildirler, çünkü islam gü_
neşi kendiliğinden kalplere nüfuz edebilecek kadar parlaktır. 
Yukarıdaki ayet müslümanların karşılıklı olarak birbirlerini iyi
lik yapmaya ( el-emru bi'l-ma'ruf ) davet etmeleri anlamını ifade 
etmez, çünkü bu her müslüman için en önemli bir mecburiyettir. 
Bunun da ötesinde, eğer bu ayet yalnızca müslümanları hedef 
alsaydı, "siz�err her biriniz ancak netsinden mes 'uldür" der ve 
"sizler ancak kendinizden mes 'ulsünüz " demezdi. Araplar da bu-
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nu böyle anlarlar. Bütün bunlar Allah ' ın d in i  insaniarına tırkalara 
bölünmeleri iç in göndermed iğini, fakat bütün yönleriyle onların 
iyiliğe ulaşmalarını sağlamak için dinin vazedildiğini insanlara 
göstermek içindir. 

islam farklı ırklar arasındaki hertürlü imtiyazı kaldırdı, her 
beşeri varlığın Allah'la irtibat kurarak, O'nunla ilişki içerisinde 
olarak şeref sah ibi olabi leceğini belirtti, insan bu şerefe ererek 
tamamen insan nevine katı l ır ve Allah'ın beşeriyete takdir ve 
tayin ettiği kemal mertebelerinin en yükseğine erişmiş olur. Bu 
durum, bütünüyle kendilerine ayrıcalıklar tanıyan, sadece kendi· 
lerin hususi özel l iklere sahip görenlerin iddialarının tersidir. Ken
dilerini başkalarından üstün gören bu insanlar, bazı ırkların 
aşağı l ığına ve onların uzaktan bile olsa, kendilerinin durumuna 
ve itibarına erişemeyeceklerine karar verdiler, ( 1 24) böylece, 
ümmetierin büyük çoğunluğunda ruhları öldürdüler ve milletie
rin çoğunuda tantomlar ve heykel�r yaptılar. 

islam'ın ibadet esasları; Kur'an'a ve sahih Sünnet'e isnad 
eder. Bu iki kaynağa dayanan ibadetler, Allah'ın yüceliği ve 
Varlığı'nın bütün ·mahlukatın ötesinde ve erişilmez oluşuyla 
uyum halindedir ve selim aklın tasavvur ettiği şeyle de ittifak 
eder. Bunlardan namaza gelince; rüku', ve sücud, hareket ve 
sükun dua ve yalvarış, tesbih ve ta'zirri'den meydana gelir. Bü· 
tün bunlar beşer kuvvetine hakim olan ve iradesini her yönden 
kuşatan Allah'ın kudreti hakkındaki şuurumuzdan kaynaklanır. 
O halde, kalbler O'na bağlanmakta huşu ve huzur bulur, nefisler 
bu yüce Kudret'e itaat etmekle tatmin olur. Namazlardaki re· 
katların sayıları ve Mina'da şeytan taşlama meseleleri dışında, 
bu ibadetlerde aklın anlayış gücünün ötesinde kalan hiçbirşey 
yoktur. Bununla birl ikte bu meselelerin, Alim ve Habir olan 
Allah'ın hikmetine havale edilmesi daha kolay olan bir husustur, 
( 1 25 )  her şey� rağmen bu meselelerde abes veya muhal olan, 
Allah 'ın aklımızı donattığı anlayış ve tefekkür esaslarına aykırı 
gelen birşey yoktur. 

Oruc, (1 26) Allah 'ın emrinin bütün gücüyle nefıs.lerde yerleş-
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mesini sağlayan bir mahrumiyet halidir. Bunun da ötesinde, 
oruç sayesinde hem hayatın nimetlerini beğenmeyi öğreniriz ve 
hem de bunları bize vermekle Allah 'ın ne büyük bir lütufta bu
lunduğunu anlarız: "Ey inananlari Oruç, sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, Allah 'a karşı gelmekten sakınasınız diye, sayılı 
günlerde size de farz kılındı " ( 1 27) ( Bakara, 2/ 1 83 ) 

Hacca gelince ;  onda insan i lk durumunu ve muhtaçlık anını 
düşünür. Ömründe bir defa bile ol�a, bütün insanların eşit olduk
ları fikrine sahip olur. Hac ibadeti sırasında zengin ile fakir, emir 
ile di lenci arasındaki farklı l ık kalkar. Bütün hacılar tek bir elbise 
giyerler, başları açık, ayakları çıplak ve bedenleri de ihram de
nilen dikişsiz bir örtüyle örtülüdür. Bütün ruhlar alemierin Rabbı 
olan Allah'a kul luk etmek için birleşirler. Ayrıca hacılar, tavaf, 
say, vakfe, haceru 'l -esvede dokunma gibi hacla alakalı arnelleri 
yaparken dinin babası ve kendilerine müslümanlar ad ını veren 
kişi olan Hz. ibrahim (1 28)'in hatırasını yaşarlar. Ayrıca onla
rın bu kutsal ibadet kalıntılarından hiçbirinde, kendiliğinden gü
zel ve çirkin, faydal ı  ve zararlı birşey olmadığına dair inançları 
güçlenir. işte bu güzel inanç, hacıların her ·hareketi yaparken 
yüksek sesle söyledikleri "AIIahuekber" lafzıyla ifade edilir. Bü
tün bu ibadetler diğer milletierin dini törenlerinden hangisinde 
vardır? Zira başka din lerdeki ibadetler ruhu saptırırlar, aklı şa
şırırlar ve şuurun bütün mahlukatın ötesinde bir tek Allah bu
lunduğu inancına ulaşmasına müsade etmezler. ( 1 29) O halde, 
bütün islam ibadetlerinin yapılışındaki bu yüksek anlayış, 
Allah 'ın her türlü noksanlıktan münezzeh bulunduğunu ve veh
min sürüklediği teşbih durumlarından da yüce olduğunu göste-
rir. 

islam, "kainat "  denilen bu büyük alemin ve "insan " olan bu 
küçük alemin durumunu örten vehim bulutlarını aklın önünden 
kaldırdı. Alemde meydana gelen önemli hadiselerin Allah' ın ezeli 
ilminde takdir ettiği  "Sünnetullah "a göre olduğunu söyler, bu 
alemde olan herşeyin ancak O'nun dilemesiyle varolduğunu ve 
şekil kazarıdığını, O'nun iradesi d ışında hiçbir hadise meydana 
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gelmediğini açıklar. Bununla birli-kte, bütün bunda Allah'ın var· 
lığını hatırlamak, kainatı sevrettiğimizde mutlaka O'nu zikret

mek ve yüceliğini anmak icabeder. Nitekim Hz. Peygamber 
( s. a. v. } şöyle der: "Güneş ve ay A llah 'ın dlametleridir, bir 
kimsenin doğması veya ölmesi sebebiyle tutulmazlar, eğer ayın 
tutulduğunu görürseniz tu tu lma yok oluncaya kadar A llah 'ı zik
rediniz. " ( 130) Hz. Peygamber ( s. a. v. ) 'in bu hadisi, kainattaki 
bütün hadiselerin Sünnetullah tarafından belirlenen birtek niza
ma göre cereyan ettiğine işaret eder. Öyleyse bu olaylar Allah 'ın 
ezelt inayeti sayesinde oluşurlar. 

İslam, fertlerin ve mi l letierin bazan mutlu bazan da mutsuz 
olmalarına yol açan sebepleri gözümüze göstermeyen örtüyü kal
d ırdı. iki meseleyi de birbirlerinden kesin olarak ayırdı. Allah 'ın 
bazı şahısları bu dünya hayatında donattığı nimetlere, ve süsle
diği deli l iere gelince; kişi, doğruluğu veya eğriliği, taatı veya is
yanı sebebiyle deği l ,  servet, saadet, kuvvet, fakirl ik ve zayıflık 
gibi bu nimetlerde donatılarak saadete erişti, ya da yine onlar 
yüzünden mutsuz oldu, Ne var ki, Allah ekseriye katirieri ve put
perestleri, günah·kar fasıkiarı ihmal eder; daha fazla mutsuz ol
malarını, illirette onlar için önceden hazırlanan cezaları tatmala
rını bekleyerek onları dünya hayatının nimetleriyle donatır ve 
zevklerini tatmaya bırakır. Yüce Allah bazan salih kullarını da 
imtihan eder ve onları hikmetine ve hükümlerine uyduklarından 
dolayı över; bu insanlar, kendilerine bir musibet isabet ettiğinde 
Allah 'a teslim olduklarını ifa�e ederler ve "biz Allah 'tanız ue el

bette Allah.a  döneceğiz " ( Bakara, 2/1 56 ), derler. Buna gÖre, 
ne Zeyd'in kızgınhğı ne de Amr'ın r.ızası sözkonusudur, yani ne 
isyan, ne rıza, ne duyguların safiyeti, ne de arnelin fesadı mev
zubahistir; bunların hiçbirin in fertlerin mutluluğu veya mutsuz
luğunda, sahib oldukları bu hususi nimetlerde bir tesiri yoktur. 

Bununla birlikte bunlarla amel arasında, muhtemelen, sebep-mü
sebbib bağı vardır, yani insaniann hareketlerinde sebep-sonuç 
il işkileri ve bağları mevcuttur. Mesela fakirliğin israfla, zil letin 
tembellikle ve korkaklıkla, iktidarı kaybetmekle z u l mün yakın 
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irtibatı olduğu gibi, servet sahibi olmakla düzenli ve ölçülü ol
mak, insanlar yanında itibarlı olmakla onların iyilikleri için 
çalışmak arasında da güçlü bağlar vardır. Bu ve benzeri bağları 
inceleyen hususi i l imler vardır. { 1 31 ) 

Ancak mil letierin durumu aynı şekilde değildir. Aklımızı ge
liştirmeyi, fıkrimizi tevcih etmeyi, arzularımızı terbiye etmeyi, 
şehvetlerimizin eğilimlerini dizginlemeyi, herşeyi iyi tarafından 
ele almayı, her gayeye meşru yollarla ulaşmayı, emanete riayet 
etmeyi, kardeşlik aniıyışma sahib olmayı, iyil ikte yard ımlaşma
yı, hayır ve �er konusunda ve diğer faziletli işler hakkında karşı
l ıklı olarak birbirimize rıasihatta bulunmayı emreden bütün i lahi 
emirlerde Allah'ın hakim kıldığı işte bu ruhtur. Mil letierin haya
tının kaynağı ve ahirete ulaşmadan önce bu dünyada saadete 
erişmelerinin esası i şte bu ruhtur. Nitekim Kur'an'da, " . . .  Kim 
dünya nimetini isterse ona ondan veririz, ve kim ahiret nimetini 
isterse ona ondan veririz . . . " ( Al-i imran ,  3/1 45 ), buyurdular. 
Bu ruh devam ettiği sürece Allah milletlerden nimetini kaldır
maz, mil letler bu ruhu geliştirdikçe Allah da onlara olan nimet
lerini artırır, bu ruh zayıflay ınca da onları bu nimetlerden yok
sun bırakır, öyle ki bu ruh tamamen yok olunca saadet kaybolur 
ve rahatlık diye birşey kalmaz. İşte o zaman Allah o kavmin iz
zetini zil lete, (1 32) çokluğunu azl ığa, zenginliğini fakirliğe, 
mutluluğunu mutsuzluğa, huzurunu kanşıkl ığa döndürür, onla
rın başına adil veya zalim idareciler musallat eder, bu yöneticiler 
onların uyuşulduğundan ve gafletinden yararlan ırlar, tamamen 
onlara hakim olurlar. Kur'an 'da "Bir karyeyi yok etmek 
istediğimiz zaman, şımarık varlıklarına yola gelmelerini emrede..
riz, ama onlar yoldan çıkarlar. Arhk o karye yok olmayı hake
der. Biz de onu yerle bir ederiz. " ( İsra, 1 7/1 7 ), buyurulur. Biz 
onlara hakkı emrederiz, ama onlar batıla sarı l ırlar, artık ne ağla
maları ne inleyip sıziamaları ne de buna benzer yakınmaları ken
dilerine fayda verir; bundan sonra duaları ve yakarışiarı da kabu l  
olmaz, artık, Allah 'ı tefekkür ve zikrederek O'nun rahmetini  
dileyinceye, eski yüce ruhlarına dönünceye ve sabır ve şükürle 
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Allah 'a dayanıp yardımını isteyineeye kadar başlarında·n musi 
betler, belalar ve felaketler eksi k olmaz : "Bir millet kendini 

bozmadıkca Allah onların durumu nu değiş tirmez. A llah bir 

m illetin fenalığını dileyince artık onun önüne geçilmez, onlar 
için Allah 'tan başka hfımi de bulunmaz. " ( Ra' d, 13/ 1 1  ) , 
"Allah 'ın geç mişiere uyguladığı yasası budur ve A llah 'ın yasasın· 

da bir değişme bulamazsın. " ( Ahzab, 33/62 ). Abbas b. Abdul
muttalib'in yağmur yağdırması iç in Allah 'a dua ederken söyle
diği şu sözden daha kuvvetli bir söz varmıdır?:  ''A llahım, şüp

hesiz belfı günah tan sonra gelir ve ancak tevbe edince yokolur. 1 1  

i lk müslümanlar ( selef ) işte bu inanç ve anlayış üzere yaşa
d ı lar ; esasen müslümanlar ruhlarını bu yüce akidelerle besler ve 
kuvvetlendirirler ve sonra da bu inançlarına uygun arneller işler
ler; onlar dua ettiklerinde başkaları yeryüzünde zelzele olduğu
nu sanırlar; ağlamaları, yalvarıp yakarmaları gökyüzüne ulaşır; 
halbuki onlara bakan diğer mil letler ihtiraslarına uyuyorlar, 
yok olma yolunda yürüyorlardı ,  ve onların akideleri hiçbir 
şekilde kendilerinde hakkın yerine geçecek bir inanç oluştur· 
muyordu. ( 1 33) 

Kur'an bizi, kendimizi yetiştirmeye ve halkı hayır yolda irşad 
etmeye, iyiliği öğütleyip kötülükten yasaklamaya çağırır ve 
şöyle der: "/nananlar toptan savaşa ç ıkmamalıdzr. Her topluluk

tan bir tai{enin dini iyi öğrenmek ve milletlerini geri döndükle

rinde uyarmak üzere geki kalmaları gerekli olmaz mı? Ki böylece 

belki yanlış hareketlerden çekinirler" ( Tevbe, 9/1 22), Kur'an, 
daha sonra bunu müslümanlara bir farz kılar ve şöy le buyurur : 
"Sizden iyiye çağıran, iyi olanı emreden ve fenalıktan meneden 

( el-emru bi'l-ma 'rüf ve 'nnehyu ani 7-münker ) bir Cemaat olsun. 

lşte btışarıya erişenler yalnız onlardır. Kendilerine belgeler gel

dikten sonra ayrılığa düşünler gi bi olmayın. Bir takım yüzlerin 

ağaracağı ve birtakım yüzlerin kararacağı günde büyük aza b on· 

laradır. Yiizle.ri kararanlaro : "lnanmanızdan sonra inkar eder 

misiniz? inkar e tmenizden dolayı tadın azabı 11 denecek tir. Yüz
leri ağaranlar ise Allah 'ın rahmetindedirler. Onlar orada temelli 
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kalıcıdırlar. işte bunlar, ey Muhammed ( s. a. v. ) sana doğru 
olarak okuduğumuz Allah 'ın ayetleridir. Allah hiç kimseye zul
metmek istemez. Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah 'ın

dır. işler mutlaka Allah 'a varacaktır". ( Al-i lmran, 3/103-1 09 ) 
Kur'an, Allah 'ın emirlerini ihlal edenlerin kalbinde korku 

uyandıran, O'nun buyruklan dışına çıkan veya onları noksan 
olarak yerine getirenler için olan azabı teyid eden bu va'idden 
sonra, Allah 'ın buyruklarayla emreden ve nehyettikleriyle de 
yasaklayan kimselerin durumunun yüceliğini apaçık olarak ifade 
eder ve şöyle buyurur: "Siz, insanlar için ortaya çıkarılan, doğ
ruluğu emreden fenalıktan alıkoyan, Allah 'a inanan hayırlı bir 
ümmetsiniz . . . " (1 34) ( Al-i imran, 3/1 1 0  ). Bu ayette "iyiliği 
öğütlernek ve kötülükten yasaklamak " ( el-emru bi'l-ma 'rof ve 'n
nehyu ani 'l-munker ), güzel arnelierin dayandığı esas, iyil iklerio 
dal budak salıp yeşerdiği kök olmasına rağmen imandan önce 
zikredilmiştir, bu imtiyaz veya öncelik, iyiliği öğütleme ve fena
lıktan yasaklama veeibesinin itibarını yeniden yükseltmek, onu 
bütün diğer din1 vecibelerin üstüne çıkarmak ve onun imanın 
muhafızı ve kaynağı olduğunu göstermek içindir. Sonra Kur'an, 
onu yeriıie getirmek hususunda gafil davrananlarla "el-em..U bü
ma 'rfl(u ... " uygulamayı hafife alan kimselere karşı şiddetli kö� 
lemelerde ve ihtarlarda bulunur ve şöyle der: "lsrô� 

inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu lsa 'nın dUiyle lônet

lenmişlerdi. Bu bafkaldırmaları ve aşın �tmelerindendi: Birbir
lerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta ol
dukları ne kötü idi. " ( Maide, 5/78 ) .  Böylece Kur'an onlara, 
Allah 'ın gazabının ve öfkesinin en kızgın ifadesi olan lanet oku· 
maktadır. { 135).  

Islam, zenginlerin mal ından fakirler için belirli bir hak ayırdı, 
bu hak sayesinde zenginler yoksulluğa karşı bir bent yaparlar, 
borçluların, muhtaçların nefretini azaltırlar kulluk, kölelik bo· 
yunduruğunda ezilenleri özgürlüklerine kavuştururlar, yolculara 
yardım ederler. Islam, bunların yanısıra, sahibolunun mallardan 
Allah yolunda infak etmeyi de tavsiye eder, bu tür davranışları 
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ekseriye imanın ifadesi ve doğru yola ( sıratu mustakim ) ulaş
manın delili kılar. Bu din1 yardım sayesinde, Allah'ın bol rız ık, 
servet ve mal verdiği kimselere karşı fakirierin kalbierinde du· 
yulan kin ve nefret kökünden kazılır, fakirierin kalbinin zengin· 
ler için sevgi duyması sağlanır, zenginlerin kalbinde de fakiriere 
merhamet etme duygusu yerleşir, böylece insanların kalbinde 
itimad tesis edilir. Toplumun muzdarip olduğu hastalıklar için 
bundan daha tesirli ilaç var mı?: " . . . bu Allah 'ın dilediğine ver· 

diği lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir. " ( Hadi d, 57/21 ). 
Islam, içki içkeyi ve kumar oynamayı yasaklamakla, kötülü

ğün iki kapısını kapadı, aklı ifsad eden ve malı tüketen iki kayna
ğı tıkadı. Aynı şekilde ribayı yasaklayrak servetin yok olmasını 
önledi. Böylece İslam, bütün temel fazilet ilkelerinden sözetti, 
bütün salih arnelierin kaynağını belinti ve onları ihya etmeye 
çalıştı, nizarnı ayakta tutan her dayanaktan bahsetti ve onu 
güçlendirmeyi hedef aldı. Olgunluk dönemine ulaşan insana, 
daha önct: belirttiğimiz gibi, fikir hürriyeti ve araştırmalarında 
hür düşünce, akıl serbestliği hazırladı. Bu fikir özgürlüğünün ve 
düşünce hürriyetinin bir sonucu olarak insanin fıtrt yetenekleri
nin düzelmesini ve yaratilış gayesine yönelmesini, iradesinin 
uyanmasını ve azınini çalışma yolunda kullanmasını sağladı .  
Zaten Kur'an'ı hakkı ile okuyan kimse, bu hususta, bitmez tü
kenmez bir hazine ve servet bulur. 

Olgunlaştıktan sonra vesayet altına girilir mi? Akli olgunluk 
kazandıktan sonra velayet olur mu? Elbette ki hayır : "Artık hak 
ile bdtıl iyice aynlmıştır ... " ( Bakara, 2/257 ) ; bundan böyle 
kurtuluş yoluna tabi olmak ve, dünya ve ahiret saadetine ulaş
mak için, ilah1 rahmetin gösterdiği yoldan yararlanmak gerekir. 

işte bu sebeplerledir ki, Peygamberlik halkası Hz. Muham
med ( s. a. v. )'le sona erdi. Hz. Muhammed ( s. a. v. ) 'in risale
tiyle risalet zinciri tamamlandı. Kur'an bu hususu kesinlikle be
lirtir ve sahih sünnet de onu te'yid eder. Yalancı peygamberlerin 
peygamberlik iddiasının başarısızlıkla sonuçlanması da buna 
delil teşkil eder. Dünya, kazandığı bu tecrübe sayesinde, Allah'ın 
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Dinini tebliğ ettiğini söyleyen veya Allah tarafından vahyolunan 
emirleri bildirdiğini iddia eden bir kimsece yapılan bir daveti 
kabul etmenin imkansız Qlduğunu artık bütün kalbiyle doğrular: 
"Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası delil, o 
Allah 'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah herşeyi 

bilendir. " ( Ahzab, 33/40 ) . 

iSLAM TARiHTE EŞi  GÖRÜLMEYEN 
BIR HIZLA YAYlLDI 

Bütün milletler bir ısiaha ( reforme ) muhtaçtı; Onun içindir 
ki Allah ( c. c. ), peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed 
( s. a. v. )'in peygamberliğini umumi yaptı. Bununla birlikte, 
insanlığın çeşitli kademelerini inceleyen bir insan, islam'ın 
ot4z yıla yakın bir süre zarfında en yakınından �n uzağına ka
dar bütün Arap kabilelerini bünyesinde topladığını müşahade 
ederek şaşırır ve ürperir. islam, daha sonra bir asıra yakın bir sü
re içerisinde, Atlas Okyanusu'ndan Çin sınırlarına kadar olan 
bölgede yaşayan diğer. milletiere yayılma gücü gösterdi. Bu 
durum, dinler tarihinde asla benzeri görülmeyen bir olaydır ve 
tamamen islam'a hastır. Onun içindir ki, birçok kimse bunun 
sebeplerini açıklamakta hata etti, fakat insaf sahipleri bunu ger
çek sebebini buldular ve şaşkınlık da yokoldu. 

islam, diğer dinler gibi, bir daveıle başladı, fakat, netisierine 
kötülük etmek isteyen kimselerin şiddetli düşmanlığı ile karşı
laştı; öyle ki hak hiç bir zaman batıldan böyle bir düşmanlık 
görmedi: islam Peygamberi ( s. a. v. ), en şiddetli işkencelere 
maruz kaldı. önüne çok büyük engeller çıktı, eğer Allah'ın yar
dımına mazhar olmasaydı onları aşması imkanSiz olurdu. Onun 
davetini kabul edenler çeşitli işkencelere tabi tutuldular. Rızık
larını kazarimalarına ve hatta yaşarnalarına bile mani olundu. 
Yurtlarmdan çtkarıldılar, bol bol kanları döküldü. Bununla bir-
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likte, akan bu kanlar metin bir kayadan dökülen bir kaynak su
yu gibi sert ve sağlamdı, Allah, onu görmesiyle gerçek mürnin le
rio kalbierini sağlamlaştırdı ve şüphecilerin nefsine korku saldı, 
onu seyreden şüphecilerin nefıslerini de salladı. On ların tabiatla
rındaki kötülüğü zayıflatan işte bu kan oldu, yetenekli bir 
tabibin kesip akıttığı fasid kan ın aktığı gibi onların kötülükleri 
de çıkıp gitti :· " ... Bu, Allah 'ın, temizi murdardan ayırması ve 
murdarları üstüste koyup hepsini yığarak cehenneme yerleştir· 

meşi içindir; inkar edenler cehenneme toplanacaklardır. Işte on· 
lar mahvolanlardır. " ( Enfal, 8/37 ) . 

Arabistan'ın ve komşu ülkelerin sakinlerinin müntesibi olduk· 
ları çeşitli dinler, lslam'ı kökünden kesrnek ve davetlni boğmak 
için, aralarında anlaştılar ve birleşti ler. Fakat Islam, varlığını de
vamettirmek üzre, zayıfın güçlüye fakir'in zengine karşı olan mü
cadelesini sürdürdü ve bu mücadele güçlenip hakim oluncaya ka
dar devam etti. Onun bu mücadelede üstün gelmesini sağlayan 
tek silahı, batıliara karşı çarpışan Hak ve sapıklık karanlıkları 
ortasındaki Doğru Yol olmasıydı, işte islam bu yardımcıları 
sayesinde şerefiyle zafer elde etti . Bununla birlikte Arab yarım
adası, insanları davetlerini kabul etmeye çağıran başka dinlerin 
ayakları altında çınlıyordu; onların kralLarı, kuvvetleri ve izzetle
ri vardı. Muhtelif kaba kuvvet yolu veya zorlamala�la insanları 
akidelerini kabul etmeye ittiler, fakat bu gayretleri başarıl ı 
olamadı ve zorlamaları da kendilerine mutluluk verici sonuca 
ulaşamadı. 

Islam, Arab Yarımadasının muhtelif toprakları üzerinde ya
şayan insanlar arasında tarihin asla şahit olmadığı bir birlik kur
du. Arablar da tarihlerinde buna benzer bir gün yaşamamışlardı. 
Daha sonra Hz. Peygamber davetini Rabbı'nın emri üzerine, Ara
bistan'a komşu ülkelere, Fars ve Rum imparatorluklarına kadar 
yaydı. Fakat bunlar Hz. Peygamber ve çağrısını alaya aldılar, 
oni.ı dinlemeyi reddettiler, ona ve ashabına karşı savaş i lan etti
ler. Yol emniyetini ihlal etti ler ve ticareti zorla�tırdı lar. O zaman 
Hz. Peygamber, sağlığında, bunlara karşı ordular gÖnderdi , ya-
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kın sahabileri olan halifeler de emniyeti yeniden sağ lamak ve 
yeni dini duyurmak ve yaymak için onun yolunda yürüdüler. Bu 
ordular, zayıf ve fakir olmalarına rağmen hakkı beraberlerinde 
taşıyarak ileri atıldılar. Silahlarının çokluğuna, yetişkinliğine, 
sayılarının çokluğuna, güç ve kudretlerinin büyüklüğüne rağ
men, düşman milletiere saldırdılar. Bilindiği gibi neticede zafer
ler kazandılar. Savaş, kötülükleriyle birlikte sona erdiğinde ve 
iktidar galip gelene geçtiği zaman Müslümanlar, mağlup milletle
re yumuşaklık ve şefkatle muamele ettiler. Dinleri üzere kalma
larına, inariçiarını ve ibadetlerini gerektiği gibi yaşayıp yerine 
getirmelerine izin verdiler. Onları himayelerine aldılar ve kendi 
canlarını ve mallarını korurlukları gibi, onların canlarını  ve mal
larını korudular. Bütün bu iyil iklerine karşılık olarak, belirli 
kuralların tesbit ettiği şekilde onların kazançlarından çok az bir 
kısmını ( cizye ) kendilerine ayırdılar. 

Oysa, Müslüman olmayan melikler bir ülkeyi elegeçirdiklerin
de zaferi kazanan ordularının arkasından mağlu]> milletleri kendi 
dinlerine çağıran bir daveteHer ordusu gönderirlerdi. Bu davetçi
ler onların evlerine girerler ve galip gelen tarafın dinini teklif et
mek gayesiyle evlerine baskın yaparlardı .  Delil leri zafer ve hüc
cetleri de kuvvetti. Hiçbir müslüman fatih onların bu durumuna 
düşmedi. islam fetihlerinin tarihinde adıgeçen kralların düzenle
dikleri gibi bir davetçiler ordusunun düzenlenip mağlup mil letler 
üzerine gönderdikleri asla görülmedi. Ancak islam akidelerini 
müslümanlar arasında yayan davetçiler vardır. Müslümanlar diğer 
milletlerle karışmak, onlarla iyi ilişkiler kurmakla yetindiler. 
islam dininin mağlublere iyiliklere davranmaya bir fazilet ve bir 
salih amel olarak değerlendirdiğini herkes bilir; oysa ki Avrupa
lılar bu davranışı, bir alçaklık ve zayıfl ık alemeti tarzında değer
lendirdiler. 

islam, vergiler yükünü kaldırdı, hoşlarına giden malları 
( kazançları ) sahiplerine geri verdi .  Zalimlerden de zorla ele 
geçirdikleri imtiyazları geri aldı .  Adalet konusunda müslümanlar
la gayri müslümleri eşit tuttu. 
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Daha sonra ihtida, islam'da, ancak bir kad ının huzurunda şa
hadette bulunduktan sonra kabul edildi ;  yeni müslüman zorlama 
olmaksızın ve herhangibir maddi menfaat amacı taşımaksızın 
müslüman olduğunu söylemek durumundaydı. ( 1 36 )  Bu bakım
dan bazı emevi halifeleri zamanında o noktaya gelindi ki eyaJet 
valileri ihtidaya muhalif oldular, çünkü islam'a girişler yüzün
den cizye gel irlerinde büyük düşme olduğunu gördüler. Ancak 
bu halifeler ve vali ler, belirtilen tutumlarıyla, islam dininin ya
yılması ve yükselmesi için bir yardımcı değil bir engel teşkil edi
yorlardı. Onun içindir ki Ömer b. Abdülaziz böyle davranan_ 
emirlerin ta'zir edilmesini emretti . (1 37) 

Müslüman halifeler ve emirler, yahudi, h ıristiyan ve hatta 
müşrik gibi bazı gayri müslimlerden çeşitli konularda yetenekli 
kişiler olduğunu gördüler. Bu kaabiliyetli gayri müslimleri hiz
metlerine ald ilar ve onları en yüksek makam ve mevkilere yük
selttiler. Öyle ki onlardan, ispanya'da, müslüman ordulara ku
mandanlık edenler bile oldu. 

Müslüman ülkelerde hakim olan din ve vicdan hürriyeti o 
kadar meşhurdu ki, yahudiler, baskıcı dinleri yüzünden Avrupa
ya kaçmak, Endülüs'e ve diğer müslüman ülkelere sığınmak ve 
yerleşmek durumunda kaldılar. 

Müslümanlar, kılıçlarının gölgesinde yaşayan ve adaletlerine 
sığınan kimselere işte böyle muamele ettiler. Himayeleri altında 
yaşayan bu insanlara yalnızca Allah'ın Kitabı'nı ve Şeriatı'nı 
getirdiler, ancak kabul edip etmemekte hür oldukların ı  bildire
rek Dini onlara takdim ettiler. Fakat Onları lslam'a davet faali
yetinde bulunmadılar ve Din 'e girmeleri için asla zorlamadılar ve 
herne şekilde olursa olsun baskı yapmad ılar. Ayrıca cizye verme 
yükümlülüğü de cizye verenlerin omuzlarına ağır bir yük yükle
medi. işte bütün bunlar diğer diniere müntesip insanları lslam'a 
yöneltti ve gerçek dinin, ·o anda bağlı bulundukları din değil ,  
islam olduğuna samimi olarak kanaat getirmelerini sağladı. Ar
tık, kendi dinlerinin bir takım batı l inançlardan oluştuğuna 
inandılar ve y ığınlar halinde lslam'a girdiler; Tevhtd Akisedi 'ni  
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kucakladılar, Islam'ın güçlenip yayılmasına bizzat Arablar'dan 
bile büyük hizmet ettiler. 

Arab yarımadasında bulunan çeşitli putperestlikler ve şirk şe
kil leri üzerinde islam'ın kazandığı zafer, mevcut kötülükler, re
zalet ve ahlaksızl ıklar, kötü işler ve yolsuzluklar üstüne galip gel
mesi ve dolayısıyla bölge halkını doğru yola döndürmesi, önceki 
ilahi kitapları okuyaniara Cenabı Allah'ın Hz. ibrahim ve Hz. 
ismail peygamberler yoluyla Va'dettiği va'di gerçekleştirdiğini, 
Hz. Halil ( Ihrahim )'in duasına icabet ettiğini ve Hz. Muham
med ( s. a. v. )'den önce gelen (1 38) peygamberlerin haber ver
diği dini temsil ettiğini gösterdi :  "Rabbimiz .. lçlerinden onlara 
Senin ayetlerini okuyan, Kita b 'ı ve Hikmet'i öğreten, onları her 
kötülükten arıtan bir peygamber gönder. Doğrusu Güçlü ve Ha
kim olan ancak Sensin. " ( Bakara, 2/1 29 ) i şte islamiyet, pey
gamberlerin kendi şeriatlarından sonra geleceğini müjde
ledikleri dindir. Kur'anı okuyanlardan ve öğrenenlerden dürüst 
ve insafl ı olanlar ona karşı olmak ve eski inançlarında inat et
mek için artık bir sebep görmediler. Hemşehrileri içerisinde 
böyle imtiyazlı bir duruma nail olduklarından dolayı Allah'a 
şükrederek islam 'a girdiler. Kavimleri arasında iken sahip olduk
ları bazı şeyleri terkettiler ve sabırla yeni Din'in yolunda yürüdü
ler. 

ihtida eden bu insanlar, eski mukallitlerinin kalbine şüphe 
soktular ve onları yeni dini daha yakından incelemek zorunda 
bıraktılar. Onlar da incelemeleri sonunda bu yeni dinde, lütuf 
ve rahmet, hayır ve nimet buldular, akla aykırı olan bir akideye 
rastlamadılar, tersine gerçek iman esasını ihtiva ettiğini gördü
ler. Yapıldığında insan tabiatını zayıflatan bir ibadet de bulun
madılar, üştelik umumi menfaatleri içerdiğini ve pratik uygula
malara yer verdiğini tesbit ettiler. islam'ın ruhları I lah şuuru 
i le neredeyse bu dünyanın ötesinde bir notkaya taşıyacak dere
cede yükselttiğini, yani süfli · alemden çıkarıp yüclettiğini ve 
melekut alemine götürdüğünü ve günlük beş vakit namazla bu 
şuuru yaşatmaya çağırdığını  gördüler. Bununla birlikte islam'ın 
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insan ı dünya nimetlerinden yararlanmaktan menetmediğini, ne 
bedenin öldürülmesini ne de ruhun yok edi lmesin i  tasvib ettiğ in i  
müşahade etti ler, çünkü isl am ne insanları tamamiyle zühd haya
tına yöneltir, ne de bütünüyle dünya hayatına bağlanmaya çağ ı
rır, fakat ikisine ayn ı ölçüde değer vermesini ister, z ira isl am 
insanın fıtratına uygun olan dindir. Ancak islam, iyi niyet ve 
vicdan huzuru ile, bu dünya hayatını sürdürmek için çalışıp ça
balayan kimseyi Allah'ın mükafaatlandıracağ ını ve ondan razı 
olduğunu bildirir, hatta insan bu dünya hayatında heva ve heve
sine uysa veya kötü bir hisse kapısla, tevbe ederek kendisine dö
ner ve tevbesinde samimi olursa Allah 'ın affına mazhar olur. 

Öte yandan bu insanlar Kur'an ' ı  okurken, belirtilen gerçek
lerin yanısıra, islam'ın çok sade bir din olduğunu gördüler, bu 
dinin kendilerine bildirdiği saf inançlı ve temiz yaşayışlı insan
ların hayatlarını öğrendiler, anlaşılması imkansız olan şeylerle 
hemen bir bakışta kavranılan şeyler arasındaki farkı anladılar. 
(139) Neticede kendilerine acı çektiren yüklerden kurtularak 
islam'a doğru yürüdüler. 

A$1ında Milletler, akılla uyuşan bir din arayışı içindeydi ve 
bu din de onlara gelmişti, gerçek adalete ve imana can atıyorlar
dı ve o da onlara gelmişti. Onları, bu şartlarda, ·bu yeni d ine 
girmek için samimi olarak mücadele etmek ve arzularını gerçek
leştirmek için bütün gücüyle koşmaktan ne alıkoyabilirdi? Mil-

letler haksız olarak bazı sınıfların diğerlerine üstün olmasını sağo 
layan çeşitli ayrıcalıklar altında inim inim inliyorlardı. özellikle 
yöneticilere tanınan bu ayrıcal ıklar yanında halkın yararları hiç
bir değer ifade etmiyordu, hem de halkın varariarı idarecilerin 
emellerine aykırı geliyordu. i şte o zaman onların imdadına ls
lam yetişti, çünkü yeni Din, herkesin haklarını belirledi. Bütün 

insanların dinlerinin, canlarının, mallarının ve namuslarının 

saygıdeğer olduğunu belirterek sınıflar arasında eşitlik getirdi. 

Şöyle bir tarihi olayı mümkün kıldı . Büyük bir ülkenin güçlü 
bir başkanı gayrı müslime ve fakir bir kadının evini satın almak 
ister, fakat kadın her ne fıatla olursa olsun bu küçük evini o 
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güçlü emire ver�ek istemez. Aslında bu emir evi kendi işinde 
kullanmak için değil, fakat bir mescid haline getirmek üzere 
istemektedir. Herşeye rağmen kadın evini satmaz. Emir, kadına 
teklif ettiği fıatın iki katını vererek para zoruyla ele geçirmek, 
bu da olmazsa kuvvet kullanmak yolu ile sahip olmak yoluna 
gider. Bunun üzerine kadın halifeye bir mektup yazarak durumu 
bildirir ve evinin iade edilmesini talep eder, halife de evin geri ve
rilmesini emreder emire kızar- iste fslam böyle bir dindir. ( 140) 
i slam, bir yahudinin Ali b. Ebi Talib gibi alim ve seçkin bir saha
biyle eşit haklar içinde mahkeme huzuruna çıkmasına izin veren 
ve Hz. Ali'nin bir yahudi ile kadı huzurunda yanyana yargılan
masını zaruri sayan bir adalet getirmiştir. Ali b. Ebi Tali!) Hz. 
Peygamber ( s. a. v. )'in yeğeni ve damadı olmasına rağmen 
belirtilen yahudi onu, kadının aralarında hüküm vermesi için, 
ayakta durmaya mecbur etmiştir. 

i şte islam'ı önceleri ona karşı olanlara sevdiren ve onları 
islam'ın dostları ve yardımcıları . yapacak şekilde kalbierine 
nüfuz eden bu anlayış ve uygulama oldu. islam'ın bu yüce ruhu 
her devirde müslümanlara hakim oldu. Onlar, gayri müslim kom
şularının sevgi ve saygılarını kazandılar; kendilerine egemen 
olma ve zulmetme, dolayısıyla fikirlerini zorla kabul ettirme yo
luna gitmedikleri sürece, farklı fıkirde olanlara karşı kalbierinde 
kin ve düşmanlık beslemeyen bir şahsiyete sahip oldıJiar. Onla:r 
kin ve nefreti, kendilerine zulmeden kimselerden al' ı lar ve kin 
onlar için geçici, çabucak yok olan bir duygu idi. Ka•ışıklık ge
çince, kızgınlığı gerektiren �ebepler ortadan kalkınca hel' zaman
ki huyları Qlan yumuşaklık ve kolaylık yeniden onların kalple
rine yerleşirdi. Islam müslümanların kendi dinlerini ihmal etme
lerine, uzun süre ondan gafil olarak yaşarnalarına ve müntesiple
rinden bir çoğunun bilerek veya bilmeyerek onu yıkmak için 
çalışmasına rağmen yabancılar tarafından geniş kabul gördü 
bütün hızıyla yayılmaya devam etti, özellilde Çin'de ve Afrika'
da intişar etti, bu ülkelerde yaydışında bir sınır tanımadı. Başka 
diniere mensup insanlar kitleler halinde bıı yeni d ine girdiler, ne 
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arkalarında bir k ı l ıç ne de önlerinde bir davetçi olmaksızın iste
yerek ve şuurla onun inanç esasların ı  uyguladılar_ Onlar, düşün
dükten ve doğru olduğunu anlad ıktan sonra bu yeni  dini kabul 

ettikleri için tam bir teslimiyetle ona bağianıyoriar ve onun yü
ce hükümlerine göre yaşıyorlardı. 

İ slam 'ın bu kadar s�ratli bir tarzda yayılması , çeşitli d in ve 
mil letlerden insanların ona bağlanmak ve teslim olmak için ko
şuşması, onun akidelerinin açıkl ığı , hükümlerinin kolaylığı ve 
şeriatı'nın adaleti sebebiyledir. Kısacası, eğer beşer fıtratı bir din 
taleb ediyorsa, bu dinin menfaatlerine en uygun, kalbine ve his· 
lerine en yakın ve dünya ve ahiret hayatı nda en çok güven veren 
din olmasın ı  ister. Bu şartları taşıyan bir din, netisieri ele geçir
mek için çok para sarfeden, çok zaman harcayan, çeşitl i yollara 
ve araç lara başvuran propagandacı lara ihtiyacı olmaksızın, kalb
lere yerleşecek ve ruhlara nüfuz edecek bir yol açar. 

Doğuş ve yayıl ış, saf ve berrak döneminde islam'ın durumu 
işte böyledir. islam Dini yine de yeryüzünün baz ı bölgelerinde 
Allah 'ın kendisinde varettiği bu temizliği ile günümüze kadar 
varlığını  sürdürmüştür. 

* * * 

Buraya kadar söylediklerimizi anlamayan veya anlamak is
temeyen, "islam 'ın dünyada böyle bir süratle yayı/ışı ancak şid

det yoluyla olmuştur, diye ceuap verecek ue müslü1. ıanların pek

çpk ülke fethetmiş olmasını da buna delil göster.·cek tir; zira 

müslümanlar bir ellerinde Kur'an diğer ellerinde kılı� birçok ül

keyi ele geçirmişler, mağlup ettikleri milletiere Ku , 'an 'ı sun

muşlar ue eğer kabul etmek istememişlerse derhal kılı 1 onların 

boynuna indirmişler ue çok sayıda insanın kafasını uçu >nuşlar

dır şeklindeki sözleriyle de iddiasım açıklamaya çahşact ktır " . . .  
hôşa, b u  büyük bir iftiradır ... " ( Nur, 24/1 6 ) d ememiz ;;erek

mez mi? Allahım Seni tesbih ederiz, bu çok büyük bir  bııh tan
dır ! Hakim iyetl eri altına giren ki mselere müslümanların  yaptıtla-
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rı muameleler hakkında daha önce söylediklerimiz, tarihi riva
yetlerin ittifak ettiği, mütevatir haberlerin bildirdiği ve doğru
ladığı gerçeklerd.ir, tefsi latta bazı farklıl ıklar olmasına rağmen 
bütün itibariyle üzerinde görüş birliğine varılan olaylardır. Müs
lümanlar kıl ıçlarını kımndan ancak, nefislerini müdafaa etmek, 
canlarını korumak ve düşmanlarını yurtlarından atmak, zulüm
lerinden kurtulmak için sıyırırlardı, daha sonra fetihler siyasi 
bir mecburiyet mahiyetini aldı. Bu fetihlerin müslümanlara di
ğer mil letler arasında zorunlu kıldığı münasebetler iyi komşuluk 
ve koruma ilişkileriyle sınırlanıyordu. i şte bu iyi komşuluk 
islam'ın bilinip tanınması ·için bir yol oldu, fakat insanların ah
laklarını ıslah etmeye ve yaşay ışiarını düzenlemeye ihtiyaç duy
maları oniarı islam'ı kabul etmeye itiyordu. 

Kılıcın islam'da bir propaganda aracı olduğu söylenir, ( 141 )  
fakat biz bi liyoruz ki, islam'dan çok önce, ihtidaları gerçekleş
tirmek için kılıçlar çok sayıda insanın kafasını uçurmuştur, 
eğer' bu kılıç zoruyla din değiştirmeye çağırılanlar teklifi red· 
dederlerse bütün toplumlarını yok etmek ve yeryüzünden tama
men kaldırılmakla tehdit ediliyorlardı .  Propagandacıların pek 
çok silahları vardı ve onların kuvvetleri kıl ıçlarındaydı. i şte bu 
hareket islam'dan üç asır önce başladı ve bütün şiddetiyle yedi 
asır ve belki de daha fazla bir süreyle devam etti. islam'ın insan
l ığın muhtelif akide sistemlerine bir asırdan daha az bir sürede 
kazandırd ığını kılıç kuvveti bu on asırl ık zaman zarfında vere
mezdi. Bu da göstermektedir ki kılıç tek başına iş gör.nüyordu, 
himayesi altında olanların istediklerini anJatan propagandacılar 
arkasında olmadan bir adım bile atmıyordu. Kalbieri ısındırma 
gayretini fasih konuşmaların ve sözlerin tesirini ve zayıflarm ira
delerini aldatan parayı da buna eklemek lazımdır. Şüphesiz ger
çek imana sahip olanlar için bunda apaç ik bir alemet vardır. 

* * * 

islam'la tecelli eden Allah'ın Hikmet'i ne kadar büyüktür! is
lam, Arabistan çöllerinde, Allah'ın medeniyetten uzak ülkelerin· 
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de ortaya çıkıveren bir hayat ırmağı oldu ; bu ırmak ta�tı, bu 
çöl lere yayı ldı ve dalgalarının kapattığı yüzeyleri kaplad ı ,  onlara 
din'i' ve mil lt bir hayat yaşatt ı .  Ünü göklere kadar yükselen, ilim
leri ve san'atları bütün insanl ığın üstüne yükselen ülkeleri sular 
altında bıraktı. Dalgaları ,  akışiarına devam ederken, ruhları ka
patan kayaları salladılar, on ları ortadan kaldırdılar, dolayısıyla 
onların altında bulunan hayatın sırrını ortaya çıkardılar. Bunun
la birlikte islam'ın sava�çı bir din olduğu söylenir, buna şöyle 
cevap veririz : Allah'ın kanunu, bu dünyada, hak ile batıl, hida
yetle sapıklık arasındaki savaşın asla durmamasını ister, ta ki 
Allah bunlar arasında hükmünü versin. Allah ihya etmek, sula
mak ve verimliliğini artırmak üzere verimsiz bir toprağa su (çiy) 
gönderdiği zaman, bir bendi aşmak veya yolu üstünde bulunan 
bir eve çarpıp yıkınakla bu suyun değeri azaldı mı? 

Islam, taraftarlarının bulunduğu yerlerde ışıklarını yaydı 
( 142) ve bu ülkelerin insanları, islam'a götüren yolu bulmak 
için, Allah 'ın Kelam'ını bekleyip işitmek ve onu anlamak zorun
daydılar. Fakat Müslümanlar, bazı devirlerde, iç savaşlarla meş
gul oldular, bazı zamanlarda da din yolundan uzaklaştılar, o za
man din, orduları tarafından terkedilmiş ve geri çekilmek zorun
da kalmış bir kumandanın durumuna düşer: ''Allah emrini yeri
ne getirir. " ( Talak, 65/3 ). Cengiz Han başkanlığındaki Tatar 
asıl l ı  bir mil let müslümanların ülkelerini yakıp yıktı ve onlar üs
tünde devlet. kurdu, bunlar putperestti ler ve yalnızca işgal et
mek, yağmalamak ·ve yakıp yıkmak için gelmişlerdi. Fakat ara
dan çok geçmeden onun soyundan gelenler islam'ı din olarak 
seçtiler ve bu dini kavimlerine de götürdüler. Neticede onlardan 
önceki milletierin başına gelenler onların da başına geldi, müs
lümanları bedbaht etmek için gelmi�lerdi ama onlara saadet ge
tirdiler, kendileri de kurtuluşa erdiler. 

Batı Doğu'ya karşı bir kampanya açtı, (143) yani Haç lı sa_
vaşlarını başlattı. Hiçbir batılı devlet başkanı ve batılı mil let 
yoktur ki bu savaşa katılmasın. Batılılarla Doğulular arasında
ki bu Haçlı Savaşları ikiyüz seneden fazla devam etti. Batılılar, 
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dinleri için, daha önceleri eşi görülmeyen bir gayret gösterdiler 
ve bütün güçleriyle d inlerin i  korumaya ve yaymaya çalıştılar. 
Büyük ordular meydana getirdiler ve toplaya:bildikleri kadar 

cephane topladılar. Sonra müslüman ülkeler üzerine yürüdüler. 

Onları bu savaşlara sürükleyen din kuvveti idi. Ve Batılılar bir
çok müslüman ülkesini ele geçirdiler. Fakat bu yakıp yıkıcı sa
vaşlar Batılılardan geri çekilmesiyle sonuçlandı. 

Niçin geldiler ve hangi sonuçlarla döndüler? Batıl ı  d ini l ider
ler mil'letlerini tahrik ve teşvik etmeyi başarmtşlardı, gayeleri, 
yok olmasını istedikleri Doğulu milletleri oD:adan kaldırmak ve
ya iktidarlarını egemenlikleri altına alma hakkına sahip oldukla
nnı zannettikleri Müslüman Devletleri istila etmekti. Krallar, 

' . 

emirler, zenginler ve asiller yığınlar halinde geldikleri gibi, onla-
rın emri altında bulunan alt tabakadan oluşan insanların sayısı 
milyonları aşıyordu. Bunlardan birçoğu müslüman ülkelerde 
karargah kurdular, bu ateşkesler sırasında kızgınlık ateşi söndü, 

ruhlar sakinleşti ve yu!'"uşadı,  çevresindekilerin durumlarına 
baktılar, onların fikirlerini dinlediler, gördükleri ve işittiideri 
şeylerden derinlemesine etkilendiler. Ve batılı lar ruhlarını tah
rik ederi ve kızmalarına sebep olan mübalağaların hakilatin 
incelenmesini savunmadıklarını apaçık olarak gördüler. Daha 
sonra bu yeni dinin hürriyet, adalet, i l im ve san'atı kamil bir 
imana dayandırdığını tesbit etti ler. Düşünce hürriyetinin ve Hmi 
gelişmenin imanın düşmanları değil ,  dostlan olduğunu kabul et
tier. Bilahare Cenabı Allah'ın toplamalarını dilediği kadar edebi
yat ve islam sanatlan sahasında eser topladılar ve onbrr ülkele

rine taşıdılar, bu savaşların kendilerine taş ıdığı moral fetihlerin

den mUtlu oldular. Çeşitli yerlerden Endülüs'e gelen yakutann 
ülkenin edebiyatçıları ve düşünürleriyle temasları sonucu elde et

tikleri şeyleri de buna ilave etmek icabeder. Bu seyyahlar kazan
dık'-ın nimetleri kendi · milletlerinde de tattırmak üzere ülkeleri
ne döndüler. işte bu andan itibaren fikirler değişti, batıhtar da 
öğrenim yapma arzusu arttı, taklid zincirlerinden kurtulma iste
diler. Dini önderlerinin yetkilerini sınırladılar, dinin emirlerinin 
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dışına çıktıkları veya ilahi buyrukların anlamlarını bozdukları 
zaman onları durdurdular. Aradan çok zaman geçmedi ki onlar
dan bir toplu luk ortaya çıktı dinde ısiahat ( reforme ) yapmak 
ve onun aslf şekline dönmek isted i .  Bu fırka dinde reformu 
islam'a oldukça yakın olan bir nok�da gerçekleştirdi, ve hatta 
bu dinde reform yapan fırkadan doğan bazı topluluk Hz. Mu
hammed ( s. a. v .  ) ' in peygamberliğini tanımak dışında, islam'la 
uyuşan bir akideye ulaştılar. inanç esaslarında Islam 'ın akidele
riyle uyuşan reformlar yaptılar, onların inandıkları şeyler ruh 
veya esasta değil, sadece isim yönünden ve ibadetlerin yapılış 
şekil leri bakımından Islam'dan ayrı l ıyordu. 

Daha sonra Avrupalı mil letler taklid zincirlerinden kurtulma
ya ve geleceklerini düzenlemeye başladılar. Neticede hayatlarını 
islam'ın hükümlerine uygun bir tarzda organize ettiler fakat ken
dilerine rehberl ik eden ve doğru yolu bulmalarını sağlayan kişi
nin kim olduğunu nazarı itibara almadılar. Böylece, yeni nesille
rin önceki medeniyetlerle karşılaştırdıkları zaman övündükleri 
ve gurur duydukları modern medeniyetin ilkeleri tesbit edildi. 

islam'ın bu tesiri, verimli bir toprak üzerine düşen sağanağa 
benzer; toprak ürperir, kokar ve herçeşit güzel bitkilerle örtülür. 
Onu yıkmaya gelen milletler, yıkmak yerine onlardan istifade 
ederler ve öğrendiklerini, yararlandıklarını onlar da öğretmek 
üzere milletlerine dönerler. Dini !iderler, kavimlerini tahrik eder
ken, onları islam'a karşı kinie doldurabildiklerini ve kendi kuv
vetlerinin temel lerini sağlamlaştırdıklarını düşündüler, fakat ger· 
çek durumları besbelli oldu ve iktidarlarının zayıfl ığı gün gibi 
ortaya çıktı. islam'ın tesiri hakkında yukarıda söylediklerimiz 
ve bu mesele üzerinde düşünen herkesin çok iyi bi ldiği sözkonu
su gerçekler birçok yetişkin ve kültürlü batılı tarafından kabul 
edilmiştir. Işte bu kültürlü ve insafl ı batı l ı lar, islam 'ın hakkını 
ve yüceliğini itiraf ederler, kendilerinin bugünkü (144) duruma 
ulaşmalarıda en çok katkıda bulunan arnillerden b iri olduğunu 
söylerler. ( 1 45)  " . . .  işlerin sonucu Allah 'a aittir. " ( Hacc, 22/42 ) 
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YAPILMASI KOLAY BiR iTiRAZ 

Bize şöyle itiraz edilebilir: Eğer i slam ihti laf halinde olanları 
ittifak etmeye çağırmak için geldi ise ve Allah Kitabı 'nda "Rab
binin bir takım mucizeleri geldiği gün bir kimse daha önce inan
mamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanmamışsa, imanı ona fayda 
vermez. Onlara "Bekleyin, doğrusu biz de bekliyoruz de " 
( En'am, 6/1 59 ), buyuruyorsa, Müslüman milletiere ne oluyor 
ki, ihtirasları onları bölel?iliyor ve mezhepler müsiÜ).ıan milletie
rin parçalanmasına sebep_ olabiliyor? 

Eğer islam bir Allah inancına dayanan bir Din ise, neden 
müslümanlar O'ndan başkasına yöneliyorlar ve hitabediyorlar? 
Eğer islam mümine, yüzünü yer ve gökleri yaratan'a doğru dön
dürmesini emrediyorsa, niçin halk kitleleri yüzlerini kendisine ne 
faydası ne de zararı olan, ne hayır ne de şer yapmaya, Allah'ın 
dilemesi dışında, gücü yetebilen varlıklara doğru çeviriyorlar? 
Bunlar islam'ın temel inançlarına, tevh'td akidesine dahil değil 
mi? 

Eğer islam, akla hitabeden, onu kainatı incelemeye davet 
eden ve ona gücü ölçüsünde kainatın sırlarını keşfetme hürriyeti 
veren, müslümanlara iman esaslarına bağl ı  kalmak dışında bir 
tekiifte bulunmayan bir din ise, nasıl oluyar da müslümanlar azı
cık zihni çalışma yapmakla yetiniyorlar ve onlardan birçoğu da 
kendisine ilmin kapılarını kapatıyor, Allah 'ın kendisinin cahilli
ğine razı olduğuna ve bizi yaratılışın eşsiz güzel liklerini incele
rneyi ihmal etmeye çağırdığını sanıyor? 

Sevgi elçileri olduktan sonra, niçin bugün bu sevgiyi arıyorlar 
ve bulamıyorlar? Nasıl oluyor da, çalışma ve gayretin timsalleri 
olduktan sonra, bugün, tembelliğin ve asalaklığın örneklerini 
oluşturuyorlar? Dinlerine neler sokmadılar ki? Oysa onlar orta
ya attıkları bidatlarla davet olundukları fakat terkettikleri hü
kümleri birbirinden ayıracak kıstasları ihtiva eden Kur'an gibi 
bir Kitab'a sahip bulunuyorlar. 

Eğer islam, az önce açıklıdığınız gibi , akla ve kalbe çok ya-
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kın bir din ise, niçin halk bugün onun ulaşmak içjn can atan ve 
et açan bir kimsenin ulaşamayacağı uzaklıkta olduğu görüşünü 
taşıyorlar? 

Eğer lsla.m, insanlan emirleri üzerinde düşünmeye davet edi

yorsa niçin Kur'an'ı kıraat üzere, makaınla okuyoruz? Niçin din 
.adamlarının çoğu islam'ı yüzeysel olarak tan.ıyorlar? 

Eğer Islam akıl ve irade hürriyeti getirdiyse, niçin müslüman
tar onlan en ağır taklid zincirlerine bağladdar? 

Eğer islam adaJet esaslarını vazettiyse, nasıl oluyor da müslü
man emirlerin çoğu zalimler olarak gösteriliyorlar? 

Eğer islam köleleri hürriyetlerine kavuşturmaya teşvik edi

yorsa niçin müslümanlar asırlar boyunca hür 4nsanları köle yap
mqlardw? 

Eğer lslim'a ahde Yefayı, sözü tutmayı, dinin riikünlerinden 
saysyorsa, niçin müstümanlann arasında iftira, yalan , boş söz ve 
hainlik yaythyor 1 

Eğer Istim, hileye, aldatmaya karşıysa, dobndırıcıları miin· 
tesiplerinden saymıyorsa, nasıl oluyor da müsliimatllar Allah'• 
Dini'ni � Allah dnsdannı aldatma yoluna gidiyoıt•? 

Eğer islam'da dwmadan yayılan seRanet ve kötü � 
yasaldandı ise, niçin btmlarm açtk ve gizli otarak yapddııklann 
JÖrÜYorm? 

Eğer lsiam, dinin AUah'a, peygamberine , biiyüğıi:i ve kiiçüğii 
ile müminlere karşı samimi olmayı nasihat etme esasına dayandı
ğmı bildiriyorsa � "insan hiç şiiplıesiz hiisrtzn içindedir. Anaıle 

iıwrııp )'Cll'lriı iş işleyenler, birbirlerine gerçeği tavsiye edenler ve 

sabırlı olmDyı öğütleyenler bunun dışutdadır. " ( A'Sr Suresi ) di
yana, (146) karşlhkla olank iyiliği öğiitjemeyerı ve köti.ilülcten 
yasaldamayanlara en kötü ve zalim !Oşi&erin musaUat olacağım 
ve o zaman iyi olanlan dua etseler bile Allah'm oobrm duaJarı.. 

na katJet etmeyeceğini bildiriyorsa, (147) bu konuda diğer me-

5elelerden dab:a fazla duruyorsa, taS�I Oluyor da :mii51imanlar 
brşdlk.h olarak nasihatt.a bulunmuyorlar, bi:rbirierine hakkı ve 

sabrı b.vsiye etmiyorlar, hayrr ve şer hakkımıla nisahatta I>Wun-

226 



muyodar, üs:ı;elik herkesi yaptığı ile başbaşa bırakıyortar; bir
birinden uzak olarak yaşıyorlar, münferid hareketlerde bulunu
yorlar, Urnse diğer kişinin ne yaptığını bilmiyor, sanki aralann
da hiçf:ir bağ yok.muş gibi, herhangibir ortak eylemde bulun

muyorlaN 
NiWl oluyor da çocuklar babalarını öldürüyorlar? Ne oluyor 

ki kızlar da annelerini öldürüyorlar? Rahmet bağları nerede? 
Yakıniara acıma hisleri nerede? Zenginlerin mallannda fakiriere 
farz kılınan hak nerede? Neden zenginler fakirierin ellerinde ka
lan bir avuç şeyi bile almaya kalkıyorlar? 

islam'ın sadece bir kıvılcımının Batı'yı aydınlattığını söyledi
niz, fakat onun asıl ışığı, en büyük kısmı Doğu'da kaldı ve buna 
rağmen doğulu milletler önlerinde olanı görmelerine rnani olan 
karanlıklarda birbirleriyle savaşıyorlar. Akıl böyle bir tenakuzu 
kabul eder mi? Hiç böyle bir şey işitildi mi? Görmüyor musu
nuz ki ilimden nasibini almış müslümaniann çoğunluğunun ileri 
sürdüğü birinci fikir, islam'ın inanç esaslanmn birtakım masallar 
olduğu, emirlerinin ve hükümlerinin saçmalıklardan ibaret 
bulunduğudur, bunlar, hür düşüneeli ve geniş görüşlü oldukfa:nnı 
iddia eden aidatıeliarı taklit etmekten zevk duyduklarım; dini, 

kitapların yapraklarını saymak için gayret sarfeden fakat dini 
emirlerin muhafızı ilaht kanunların destekçisi olduklannı ileri 

süren kimselerin meclisinde bulunmaktan büyük zevk akltğmı 
söylerler. Bu kişilerin akli ilimlerden nasıl uzaklaştıklar�, bu 
ilimleri ne kadar saçma saydıklarını ve onlarla ilgilenmeyi havii 
bulduklarını ( 1 48), belirtilen ilimlerde ne maddi ne de manevi 
hayat için yararlar gördüklerini ; onların birçoğunun catıilliği ile 

öğündüğünü, sanki cahil kalarak yasak bir şeyden sakındrldannt 
ve bayağılığın üstüne çıkmış olduklarını sandıklarını görmüyor 
musunuz? Müslümanlardan ilmin eşiğine geldiklerini sanan bazı 

kimseler de dini, giyi.lmesi ayıp olan kullanılmış bir elbise olarak 
görürleı-; din yolunda yürüdüklerini akidelerine bağh olduklannt 
sanan bu insanlar, aklı bir cin ve ilmi de bir aldatıcı olarak görür
ler. Acaba bütün bu şeyler, Allah'ın meleklerinin ve bütün insin-
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l ığın huzurunda, bir yandan akı l  ile ilim diğer yandan da din ile 
akıl ve i l im arasında uygunluk olmadığ ına şahitl ik  etmez mi? 

C E V A P 

Yalnızca günümüzde değil, birkaç nesilden bu yana müslü
manların içinde bulunduğu durumu tavsif eden ve bu itirazları 
yapan kişi mübalağa etmiş görünmemektedir; belki de söyledik
leri gerçek duru,mun da altındadır. Gazal i ,  ibnu' I -Hac ve diğer 
alimler ( 149) devirlerindeki müslümanların durumların ı  tenkit 
etmişlerdir. Gerek seçkinlere gerekse halka yönel ik olarak yapı
lan bu tenkitler cilderi doldurmuştur. Bununla birJ ikte, islam 
Dininin hususiyeti hakkında söylediklerimizin doğru olduğunu 
kabul etmek için, Kur'an'ı okumak, manası üzerinde düşünmek, 
onun kendilerine vahyolunduğu kimseler tarafından nasıl aniaşı
l ıp uygulandığını araştırmak yeterlidir. 

islam'ın kurtarıcılık rolü hakkında söylediklerimizin doğru 
olduğunu kabul etmek için, müslüman sika tarihçiferin ve diğer 
milletierin tarafsız tarih yazarlarının tarih kitaplarını açıp 
bakmak yeterlidir. işte islam budur. Gerçek dini n bir rehber ve 
hatta akıl olduğunu daha önce gösterdik. Onu iyi uygulayan, 
öğütlerine uyan ve kendisine rehber yapan, Allah'ın milminiere 
va'dettiği saadete nail olur. islam, beşer toplumun hastal ıkları
nın i lacıdır; bu ilaç o kadar başarı l ı  bir şekilde uygulanmıştır 
ki kör olan bile onu inkar edemez, sağır dahi onun hakkında 
şüpheye düşemez. Az önce sıraladığımız itirazlarda söylen i lenler 
şu öyküye dayandırılabilir: Tabip bir hastaya bir ilaç verdi ve 
hastayı iyileştirdi, ( 1 50) daha sonra tabip tedavi ettiği bu hasta
l ığa yakalandı ;  kullanmak istemeksizin Hacı elinde taşımakla 
birlikte acılar içinde kıvranıp durdu; oysa ki muayeneye gelen 
veya vakalandıkları hastalığ ın ya da musibetin verdiği acıyı du
yan kimseler, bu i lacı al ırlar ve iyileşirler; buna karşılık tabip 
korku ve ümitsizlik içerisinde ya öleceğini yada bir muc:ize sa 
yesinde şifa bulacağını beklemektedir. 
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Burada, islam'ın esaslarını  ve genel anlayışını açıkladık. Müs· 
lümanlara gelince; onlar yaşayışları, itibariyle dinlerine karşı bir 
hüccet oluşturacak duruma düştüler, fakat bu kitapta onlardan 
sözetmeyeceğiz ; bu mesele, Allah izin verirse bir başka kitabımı
zın konusunu teşkil edecektir. ( 151 ) 

HZ. MUHAMMED { S. A. V. ) ' iN GETIRDIKLERiNiN 
GERÇEK OLDUGUNA i NANMAK 

Hz. Muhammed ( s. a. v. )'in Peygamberliğini, daha önce, ke
sin delil lerle ispat ettik; onun Allah ( c. c. ) adına konuştuğunu ; 
bize tebliğ ettiğine inanmak lazım geldiğinde ve bize getirdikle
rinin gerÇek olduğuna iman etmek icabettiğinde asla tereddüt 
olmadığını da açıkca belirttik. Onun bize getirdiklerinden, 
Kur'an-ı Kerim'de bildirilen veya mütevatir olma şartlarını taşı
yan bir mütevatir haber yoluyla gelen ve bir sahih  hadis tarafın
dan teyid edilen şeyleri kastediyoruz. Mütevatir haber ise, his
lerle ulaşılabilen şeylerde yalan üzerinde birleşmeleri imkansız 
( müstahil ) olan bir topl�luk ( cemaat ) tarafından verilen 
bilgidir. Mesela ölümden sonraki hayattan bizi beklediği bildiri
len şeylere ait bilgimiz; yani öldükten sonra dirilmek, cennet 
n imetlerini tatmak, cehennem azaplarına maruz kalmak, iyi 
ve kötü arnellerden hesaba çekilmek ve bilinen öteki hususlarla 
alakalı, bilgilerimiz mütevatir habere dayanır ve bunların gerçek 
olduğuna iman etmemiz icabeder. ln�ç esaslarına, kesin ve 
açık olarak bildirilen akidelere samirniyetle iman etmek, bu 
açık ve kesin esaslara zanni olan hususlar ·ilave etmemek lazım
dır. itikadın doğru olmasının şartı, onda tenzihe götüren hiçbir
şey olmaması ve Allah 'ın mahluklara benzemek mertebesinden 
yüce tutulması, her türlü teşbihin ötesinde kılınmasıdır. Eğer 
mütevatir haberde manası şüpheli görülen birşey bulunursa, 
gerek zahiri mananın kastedilmediğine inanıp gerçek mananın 
ne olduğunu Allah'ın bilgisine bırakarak gerekse makbul olan 
karinelere dayanıp tevil yaparak, zahirt manayı almaktan kaçın-
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mak lazımdır. ( 152) 
A'hid haberlere gelince; böyle bir haber kendisine ulaşan 

kimse, riviyetin doğru olduğunu anladıktan sonra ona inanmak 
zorundadır; fakat bu haber kendisine ulaşmayan veya onun sıh
hati üzerinde şüphe eden kimse, haber mütevitir olarak nakle
dilmediğinden, onu tasdik etmediği takdirde kınanmaz. Buradan 
şöyle bir sonuç çıkıyor: Hz. Peygamber ( s. a. v. ) tarafından 
söylenildiğini ve ikrar edildiğini bildiği bir haberi inkar eden 
kimse, (1 53) bizzat onun peygamberliğinden şüphe etmek ve 
onu risaletinde yalancı saymak gibi bir suç işlemiş olur ki, kötü
lerneyi ve ilahi cezayı hak eder. Aym şekilde, mütevitir bir ha
berle bildirilen bir hususu, dinin esasandan olduğunu bilmesine 
rağmen, almakta ihmal .gösteren de aynı günahı işlemiş olur. Bu 
kaide, Kur'an'daki herşeye ve Sünnetin de az bir kısmına uygu
lanır. ( 154) 

Yüce Kitib'a ve ihtiva ettiği emirlere ve hükümlere inanan, 

fakat gelecek hayat ( gayb ) hakkında Kur'an'ın bildirdiği şey
lerin zahiri manasını  anlamakta güçlük çeken kimse, aklına da
yanarak bu maniyi te'vil etmeye çalışır ve tevilini de deliliere 
dayandınrsa, mükafaat ve cezasıyla birlikte ahiret hayatına, 
öldükten sonra dirilmeye inandığı sürece, gerçek mürnin ol ma 
vasflm sürdürür, ancak, tevilinde, Kur'an_' ın bu husustaki va'd 
ve vaidlerle ilgili uyarılarına dokunmaması ve Din 'in bize teklif 
ettiği şeri hükümlerin ve vaznelerin binasını sallamaması lazım
dır. Bununla birlikte bu kişi onun te'vilini örnek almamalıdır, 
( 155) çünkü ilahi emirler, havissın zihni olgularını ve akli bul
gulannı tatmin etmek için değil,  amme tarafından aniaşılmak 
için vazedi1miştir. Tek kelime ile, iman Allah'a Resulüne ve 
Ahiret püne yakini olarak inanmak, peygamberin getirdikle
rinin doğruluğunu kabul etmektir. ( 1 5 6). 

Son olarak kelam ilminde ö nemli yer tutan iki meseleyi ele 
almak istiyoruz:. Bunlardan birincisi Allah ' ın ahirette görülme
sinin ( ru'yetult;ıh ) caiz olup olmaması meselesidir; ikincisi ise, 
peypmberlerin dışında, veliler ve saddaklar gibi kimselerden 
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kerimetler ve mu'cizeler sadır olmasının caiz olup olmamasıdır. 
Allah'ın ahirette görülmesi meselesi şiddetli tartışmalara 

konu teşkil etti ; daha sonra "tenzih " ( yani Allah 'ın her türlü 
teşbih ve temsilden uzak olduğu inancına bağlı olanlar arasın· 
da, kavga ve gürültülere asla mahal vermeyecek tarzda tam bir 
ittifak: hasıl oldu. Onlardan Allah '·ın görülmesini kabul edenler, 
bu görmenin gözlerimizle gerçekleşen normal görme gibi olma
dığında fakat tanımlanamayacak ve tavsif edilemeyecek bir 
görüş olduğunda; bu tür görmenin ancak Allah'ın ahiret �hline 
mahsus kıldığı bir gözle veya bu dünyada kullandığı görme me
lekesini değiştirip O'nu görmeye elverişli kılmasıyla (1 57) olabi
leceği hususunda ittifak ettiler. Yani Allah'ın ahirette görülmesi, 
Hz. Peygamber ( s. a. v. ) 'in sahih haberle bildirdiğini bildiğimiz 
için inanmamız vacib olmakla birlikte, keyfıyetini bilemeyece
ğlmiz bir görmedir. Bunun yanısıra, ru'yetin caiz olmadığı görü
şünü savununlar da, gerek bu gözden başka �ir gözle gerekse 
mevcut hislerimizden başka bir his vermek yoluyla olsun, Allah'
ın kıyamet gününde, insanlara gözle görmeye benzer btr şekilde 
tecell i  edeceğini inkar etmezler. Aslında onların bu görüşleri 
hasımlarının görüşleri ile birleşir. Kavga etmeyi seven insanlar 
islam'ın çıban başıdırlar; fakat Allah onların zannettiklerinden 
yücedir. 

Yelilerio ve sıddıkların kerimetler ve mucizeler gösterip gös
teremeyecekleri konusuna gelince; Ebu'I-Hasan el-isferaini ke
rametlerin vukuunu inkar eder . Onun bu görüşü, Ebu'I�Hüseyin 
el-Basri dışında, bütün mu'tezile tarafından kabul edildiği gibi, 
Eş'arilerin büyük çoğunluğu da ona uydu. Kerametierin vukuu
nu caiz görenler, kavmine inzal olunan Kitab'ı bilen ve göz açıp 
kayapayıncaya kadar Belkıs'ın tahtını Hz. Süleyman'a getiren 
kişi ile ilgili Kur'an'daki hikayeyi ; Hz. Meryem ( a. s. ) 'in duru
mu, mucizevi rızıkla beslenmesi ve Ashab-ı Kehf'le alakah kıssa
yı delil gösterirler. (1 58) 

Bu kerametierin caiz olmadığı görüşünde olanlar, bunların 
kabul edilmesi mu'cizeterin vukuu'ndan şüpheh�nmeye yol aça-
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caktır derler ve Kur'an ayetlerini kendilerine göre te'vi l  ederler . 
Ancak, kerametleri kabu l  etmek peygamberlerin mu'cizelerin
den şüphe etmeye sebeb olur şekl indeki görüşleri doğru değil
dir; çünkü mucizeler ancak nübüvvet davasının doğruluğunu 
ispatlamak için izhar olunur ve peygamberin Allah 'tan tebliğ 
ettiğinin gerçek olduğunu teyid eder ; ayrıca, mucizeyi kera
metierden ayıran bazı olaylar meydana gelir. 

Kerametierin caiz olduğunu kabul edenlerin delillerine ge
lince ; onların ki de kabul edilebilir görünmemektedir; çünkü, 
Hz. Meryem ' in ( 1 59) ve Asif'in ( melike Belkıs'ın tahtını nakle
den kişi ) kıssalarında anlatılan, muhtemelen Allah'ın hususi 
bir lütfunun eseridir; bunlar peygamberler devrinde meydana ge
len olaylardır  ve biz Allah ' ın yalnızca peygamberlerine tahsis 
ettiği bu gibi olaylardan, onlara lutfettiği bu imtiyazlardan çok 
az birşey biliyoruz. 

Kehf ashabının kıssası ise; Cenabı Allah onu yaratılş mucize
leri arasında saydı ve mutlak Kudreti 'nin idrakında olmamız 
için onu bize zikretti. Netice itibariyle, bu kıssa genellikle veli
lerin keramet göstermelerinin caiz olup olmaması meselesini 
çözmez. Kerametierin vukuunun cevazı meselesi, beşer netisie
rinin erişebileceği güç, onu kainata bağlayan bağlar, salih arnel
Ierin rolü, Allah 'ın inayetiyle netisierin kemal makamiarına 
erişmesi konularında yapılacak araştırmaların konularındandır. 
Bu araştırmalar başka bir i lmin konusunu oluşturan nazik mese
lelerdir. 

Meselenin yalnızca akıl yönünden caiz olup olmaması da şöy
le aç ıklanabilir: Allah, peygamberlerden başka insanlar aracı l ığı 
ile harikulade olaylar izhar edebilir; bu bakımdan belirti len ko
nunun rasyonal istler arasında görüş ayrılıkiarına yol açacağını 
sanmıyorum. Bu hususta bilmemiz önemli olan birşey var: E hl i  
Sünnet ve onların dışında olanlar, i slam'ın zuhurundan bu yana, 
h içbir kimsenin falan veliye veya bir başkasına atfedi len kera
metleri kabul eterneye mecbur tutulmadığını ittifakla belirtiı· ler. 
Her müslüman ın hangi keramet olursa olsun, hangi vel inin kera-
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meti olursa o1sun, herhangi bir kerameti inkar edebileceğinde 
ümmet'in icma'ı vardır. Çünkü herhangi bir kerametin inkar 
edilmesi dinin esaslarından birine aykırı birşey değildir; dolayı
sıyla kerameti inkar eden gerçek Sünnet'in de dışına ç ıkmaz ve 
doğru yoldan ( sıratu müstakim ) da ayrılmış olmaz; fakat saha
benin sünnetine uygun hareket etmiş olur. 

Üzerinde ittifak edilen bu prensip, mu'cizelerin ve keramet
Ierin velilerin birbirleriyle yarıştıkları birtakım aldatmalar, mace
ralar olduğunu sanan günümüz müslümanlarının büyük çoğunlu
ğunun saçma sapan sözleri'nden ne kadar uzaktır. Ermiş kişiler 
de, bir çeş_it sanat haline gelen bu olağan üstü olaylara güç yeti
rebilmiş olmakla öğünürler. {160) Aslında bunlar, Allah'ın 
islam'ın, evliyanın ve bütün ilim ehlinin beri oldukları, yani so
rumlu tutulmayacakları saçma sapan şeylerdir. 
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S O N U Ç  

Bismillahirrahmanirrahim 

"Allah, içinizden inanıp yararlı iş işleyenlere, onUırdan önce

kileri halef kıldığı gibi, onlan da yeryüzüne hale! kılacağına, on

lar için beğendiği dini temelli yerleştireceğine, korkulaTım gü
vene çevireceğine dair söz vermiştir. Çünkü onlar Bana kulluk 

eder, hiçbir şeyi Bana ortak koşmazlar. Bundan sonra inkar 

eden kimler, işte onlar artık yoldan çıkmış olanlardır. " ( Nur, 

24/55 ) . Bu ayette küfür "nimet küfrü" ile açıklandı. 

Bize gelince : "Şüphesiz, doğruluk rehberi olan Kur 'an 'ı din

Iediğimizde ona inandık; kim Rabbine inanırsa, o, ecrinin eksil

tileceğinden ve kendisine haksızlık edileceğinden korkmaz. Içi

mizde, kendini AJlah 'a vermiş olanlar da, yazık edenler de var

dır. Kendini Allah 'a veren kimseler, işte onlar doğru yolu ara

yanlar, ona layık olanlardır. Kendilerine yazık edenlerP. gelince; 

onlar cehennemin odunlan oldular. A ma doğru yola girmiş olsa

lardı, onları bu hususta denememiz için onlara bol su içirirdik, 

kim Rabbını anmaktan yüzçevirirse, Rabbı onu gittikçe artan 

bir azaba uğratır. Mescitler şüphesiz Allah 'ındır, öyleyse oralar

da Allah 'a yalvarırken başkasını katmayın. A llah 'ın kulu Mu
hammed, O 'na yalvarmak, namaz kılmak için kalkınca, neredey

se çevresinde keçeleşirler, birbirlerine girerlerdi. Ey Muhammed, 
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De ki: "Ben sadece Rabbuna yalvonrım ve O 'na kimseyi ortak 

koşmam. " De ki: "Ben size zarar vermeye de iyilik yapmaya da 

ktidir değilim. " De ki: "Beni kimse Allah 'a karşı savunamaz ve 

ben O 'ndan başka bir sığınak bu/amam. " ''Benim yaptığım yal· 

nız, Allah katında oU:ını, O 'nun gönderdiklerini tebliğdir. Allah 'a 

ve peygamberine kim 
'
karşı gelirse ona, içinde sonsuz ve temeUi 

kalınacak cehennem ateşi vurdır. " Sonunda kendilerine söz veri

leni gördükleri zaman, kimin yardımcısının daha güçsüz ve sayı

sznın daha az olduğunu bileceklerdir. Ey Muhammed ... De ki: 

"Size söz verilen yakın mıdır, yoksa Rabbim onu uzun süreli mi 

kılmıştır ben bilmem. " Görülmeyeni bilen AlU:ıh, görülmeyene 

kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerden, bildirmek iste

diği bunun dışındadır. Rablerinin bildirdiklerini tebliğ etmeleri

ni ortaya koymak için her peygamberin önünden ııe ardından 

gözcüler salar, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatır ve herşeyi bir

bir sayar. " ( Cinn, 72/13-28 ) 
Yüce Allah doğru söyledi ( Sadakallahulazim ) ve Hz. Pey

gamber gerçeği bildirdi. Lanedenmiş şeytan kovuldu. ŞiHdir yal
nızca alemierin Rabbı Rahman ve Rahim olan Allah'adır. 

o*O*o 
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N O T 

BU KlTAPTAKl DIPNOTLAR, KİTABIN ARAPÇA 

NAŞIRINE AiTTIR. 
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KlTABIN DlP NOTLARI 

1) Bu, akla göre yapılan bir taksimdir ve şöyle açıklanabilir; 
a) Vacib; Varlığı yakınt bilgi ve kesin delille sabit olan ve yok

luk kabul etmeyendir; 
b) Mustahil ; Va ci bin zıddıdır, yokluğu kesin olarak bilinendir; 
c) Mümkün ; Vacib 'le müstahil arasında bir hüviyete sahib olan; 

zatı •.varlığını da yokluğunu da gerektirmeyen; aksine varlığı 
da yokluğu da, za tına göre, caiz alandır. Bir şeyin lizatihi 
mümkün, mustahil ve vacib olması; zatını ve hakikatını ikti
za eden başka bir illet olmaksızın var olması demektir; yani 
mücerret zatı tasavvur edildiğinde ancak bu yolla var olabi
len varlıktır. Imkan, vücub, istihaleden kastedilen, aklın ke
sin hükmüne göre bu şekillerden biri üzere olan şeydir. Iki 
zıt şeyin, mesela varlık ile yokluk ( mevcut ve ma 'd um) un 
aynı anda olması müstahildir; aynı şekilde var olmayan bir 
şeyin var olması, yani aklın yokluğunu zaruri gördüğü bir 
şeyin var olması da müstahildir; çünkü, za tına göre, sabit 
olması mümkün değildir; mesela insanın su üstünde yürüme
si veya havada uçması aklen müstahildir. Vacibe misal; 
mutlak' varlık; iki kere ikinin dört olmasıdır. Vacibin ademi 
tasavvur edilemez. Nitekim iki ile ikinin toplamının iki ol
ması da tasavvur edilemez. Mümkün varlığın " misalleri çok 
açık ve sayılamıyacak kadar çoktur. Hislerimizle idrak et
tiğimiz bütün mevcudat mümkün varlıklardır. 

2) Mahiyet, bir şeyin kendisi veya özüdür; bunu şöyle açıkla
rız; Bir şeyin mahiyeti o şeyin hakikati demektir. Meseld 
zihin her insanda bulunan insanlığı genel olarak tasavvur 
eder; fakat insanın mahiyetini ve hakikatını oluşturan özel
liklerini, akıllı ve konuşan bir hayvan olmasını tasavvur et
mez. Ancak değerlendirmeye göre farklı isimler alır. Yani 
zihinde, bir şeyin zatını oluşturan ve "bu şey nedir? " so
rusuna cevap veren hususiyeti tasavvur olunmaz. Gerçekte 
var oluşuna göre mahiyet, hakikat diye isimlendirilir; bu 
sebeple mahiyet kelimesi onda tahakkuk eden şey için kul
lanılır; böyle bir şey için hakikat kelimesi kullanılmaz. 

Mahiyet kelimesi, açıklaması, birşeyin ne olduğu sorusu 
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ve benzeri hususlar liigatla ilgili değildir. rnt:ıntık ilminin is

hlahulır. Bir Ara b 'a bu nedir? diye sorulduğunda. sorulan 

şeyin diğer şeylerden aynldığı sıfiıtldrld ceoop verir. 
3) Yazar şöyle der; Bu tür önemıeler kıyaslanyla beraber olan 

önermelerdir, çünkü lazım m yokluğu lazım kılanın yokluğu 

ile olur. Mahiyetin oluşu böyledir, eşit olmayan bir sayının 
eşit olarak bölünmesi de bunun gibidir; çünkü eşit olarak 

bölüne m ez. 

4) o, bununla müstahilin mahiyeti ile ilgili açıklamasını kas

tediyor; yani onun, aklın ortaya attığı itibari veya farazi du

ruma sahip olduğunu söyüiyor; çünkü gerçekte varolmamış
hr. Şüphesiz müstahil, ne zihinde sabit mahiyeti olan ne de 

hariçte bir hakileatı bulunan şeydir, çünkü mustahil uar ola
maz. 

5) Iki zuldm birleşmesi demektir; yani eşit olmayan iki şeyin 
aynı anda eşit olmasıdır, oysa bu cd iz değildir. 

6) Bir şeyin sebebiru;len önce varolması iki zuldın birleşmesini 

gerektirir; mesela mümkünün vücudunda 01UJ muhtaç olma

yan bir sebebe muhtaç olması böyledir. Bir şey, sebep mü
sebbepten önce gelemeksizın se be bin varlıRı ile beraber bu

lunursa, sebep farzedılen şeyin sebep olmamasını gerektirir; 

oysa mümkün kendisine muhtaç olmayan bir sebebin uarlı
ğına muhtaçhr; bu ise apaçık bir çelil}kidir. yada "vücud 
rütbesi yönünden eşit olurlar" sözüne ve bununla ilgili ola

rak "baba ile evladın aynı anda. var olmasi" şeklinde verdi
ği misdle gelince; aynı anda doğan iki kil}iden birinin baba 

ötekisinin de oğulu olmı:ısı mümkün değildir. 
7) Bazılarına göre bu kelamt bir ta birdir. 

B) "lehul-vucüd min zatihi " "enne" in haber ciimlesidir. 

9) Bu, bütün mukaddimlerin neticesi ve hiildsasulır; müstahil 
var olmaz; mümkün fiilen uardır ve daima uar olur; mümkün 

varlığı Vacibu 'l vücud için kesin delildir; çünkü ona vücut 
veren Vacib Varlıkhr; çünkü mümkün uarlığı kendinden 
değildir. 

l O) Aklfgerçek sözüedilen şeye bağlıdu-; aluri tlıkdirde, ulemaya 
göre. aldf htıkikatte ma'lu.l bilinemez sözii sabit olmaz. Mu
elli( der8te buna karfı çıkh; hlirictmiimkün varlıkUınn değil 
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onların idrokının peşinde olduğunu belirtti, yani suretleri 
kavramaya gayret sarfettiğini söyledi. Ayrıca mantık dersin
de, ak li vücuttla ilgili E(latun 'un görüşünün ve Aristo 'nun 
"zihni suretler harici mevcudatın hakikatleridir" tezinin 
yanlış olduklarını ispatladı. 

1 1 )  Barada ki ifade fasih arapça değil, mantiki bir örftür. 
12) Derste yazara; bu, ferdi cevherin ne fiilen ne aklen ne de fii

len ve aklen bölünme kabul etmediği görüşünü doğrularmı? 
diye soruldu. O da şu cevabı verdi; bu manada ferdi cevher, 
kendisinin bir hakikatı olmayan şey demektir. Biz, ferdi 
cevherin çok küçük olduğu için bölünemez olduğunu belir
tiriz; fakat burada kastedilen bu değildir. 

1 3) lbn Teymiye 'nin, Allah 'ın bütün kemal sıfatlarla sıfatianmış 
olduğuna dair güzel bir ;risdlesi vardır; bu risdle "Menar" 
da basılan risaleler mecmuasının 5. ciizündedir, 

1 4) Burada bir gizli takdirin delili vardır; Nizamın mostarı olan 
herşeyde kemal bir vücut vardır. Hayat da varlık kemalidir. 

15) Viicibul-vücud 'un hayatının varhğına dair ikinci bir delildir. 
"Vacib, Vücud verendir" sözü de üçüncü bir delildir. 

1 6) ilmin lugat anlamının açıklamasıdır. Allah �n ilminden daha 
sonra sözedeceğiz. 

1 7) Yazar bunu ders notunun hiişiyesinde yazdı. 
18) Burada şunu yazdı: him kemaldir; noksanlık ise kemiilin 

kaybolmasıdır. Ne kemal ne de nokstın sayılan sıfatiara 
gelince, bunlar miihiyetlerin, özellikleridir; mesela ateş böy
ledir. 

19) Böylece "uluvv"ün "ala" ve "an" ile taaddi olmasında ihtı7af 
edildi. Seletin Allah 'ın yüceliği ile ilgili sözünün manasına 
dair ibare, onları her yönleriyle bilerek yarattığını ifade 
eden "Oysa Allah onları artlarından çevirmiştir." Burüc 
85/20 ) cümlesinin üstündedir. 

20) Birşeydenzengin (ganiy ) olmak, ona ihtiyacı olmamak ve 

ona gerek duymamak ve ona gerek duymamak demektir. 
5. baskıda yanlış olarak "fa " ile ( gana yerine fena ) şeklin
de yazılmıştır. 

21) "ecran, "cürv"ün çoğuludur; "ettıbba"da "tıbbi"nin çoğu
ludur. 
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22) "Sudfe", ör(te bilinen bir kelime değildir. Yazar bunun ye
rine "müsadefe" kelimesini kullamr, fakat yanlışlıkla bura
da onu kullanmadı. 

23) Birbirinin karşıtı olan şekillerin veya yönlerin birleşmesidir 
ki, ileride söz konusu edeceğiz. 

24) Bir şeyin hikmeti uzun süre insanlardan gizlendi, daha sonra 
açıklandı; ihtiyar sıfatı "a lem mekanik alet gibidir" diyen
Ierin sözünü çüriitür. 

25) Allah 'ın şu sözünü takdir içindir : 'Eğer yerle gökte Allah'tan 
başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozu lurdu." ( Enbiya, 21/22) 

Bu ayetin manasını anlamayanlara göre o kesin ikna edici 
bir delildir. 

!nsanların bir kısmı bu çeşit tevh'id konusunda sapıklığa 
düştüler. Hayır ve nur için bir ilah; karanlık ve şer için de 
ayrı bir ilah olduğunu sandılar. Bazıları da, ibddet edilenie
lerin sayısınca tanrı olduğunu söylediler. Bundan önce, vah
det konusunda felsef't bir konu vardır ki, çağımızda ona faz
la ihtiyaç duyulmaz. Şüphesiz "eğer Allah'tan başka ilahlar 
olsaydı" kelamında şarttan sonra "i lla" gelmesi Hıristiyan
lıktaki teslis ( üçleme ) inancı ile Hinduizm de hesaba katıl
dığında Zat 'ta terkib olmasını ne{yetmek içindir. Yazar, 
burada "lailahe illallah." yalnızca A llah 'a ibadet etmek 
O 'nun dışındakilere ibadet etmemek kelamın delalet ettiği. 
en büyük tevhidden sözetmedi ( çünkü bu, kelam ve felse
feyle ilgili iki konudur), fakat daha sonra, "Kulların işler i" 
(ef'alu 'l-ibad ) ve " islam'ın getirdiği" k.onularında ondan 
bahsetti. 

26) Burada, akli görüş ona ulaştı ve hayat sıfatı konusunda ona 
işaret eden kaideyi bina etti; bu kaide, şudur: Her mutlak 
olgun varlık "Vacibul-vücud" diye tavsit edilmelidir. lbn 
'Teymiye bu mevzuya hususi bir risale ayırmıştır. 

2 7) Allah, insanlara, ilim öğrenmelerini sağlayan akıl ve hisler 
gib; genel yollar ve araçlar verdi; kişiler bunları kullanarak 
istitaatlarına ve çalışmalarına göre bilgi sahibi olurlar. An
cak O bu. ilmi, kendine yakın kıldığı kullarndan bazılanmn· 

kalbierine indirir, onunla onların ruhlarını feyizıendiTir; ya-
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ni onlar bu bilgiyi kesbetmezler, Allah da kalbierine koyar. 
tJyleyse ilim kazanmakla ( kesb ) veya kazanmadan ( biııay·. 
ri kes b ) insanların ma 'lumatı bilmesini sağlayan kuvvet ya
da sıfattır. Ancak, ma 'lumat üzerinde tasarrufta bulunan ve 
ilmin bildirdiğine uygun bir tarzda onun. şekillerini tasavvur 
eden bir kuvvet daha uardıT; insan onun sayesinde, ilimle 
ifade edilenin dışında, söylemek istediğini söyler, ki bu, he
lam sıfahdır. Bu nefiste, "nefsi kelam" ( kela men nefsiy
yen ) diye adlandırılan ve söz ( kavl ) ,  kelam ve hadis tabir 
olunan bir şey değildir. Mesela şöyle denir; kendi kendime 
böyle dedim ve nefsim bana, şöyle söyledi. Hz. tJmer saki
fe toplantısında şöyle dedi: "Gönlümden bir söz ( kelam ) 
geçirdi m" · ( düşündüm ). Ifade ve Ila m, burada, söz yazı 
veya başka birşeyle fiili olarak hiisıl olmaz ve onunla ilam 
olunmak dileyene döner ve o da bilir ki bu "lafzi kelam" 
diye adlandırılır. Insanların kendileri hakkında kullandık
ları ilim lafzı herşeyi kuşatan ilah? ilim için müstaardir. 
Aynı şekilde, Yüce Allah 'ın melekleri ve elçileri aracılığı 
ile dilediği ilmi vahyetti ilah? iş veya durum ( eş-şe 'nu 'l
ilahi ) hakkında da kelam lafzı musteardir. Allah, onunla, 
örtü arkasından vahyetmek istediği kimse ile konuşur. Ve
nilir ki: Allah 'ın bir Kelamı uardır ve O 'nun işlerinden bir 
iştir; uahyin kaynağı, meleklere ve peygamberlere verilen 
ilmin ifadesidir. Allah 'ın vahyettiği şeye de Kelam denildi. 
Lügatta, onun yerini alan, onun makamına geçen ve insan 
ların kelamında kullanılan bir lafız yoktur; tabii ki, Nefsi 
Kelamullah 'ı insanların kelamına benzemekten tenzih et
mek şarttır; nitekim ila ht ilim ve ilahi kudrM de insanların . 
ilim ve k udretlerine benzemez. tJyleyse, "Nefst Kelam"da 
ziiti ilmin Nefisteki suretidir; nitekim ilim de ma 'lurrnm 
suretidir. Bu sebeple, hpkı ilmi gibi, A llah 'ın helarnı 'nın 
bir sonu yoktur. Bu durumda Kelamullah, A llah 'ın Zatt 
sıfahdır; Ilminde olan herşeye taalluk eder; yarattıklarından 
dilediği kimseye vermeyi dilediği ilmi de onunla bildirir. O 
( kelam ), konuş"la ( et-teklim )dır. Nitekim onun ilmi de 
Zatt 11?/atıdı.r; bildirmek istediği herşeyi ihtiva eder, anlaşıl
ması mumkün olan herşeyi kapsar. O halde, Kelam, mutlak 
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viicudi kemaldir; eğer Allah kelam sıfa.tına. sahip ol17UJS4ydı, 
ezelde okuıı bümemekle -hDşa- noksan bulunı:udu; insan 

gibi bazı varlıklar O 'ndtın daha ka mü ( ekmel } olurdu. Oy
sıı Allah ( c. c. ) böyle noksanlıklarcl4n uzaktır. O te ymıdan 
kelôm, irutınla hayoonı birbirinden ayının bir unaurdur. Yii
ce Alltıh, lmıiloğulllmnın buzağBBııun üahlığmm bdtıl ol
duğuna şu söziiyle delil getirir: "Görmüyorlar mıydı ki o 

heykel onlara ne söz söyleyebilir, ne zarar verebelir ne de 
fayda verebUirdi?" ( Ta-Ha, 20/89 ). 

Gerçek lUih Kelômı ile onlann kurtulUiUJ'IIJ malik olan ve 
kudretiyle zarar ve faydalarına hclkim bulunandır. Eğer 

Allah, bir melik veya bir peygamberin .nefsinde onunla bil
dirmeyi dilediği ümi yaratsaydı, bu bilgi O 'nun Nefsi Kela
mmdan kaynaklanmaz ve onun makesi olmazdı; aynca bu 
ilim "Allah'ın Kelamı" diye adlandırılmazdı. Nitekim mah
lukatttı yaratılıştan bulunan, kesb yoluyla hdsıl olmayan 
diğer zaruri üimler de o varlığın kelômı diye isimlendiril
mez. .. 

öte yandan Allah ( c. c. ) 'ın meleklerine bildirdiği Kelômı 
Cebrail isimli meleğin ,peygamberlere vahyettiği suretler
den farkb olup ruhi suretlerden ibarettir. Peygamberler de 
onu insıınlara daha başka bir suretle bildirir ki bu onlcmn 
"lafzi kelamı"ctır. KüUinin manası, ilimdir, ilim olan şey
dir; Allah 'ın onlara açıklamayı murat ettiği şeydir. Bir 

tektir ve şekillerinin değişmesiyle değişmez. Allah'ın dı
fındıı herşeyin bdtıl olduğunu ( çünkü,. Allah 'ın dışındaki 
vsrlıklan ve yokluklan kendilerinden değildir ) ve dünyada
ki her- nimet verenin de zail olacağını bilen bir şair şöyle 

der: 
Allah 'ın dışında herşey bd hidır, 
Ve her nôim 'de ztiil olocaktır. 

ŞQir bu beyti, nefsinde temessül ettikten sonra, la(zı ile söy
ledi; sonra da onu kendi liaanlanyla ve yazılarıyla bir çağ
dan öteiriBine ·ilısıınliıra nakletti. Herku onun ontı ait old·u
jJ.uw. bildi. Aradan on amr geçtikten SOIIl'U omuı bugün ya
.zılma�ı ııe söyleRmesi de o kelônıın o .şcıire ait olduğuna bir 
engel teJ}ıil etme:ı. Bu durumun en. açık mi:salini,. O'nun 
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N e{si Kelam 'ından kaynaklann ve Hz. Muhammed (s. a. u. ) e 
uahyolunan Kur 'an 'ın Kelamullah olması teşkil eder. Vah

yin, hicretten onüç sene önce gelmesi, asırlar boyunca çe

şitli dillerde okunması, yazılması ve niushaflarda tab 'olun

ması, onun, Allah Keldmı olmasına, O 'nun kıdemi ile kadim 
olduğuna bir engel teşkü etmez. A ncak selef onun kodim 

old.uğunu söy.lemezler, çünkü Şart'nin nassı bunu kastetmi

yor derler. Ancak, Kefômullahm, vahyolunması, iııdirilmesi 

ve okunmasının hii.dis olduğu şüphesiyle, makluk ve latldis 
olduğunu söyleyeniere şiddetle karşı çıktılar; onlarm Kelô

mullah 'ın mahluk olduğunu görüşüne iten şey kadim olduk

ları ispat edildiği tııktirde sayılarınca "kadim varhk" lar 

olacağı endişes:iy le Allah 'm sıfatiarını mücmel ve mufmısal 

O<lamk .inkôr etmeleridir. Bu anlayış, bôtıl ve uydU1711d bir 
feli;efi 1'JllZtJ1"'i;ye eseridir. Allah 'ı mevcudatıı mahsus oosıf
lara sahjp olmakilın tenzih etmek konusundaki aşırılıklan 

cm.ları böyle bir oid'at ortaya atmaya ve bunu bütün iltihi 

sıfatıara Şiimil blmaya seuketti. Aynca bu llllZariye, hiidis 
bir JqÜiı IWdinrık mim olmasuım milmteni ( imlrıansız ) 
� befirlir. Aslında gerçek teuih, Ceııabı Allıılı 'ın 
biitii.n z/i.ti leemal lll{otltlrıyls muttasıl olması; bu Bl(GUann 
O'na m 'til ve temı;ile düşmeksizin ispat olwunası; lıelamın 
• teklimin de bu ı;ıfiatlorikm olduğıı:n.ım kabul edilnuıııi 
esasına dayomr. Daha sonn:ı iruıanlar nefiilerinde buluıtımla

rı, Jwmış� güvenilmeyen bir kimııre tarrı(ından işitil
.� iBteyen birinin keliimını bu şahsırı işitemey� 

gizülikte ve 1tızb bir yolltı bı:ı.şkasma aç.ıkladığı gibi, leelam 
y.oluyıa açzkltımsya başloddar ve birzlerctı küomell"e ıaalıta 
olan � .ses unsuru o�m giz.l.ice koJWŞtular. 
Mesela ttiili ve te&iz l&fon.lo. ınımenler bu türdendir ve 
/bu..rılrzrla i{at:1e .edilen şeyler de ketim .tliye ııdlandınlıT. J,te 
bu, ımkiJ; ko.r.ıusıtmuı ve Allah m keliim mm mahlı.ıkcituı ie
.zam w ben.zemdten ten:zih edişin .en açık misıJlidir. Sonra 
i1sscmlar bafkt:ı bir alet icad etme yelumı gititler; bu yeni 
Diet, tıe.ıtleri ve kelômı, mell4(eZer çok uzak olmakla birlikte. 
bir .mtadiuı r:ijer k� gö6iren w radyo derıilen dlettir. 

MiieTJt(in eıııa.rine uyanık, bu mevzudan Kur'rm 'ın yıznıt:ılıfı 
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meselesiyle ilgili risdleden bir sayfayı ç ıkardık. Yazar, nus
hasının kenann,a yazdığı şerhte kendi yazısı ile şunları ya
zar: " iki nci tıaskıdan Kur'an ın  yarat ı lması meselesiyle i lgili 
söz ( konu ) ç ıkarıld ı . "  O, derste, bu kısmı niçin çıkardığı
nı açıkladı ve şöyle dedi: "Bu husus selef mezhebi hakkında 
ki risalede ele alınması icabeden bir konudur; ancak bu me
sel e selef'in mezhebinin dışında kalan bidatlardan biridir; 
selef mezhebinde bidatın yeri yoktur." Muhammed Mah
mut eş-Şenkiti de aynı şeyi zikreder. Biz, bunu ıel-Menar '
da, "Uiema'nın Seciyeleri"  ( seeaya 'l-ulema ) başlıklı maka
lede belirttik ve mu 'tezilenin aklı selimin ve inançlı vicdanın 

kabul etmeyeceği bu bidatıne karşı selef mezhebının aayan
dığı esasları ve ortaya koyduğu açık gerçekleri açıkladık: 
Hamd A.llah 'a mahsustur. 

28) Allah 'ın ilmi ne dımağ aletiyledir nede k�lb vicdanıyladır. 
29) Hadis, manasında ittifak edilen lafızlarla varid olmuştur. 

Hafız el-lraki, " ihyau Ulumi'd-Din" deki hadisleri tahncin
de şöyle der: Ebu Na 'im, ei-Hilye 'sinde, onu zayıf bir isnat
la merfu rivayetle bildirir, el·Esbahdni, et-Tergib ve't-Ter
hib 'te onu başka ve fakat daha sahih bir se'!etle rivayet 
eder. et-Tabarii ni onu el-Evsat'ta ve Beyhaki eş-Şa'b 'da Ibn 
{jmer hadisinden rivayet etti, ve isnadı hakkında görüşler 
olduğunu söyledi. Ona senetteki Vazi ' bin Nafi, metruktur 
dedim. Buna ilave olarak ez-Zebidi eş-şerh 'te şunları söyler: 
lbn {jmer hadisi onun lafzıdır; "Allah ' ın alametleri üzerinde 
düşününüz, O'nun zatı hakkında düşünmeyiniz" şeklindeki 
bu lafız, Ibn Ebi'd-dünya 'nın "kitabu't-Tefekkür"ünde, Ebu 
Şeyh 'in "ei-'Uzme"sinde, Ta barani 'nin "Evsat"ında da 
böyle geçer; Ib n Adiy, lbn Merdüyeh ve Beyhaki onun zayıf 
olduğunu söylerler; Es-Behiini ve Ebu Nasr " ibane"de onun 
garib olduğunu belirtir ler. Ebu 'ş-Şeyh onu lbn A b bas hadi
sinden şöyle rivayet eder: "yaratılan üzerinde düşününüz. 
Halık hakkında düşünmeyiniz, çünkü siz buna güçyetire
mezsiniz" lbn 'n-Neccar ve Ra{ii on u Ebu Hureyre hadisin
den şu şekilde rivayet ederler: "Allah'an yarattığı üzerinde 
düşünün üz, Allah ( zatı ) hakkında düşün meyiniz . . .  " Bu ha-
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berin daha bir çok rivayet şekli uardır ki burada toplamak 
mümkün değildir. Doğru olan mana Sahôui 'nin "Makasıd" 
da söylediğidir. 

30) Bir şeyin künhii; onun ceuheri, hakikati ve gayesidir; künhün 
bilinmesi ise gerisinde bir araştırma gayesi olmayan ihatanın 
bilinmesidir, yani bir şeyin bir başka araştırmaya lüzum kal
mayacak şekilde bütün yönleriyle derinlemesine bilinmesi
dir. 

31) i ktinah ; kiinhiin bilinmesidir; bunun misali suyun künhünün 
bilinmesidir ki nelerden oluştuğunu bilmektir. Ilmin bilebil
diği kadarı ile su iki temel unsurun birleşmesinden oluş
muştur; bunlar oksijen ve hidrojen maddesidir. !şte o za
man su, şeffaftır, akıcıdır, oksijen ve hidrojen maddelerinin 
belirli ölçüde birleşmesiyle teşekkül etmiştir deriz. Bu du
rum, su 'maddesinin bu terkibini kimin iki parçadan yaptı
ğını ( iktenehe ) bilmeye veya onun iktinahını öğrenmeye 
götürür. Fakat, yazarın da dediği gibi hidrojen gibi basit bir 
şeyin iktinahını bilmeye lüzum yoktur. 

32) Ya.ıar, felsefenin iddialarına ve hatalarına karşı . çıkmakla 
birlikte, cevherin bilinemez olduğunu ispatında metafizik 
bir teoriye dayanır; atomculuk teorisi diye bilinen bu teori 
hakkında kitabın önsüzönü bakınız. 

33) Hususi imkan; herşeyin buna uygun bir şekilde var olması 
ve yokluğununda zorunlu olmasıdır; yani {iilin aklen müm 
teni olmaması ue son bulmamasıdır. 

34) A bduh, burada, Eş 'ari mezhebine uygun olarak, Cebriye ile 
Kaderiye arasında orta bir yol, orta bir ifade seçti. 

35) Krş. Neml suresi , ' 27/88 

36) Secde suresi, 32/7 

3 7) Açıkcası "evla" demektir. 
38) Müellif, nushasının kenarındaki şerhinde şunları yazar: 

Onun hikmetinin gayesi, bir şeyi kendine vacib kılmaktır 
denemez, çünkü O gayeyi uaredendir, gaye sahibidir, ve 
gayeyi gaye yapan U dur; çünkü O, bir şeyle zorlamayan 
ve dilediği bir şeyi zorla yaptırtmayandır. 

39) Bkz. s. 51 ; bu, şu anda bildiğimiz hükümdür. 
40) Burada üzerinde· duru/an konu, Allah 'ın kullan hakkında en 
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yararlı altını ( ııSlah ) yaratmak durrununda olduğu meselesi
dir ki; Mu 'tezüe:ye has bir nazori;yedir. 

41) Riizgar ( rih ) muennestir; yazar düzeltmeyi unuttu ue onu 

hatalı olamk kullandz, çünkü te 'nis m·ecdzidir. 
42) lmamu �-Hararneyn; Ebu '-Maali Abdiilmelik b. Ebi Muham

med A bdullah b, Yusuf el-Cüveyni'nin lakabıdu; el-Cüveyni 

selef mezhebine önemli yardımlorda bulundu. 

43) Bunlar, taklidi tasauuufla veltiyet iddia eden ctihillerdir; 
cebr ue hürdfelerle halkın inançlannı bozdular. 

44) "Bağırmaları " demektir; ses yüksek olduğunda bağırdı, hay

kırdı denilir. 

45) Onun evinde demek yerine, onun karyesinde demesi lazım
dL 

46) Ke§ke, karıncadan daha az ilim sahibiydi, bilgiliydi deseydi; 

Hz. Süleyman (a. s. ) 'm "karınca gibi hakim ol" df{diği söy-

�� 
. 

4 7) "Cevv11 ( hava )' kelimesinin çağulu "ceviiüıı"dür; aslında 

"el-ecva.ü"idi. 
48) "Kavim onu iktinafı etti " dernek; onu kw;attı, ihata etti 

demektir, diyenler de vardır; çiinkü {iil kendinden mutead

didir. 

49) Ftiil., az (kalü ) kelimesini ifade eden zamirdir. 

50) Yani kendinden fayda yönü bilinmeyen, ancak bilinen fay

dası ile ortaya çıkıp faydası beUi olan demektir ki, ba§ka bir 

mulahaza olmaksızın yalnızca Allah 'ın emrine uymak için 
yapılan fiildir. lbtidetler buna örnek gösterilebilir. Ancak 

ibtidetlerin ma'kul manaları da oardır; mesela, gusiil, abdest 
vücudun yıkanmasz elbise gibi şeylerin yararları<Jkılh da bi

linebilir; çünkü bunlarda sağlığın koru1t11WSJ. ruhun rahatı 

sözkonusudur. Aynı şekilde, namaz, oruç, zekat ue bunla

rın dışındaki ibôdetlerin faydalan da hem kendinden, aslı 
yönünden. hem de dii.şiiıımekle, akıl açısmdan büinebilir. 
Yazar lsldmiyet hakkmda çok giizel şeyler söyledi; fakat 

onun bımıda " ne bu dünya hayatındı ne: de ondan sonra ••• " 

d.eınesi gariptir. 

Sili)Musevilik dinindeki bazı törenlePin hikme.ti, bana göre, daha 

önceki putperest mületlerin yapbkUırının göniHleri Allah 'a 



tevcih etmek gayesiyle yahudiler tarafından Mısırda ve Filis
tinde yeniden tekrarlanmasından ibarettir. Böylece, _daha 
önce atalannın buzağıya taptıklan gibi putperestliğe dön
memeyi sağlamak istemişlerdir. 

Hz. Mesih 'in züht hayatı hakkında mütevatir haberle bil
dirilenlerde oldukça mübalağa uardzr; bunun hikmeti, ise 
yahudilerin ve Romalılann onun zamanında mala bağlanma 
ve beden'/ şehvetZere uy ma aşırılıkianna konusundaki tepki
dir ve lsldm 'ın orta, mu 'tedil ve daimi bir din olduğunu 
temhtd içindir; paraklitin Muhammed ( s. a. s. ) 'in hakkının 
ruhunu getirdiği daimi d inin gerçekliğini belirtmek gayesine 
matuftur; o, Hz. Muhammed 'in geleceğini insıınlara müjde
ledi ve onun insanlara herşeyi öğreteceğini söyledi. 

51) Gazeli, mükellefin, tatsilata girmeden, kısaca ibadetin fay
dasını ve onun Allah 'ın ilminde mevcut olduğunu ve oradan 
kaynaklandığını bilmesi için misaller verir; bunu, tecrübe 
yolu ile veya tabibiere güveni ile bir hastanın devasım bilme
sine benzetir; tabib hastaya, hastalığından kurtulocağını 

söyler; oysa o neden mürekkep olduğunu, cüzlerinden bir 
kısmının bir buğday veya iki buğday tanesi gibi az, bir kıs
mının da bir veya on evah kadar çok olduğunu bilmez. Ve 
bu tabibin ilmine bağlıdır. 

52) Lügatierde çoğunlukla, burhandaki "nun "un zôit olduğu 
nakledüir. 

53) Yazar, mületlerin, biyoloji, psikoloji ve sosyoloji ilimleri yo
lu ile terakki etmeleri sayesinde teuhide ue Kur'an 'ın açıkla
dığı öteki dini esaslara ulaşacakianna inanzrdı: "O 'nun hak 
olduğu meydana çıkıncaya kadar varlığımızın belgelerini 
onlara hem dış dünyada hem de kendi içleinde gösterece
ğiz. Rabbinin herşeye şahit olması yetmez mi? Dikkat 
edin; onlar Rablerine kavuşmaktan şüphed.edirler; dikkat 
edin; Allah şüphesiz bilgisiyle herşeyi kuşatandzr. " ( Fussi
let 4/53-54 ). 

54) Bu kısım, insanlığın risôlete ihtiyacının karşılanması ile ala
kalıdzr. 

5 5) Mıısanmf, müeizenin delaletinin udd 'i olduğuna işaret et
mektedir; yani onun sözle tasdik olduğunu söylemektedir 
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k� meşhur olan da budur; fakat ak lidir, sıradan b ir olaydır 
(adi ) diyenler de vardır. Kelamcılar, bu konularla ilgili gö
riişlerinde nazari deliilere dayanırlar, , çünkü bunlar se m 'i 
naslarda varid olma. 

56) "faka" fiili kendinden müteaddidir; mesela akranına yetişti, 
denir. Ayrılmak ve uzaklaşmak anlamlarını da kapsar. Sihir 
bazı ketarnlarm vehmettikleri gibi, olağanüstü haller (havfi
rık ) den değildir, eğitim yoluyla kazanılan bir sanattır; 
Kur'an ayeti de önceki Mısırlıların ve diğer toplumların tari
hi de bunu ispat eder. Hfirüt ve Môrut'un tefsirinde ( Menar 
Tefsiri. C. I, s. 398 ) sihirin ne olduğunu açık ladık. 

5 7) Sahibi Müslim hadisi ve diğer sarih rivayetler cevaz verenle
rin göriiş ünü doğrular. Bunlardan birisi Musa bin Talha 'nın 
babasından yaptığı şu merfu ' rivôyettir. "Eğer bu orılara 
fayde verirse onu yapsınlar; öyle bir zanla zannettimki beni 
zanla muahaze edemiyeceksiniz; fakat size Allah hakkında 
bir şeyden sözedersem onu alınız, çünkü Allah hakkında ya
lan söylemem." Rôfi " b. Hüdeyc'in rivayeti de şöyledir: 
"Şüphesiz ben de _insanım; size dininiıle ilgili bir şeyi emre
dersem onu alınız ama kendi reyimle size bir şey emreder
sem, ben de insanım-" Hz. Aişe'nin rivayeti ise "Dünya
nızla ilgili işleri benden daha iyi bilirsiniz" Şeklindedir. 

58) Bu konuda yazarın geniş açıklaması vardır; Bakara suresin
de Hz. Ade m 'in kıssasını te(sir ederken onu açıkladı. Bu 
hususta menar tefsirinin I. Cildine bakılabilir. 

Şöyle de denilir; Hz. Adem cennette ne peygamber ne de 
resüldu; onun yanında durumlarının kötiileşmesinden kor
kan bir millet de yoktu; Şefaat konusundaki hadise, Hz. 
Nuh 'un Allah 'ın yeryüzüne gönderdiği ilk resul olduğunu 
belirtilir. Bu durum Kur 'an 'da da çok açıktır, birçok ayet

Je açıklanmıştır, onun için burada yeniden ele almaya gerek 
yok. Bizim burada söylemek istedıgimiz şey Hz. A dem 'in 
kıssasının peygamberlerin tsrnetine dair gösterilen lltlzari de-
Iili reddetmemesidir. lslô m bilginlerinin coitunlu�u Ismetin 
peygamber olduktan sonra varid olduğunu, daha önce olma 

dlğını söylerler. Vzerinde birleşilen görüş ise lsmetin tebliğ 

konusunda veya risôletle atakalı şey de olduğudur. Sa "ded

din et-Taftazani; " Şerhu'l Makas ı d "da küfur konusunda 
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şöyle der; Bizim göriişümüz, büyük günahların ve bilerek 
yapılan küçük günahlar peygam berler için bisetten sonra 
kesinlikle yasaklandığı şeklindedir; fakat peygamberlerin 
günahlarda da ısrar etmezler aksine son derece dikkatli du
rurlar kavimlerini de bu konuda uyarırlar. Sonra Hz. Ade m '
in ma 'siyetinin peygam ber olarak gönderilişinden önce ol
duğunu söyledi; öyleyse cennette bir millet olması ve 
unutma üzere bulunması nasıl mümkün olmaz çünkü 
Kur'an 'da "ama o unuttu . . .  " ( Ta-Ha, 20/88) ay eti vardır, 
dedi. 

59) O, menfi fena ile, mutlak yokluğu kasdediyor, yoksa fena 
ölümün kolay geldiği şey için kullanılır. 

60) Arılar topluluğu demektir. 
61)  Neredeyse oraya çıkamayacaktı veya çıkamayayazdı demek

tir. 

62) "elimin" kelimesinin ismi olması mümkün görünmektedir, 
ki uygun olan da budur; ayrıca med alameti de yoktur. 

63) Belki de aslı irfan 'dır; çünkü menfi irfanın nefyedilene ( el
münfa anh ) izafe edilmesi onun ispat edilmesi demektir; 
böyle bir izafette önemli olan mülktür ve onun anlamında 
olan şeydir; işte bu, nefy ile ispatı birleştirir. Nitekim imam 
A bdulkiihir, "Delai l i ' l-icaz" isimli eserinde bunu böyle 
açıklar. Aslında O, onu düşünenler için kendinden ziihirdir, 
oysa insanlar ondan gafil:tirler. 

64) Meleküt mülk 'ün mübalağa sigasıdır, ancak Allah için olan 
mülk hakkında kullanılır; Rehemü.t, Rehebüt ve Ceberut da 
böyledir; fakat meleküt ve ceberütün tasavvufta daha başka 
manaları vardır. Bu konuda el-Cürciini 'nin tariflerine bakıla
bilir. 

65) Fertlerin çalışmasıyla ulaşamıyacağı şeylerin en kamilidir. 
Kişı1er iç in aklın durumu ne ise onun yanında vahyin duru
mu da öyledir. 

66) Burada söz konusu olan, liberal protestanlığın belirttiği gibi 
sıradan insan değildir, fakat seçkin insandır, yani peygam
berdir. 

6 7) Zil sesi gibi bir sestir veya sahih 'i Buhari 'nin ikinci hadisin-
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de geç ngi üzere Melek.in sesidu. 
68) Yani böyle kişiler nefislern ki.içiikfüğiinden uzağı görürler. 

Himmetler de onlara yakın olur. 
69) "el-Esas"m "iz'an" kelimesi, yakin o�mak ve BOna ermek 

anlamlarında kullanılir. 

70) Vstelik tabibierin tecrübeleriyle BtJbittir; öyleki bu hasm
lardan bdzıları bilinmeyen şeylere veya meyclaTUJ gelmemiş 
işlere dair haberler de verirler. Ve bunlar da doğrukınır. 
Mesela bu tür haberler vermesiyle tanınan Mısırlı bir hasta 
vardı; akrabalanndan falan kişinin lskenderiyede istasyoTUJ 
gitmek üzere evden çıktığını; Mısıra muayenehanerne gel
mek için yolculuk yapmak istediğini. . .  ; sonra onun ist08-
yona vardığı, trene bindiğini; BOnra tabibin onu ilgı1endi
ren işlerle meşgul olduğunu; hatta lskenderiye 'den Mısıra 
giden trene binme vakti geldiğinde 'Tren geldi; falan kişi 
trenden indi... " (alan şahıs istasyondan çıktı ve buraya ge
len merkebine bindi, dediğini; sonra işte falan kişi istasyo
na geldi ve şimdi trenin · kapısında ve işte içeri girdi diye 
adım adım herşeyi haber verdiğini söylerler. Bu durum. 
gaible ilgili bazı şeyleri kavrayan ruhun, kendisinden daha 
mükemmel bir ruhu luzvrayabile�eğinin mümkün olduğunu 
gösteren en büyük hissi delildir. 

71) Meşhud, yani haber verenlerin şıihit olduğu ve oluşunu 
gördüğü şey, his yoluyla kesin olarak bilinen şeydir; bir 
sözü işitenlerin onu _işittiklerine dair haberleri ile Kur'an '
ın verdiği haberler, Eldi kitabın kimplan dlşındaki bazı 
haberler bu türdendir; zird onlcıruı nakildeki senetleri ne 

muttasıl ne rniitevdtir ne de ahod'dır. 
72) "nemi" , yenmu" kökiAnden gelir ve güniimiü:de yaygın 

olarak kullanılır. 
73) l.sldm 'daki dini çekişmelerde Bicl'at önemli rol oy namrf

tu; öullikle nakle dcıyanan ııünni miiBliimanlar, nakle ay kı-
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rı olan herşeyi sapıklık olarak kötülemek için bu kelimeyi 

ortaya attılar; kelamcılar bidat kelimesinin, yapılan yeni

likleri, siyasi eğilimleri veya dini reislerin ı;ahsi menfaatle

rini ifade ettiğini söylerler, bidatı dinin özünden kaynC'k

lanan akılcı reformlara muhalif gösterirler. 

74) Kur'an 'm risaletlerini açıklad;ğı, isimlerini zikrettiği ve 

sayıları 23, 24 veya 25 olan peygamberler de iman etme

miz icabeder. 
75) Zatının ve sıfatlarının künhünden sözedilmeyen şeydir. 

76) Çünkü o, imanın aydınlatıcısı amel önünde teslim olan 

mustahile ulaşmaz. 

77) O 'na çağırıyorlar ve dinin hükümleriyle O 'na yaklaşıyor

lar; yoksa yaratılmışlar vasıtası ile O 'na yaklaşmıyorlar 

78) Günlük namazlar, yani beş vakit namaz, Ramazan ve Kur

ban Bayramları ve Hac gibi belli bir mevsimde yapılan iba

detlerdir. 

79) Yani zekat gibi. 

BO) Yani sevgi 

81) Devletlerin yabancılarla yaptıkları antlaşmalar gibi. 
82) Bu konuda müslümonlarla kafir, zayıf ile güçlü, uzak ile 

yakın arasında fark yoktur. 

83) Melekler,
, 
cinler ve ahiret halleri gibi. 

84) Yani işçilerin problemleri ve bundan dolayı ortaya çıkan 
ekoller; Avrupa işçilerinin bu müşküllerini telafi etmek için 

önemli çalışmalar yapmaktaaır; oysa zekat ve .ıadallayı 

inananlara dini bir yükümlülük kılan islam dini lıu güçlü

ğü daha kolay çözümler; ayrıca, bu yolda, ahlak rf,lzelliii
ne sahip olmak, Allah 'ın rızasına nail olmak ahin•.t acıade
tini arzu ederek bu dünyada iş yapmak için gayret «��'fet
m ek de sosyal huzuru sağlayıcı öteki eşlerdir. 

85) Yani biraz te 'vil ve tefsire ihtiyaç gösteren birinci kıaım az 

olursa burası ondan daha az olur. Onlann sözlerinin çoğunu 
arifler anlarlar, fakat farklı şekilde anlamaları ilmde derece

lerinin yükselmesini sağlar. 

86) Buradaki "söz" ikinci me{uldür. 

87) Taklitler, miras kalan adetler demektir. 

88) Yazar derste, şöyle dedi: bu mühmel bir kaziyedir, bazıla-
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n doğru çıkar, fakat bu, bazı solucaniann tek hissi oldu· 
ğunu ve bu tek duyguyla idrak etmek istediği herşeyi kav· 
radığı gerçeğini yalcınlamaz. 

89) A çak landığı üzere bu, temsile dair bir örnektir; yazar bunu 
derste açıkladı. 

90) Yazar derste dedi ki; yoldan maksat Allah 'ın insanları üze
rinde yarattığı fıtırattır. 

91) O, derste tarihten örnek aldığı bu kelime için şunu söyle
di: Çin devletini burada ayrıca zikretmek için vaktim kal
mamıştı; çünkü Çin devleti de Türkmenlerle yapılan iç sa
vaşlarda parçalanmıştı. Ikinci baskıda bu husustan sözede
ceğiz. Ancak, muellifin bu va 'dini yerine getirdiğini göre· 
medik ( çeviren) 

92) Bağlayan şey demektir; çoğulu ribô t'tır. 
93) Belirtmek gerekir ki, Araplar, sıfatları ve ahlakları itibariy

le bütün milletlerden üstündüler; en . büyük ısiahatemın on
lar arasından çıkmasının sebebi fikir istiklali, irade gücü, 
kahramanlık ve yiğitlik çalışkanlık ve cesurluk, komşuyu 
koruma gibi faziletiere sahip olmaları; dint ve siyast reisler 
kulluk etmemeleri idi. Arapların yaptıkları kötü şeyler 
olarak göstirelen kız çocuklarım sağ olarak· toprağa gömüp 
öldürmek ve benzer adetler de bütün Arap ülkelerinde ve 
kabilelerinde yaygın olan işler

1 
değildi; diğer kötü huylar 

ve hareketler için de durum aynı idi. 
94) Bu yıl içinde, güney Arabistan 'ın hakimleri olan Abissen

ler, Arabistan 'ın dini merkezi olarak bu devirde bile ün ya
pan Mekke 'y_e karşı bir sefer düzenlediler. A bissen hüküm

darı Ebrehe, bir fil üzerinde ordunun başında yürüyordu. 
Sefer başaruızlıkla neticelendi ve bir hikayenin ortaya çık
masına yol açtı; buna göre, ebrehe fetih projelerinden uaz
geç ti; devesi de kesinlikle Mekke 'ye girmeyi reddetti. 

95) !nsanların ta�vimlerinde ve Hz. Peygamberin mevlit tören
lerinde doğru olan budur. A ncak; hadisçilere göre en doğ
ru olan görüşlerden birisi onun 9. gece poğmasıdır. 

96) Beş veya 9 olduğu söylenirdi. 
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91) .Yazar derste Kiibe'nin biiUIBinın restarasyonu sınısındtı 
Hıu:erii 'l-Esue 'di yerine koyma konusunda kabileler ara
sında ortaya çıkan ve hatta kan dökülmesine bile sebep 
olocak olan ihtilafla ilgili kiSIJIJyı buna delil gösterdi; gü
venilir ve halkı gözetiT olmGSI sebebiyle onun hakem'lilin
de anlaştıklarını belirtti; çiinkii onların içinde biitiin kabi
Zelerin razı olocaklan bir başka ıslahatçı yoktu, dedi. 

98) Hz. Peygamber'in peygamber olarak ortaya çıktığı deuirde 
Arabiatan yarımadası halkının zihinlerini en çok meşgul 
eden dini meselelerdi. Bedevi araplarla medeni araplar ara
sındaki ilişkilerin artması; Kudüs'ün yıkılmGSI üzerine Ara
bistan 'da kurulan yahudi yerleşim yerlerinin gelişmesi; 
Gassaniler ve Bizanslılar gibi medeni milletierin Gassani ve 
Bizans devletlerini Faralıların da Lahmi devletini kurması 
bu durumun temel faktörlerini oluşturuyordu. AliCGk bu 
bu milletler putperestlik içinde yüzüyorlardı; dolayiiiiyle 
yiice bir dinin mevcudiyeti genel olarak hissedilen bir ihti
yaç tır. Yahudilik ve hıristiyanlık dinlerine geçişlerle bazı 
kişilerin Hani(ilik inancıüzere olmaSı da yeni bir dine ihti
yıu:ın temelini oluşturuyordu. Said b. Amr ve Varaka b. 
Nevtel işte bu bir Tanrı inancına sahip olan Hani(lerdendi. 
Işte Kur'an Anıp veya gayri Arap birtek Tanrı'nın varlığı
nı kabul eden herkes için "Hanif" kelimesini kullimdı; 
( Al-i lmran, 3/60; '1bmhim ne yahudi ne hırisityand.ı; 
Allah 'ın birliğini kabul eden ve O 'na. itaatta bulunan bir 
Hani( idi. " 

99) tJmeyye b. Ebi's-Salt, Zeyd b. Amr b. Neufel gibi. 
1 00) Hz. Hatice zengin bir kadındı; Hz. Muhammed onun işle

rini yaptı ve daha sonra da onunla evlendi. Hz. Hatice'
den çok küçük yaştu ölen bir oğlu ve Hz. Fatıma doğdu. 
Hz. Hatice Peygamberimizin ilk ve ençok saygı duytfulu 
hanımıdır. 

1 01) Yani Onun şuurunda olmaksızın, demektiT. Gerek gayri 
miislim siyerciler gerekse pek çok mii8liiman alim Hz. 

Peygamber ( s. a. s. ) 'in, peygamber şerefine nail olmayı 
dilediğini ve· onu özellikle Hirô mtJğarasındtı ibadete çekil
dili sıradtı istediğinii!ÖylerlerHalbukiAlllıh "sen, sana bu 
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kitab 'ın verileeelini ummıızdııı. .0, ımctzk Rabbinin bir 
rahmetidir. " ( Kcuuı, 28/86 ). yani sen onu beklemezken, 

Allah saM onu bir rahmet olarak uerdi buyurur: Sahi
heyn 'de de sa bit olduğu üzere, peygem /Jer ( s. cı. s.. ) 'in, Hi
ra 'da vahey meleği kendisine geldiği Ztıman netsinden 

korkması meselesi'de bunu teyid eder. 
ı 02) Miislü11UJllltır. Hz. Muhammed ( s. cı. s.. ) 'den önce gelen bü

tün peygomberlerin gerçek dini getirip tebliğ ettiklerine 
i1Ulllzrlar; ancak on/ann luwimleri hata işlediler ve dinlerini 
bozdular. 

ıo3) Bu sonralık nev ' yörtiindendir, zaman yönünden değil; ya
da şairin: 

"Deki kim öldü, sonra babası da i)ldü 

Daha sonra· da dedesi öldü" beytindeki gibidir. 
ı 04) Ona "iftira edenlere " karşı, onun on suresi gibi on sure ge

tirmeleri konusunda meyden okunmuştu; bu sebeble de 
"Mü{teriyat" (uydurma) ( Hud, ıl/ı3) olarak vası(landı
nldı. Hud süresi ı3. ayetin te(sirin de bu sayının niçin ol
duğunun.hikmeti açıklanmıştır. 

ı 05) Müslümanlar Kur'an'ın, hem muhtevcı hem de şekil bakı
mından en mükemmel ve en son ilahtKitap olduğuna ina
nırlar. Onun belôgat ve fesahat yönlerinden eşsiz oluşu da 
iceaz ypnlerinden birini oluşturur. 

ı 06) Bunuıiıa Allah 'ın şu sözüne işaret eder: "KuJumuz Mu

hammed'e indirdiğimiz Kur'an 'dan şüphe ediyorsanız siz 

de onun benzeri bir sure getirin; eğer doğru sözlü iseniz 

-'llah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma�çağırın. Ya
pamazsanız - ki yapamaya<:ak.sınız - o taktirde, inkar 

edenler için hazarianan ve yakıta insanlara taş olan ateşten 
sakımn" ( Bakara. 2123-24 ) Bu ayett! yer alan "yapamı
yacaksımz" ( Velentef'cılli ) §dlirıdefii gelecek ( gayb ) le 
ügili haberlere gelince; bu 4ıArum. i11S1Jnlann ve cinlerin 
onun bir misCini getinnefiteıı ıaçıkcc ôciz ohA§uncUın son· 
radır. lran 'da ve Hirıdimm 'da faliyeıte buluncın bazı sapık 
propagandaetiann ( du 'ôt ), :razdıklr.ırı brtı.zı §eylerin onlara 

getirdikleri uahiy aJduğr.ı veya kendilerirıirı iJDhlıır oldukla· 
n yad4 uluhl�ıetin keıadi(erine geçti§i şeklindeki iddiaları· 
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nı doğrulamak için aynı şekild• meydan okudukları bildi
rilir. Bir kimsenin çıkıp onların meydan okuyuşurio karşı 
meydan okuduğunu ve onları susturduğunu bilmiyoruz. 
Davanın doğruluğunu takdir etmekle ilgili cevabımızda 
şunu söyleriz: Şüphesiz bu sapık kişiler davetlerinde ve 
meydan okumalarında ciddiye alınmaya layık değillerdi; 
aksine birtakım vesvesecilerdi ( Bd  b ve Hindistan 'ın mesihi 
olduğu iddiasında bulunan Mirza Gulam el-Kddiyani bun
lardandır). Bunların iddia ettikleri şeyler, akıllı insanların 
ve peygamberlerin sözlerinin hahri( edilmiş şekillerinden 
ibarettir. 

Ancak, akıllı insaniann delilTerin karşısına çıkıp muaraza 
etmesi doğru değildir; aynı şekilde bilgili, kiiltiirlii, edebi 
bilgisi üstün birinin bu saralı ve sıtrruılı luıstalann hayalim

si şeyleriyle, uydurma ve hezoyanlarıyla llğJTJŞması, onlara 
cevap vermesi de yapılması uygun olan bir iş değildir. Bu 
ülkelerde daha başka yerlerde bu tiir sapık insanlar devam
lı ortaya çıkacakhr ve hiç bir kimse de onları ciddiye al
mayacakhr. Ancak bunlardan bazılannın şansı Acem ülke
lerinde ya ver gitti Bu ülkeler de ortaya athkları aaçmalık
lar ve hura(elerle Arapçayı ve Isiilm 'ı bozdular. Onlardan 
bazıları kaz yönü olan şeyler de yazmışlarıra da. peygam
berlere nazire olmaktan ziyade, bazı edebiyatcı ve şairterin 
mübalağalı sözlerinden öteye geçmiyordu. Mesela Ahmet 
(aris, "essôku ale 's-Sôk "  isimli kitabının mukaddimesinde 
aşırı şekilde övünerek bazı icaz yönü bulunan beyiller söy
ler. 

Ancak bu saçmalıklarla dolu kitapların da bu edebi eser

lerin de birçok örnekleri vardır. Onlara veya bazı ta(tarla
nna bu kitap şuna benziyor veya ondan daha güzel dense 
hemen karşı çıkarlar. 

O halde bunları kim ciddiye alır ve onlario tartışır? Kur'
an 'ın ualiibu ne araplar ne de diğer milletler seviyesinde, 
fesahat ve belagat yönünden bunların dediği gibidir; çünkü 
40 yaşına gelmiş birinin daha önce bu konularda hiç bir 
tecrübesi ve çalışması olmodan 40 ya§ından sonra kendin
den böyle bir şey ortaya atmoBı mulu.ıldir. Hz. Pe:ygıımbe-

2SS 



rin akiiid, semai dinler, ameli hikmetler, ilmi, tarihi ve {el
self konularda çalışarok elde ettiği hiç bir hazırlığı olma
mıştir, çünlüi o ümmi idi; buruı rağmen o, en yüce ideal 
lerle ve en yüluıek ilimlerle dolu bir dtWetle geldi. Hz. Pey
gamber nübiivvetten önce ne miinakaşa ilminde ne hitabet 
ve şiirele ue ne de belligatta seçkin birisi idi. Sonra onun 
getirdili kitiip bu ilimlerde zirve noktada idi; belagat r.ıe 
(etiiJhat yöniinden mucizelerle dolu olduğu gibi, fıunlann 
dışında. gaibten haber verme gibi, başka icaz yönleri de 
vardır; bu aebeple O, şiddetli bir muhalefet ve diişmanlıkla 
karfıltıştı; o, onların dini r.ıe dünyer.ıi saltanatını sal'SQrak 
yıkıp orl4dan kaldırdı. Son zamanlarda ortaya çıkan sah
üirarlaruı. durumu Hz. Peygamber deririnde ortaya çıkan 
.apıklcırınklnden daha güçiii değildir. 

Hatta. onların en heasızları olan bahiiiler bile, K. Akdes 
adlı kitaplarını ortaya koyup meydan okuycakları yerde 
onu IIIJklıyorlar; çünkü rezil olacaklarını biliyorlar. 

1 07) Yani Peygamberler. 
108) Alltıh 'ın fU .özüne i§aret edilmektedir, "Rahman çocuk 

edindi dediler. Hişa; hayır; melekler şerefli kılınmış kul
lardır." ( Enbiya 21/26 ). 

1 09) Yazar derste şöyle dedi; K-ur'an 'da her zaman bir şeyin ve
rili§ gayesi ve istidadı belirtilir; mesela bu aletler siz.e onlar 
dolayısıyla şükretmeniz için verildi veya ancak şükriine 
erişmeniz onlJrla bütün ilimleri tahsil ederek şükredebil
meniz için r.ıerilmi§tir de denilir ki höylece, eşya sizin bil
mediğiniz bazı esaslar ve amaç·ıar üzere yaratılmıştır, 
onlarda bir çok (ay ilalar r.ıardır; Kaı�ler ·ve akıllar nerede 
ve hangi durumda olUl'SQ olsun, yani ister dımağ isterse 
kalb olsun onun yarqtılış gayesinin karinesini bilemezsiniz 
denilmek istenilir. 

l l  O) Sözün kısası, iilemde gayb kuvr.ıetinin ( melekesinin ) rıarlı
ğınm şuuru, il'lllanlann garazlanndan ileri gelmektedir. Oy
ıra bu güç yalnızca Al/Qh � aittir; O'nun dışında hiç bir vcır
lığın insanlar ai"'IBtnda yapzlmayan ve ortak sebebleri bu
lunmayan adet dıtı bir f€Y yapması côiz değildir. Pey
gamber veya velide olsa buna güç yetiremez. 



l l l) Yazar bu derste, tasavvuf e kollerine mensup olanların boz
gunculuklarını ve ihtilaflarını zikretti. 

1 1 2) Yani namazım, bütün ibôdetlerim, kayatım ve ölümüm ve 
bundan sonraki her şey yalnızca Allah 'a aittir; onlarda O 'n
dan başkasının rızasını gözetmem; manevi bir yardımı 
ancak O 'ndan isterim, manevi bir şeye ihtiyacım oldulun
da onu yalnızca O 'ndan dilerim. Bu hususlarda dinin gös
terdili yolda yürürüm. 

1 1 3) Bu hususta önceki milletierin hataları olduRuna işaret et
mektedir; bir kimsenin dini reisin aracılılı dışında A llah 'a 
yönelmesi mübah görülmediki, bunlar hanifler olsunlar. 
Hani{. bdtıldan kendisine uygun gördüğü hakka meyleden 
kimsedir. Allah 'a yaklaştırması için Allah 'tan bDfkasına 
yönelen hani( delildir. 

1 14,1 Yazar, papazların ve kahinierin iradesi gibi olduğunu söy
ledi.' 

* Müellif derste onlardan şu ücünü zikretti: 
I) Kişinin atalanna ve kendisini yetiştiren/ere saygı göster
mesi. 
2) Din büyüklerine aşırı şekilde ballı olması, 
3) Yaptıkları işleri yapmamak istedilinde kişinin, insanla
rın karşı ç ıkmasından ve ayıplamasından korkması. Yani 
kişi kendine, fikrinin hür olmasına saygı duymaz, nefsini 
hak bildiği şeye yöneltmezse, babalarının, hocalarının, ya
§ayanların ve ölenlerin hatadan korunmuş olmadıkianna 
( gayrı ma 'sumin ) karşı çıkarsa, taklid tutsaklıklarından 
kurtulmaiı mümkün değildir. 

1 1 5) Yani artık insanlar kazançlarının bir kısmını kendileriyle 
ilah arasında aracılık yapan dini önderiere ve dini şahsiyet
Zere ayırmadılar. 

11 6) Hz. Muhammed onlara bir haber genrdilinde, taklitçiJerin 
adetleri ve maksatları dışında Kitab 'ın la(ızları önünde 
durdukları gibi nefislerini durdurdular. Müslümanlardan 
onların 1/Ünnetine uyanlar böyle y�ptılar. Kur'an 'a boilıh
ğımıza gelince, onunla hayatı düzenlemek ve oiiG yönelip 
hidayete ulaşmak, onu hıfzetmek ve bildirmek içindir. 
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1 1 7) Onları onu yiiklenmekle miikelkf kıldı. Bu. Cenabı Allah '· 
m Hz. Musa 'ya olon şu hiraoımn açılellmmilıdır; " ..• onlara 
sıkıca sarıl, milletine de emret en güzel şcıklı.ıtutsunlar .•. 

" 

( A 'raf 7/1 45 ). 
H 8) O, bu kullanışı ıözlerinde sık Rk tekıurladı. 

1 1 9) Emredilen ve ntJkledilen şeyin açıklayıcı sıfatıdır, onun 
anlamı delildir. Burada bağ dinin, esas ue hedefleri yönün· 
den birleştiği" belirtilen bir bölümden sonra, genel prensip· 
ler birliğini açıklamaya mataftur. Daha sonra hükümlerde 
ve metotlordahi farklılık ele alınır ki, şu ayette buna işaret 
edilir: " ... Her biriniz için bir yol ve bir yöntem kıldık .. ," 
( Maide 5!48 ) 

* Bu, neşredenin koyduğu bir başlıktırKanunun,dini hüküm· 
lerin en önemlisi ve Islam 'ın da ii nceki dinleri neshettiği· 
nin ilmi ue içtimat hücceti olduğu hususunda okuyucunun 
zihnini uyarmak ve dikkatini çekmek; Isla m dininin, in· 
sanlığın kendisinden sonra peygamberlere ve ilahf vahye 

ihtiyaç duymayacakları son din olduğunu açıkca gönüllere 
yerleştirmek için naşir mevzuya bu ünvanı vermiştir. Gü

nümüzde bu gerçeği açıklamaya büyük ihtiyaç hdsıl ol· 

muştur k� A bduh bunu bilen ve açıklayanların ilk sayıla· 

bilir. 
120) Bu, sonuncusu Musevilik olan dinlerin sıfatıdır. 
1 21) Burada Hıristiyanlığa işaret edilmektedir; çünkü bu din 

akıldan ziyade hisse hitabeder. 

1 22) Yazar, yanlışlıkla "sünen " zamirini burada zikretti; sonra 
belirtilen zamirin müennes olduğunu hatırladı ve Amme 
cüzünün tefsiri bölümünde ve burada düzeltilmesini söyle· 

di; biz de onun emrine uyarak burada düzelttik. 

123) Dinde zorlamanın yasak olduğu, cizye alınmasını hükme· 

den Berae süresinden önce nazil oldu. lsltim 'a göre dinde 
zorlama kesinlikle yasaktır. Ancak miislünlar, çağrılarını 

yok etmek arzusunda olan yayılmasına mani olmak iste
yen ve kendilerini tehdit eden kafjrler topluluğu ile sava,? 

mGk istediklerinde önce onlorı Islam 'a çağırırlar ki bu vac 
ciptir; isteyerek lsla m 'ı kabul ederlerB(! onlarla sa!Jd§ma!,� 

luın:ım olur. Eğer müslüman oli7UUlltJrao onldrı cizye verme-
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ye çağınrlar. Sanki onlara; siz bizi sizinle savaşmaya :torla

dı'ruz, biz de geldik ve buna hazırız; ya müslüman olursu

nuz ya da cizye verirsiniz, derler. A ma bu tekil{, iki tarafın 

-isterlerse - anlaşmasına ve barış yapmasına mani değil

dir. 

1 24) Bu imtiyaz hiilii mevcuttur ve ondan en çoll yararlananlar 

da Fransızlar olmuştur. Hindular'da da daha kötü bir du

rum almıştır, çünkü Hindular üç tabahaya ayrılırlar; süfli 

tabaka onun üstünde olan tabakaca pis sayılır, toplum ha

yatına ve ortak ibadetlere kahlamazlar. 

1 25) Gazali, bunu, bazısı büyük ve bazısı küçük çeşitli parçalar

dan oluşan deviİnın takdir edilmesindeki ihtilafa benzetir. 

Aslında bu ilacın değerlendirmesi ve onlann parçalan hak

kında (iı.rklı görüşler serdeditmesi tabib tarafından hastalık 

dikkate alınarak yapılması icabeden bir iştir. Hasta da ta

bibine güvenir ve onun ilaemın iyileştinci olduğuna inanır. 

Bundan sonra hasta : ancak her cüzünün faydasını ve dozu

nun faydasını, ne zaman ne kadar alınırsa faydalı olduğu

nu bilirsem ilacı alınm ve kullanınm, derse ahmakhr ve 

iyileşemez. M üm inin Allah 'ın ilmine ve hikmetine güven

mesi eczacıya ve tabibe duyulan -güvenden çok daha güçlü 

ve olgundur. Gazali, buna namaz, hac ve öteki ibadetterin 

nefsi kötülüklerden temizleme ve zararlı şeylerden yasak

lanması hususundaki yararlarını ilave etti. 

1 26) Burada zekahn hikmetini açıklamak gerekirdi, fakat 

o, onu, başka uygun bir yere bırak h ( bkz. s. 1 58 ) 

1 2  7) Bakınız, Menar tefsiri; I. . baskı, c, 2, s. 1 5  7; II. baskı, s. 

1 1 4. 

1 28) Kur'an 'a göre " islam" kelimesini ilk kullanan kişi Hz. ib

rahim 'dir. Aynı şekilde, taraf, sağ, meviikıf ve hatta Mina '

da şeytan taşlama, hacla ilgili diğer bazı merasimler de 

onun sünneti olarak kalan ve is la miyet tarafından ihya 

edilen hususlardır. 

1 29) Bununla ilgili ilk risalenin ibaresi ''Bu üstün anlayışın her 

arneldeki şiiin: Allahuekber "dir; miiellifin kendi muhası

nın hiişiyesine koyduğu bu ibare doğru bir ibare idi. On

lar, her arnelde bu yüksek anlayış iizere olmalarının yanı-
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sıra AUah 'ın teşbih ve tecsimden tenzih ediyorlardı. 

1 30) Hz. Muhammed ( s. a. s. ) 'in küçük yaşta ölen üç oğlu ol
du. Rivayete göre bunlardan Meryemden doğma oğlu lb
rahim 'in ölümü sırasında ay_ tutulmuştu; sahabiler ay tu
tulması ile oğlunun ölümü arasında bir bağ kurmak iste
mişlerdi; o da işte bu güzel sözü söylemişti. 

1 31) "Sizden önce neler gelip geçmiştir ... " ( Al-i lmrô n, 3/1 3 7 )  

ayetinin te(siri ne ve müelli(in belirtilen ayetle ilgili açık

lamasına bkz. ( Menar, II. Cilt 6. cı cüz veya 4. cüz, s. 1 38) 

132) "ba"yı tebdil edilene bağlayarak kullanmak doğrudur. 

1 33) Yani müslümanlar ilk asırlarda güç ve kuvvet sahibi olmak 
ve saadete erişmek için Allah 'ın sünnetleri yönünde yürür
ken hıristiyanlar gibi milletler dinleriyle gururlandılar ve 

herşeyin kendilerinde olduğunu sandılar. Kutsal kişileri
nin ve misyonerlerinin tutumlan slJyesinde parçalandılar, 
inançlan bozuldu ve bu hale düştüler. 

1 34) Bu ve bundan sonraki ayetlerin te(siri hk. bkz. Meruır 
tefsiri 4. cilt. 

1 35) Bkz. tefsiri, 6. cilt. 
1 36) Bu durum, Osmanlı devletinde ve Mısır gı'bi onun hakimi

yeti altında olan ülkelerde mevcuttu; bu ülkelerde bahlı 

devletlerin nü{üzu mevcuttuki bu, Islam şeriat 'ıruı aykırı 
ve devletin şerefini uymayan bir şeydir. 

1 3 7) Mısır amili ona şikayet edildi o da şu cevabı verdi: Hz. 
Muhammed ( s. a. s. ) yol gösterici olarak ( hôdiyen ) 
gönderildi ca biyen olarak değiL Onun cevabı Allah 'ın 
kendisine hikmet ve idrak verdiği kimsenin cevabı olsaydı 
ya! 

138) Bu konuda, "Bu dünyada ve ahirette bizim için güzel olanı 
yaz; biz sana yöneldik dedi. Allah; "azabıma dilediğim 
kimseyi uğratırım, rahmetim her şeyi kaplamıştır; bunu 
Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, zekat verenlere iyet
lerimize inanıp, yanlarındaki Tevrat ve incil 'de yazılı bul
dukları, okuyup yazması olmayan peygamber Muham
med'e uyanlara yazacağız .. . " ( A 'raf, 7/156-15 7 )  ayetinin 
te{sirine ( Menar, 9-cilt ) bakınız. 

1 39) Birincisi teslisle tevhidi birleştirmek ve ikincisi de gayb 
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aleminin muhal olmaması ile ilgilidir. 
140) Bu oltıy, bir kıpti kadınla Mısır emiri ve (atihi Amr b.el-As 

IJl"Uında geçti; Kendisine şikayet edilen luJli(e de Vmer b. 
el-Hattab ( r. a. ) 'dır. 

141) Bu, batılllann islamdan önce ve sorını hıristiyanlıtı zorla 
yaymak ve askeri kuvvetle karşı çıkanları yok etmek için 
yaphkları şeylerden birisinin açıklamasıdır; oysa onlar ya
lan ve bühtan ile mÜSlümanları bu konuda itluJm ederler. 

142) Isitim 'ın gayri arap milletierin yaşayışlarında yapfıtı tesir, 
bu milletierin hidayete gelmesini sağlaması ve . Arapların 
onlara yaphkları tesirler açıklanmaktadır. 

143) /sltim 'ı Doğu 'dan kaldırmak için yapılan Haçlı savaşları
nın açıklanması söz konusudur; her müslümanın bu savaş
ları v"e Avrupalıların din ve dünya işlerini islah etmek üzere 
getirdikleri Islamın üstün değerlerini ülkelerine taşıdıkları 
lsltimi değerleri ve bunlardan sağladıkları yararlan bilip· 
öğrenmesi icabeder; fakat müslümanların çoğu bunları bil

· mez. 
144) Bunlar "birleyiciler" ( muvahhidün-monotheistes ) dir; ço

ğunluğu Ingiliz ve Amerikalıdır. 
145) Yazar, "el-isla.m ve'n-Nasraniyye" adlı kitabıneta bu ko

nuda delüler getirir. 
146) Burada sure kisa olarak zikredilmiştir. 
147) el-Bezar ve Tabarani'nin "ei-Evsat"ta Ebu Hureyre'den ri

vayet ettiği mer(un hadisin mazmunudur. 
148) ldarelerin, tekniğin ve sanatların yönelttiği şeyin içinde

dir: 
149) Şahbi "Kitabu'l-i 'tlsam" ve Birkivi "K. Tarikatı 'l-Mu

hammediye"de böyle vas(ederler. 
1 50) Cehiilet ve taklit luJstalıklarından, sultaniara ve din reisie

rine kulluktan kurtulan bu hasta, çağımızda, maddi şey
lere taparcasına bağlanma, din ve ahlaka sırt çevirme veya 
karşı olma: hornmlan. kötülükleri mübah sayma llibi başka 
hastalıklara yakalandı. Arhk onun için Isitim 'dan başka 
şifa kay"nağı ve deva yoktur. 

151) Bu kitab '1el-lslam ve'n-Nasraoiyye ma'al-ilm ve'l-rnede
niyye" başlllını taşır; o, bu söziinü yerine getirdi Abduh 'un 
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bu kita bı çağımızm her müslümanının mutlaka okuması ge

reken bir kita bıdır. Hatta, seçkin bir müslümanın söylediği 

gibi, her müslamanın en azından senede bir defa okuması 

icabeden kıymetli bir kitaptır. Sözüedilen okuyucu, bu ki

tapta, birçok konularla ilgili geniş açıklamalardtı da bulun

muştur. 
1 52) Haberi, akıl ve nakil ile sabit olan tenzihle uyuşan, lügat 

yolu ile kendisine delilleı:_ getirilen manaya hamletmek 

lazımdır; ancak Allah 'ın zatını vasfetfiği herşeyin yaratı

lışta insanlara verilen kelamda geldiğini bilmek ica beder; 

ilimierin ve sanatların islilahları buna misal gösterilebilir. 

Yüce A llah 'ın vastındaki mananın her yönden mahlukun 

vasıflarındaki mananın aynı olması gerekmez; aksine ona 

münasip bir mana olmalıdır. Allah 'ın ilmi, k udreti, kelamı 

rahmeti sevgisi ve kızması mahlukatınkine benzemez ; elleri 

ve parmaklarıda bedeni organlardan değildir; yaratması, 

rızık vermesi ve arşında istiva etmesi de bedeni hareketler

den olmadığı gibi manaları da delalet ettikleri şeye muha

lif değildir; bu, seletin şu görüşünün anlamıdır: lstiva ma

lumdur ve nasıllığı mechuldür; ru 'yet meselesi de böyledir. 

Bu anlayışa bağlı olarak onlar A llah 'ı, O 'nun Kur'an 'dan 

za tını vas( ettiği şekilde; tesbih, ta 'til, te 'vil ve temsile düş

meden vasfettiler. Allah 'ın sıfatları konusunda buna işaret 

edildi. 

1 53) Yani risaletin ve A llah 'tan tebliğin konusunu oluşturan 
dinin işindendir. 

1 54) Mütevatir sünnetierin çoğu, namaz ve haccın belirtilmesi 
gibi, ibadetlerin yapdışı ile, arnelle ilgilidir. Kavli müteva
tir hadisler ise, büyük bir çoğunluk tarafından bildirilen 

sözlerdir, denildi. 

1 55) Yani bu şartlar çerçevesinde yapılan te 'vil islam 'a aykırı 

değildir ve köy le te 'vil yapan kimse tekfir edilemez, fakat 
te'vil ettiği şey de olana uymazsa tekfir edilir; bu görüş, 
Ehli sünnet vet-cemaat'ın görüşüdür. 

1 56) Muhammed A bduh, gerçek bir lsliim Hukuku Metodo/o
jisi oluşturan bu bir kaç satırda kendine luıs olan. ve daha 
önce bir kaç yerde işaret edilen bir (ikre ulaşıyor; şöyleki, 
Din halkt�n herkesin ulaşabileceği bir şeydir, çünkü Allah, 
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Din 'i insana verirken özellikle halkı, esas kitleyi veya yı
ğınları dikluıte aldı; bıl anlayış bilhassa Din 'in ahlak ve 
eğitim yönünden kaynaklanmaktadır. 

157) Gerçekte idrak ruh içindir; hisler onun aletleridir. Çağımı
zın Doğulu ve batılı bilginierin kesin tecrübeleriyle sabittir 
ki, bazı insanlar görür ve okurlar faka't fikirlerin okunması 
diye adlandırdıkları şeyi gözleriyle görmezler; bazı eşyayı 
görürler, faluıt bazılarını hiç tanımazlar ve yapmazlar. Eş
yayı çokluk perdesinden görenleri de vardır. Mesela Mısır 
da olan ve iskenderiye'de evind�n çıkıp istasyona giden 
yakınını gören kimsenin durumu böyledir. Her i1!8CJnın 
görmesine uygun olmayan bu göriişün bu alemde olması 
sabit olunca, akıllı birinin, bu alemde bilip gördüklerinin 
ve yaşadıklarının hılafına olarak, gayb aleminden, kendi
sinin görüşünden çok uzak olan cennet nimetlerini istiskal 
etmesi doğru mudur? Ru 'yetullahı inkar edenin istiskali 
gayb alemini, görme olayı ve göriilen şey yönünden bu 
dünyaya kıyas etmeleri sebebiyle değil midir? Bu, bdhl 
bir kıyastır ve bdtıl olduğu göriilen şeyde apaçıktır. Ya
zar bu konuyu_Menar tefsirinde, arap suresi 7/1 42. aye
tinin açıklamasında ( C. 9, 5. 122 ) çağda§ ve şere(ci bir 
anlayışla ayrıntılı olarak açıkladı. 

158) Aynı şekilde el-Huleymi de onların büyüklerindendir. 
1 59) Bazı tefsirciler "Kitubın bilgisine sahip olan biri: "gözü

nü açıp kapamadan ben onu sana getiririm" dedi. (Nem� 
1 7/40 ) ayetinin açıklamasında şöyle dediler: O kişi Hz. 
Süleyman 'ın beziri idi; ismi Ası{ b. Berbeya idi; müellif 
de bu göriişe yöneldi; fakat . bu husus Kur 'an 'da ve mer(u 
hadisle sa bit değildir, üstelik israiliyyattandır. Bazıları da 
onun bizzat Hz. Süleyman olduğunu söylediler; bazılan 
ise onun Cebrail olduğunu bazıları da bir başka melek ol� 
duğunu ifade ettiler. Sözün özü, arşın hazır kılınması Hz. 
Süleyman peygamber için bir mucizedir, onda kerametier
le alahalı bir hüccet yoktur. 

Aynı şekilde Hz. Meryem 'in rızkı konusunda da farklı 
görüşler ileri siiriildü; ancak onun kış mevsiminde yaz 
meyvesi, yaz mevsiminde de kış meyvesini yediği söylen-
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di; fakat bu. konudGki görii§ler merfu bir htıdi6e doycin

mayıp bir takım imıiliyattan ibarettir. Menar te(Mnde 

bu konuyu açıldtıdık. 

1 60) Aksine onlar, dört RUtuplar diye adlandırdıkları leifiler 

gibi meşhur öli kişilerden oluşan eafiydnın bu diemin bü

tün işleri{&i idare ettiklerini; kendilerine dua eden kirMel8-
rin ihtiyoçlanm lıar§ılodıklanıu :ııarırıediyorlardı. Onlcırın 
bu işleri Allalı 'ın kendilerine uerdiği ke�metı.r veya 
olfJianiüıtü . hallerte veya O 'nun bu yardımııuı ncJil olmcıksı
zın yaphklıırını sanıyorltJrdı; yani AlltJh 'ın e8(iyaya bir ya

ran . eelbedecek veya bir zararı de(nedecekleri oltJianiüıtü 

bir güç verdiğine inanıyorlıırdL Halbuki "Allah Birdir; 
O'ndan başka ilah olmadığı gibi O'nun bir ortağı da yok
tur." 
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